
Non Solus                                 a    30 0ktober 2022 

Vergane glorie en gemiste kansen. 

Ik breng vandaag twee schetsen  opgediept uit mijn geheugen in het jaartal 
1935 aangevuld met een luchtfoto van het zelfde gebied van deze tijd. De 
eerste schets vraagt enige verklaring. Het is een gedacht industrie gebied 
grenzend aan de gemeente den Haag.  Het kreeg de naam : “De Binckhorst”. 
 

 
Geheel boven de schets links ziet u naast elkaar ; 
*Twee cilinders, voorstellend de nu verdwenen Gasfabriek aan de trekvliet. 
*Twee kerktorens, de Grote en Nieuwe kerk van den Haag. 
*doorgaand naar recht , het PTT gebouw en andere gebouwen overgaand  
  via de Bezuidenhoutse weg naar het Haagse bos. 
Links boven naar beneden; 
*De Laak molen aan de trekvliet. Tegenover de molen, naar rechts het  
  Kasteeltje: “De Binckhorst”.  
*Daar iets onder een klein vierkant blokje het huis waar ik woonde aan de   
    Trekvliet. Schuin daar onder de roeivereniging de Laak. 
Rechts van boven naar beneden; 
*Haagsche Bos overgaand in Laan van Nieuw Oosteinde. ( Oost Indie) 
Grenzend aan de twee bomen; 
*De Maanweg en de Broekslootkade.  
Tussen Links en rechts de steeds meer verslonzende weilanden.(1935) 



 
De Lakermolen een acht kantige grondzeiler dateert van 1699. De molen 
fundeert op restanten van een vroegere molen.( 1629). De molen loosde 
overtollig water uit de Lakerpolder in de trekvliet.  
In mijn potloodtekening op de voorgrond de Lakermolen aan de trekvliet 
met aan de overzijde van de trekvliet in lichte bebossing het kasteeltje: “De 
Binckhorst”. Het kasteel stamt uit de zeventiende eeuw, staat wel op een 
historische plaats, met vermelding uit het jaar 1308. Het staat feitelijk aan 
de trekvliet en er was vroeger ook een gracht. 
Het kasteel behoorde tot Voorburgs gebied dat in 1907 tot Haags gebied 
werd verklaart. 
Het groter braak wordend polder gebied tussen den Haag, Rijswijk en 
Voorburg ging in de loop der tijden de Binckhorst heten genoemd naar het 
kasteel. Ik heb het genoegen mogen beleven in die langzaam groeiend 
Binckhorst polder een groot deel van mijn leven indringend mocht ervaren. 
 
Van mijn achtste tot aan mijn twaalfde jaar, !937 tot !944 als vechtend 
eigenaar van stukjes polder. Met vriendjes slaags met ander jongens uit 
Voorburg oorlog voeren. In dezelfde periode in het eerste stukje Binckhorst 
haven elkaar leren zwemmen. En naast de Katholieke begraafplaats; “ Sint 
Barbara”, een schooltuintje mogen onderhouden. 
In de periode 1944 tot 1978 heb ik in de groeiende industriepolder bij de 
bedrijven Stork Ringventilatoren en van der Heem met plezier en succes 
kunnen werken. 
 
Het blijkt dat volgens Haagse insiders er genoeg Binckhorst op stapel heeft 
gestaan. Het zal blijken dat bij alle wilde oprispingen voor grote delen in 
Nederland huizen en nog eens huizen in de steden gezocht gaat worden 
naar bouwgrond. Er is niets geleerd sinds mijn jonge kleuter jaren.  



*De Lakermolen is er nog maar mag niet meer werken. Hij werd in 1930 al 
ingeklemd door de huizen van het Laakkwartier. Tijdens het bebouwen van 
de Binkchorst werd de molen ingesloten door groter wordende bomen. 
*Het kasteel ‘De Binckhorst’ is er nog maar aan het oog onttrokken door de 
bossage. 
*De begraafplaats ‘Barbara’ is er nog, De gemeente den Haag zal hier weinig 
kansen krijgen haar grillen te kunnen inbrengen. 
Indien al in 1930 besloten was om deze drie vaste gegevens te gebruiken 
als woongebied met natuur zou dat en voorbeeld voor duurzaam beleid 
geweest kunnen zijn. 
De Binkchorst is een verwilderde ergernis van hoogbouw kantoren 
bedrijven en woningen. Het zal dat nog decennia lang zo blijven. 
Er zijn voorbeelden in den lande, Utrecht, Amsterdam en ook kleinere 
gemeenten waar vernieuwing plaats heeft gevonden met de eerbied voor 
het oude. 
De Binckhorst, Mijn Binckhorst, waar ik landje roof leerde spelen, Mijn 
Binkchorst; “De Lakermolen, Het kasteel De Binckhorst, De prachtige 
Begraafplaats Sint Barbara”, zijn er nog steeds, Je moet wel zoeken. 
 

 
Het als driehoekig lijkend gebied tussen den Haag, met Haagsche bos 
Voorburg en Rijswijk als natuur inzetten Zou van het westelijk oude 

cultuurgebied een zeer aantrekkelijke stad kunnen maken. 
 

Denk ik er alleen maar zo over?   “: Non Solus”. 
 

Nicolaas Overbeeke                                         Nieuwerkerk aan den IJssel 


