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Het raadslid de heer Pluimgraaff heeft op 18 februari 2022 een brief met daarin zes vragen aan de 

voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor 

vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. 

 

1. Is het college bekend met de (vernieuwde) Canon van Nederland, het overzicht van belangrijke 

historische gebeurtenissen die gezamenlijk het verhaal van Nederland vertellen? 

 

Ja, het college is bekend met de (vernieuwde) Canon van Nederland. 

 

2. Deelt het college de opvatting van het CDA dat kennis over geschiedenis, cultuur en tradities een 

belangrijke bijdrage levert aan identiteit en gemeenschapsgevoel en dat het van belang is deze 

voor iedereen beschikbaar te maken en door te blijven geven aan volgende generaties?  

 

Ja, het college deelt deze mening. Het Haags Gemeentearchief heeft in 2021 het project 'Haags DNA' 

opgestart. Het doel is om bewoners in hun eigen omgeving te ontmoeten, te enthousiasmeren voor het 

leren kennen van Haagse geschiedenis en hen uit te nodigen daarin hun eigen plek in te nemen. De 

komende jaren worden alle stadsdelen (ook Loosduinen) bezocht. Het archief brengt op deze wijze de 

rijke geschiedenis van ieder stadsdeel naar de bewoners toe en vraagt de bewoners om hun verhalen en 

belevenissen in hun wijk en stadsdeel, zodat de identiteit bewaard kan worden voor toekomstige 

generaties. 

 

3. Hoe staat het college tegenover het maken van een lokale Loosduinse canon, met als doel het 

verzamelen, ontsluiten en (door)vertellen van de verhalen over de geschiedenis van 

Loosduinen? Is het college bereid om hier samen met onder andere Erfgoedpark Loosduinen, de 

Commissie Loosduinen, Loosduinse musea, archieven, kerken, monumentenverenigingen en 

heemkundekringen een plan voor te maken? 

 

Het is niet aan de gemeente om een canon van Loosduinen te maken. Het college is wel bereid in 

overleg te treden met de commissie Loosduinen en de Stichting Oud Loosduinen die hier, samen met 

andere partijen in Loosduinen, een rol in zou kunnen spelen. Zij hebben al nauwe contacten met 

elkaar.  

 

4. Deelt het college de mening van het CDA Den Haag dat een dergelijk plan van toegevoegde 

waarde kan zijn bij de viering van 100 jaar Commissie Loosduinen? 

 

Het college begrijpt dat de publicatie van een Loosduinse Canon een wens kan zijn, maar ziet hier geen 

toegevoegde waarde in omdat er al op diverse (digitale) podia veel (historische) informatie over 

Loosduinen vindbaar is.  
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5. Welke mogelijkheden ziet het college nog meer om de Loosduinse historie, monumenten en 

kunstwerken toegankelijker te maken voor inwoners en toeristen, bijvoorbeeld door inzet van 

digitalisering? 

 

Het college is ermee bekend dat de commissie Loosduinen zelf al een zeer uitgebreide website heeft 

met onder andere de kunstwerken die zich in Loosduinen bevinden en met een link naar de 

geschiedenis van Loosduinen, opgetekend door het Loosduins Museum. Het Haags Gemeentearchief 

heeft de historie van Loosduinen op zijn website opgenomen en er staat veel (historisch) 

beeldmateriaal op de site. Daarnaast zijn ook de oorlogs- en herinneringsmonumenten in de website 

opgenomen. In de Bibliotheek van Loosduinen is een Historisch Informatiepunt ingericht waar 

bezoekers de geschiedenis van Loosduinen kunnen ervaren. Stroom Den Haag heeft kunstwerken en 

monumenten die zich in Loosduinen bevinden op hun website staan. De beschermde monumenten 

zijn te vinden op de website van afdeling Monumentenzorg van de gemeente Den Haag 

(www.monumentenzorgdenhaag.nl). Op Open Monumentendag is elk jaar een aantal gebouw open 

gesteld en er zijn 360 graden foto’s gemaakt van een aantal panden, zodat deze ook digitaal te 

bezoeken zijn. Het college is van mening dat een rol is weggelegd voor de commissie Loosduinen, om 

samen met de partners in hun jubileumjaar tot één gemeenschappelijke portal of overzicht, zoals een 

Loosduinse Canon, te komen.  

 

6. Is het college bereid om samen met inwoners de vind- en zichtbaarheid van historische plaatsen, 

die het verhaal van de geschiedenis van Loosduinen vertellen, onder de loep te nemen en waar 

mogelijk te verbeteren, naar het voorbeeld van de ANWB Monumenten borden? 

 

Op diverse locaties in de stad worden tweetalige borden bij monumenten geplaatst. Het is mogelijk om 

in Loosduinen naast de molen nog een aantal panden van een bord te voorzien. De gemeente zal 

hiervoor het initiatief te nemen en contact leggen met de commissie Loosduinen. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

http://www.monumentenzorgdenhaag.nl/

