
 9    Woensdag 6 januari 2021   DE POSTHOORN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

Eind 1996 kregen de eerste 
bewoners van Ypenburg de 
sleutel van hun nieuwe huis. Dat 
dit historisch niet klopte bleek 
anderhalf jaar later. Circa 5500 
jaar eerder woonden er al mensen 
op de duinen langs de oude 
kuststrook.

  In augustus 1998 is op een duin 

een grafveld gevonden van 

bewoners uit de Steentijd. Zij zijn 

de oudste bewoners van het 

gebied waar in 2006 het winkel-

centrum van Ypenburg verrees.

Vernoemd naar vliegveld Texel
De nieuwe bewoners van de Mok 

zijn de pioniers van de Vinex-loca-

tie Buitenplaats Ypenburg. In 1996 

zijn door gemeente Rijswijk 

veertien huizen, zeven huur- en 

zeven koopwoningen, gebouwd 

langs het weggetje van de 

voormalige vliegbasis Ypenburg 

naar het legerkamp aan de 

Brasserskade. Het laantje kreeg de 

naam De Mok, vernoemd naar het 

vliegveld op Texel.

Vinex-bouwlocatie
Het bouwproject liep vooruit op 

de ontwikkeling van Ypenburg als 

Vinex-bouwlocatie. Gemeente 

Rijswijk had haast en wilde niet 

wachten tot de samenwerkende 

gemeenten en projectontwikke-

laars overeenstemming hadden 

bereikt over de organisatie van het 

Vinex bouwproject. Voor de 

realisatie van nieuwe woningen in 

De Strijp kon Rijswijk 3,5 miljoen 

gulden aan subsidie krijgen als de 

huizen aan De Mok eind 1996 

gebouwd en bewoond waren. De 

huizen zijn in een hal� aar ge-

bouwd met prefab delen en met 

metselwerk afgewerkt. De 

Rijswijkse wethouder Weterings 

reikte in december 1996 de eerste 

sleutel uit aan de familie Bisschop.

De nieuwe bewoners hadden in 

het begin last van het stuifzand 

van de bouwlocatie, ontbrekende 

voorzieningen en de dreigende 

gemeentelijke herindeling.

Rustig
Ondanks de nadelen hebben de 

bewoners van De Mok de eerste 

jaren rustig kunnen wonen. Hun 

doodlopende straatje lag geïso-

leerd buiten de bouwactiviteiten. 

Ze genoten van de natuur en het 

uitzicht. Naar het oosten langs de 

voormalige landingsbaan lag een 

lege vlakte waar in augustus 1998 

de graven uit de Steentijd zijn 

gevonden. Voor scholen en 

winkels waren ze tot het voorjaar 

van 1998 aangewezen op omlig-

gende gemeenten. Op 4 april 1998 

startte de CBS De Vlieger met acht 

kinderen, de vier kinderen uit De 

Mok gingen baggerend naar hun 

nieuwe school. Supermarkt C1000 

opende op 8 juli 1998 tegenover 

de noodscholen, waarnaast ook 

een gezondheidscentrum, 

cafetaria, politiepost en bank 

werden gerealiseerd.

Eind 2021 is het 25 jaar geleden dat 

Ypenburg weer bewoond is. 

 Coronacrisis 2020. Harpiste Carla Bos geeft samen met een collega-harpiste een buurtconcert op straat nu zij 

geen o�  ciële optredens meer kan doen. Foto: Sandra Uittenbogaart   

 Fototentoonstelling ‘Hou je Haags’ in
De Galerij en online
Tot 29 maart 2021 is in De Galerij 
op station Spui in de tramtunnel, 
de fototentoonstelling ‘Hou je 
Haags’ te zien. Honderd indrin-
gende foto’s van Den Haag in 
coronatijd, van fotografe Sandra 
Uittenbogaart.

  Alle foto’s uit de expositie zijn ook 

vanuit huis te bekijken via de 

website van het Haags Gemeente-

archief, in de online mediabank 

onder ‘Hou je Haags’. De impact 

van de uitbraak van het corona-

virus en de daarbij behorende 

maatregelen, zoals de intelligente 

lockdown, is zo uitzonderlijk en zo 

duidelijk zichtbaar in het straat-

beeld van Den Haag dat dit in de 

erfgoedwereld een hotspot wordt 

genoemd. Het gaat om zaken die 

veel maatschappelijke onrust 

veroorzaken. Dat doet de corona-

crisis zonder meer. Het Haags 

Gemeentearchief en het Haags 

Historisch Museum hebben daarom 

fotografe Sandra Uittenbogaart 

opdracht gegeven om Den Haag 

ten tijde van corona vast te leggen. 

Vanaf half april tot in juli is zij de 

straat op gegaan om overal in Den 

Haag de gevolgen van de eerste 

golf van de coronacrisis vast te 

leggen. Van verpleegtehuizen naar 

gesloten basisscholen, van rijen bij 

de supermarkt tot afhaalinitiatieven 

van de horeca en spandoeken. 

Bijzonder zijn ook de foto’s van 

demonstraties.

 Haagse directheid, humor en 
vechtlust in boek De Mos
‘Tot een paar minuten daarvoor 
was ik een hardwerkende en 
succesvolle wethouder, eerste 
locoburgemeester van Den Haag, 
nu stond ik zo goed als naakt in 
mijn slaapkamer een voor mij 
volslagen idiote verdachtmaking 
aan te horen.’

  Op 1 oktober 2019 stond het leven 

van Richard de Mos volledig op zijn 

kop. Met de invallen van de 

Rijksrecherche en de aantijgingen 

van het Openbaar Ministerie, 

verloor de locoburgemeester, 

wethouder én coalitieleider van 

Den Haag binnen 24 uur zijn baan.

Maar de onorthodoxe volksverte-

genwoordiger, de uitvinder van 

Ombudspolitiek, liet zich niet kapot 

maken. In ‘Mijn Verhaal’ vertelt hij 

álles over de inval, de verdachtma-

kingen en de mensen en machten 

die hem van het politieke toneel 

wilden verdringen. Maar ook over 

zijn wederopstanding. In Den Haag 

wordt zijn Hart voor Den Haag met 

11 zetels als veruit grootste partij 

gepeild. Als lijsttrekker van de 

landelijke vernieuwingsbeweging 

Code Oranje is Richard de Mos 

kansrijk om terug te keren als 

Tweede Kamerlid.

Richard de Mos (1976) groeide op in 

een arbeidersgezin. Zijn Scheve-

ningse vader werkte na een carrière 

in de koopvaardij bij een verzeke-

ringsmaatschappij. Zijn Haagse 

moeder was kraamverzorgster en 

voedde de drie kinderen op. 

Richard is de middelste zoon. 

Tussen 2009 en 2012 was hij 

Tweede Kamerlid. Vanaf 2010 was 

hij gemeenteraadslid in Den Haag. 

In 2018 werd hij met zijn Groep de 

Mos / Hart voor Den Haag de 

grootste partij van Den Haag en 

werd hij, naast eerste locoburge-

meester van Den Haag, wethouder. 

Na zijn gedwongen vertrek als 

wethouder, werd hij als raadslid 

weer voorman van de grootste 

partij in de Hofstad.

Richard de Mos, Mijn Verhaal’, komt 

uit bij uitgeverij Buttkicken van Jan 

Dijkgraaf.

       

    Buslijn 60 sinds 3 januari 
verlengd
    Buslijn 60 is met ingang van zondag 

3 januari 2021 verlengd en gaat dan 

na de Parade door naar NS Station 

Ypenburg en de Randstadrail halte 

in Nootdorp. Dit is mede het 

succes van een petitie die een 

aantal wijkbewoners uit De Bras op 

Ypenburg twee jaar geleden heeft 

opgezet. Ook wethouder Ilona 

Jense van de gemeente Pijnacker-

Nootdorp heeft zich hiervoor 

ingezet.

 De pioniers, eerste bewoners van Ypenburg   

HVBY
Deze rubriek komt tot stand in 

nauwe samenwerking met de 

Historische Vereniging 

Buitenplaats Ypenburg (HVBY).

 De Mok, een rijtje huizen in een leeg landschap. Foto Aerocamera 

Hofmeester, jan. 1998   

 De Mok op Ypenburg. Foto Google Earth, sept. 2020   


