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Sporen van de Slag om Ypenburg, opdat wij niet vergeten...
Ruim 80 jaar geleden, op 10 mei
1940 viel het Duitse leger
Nederland binnen. De Slag om de
Residentie werd ook op en rond
het vliegveld Ypenburg uitgevochten. Sporen van die slag en
de Duitse bezetting helpen ons
herinneren. We herdenken de
mannen en vrouwen die voor
onze vrijheid hebben gestreden.
Herinneren en herdenken gebeurt
vaak in de maand mei, maar het
kan elke dag. Op Ypenburg zijn
verwijzingen naar de eerste
oorlogsdagen terug te vinden. In
de buurten Singels en Waterbuurt
zijn straatnamen die verwijzen
naar gesneuvelde vliegers en
soldaten. Bij de monumenten op
het ILSY-plantsoen en aan het
Böttgerwater worden jaarlijks op
10 mei kransen gelegd.
De echte sporen zijn zeldzaam en
vaak niet openbaar toegankelijk.
Lang zijn sporen van de oorlog op
Ypenburg aanwezig geweest ook
nog na de grote ‘schoonmaak’
direct na de oorlog. Bij de
opheffing van het vliegveld en de
nieuwbouw van de woonwijk zijn
veel sporen verloren gegaan en
oude bommen onschadelijk
gemaakt.
Om het luchthavengebouw aan

Propeller en motor Bristol Blenheim IV. Foto: HVBY

het ILSY-plantsoen is hard
gevochten. Het gebouw is na te
zijn beschoten en gebombardeerd
grotendeels uitgebrand. Zichtbaar
zijn alleen nog de kogelgaten in
het gebouw. Voor publiek slechts
te bekijken op de zondag tijdens
Monumentendagen in september
wanneer Historisch Ypenburg
gewoonlijk rondleidingen verzorgt.
Van een Engelse bommenwerper,
de Bristol Blenheim IV, heeft de
Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg (HVBY) een motor

en driebladige propeller in
bruikleen gekregen. De bommenwerper is op 10 mei 1940 neergestort nadat zij, met elf andere
bommenwerpers Ypenburg had
gebombardeerd. De resten zijn in
2008 opgegraven tijdens bouwwerkzaamheden aan de Uithoflaan
in Den Haag. De motor en
propeller verbleven tot juni 2019
op Ypenburg. Ze zijn tijdelijk
ondergebracht bij het Museum
Bescherming Bevolking in
Overvoorde te Rijswijk. Daar zijn

Tobruk op Ypenburgse Heuvelrug. Foto: HVBY

ze tijdens bezoekdagen te
bezichtigen.
Een zichtbare herinnering aan de
Duitse bezetting is de Tobruk of
Tobroekbunker op de Ypenburgse
Heuvelrug. Deze kleine één-persoonsbunker is door de bezetter
gebruikt voor de beveiliging van
het vliegveld. De bunker is in 2017
opgegraven langs de Molensloot
voor de aanleg van de Rotterdamsebaan. De bunker is open tijdens
bunkerdag en op afspraak.
De HVBY verzorgt regelmatig

tentoonstellingen in de Curtiss
Corner van wijkcentrum Piet Vink
over Ypenburg tijdens de oorlog.
De laatste sporen en herdenkingsplekken moeten blijven bestaan.
Opdat wij niet vergeten...

HVBY
Deze rubriek komt tot stand in
nauwe samenwerking met de
Historische Vereniging
Buitenplaats Ypenburg (HVBY).

Column Wim Quist

ADO Den Haag wil doorstart via procedure

Stiekem trots
Aan dat ‘feelgood’ gevoel kwam
een einde, toen ik bij mijn nieuwe
baas werd ontboden.

ADO Den Haag is maandag een
WHOA-procedure gestart. De
afgelopen periode is gebleken dat
de grootaandeelhouder van ADO
Den Haag, United Vansen, niet
meer aan haar verplichtingen kan
en/of wil voldoen.

Mr. P vindt enkele zinnen in een
brief van mij te lang. Ik wrijf hem
onder de neus dat bij het concipieren van een juridisch waterdichte
brief lange zinnen vaak onvermijdelijk zijn. Stoïcijns reageert hij dat
hij de brief thuis zal herschrijven.

United Vansen is op 22 april in kort
geding veroordeeld om te betalen,
maar heeft desondanks niets
betaald. ADO Den Haag voorziet als
gevolg daarvan dat zij niet aan haar
financiële verplichtingen zal
kunnen blijven voldoen, waardoor

Aardig van buurman Kees dat hij
me wekelijks een ZKV (Zeer Kort
Verhaal) van A.L. Snijders bezorgt.
Aan de hand daarvan heb ik de
winnaar van de Constantijn
Huygensprijs leren kennen als een
eigenzinnig mens. Ook zijn
opvatting op de site van de VPRO
over een schrijver van een ZKV
wijst in die richting.
Citaat: Een schrijver van korte
verhalen heeft de plicht het leven
samen te vatten, te concentreren
en een vorm te vinden voor de
meest bondige uitdrukking van de
essentie, zoals een wiskundige formule; aan de lezer wordt overgelaten dit extract met zijn geestelijk
vocht aan te lengen, volgens zijn
eigen smaak, kennis, mogelijkheden, zoals het de consument is en
niet de producent die whisky met
soda aanlengt en de koffie met
melk.
Los van zijn filosofie met een
knipoog, herinnert zijn 71 woorden
tellende zin aan een voorval op
mijn werk.
Toen ik in het archief met collega
Rik mijn wekelijkse praatje over
Feyenoord maakte, feliciteerde hij
me met mijn nieuwe record. Hij
had in een brief van mij een zin
van meer dan honderd woorden
geteld. Natuurlijk hebben we daar
om gelachen, maar stiekem was ik
ook een beetje trots.

het zich genoodzaakt voelt om
deze procedure te starten in het
belang van de club.
ADO Den Haag heeft de rechtbank
verzocht om een afkoelingsperiode
en de benoeming van een herstructureringsdeskundige onder de
Wet Homologatie Onderhands
Akkoord (WHOA). De WHOA-procedure biedt voor ADO Den Haag
perspectief op een doorstart. In een
WHOA-akkoord kan de bestaande
aandeelhouder, United Vansen,
haar rechten verliezen. United
Vansen heeft ook een achterge-

stelde lening verstrekt, die in de
WHOA-procedure geheel of
gedeeltelijk kan worden weggestreept. Een goede afloop van het
WHOA-traject biedt kansen op
alternatieve financieringsvormen en
geeft meer ruimte aan partijen die
geïnteresseerd zijn in de overname
van de aandelen van ADO Den
Haag. De toekomst ziet ADO Den
Haag voor zich met partijen die
betrokken zijn bij de club en de
stad. Partijen die écht willen
bouwen aan een duurzame en
succesvolle toekomst.

De volgende dag ben ik al vroeg
bij Paul op de koffie. Glimlachend
overhandigt hij mij zijn versie.
Direct schiet ik in de lach vanwege
het, in mijn ogen, hoge Jip-enJanneke-gehalte. Ik merk op, dat
we niet op een kleuterschool zijn,
maar op de Erasmus Universiteit.
In de ‘winning mood’ vervolg ik,
dat zijn stijl van schrijven gegarandeerd bij velen op de lachspieren
zal werken. De meester verklaart
daar geen boodschap aan te
hebben.
Na een gestaag leerproces van
verwijderen en opnieuw beginnen,
heb ik de kunst van de KZ (Korte
Zin) uiteindelijk onder de knie
gekregen. Als ik in de amusante
ZKV ‘Karpers in Kuinre’ van A.L.
Snijders geen enkele lange zin
aantref, moet ik aan mijn meester
denken.
Stiekem trots.

De route naar de hoofdingang van het stadion ADO Den Haag in Forepark loopt via Donau, waar deze vervolgens de straatnaam Haags Kwartier draagt, vernoemd naar het fameuze ‘Haags Kwartiertje’. Foto: Jan van Es

