
Over het Westland gesproken...
DEN HAAG - ‘Zo komt de gemeente 
Westland aan nieuwe namen’, ‘Hoe het 
Westland er rond 1900 uitzag’ en ‘Hoe 
de Westlanders problemen oplossen’. 
Dit is slechts een kleine greep uit de titels 
van blogs die oud-journalist Aad van 
Holstein regelmatig  aan zijn weblog 
‘Over het Westland gesproken’ toevoegt. 
Met ruim 35.000 Nederlandse bezoekers 
en zelfs geïnteresseerden in Canada en 
Australië kunnen we  spreken van een 
succesvol initiatief. Van Holstein, West-
landkenner bij uitstek, voorziet duidelijk 
in een behoefte. 

Dit is ook terug te zien aan de reacties 
van lezers op zijn blogs. Frieda Koppert 
meldde bijvoorbeeld onlangs het artikel 
over straatnamen met veel interesse te 
hebben gelezen en ook Rien Koene vond 
het een leuk artikel. Zijn webmagazine, 
zoals Aad het zelf  noemt, bevat veel 
historische verhalen over het Westland. 
Maar hij weet ze altijd op een slimme 
manier te koppelen aan de actualiteit. 

Zo postte hij op 30 april jongstleden nog 
de blog ‘5 mei 1945: een explosie van 
vreugde’. Hierin blikken drie vrijwilligers 
bij het Historisch Archief  Westland terug 
op het einde van de oorlog in 1945.

Verder bevat ‘Over het Westland ge-
sproken’ onder meer foto’s, video’s en 
links naar websites over het Westland en 
is er een koppeling met de Facebook-
pagina (‘nieuws/mediawebsite die je 
als Westlander niet wilt missen’) onder 
gelijknamige titel. Meer weten? Kijk op: 
http://www.overhetwestland.nl/
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Circustheater Scheveningen

Ambassadeur van de 
Westlandse historie
Door Jan Buskens

NAALDWIJK - Trouwe lezers van 
het AD in het Westland kennen onge-
twijfeld de rubriek “Ouder Westland”. 
Elke week schrijft Aad van Holstein, 
oud-journalist en vrijwilliger bij het 
Historisch Archief  Westland, hierin een 
artikel over een historisch onderwerp. 
Vaak is dat een onderwerp dat op een 
of  andere manier (weer) in de actuali-
teit is gekomen. 

Er zijn al flink wat boeken geschreven 
over de historie van het Westland. En 
die historie is rijk genoeg om het lezen 
van deze boeken vooral aan te bevelen. 

Dat geldt ook voor de boeken (zoals 
“Het Westland, hoe ouder, hoe mooier” 
of  “Koffie met gebak en een sigaar”) 
die Aad schreef.  Maar de kracht van 
de artikelen van Aad schuilt in de her-
haling (elke week een leuk verhaal) en 
in de zeer toegankelijke manier waarop 
hij de artikelen schrijft. En hij slaagt er 
telkens weer in een mooie foto uit de 
fotocollectie van het archief  te lichten 
die de tekst van zijn artikel illustreert. 

Aad schrijft over alledaagse zaken, over 
gewone gebeurtenissen uit het verleden 
die veel lezers zich nog goed kunnen 
herinneren. Mooi voorbeeld is het ver-
haal over de ‘s-Gravenzander Jo Boers 
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VOORBURG - Aad van Holstein is 
vandaag 80 jaar geworden. Dit prach-
tige lustrum moet gevierd worden! 
Daarom heeft de hoofdredacteur van 
deze krant besloten uit eerbetoon voor 
een buitengewoon goed functionerend 
oud-medewerker van dagblad Het Bin-
nenhof  een speciale editie uit te geven. 
De uitgave is tot stand gekomen met 
dank aan een aantal correspondenten 
(met naam genoemd bij verschillende  
artikelen), teamleider publieksdiensten 
Koninklijke Bibliotheek Harry Hardonk 
met een bijdrage uit het archief

van de KB, illustrator Joost Hallema 
en vormgever Robert Huiberts van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie. De 
lezer krijgt een inkijkje in het leven van 
Aad, waarbij tegenwoordige tijd en het 
verleden door elkaar lopen. Zo lezen we 
meer over Aad als leidinggevende van 
de stadsredactie van onze krant, maar 
zien we bijvoorbeeld ook wat  vrijwilli-
ger Aad anno 2015 doet bij een archief. 
En hoe dat ervaren wordt. Verder be-
steden we in deze editie aandacht aan 
het lidmaatschap van Aad bij een aantal 
Voorburgse clubs en

komen we meer te weten over Aad als 
echtgenoot, vader van drie kinderen en 
opa van zijn kleinkinderen. De rubriek 
‘Over het Westland gesproken’ is zeker 
de moeite van het lezen waard, maar 
ook het artikel over zijn leidinggevende 
capaciteiten mag u absoluut niet mis-
sen. Kortom een ode aan een veelzijdig 
iemand die altijd voor iedereen klaar 
staat, steevast goed gehumeurd is en 
eindeloos in is voor een goede grap. 

Van harte gefeliciteerd! Jan Paul,    
Patricia, Chloe en Kaylee.

Uitgave Westerpers bv (maakt deel uit van Sijthoff Pers bv). Directeur-hoofdredacteur: J.P. van Holstein.
48ste jaargang no 14383. Losse nummers € 1,40. Zaterdag € 1,85.
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die voor de 2e wereldoorlog jaar in jaar 
uit tijdens de jaarwisseling op zijn bal-
kon aan het Marktplein ging staan en 
luidkeels het lied “Uren, dagen, maan-
den, jaren…” zong. 

Geen wereldschokkend nieuws maar 
juist de herinnering aan kleine, lokale 
gebeurtenissen die een indringend en 
vaak ontroerend beeld geven van de 
omgeving waarin en de omstandighe-
den waaronder de Westlanders hun ei-
gen historie hebben gemaakt. Aad geeft 
daarmee net dat beetje kleur aan het 
kale zwartwitbeeld waarin de geschie-
denis de neiging heeft zich aan ons te 
presenteren.

Met zijn artikelen laat Aad zien dat 
de bronnen in het Westlandse archief  
niet het exclusieve domein zijn van 
een handjevol doorgewinterde stam-
boomonderzoekers en fanatieke histo-
rici. 

Het archief  bevat een schat aan aan-
trekkelijk materiaal waar jong en oud 
veel plezier aan kan beleven. 

Hoewel Aad al veel eerder schreef  over 
het Westland, verscheen zijn eerste Ou-
der Westland in oktober 1998. Dit jaar 
heeft hij het respectabele aantal van 750 
keer Ouder Westland gehaald. Aad is 
een woordkunstenaar. Hij is snel, vin-
dingrijk en grappig.

Toen wij laatst bij de koffie een gesprek-
je hadden over de familie Van Geest 
en een van de vrijwilligers meldde dat 
er een katholieke tak van die familie in 
Poeldijk woont, zei Aad meteen: “Ja…
dat is de heilige Geest”. 

Aad is op zijn best wanneer hij “de 
geest” krijgt. Het is kostelijk om te zien 
wat er allemaal in zijn brein gebeurt 
wanneer hij stuit op een mooie oude 
foto of  op een gebeurtenis waar “een 
verhaal in zit”.  Hij loopt dan met een 
grote glimlach door het archief  en zijn 
glimmende oogjes verraden dat hij weer 
iets gaafs op het spoor is. 

Je zal ze de kost moeten geven, de 80-ja-
rigen die gezapig thuis achter de gerani-
ums zitten.

Aad maakt zijn eigen kost. En van gera-
niums moet hij alleen iets hebben wan-
neer er een goed verhaal van te maken 
valt.

Aad heeft nog de verwondering en het 
vuur van een 17-jarige. Vraag hem 
maar eens naar de discussie over “West-
land” of  “Het Westland”. 

Hij is als journalist groot geworden met 
de schrijfmachine en het carbonpapier. 
Maar kijk ’s hoe soepel hij omspringt 
met zijn laptop, internet en e-mail.

Hoeveel 80-ers kent u die een website 
bijhouden en op Twitter en Facebook 
zitten?

Aad: ga zo door !

We hebben even overwogen om dit arti-
kel af  te sluiten met een dankwoord.

Maar dat doen we niet. 

We hopen dat het Aad nog vele jaren 
gegeven is om (in goede gezondheid) 
zijn geestdrift te botvieren op de West-
landse historie. Of  hij de 1.000 keer 
Ouder Westland vol zal maken weten 
we niet, maar we helpen hem graag een 
eind die richting op.

Nieuwe puzzel van de week

Waar en wat is dit?

Over respect, ruimte en 
Koofandel
Door Loek Moor

RIJSWIJK - Elke keer als wij onze jaar-
lijkse bijeenkomst van de ‘Binnenhof  
Boys’ houden, komt Aad van Holstein 
weer ter sprake. En met ‘wij’ bedoel ik 
Nico Mokveld, René van Leusden, Roel 
den Outer, Ap van der Meulen, Peter 
Viering, soms Tom van Rijswijk, en on-
dergetekende. Een zooitje ongeregeld dat 
onder leiding van Aad toch de mooiste 
verhalen uit die rebellerende pennen wist 
te schudden. Waarachtig pareltjes waar 
concurrent HC jaloers naar keek.

Hoe komt dat toch? Het is nu toch al 35 
jaar geleden dat onze Westlander over 
de stadsredactie waakte.  En achteraf  
bekeken waren we toch zo nu en dan zeer 
kinderachtig bezig. Ons favoriete uitje 
was de fopwinkel in de Passage om terug 
te keren met allerhande grapgedoe dat 
ook op de chef  werd uitgetest. Zo boden 
we hem kauwgom aan waarbij de tanden, 
tong en lippen blauw werden. Geestig? 
Vervolgens ontplofte zijn zojuist aangesto-
ken sigaret en als hij een peuk uitdrukte 
in de asbak ging dit gepaard met een 
enorme rookontwikkeling. 

Geinig? Op een gegeven moment vond 
Aad het niet meer leuk en pakte zijn ak-
tetas. Maar daar zat dan nog even een 
trekrotje aan. Humor? Toch liet hij zich 
nooit gek maken en dat was de grote 
kracht van Aad. Terwijl wij bijvoorbeeld  
in het trappenhuis van het pand aan de 
Wagenstraat een opname maakten  van 
het door Leo Henny geschreven carna-
valslied: ‘Ik wist niet dat een Hallewas zo 
goed voorzien van ballen  was, zei Miep’,  
hield Aad zich fluitend bezig met het 
maken  van de werklijstjes voor de ver-
slaggevers. Dat verdient een groot com-
pliment maar hij wist ook dat het in orde 
zou komen met de verhalen. Dit waren 
we aan hem verplicht en wij werkten dan 
ook vaak tot ’s avonds laat door zodat de 
volgende ochtend vroeg alles keurig netjes 
voor hem klaarstond.

Aad was, en is, ook sterk in woordspelin-
gen. Zo sprak hij graag over de Kamer 
van Koofandel (ph spreek je immers uit 
als en f, vergl. Philips) en als hij mijn echt-
genote aan de lijn had, begon hij spon-
taan ‘They don’t love you Henny 

Moor’ te zingen, in plaats van ‘any more’. 
Hij zat er vol mee, verzon ze ter plekke 
terwijl hij intussen in een razend tempo 
berichten zat te tikken. Aad had die gave: 
meepraten over een onderwerp tijdens 
het tikken van en bericht met een heel 
ander onderwerp. 

Was Aad soms te zachtaardig, zo vroegen 
wij ons af  tijdens een jaarlijkse bijeen-
komst. Had hij harder moeten zijn, zoals 
de moderne chefs van vandaag. Haantjes 
die het hebben over ‘in de rondte schop-
pen’, ‘trekken’, ’duwen’, ‘voor het blok 
zetten’ en ‘masseren’. Carrièreknaapjes 
die in opdracht van een nog haneriger 
hoofdredactie, onder het mom van ‘door-
selecteren’  zelfs bereid zijn mensen kapot 
te maken.

Nee, Aad was niet te zachtaardig, zo con-
cludeerden wij. Hij haalde het beste uit 
zijn verslaggevers door ze de ruimte te ge-
ven en te respecteren. Dat leer je niet op 
een managementcursus, dat is een gave. 
Jazeker, er waren discussies over bepaalde 
onderwerpen en de aanpak. Maar altijd 
met de stelling: ‘Behandel je mensen zo-
als je zelf  ook wil worden  behandeld’.

Da’s knap.  

Aadje zag een meisje staan...
Door Aart Romijn

VOORBURG - Gedachten aan en 
vriendschap met Aad van Holstein gaan 
terug tot aan het moment dat ene heer 
Piet Jansen (je weet wel welke) bij ons in de 
Weverslaan op bezoek was en aan de over-
kant een pand te koop zag staan. Hij ken-
de wel iemand die woonruimte zocht in 
Voorburg, een journalist van dagblad Het 
Binnenhof  die destijds nog in Nootdorp 
woonde. In 1976 deed het gezin van Hol-
stein intrede op huisnummer 15 en vanaf  
dat moment werden wij overburen. Er 
ontstonden vriendschappelijke contacten 
die tot op de dag van vandaag zeer leven-
dig zijn gebleven. Al was het maar via ons 
biljartclubje met de naam ‘Koninklijk ko-
nijn op zolder’ of  via het kaarspel ‘UNO’ 
dat wij regelmatig spelen.

In de tijd dat Aad met zijn gezin in de 
Weverslaan kwam wonen ontstond een 
club van Weversgenoten. Er werden veel 
gezellige activiteiten georganiseerd zoals 
fietstochten en autorally’s, meestal met 
Aad in de hoofdrol. In 1981 componeerde 
hij samen met Adrie van der Klaauw het 
‘Weverslied’ op de maat van ‘Hup Holland 
Hup’. Dit lied werd en wordt nog regelma-
tig gezongen. Aad schreef  ook samen met 
Theo Nijenhuis cabaretteksten voor ande-
re bijzondere gebeurtenissen in de Laan. 
Een van die hoogtepunten was de koperen 
bruiloft van Aad en Nanny, gevierd in de 
Koepel (Vreugd en Rust). Er werden tek-
sten gemaakt, liederen gezongen en alle 
Weversgenoten hadden zich met kranten 
ingepakt. 

In 1985 werd Aad 50 jaren jong. De We-
versgenoten wilden dit op speciale wijze 
vieren. De verjaardag van Aad is op 6 
augustus en deze datum valt midden in 
de zomervakantie. Daardoor kwam het 
vaak voor dat er niets werd gevierd, omdat 
veel mensen juist in die tijd met vakantie 
waren. We bedachten dat Sint Nicolaas 
ook op een 6e van de maand jarig was, 
weliswaar in december. Maar waarom niet 
een keer vieren in augustus? En dan met 
zes Sinten en Pieten. Dit haalde zelfs met 

foto de Voorburgse Courant. Journaliste 
Paula de Haas wilde eigenlijk niet meewer-
ken, omdat Aad  bij de concurrentie (het 
Binnenhof) werkte, maar door haar goede 
contacten met enkele Weverslaners en 
buurtbewoners  besloot ze toch te plaatsen. 
Zodoende werd Sint Nicolaas voor één 
keer ter gelegenheid van Aad zijn vijftigste 
verjaardag hartje zomer gevierd! 

Ook herinner ik mij nog een zeer bijzon-
der moment op een feestje bij de familie 
van Blankenstein. Aad hield een voor-
dracht over minister Luns (voor de oude-
ren onder ons een zeer bekende persoon-
lijkheid in die tijd). 

Aad speelde een persiflage compleet met 
hoed en taal- en accentgebruik. Onnavolg-
baar! Het hele gezelschap daar aanwezig 
kreeg er de slappe lach van. Het was wer-
kelijk subliem. Een ander verhaal over Aad 
is wel over het tasje van een meisje dat ze 
vergeten was en het vertrek naar Parijs. 
Tijdens het koperen bruiloftsfeest werd er 
een couplet aan gewijd, dat ik bij deze ge-
legenheid alsnog een keer wil gebruiken.

AADJE ZAG EEN MEISJE STAAN

ZIJ HEETTE WYNANDE

‘T MEISJE LIET HAAR TASJE STAAN

ZO KWAM HET DAT AAD ACHTER-
HAARAAN

IN PARIJS BELANDDE

NANNY PAKTE ‘T TASJE AAN

EN AAD, MET BEIDE HANDEN!

(Met dank aan Theo de tekstschrijver). Er 
zijn nog veel meer anekdotes, maar ik wil 
het hierbij laten. Aad ik wil je van harte 
danken voor 39 jaar vriendschap en vol-
waardig lid van K.K.O.Z.
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Af en toe zon, ook wolkenvelden en 
vooral in het zuiden een enkele regen- 
of onweersbui. Middagtemperatuur 
omstreeks 22 graden. Matige, ooste-
lijke wind kracht 3 à 4, in het noorde-
lijk kustgebied af en toe krachtig, 6.

De jarige


