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100 jaar Commissie Loosduinen

Geacht bestuur,
Over 415 dagen bestaat de Commissie Loosduinen, 1 juli 2023, precies 100 jaar. Dit gegeven
hangt samen met het opgeven van de zelfstandigheid van het dorp Loosduinen.
De gemeenteraad onder leiding van (de laatste) Loosduinse burgemeester Hovy besloot met
een krappe meerderheid om uiteindelijk haar zelfstandigheid op te geven en tot Den Haag te
gaan behoren.
Deze zelfstandigheid was aan Loosduinen gegeven in 1811 na de Franse bezetting.
De grote broer Den Haag had al de nodige m2 ingepikt voor haar groei en deze snel bebouwd.
Het gebied dat oorspronkelijk behoorde tot Groot Loosduinen werd door de geschiedenis
steeds kleiner; vanaf over de Beeklaan, via Laan van Eik en Duinen tot aan de Thorbeckelaan
werd ingenomen.
Daar hield het op totdat besloten werd in 1923 de Loosduinse zelfstandigheid op te geven.
Voor de toenmalige Loosduiners werd dit beschouwd als een annexatie-daad, landje-pik of
een soort gedwongen inname.
De Loosduiners kregen er wel wat voor terug. Naast verbeterde infrastructuur, kreeg men ook
riolering en hoefde er niet meer geloosd te worden op het open water. Dit duurde nog wel
even, maar toch.
Daarnaast bleef men invloed houden via een ingestelde commissie; de Commissie
Loosduinen. Deze commissie werd in eerste instantie voorgezeten door een wethouder, die
deze portefeuille onder zich had. De leden waren tuinders, landbouwers en mensen van de
veiling.
Uiteindelijk was Loosduinen een tuindersdorp en speelde deze bedrijfstak een belangrijke rol.
De rest van de geschiedenis kunt u bekijken in het Loosduins museum, alwaar door een gids u
het nodige verteld zal worden over het dorp Loosduinen tot aan nu het stadsdeel Loosduinen.
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Mensen hebben uit overlevering prachtige verhalen over hoe Loosduinen zich ontwikkelde,
vooral na 1923.
Daarnaast hebben sommige inwoners, via ouders en grootouders nog verhalen over wat er
toentertijd in Loosduinen te vinden was; wie wat deed; wie waar leefde.
Deze verhalen worden regelmatig doorverteld en je komt ze ook veel tegen als je mensen
spreekt in het museum.
Verhalen; erg belangrijk en deze moeten behouden blijven. Vandaar het idee om deze
verhalen vast te leggen. Via Podcasts, opnames, willen we dit gaan doen.
Dit willen we niet alleen doen om het vast te leggen, maar ook om uit te geven en te delen.
Ik wil graag een subsidie aanvragen namens de Commissie Loosduinen om deze opnames te
kunnen realiseren.
In afwachting van, verblijf ik
Hoogachtend

Pjer Wijsman
Voorzitter Commissie Loosduinen.
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