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Kent u Jessie Moermans? Hoe lang leest u 
de Klinker al? Dan moet u haar wel kennen. 
Jessie werkt al meer dan 25 jaar bij de 
redactie. Dat wist u niet, hè? Al jaren werkt 
zij als vrijwilliger voor het WOS en voor 
de Klinker. Tegenwoordig is dat een geheel 
computergestuurd gebeuren, maar vroeger 
niet. In die dagen werd de krant gemaakt door 

plakband en knipsels. Op het juiste formaat, 
dus A3, werden de stukken en foto’s op papier 
geplakt. Dat was niet zo simpel want alles 
moest wel ongeveer in dezelfde lettergrootte. 
Dat was dus kopieëren, vergroten of 
verkleinen tot het paste. Of over tikken. Een 
heel werk. En dan moesten die bladen nog 
naar de drukker worden gebracht. Met dit 
werk heeft Jessie vaak meegewerkt en hand- 
en spandiensten verleend. Tegenwoordig gaat 
het allemaal electronisch en ook daarin weet 
zij zich te redden. Tot voor kort kwamen de 

Jessie Moermans krijgt 
Stadsspeld

zie vervolg op pagina 5

Hoogvliet in Scheveningen-dorp
Het WOS had een bijeenkomst georganiseerd 
op 11 december 2012 over het plan van Hoog-
vliet om het postkantoor dat op de hoek van de 
Hoge Prins Willemstraat en de Badhuisstraat 
staat te verbouwen tot een supermarkt met 
woningen er boven en een parkeergarage er 
onder. Het was een erg druk bezochte bijeen-
komst, er was zelfs een wachtrij. 

De voorlichting bestond uit een aantal teke-

ningen en er konden vragen worden gesteld. 
Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. 
De bewoners in de omgeving van het post-
kantoor zijn vooral benieuwd naar de oplos-
singen ten aanzien van bevoorrading en de 
te verwachte toenemende drukte. Die drukte 
zal zijn weerslag hebben op het verkeer en 
zal goed merkbaar zijn op het nabij gelegen 
kruispunt Scheveningseweg, Duinstraat, 
Prins Willemstraat en Badhuisstraat. Op een 
van de tekeningen kunt u zien wat de plan-
nen tot nu toe zijn met dat kruispunt. Op 
de plek waar nu de bloemenkiosk staat is 

de ingang tot de parkeergarage gepland. Er is 
daarvoor wel plek, maar of dat nu zo moet is 
de vraag. 

Een andere vraag is de bevoorrading van de 
supermarkt. Dit gaat gebeuren op de plek van 
de panden naast het postkantoor, Badhuis-
straat 215 en 217. Deze panden zijn aange-
kocht en zullen worden gesloopt. De bevoor-
rading gaat door middel van containers plaats-
vinden. De containers zullen worden geplaatst 
op de plek waar nu die panden staan. De 
parkeerruimte achter het postkantoor wordt 
gebruikt als winkel, dus wordt die ruimte be-

bouwd.

De woningen boven de super-
markt zullen gedeeltelijk wor-
den bewoond door personen 
die een lichte vorm van begelei-
ding nodig hebben. Dat wordt 
geregeld door Stichting LIMOR. 
De hoogte van de nieuwbouw 
zal even hoog woorden als het 
gebouw waar vroeger de Eco-
nomische Controle Dienst in 
zat.

am

In de vorige Klinker heeft een stukje gestaan 
over een speelplek in de lus van lijn 11. Bij het 
ter perse gaan van de Klinker was het nog niet 
bekend dat het project werd afgeblazen door 
Holland Casino.
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Opening/mededelingen1. 
 Voorzitter Jan Lautenbach opent om 20.00 

uur de vergadering uur en heet iedereen 
welkom. 

 De voorzitter deelt mee dat:
Peter van de Burg, wijkagent, aanwezig is - 
namens  wijkagent Edgar Portier;
Michel Teeuwisse, deelgebiedvertegenwoor-- 
diger Keizerstraat Oost, heeft als AB-lid be-
dankt;
het Dagelijks Bestuur heeft Robert Verhagen - 
gevraagd het WOS te vertegenwoordigen in 
het V&P overleg. Robert heeft ingestemd;
in december is er geen Algemene Bestuurs-- 
vergadering.

Rondje wijkagent2. 
het verwijderen van - fietswrakken is ver-
schillende keren gemeld via 14070 echter 
zonder enig resultaat.
een - aanhanger die meer dan drie weken in 
een parkeervak staat:

 Peter van de Burg geeft aan dat beide mel-
dingen geen zaak voor de politie zijn. Hij 
vertelt dat voor beide gevallen een ver-
wijderingstermijn is. De termijn van fiets-
wrakken duurt plm. 3 weken (voorheen 2 
weken). De Dienst moet ook de gelegenheid 
hebben om de fietswrakken, die zijn voor-
zien van een gele sticker,  te verwijderen. 
Peter van de Burg adviseert een brief te stu-
ren aan stadsdeeldirecteur Tineke Hooiveld 
over de handelingssnelheid.

 Afspraak: het WOS schrijft een brief aan het 
stadsdeelkantoor en het handhavingteam. 
(Zie brief op pagina 5, 1e kolom.)

 Peter van de Burg zegt dat het probleem 
met de aanhanger hetzelfde is.
de - vreugdevuren met Oud en Nieuw zullen 
dit jaar nagenoeg op dezelfde locaties zijn 
als de afgelopen jaren. Vanwege bouwwerk-
zaamheden komt het vreugdevuur in Noord 
iets dichterbij de Vissershavenweg.   
De vraag is of het vuur dit jaar lager kan. 
Bewoners hadden vorig jaar last van de 
houtsnippers. De toegestane afmeting van 
een vuur is 5 bij 5 meter.
in de Keizerstraat wordt tot twee uur ’s - 
nachts sfeermuziek gedraaid. Waar moet 
dit gemeld worden? Geadviseerd wordt 
hiervan melding te doen bij de voorzitter 
van de ondernemersvereniging;
de - voetgangersverkeerslichten Marcelis-
straat/Jurriaan Kokstraat gaan na acti-
vering veel te laat in werking. Peter geeft 
dit punt door aan zijn collega van de Dienst 
Verkeer.
In Dorp West zorgen - geparkeerde auto’s 
op de oren/hoeken van de straten voor 
problemen. Ouderen en mensen met kinder-
wagens kunnen er niet langs. Het verzoek is 
hierop te handhaven.  

Fietsenstalling / Buurtstalling3. 
 Gemeente Den Haag heeft een subsidierege-

ling voor het organiseren van buurtstalling 
/ fietstrommel. Bewoners, die het een goed 
idee vinden en een plek kunnen aanwijzen 
voor het plaatsen van een fietstrommel of 
buurtstalling, kunnen dat doorgeven aan het 
WOS.

Activiteitenplan 20134. 
 In 2011 heeft het stadsdeelkantoor een ac-

tiviteitenplan gemaakt voor 2012-2015. Dit 

plan wordt per jaar aangevuld. Op zaterdag 
22 september 2012 is het stadsdeelkan-
toor met de bus in de Keizerstraat geweest, 
waarbij burgers ideeën konden inleveren. 
Bewonersorganisaties en bewoners konden 
tot en met 31 oktober ideeën en plannen 
inleveren.

Bouwplannen voormalig postkantoor 5. 
Hoge Prins Willemstraat/Badhuisstraat

 Vanochtend is een tweede gesprek geweest 
met de projectontwikkelaar, Hoogvliet en de 
Stichting LIMOR.

 Bij het gesprek waren aanwezig het Dage-
lijks Bestuur, twee leden van het Algemeen 
Bestuur, twee bewoners, een aantal onder-
nemers en de ondernemersvereniging.
de panden aan de Badhuisstraat 215-217 - 
worden ook gesloopt
de hoogte van de nieuwbouw wordt dezelf-- 
de als de hoogte van het oude kantoorge-
bouw van de Economische Controle Dienst; 
dat is drie meter hoger dan het huidige 
(postkantoor)gebouw
naast Zarauts komt een trap; vlak daarvoor - 
komt de ingang van de parkeergarage
het plein voor wordt breder gemaakt- 
in de Badhuisstraat zelf wordt niet gelost - 
en geladen. De bevoorrading van Hoogvliet 
gaat d.m.v. afzetcontainers in het gebouw; - 
zelf inpandig
op de plek waar de oude woningen staan, - 
komt een ingang voor de bevoorrading
volgens planning zal in het tweede kwartaal - 
van 2013 gestart worden met de sloop. 
het  project duurt plm. 2 jaar- 
er worden studies verricht om het hele - 
kruispunt opnieuw in te richten

Voor wat betreft•	  Stichting LIMOR:  
een bewoner maakt zich zorgen, omdat er 
na 22.00 uur geen begeleiding meer is. Hij 
is van mening dat de bewoners van de ap-
partementen blijkbaar zelf geen structuur 
kunnen geven aan hun leven en begeleiding 
nodig hebben. Hoe wordt met de buurt ge-
communiceerd?
Zodra de plannen klaar zijn, wordt de buurt •	
geïnformeerd en tegelijkertijd wordt be-
keken hoe de omwonenden bij het verdere 
traject te betrekken.
Dhr. Bert Snijders, bewoner Badhuisstraat, •	
wil graag betrokken worden bij het traject.
Jan legt uit dat Stichting LIMOR een landelij-•	
ke organisatie is en met verschillende doel-
groepen werkt. De groep, die hier geplaatst 
wordt heeft tijdelijk een bepaalde vorm van 
begeleiding nodig en hebben overdag of een 
baan of een ander dagritme. Tevens merkt 
hij op dat Hoogvliet geen mensen wil, die 
ernstig overlast veroorzaken voor de buurt.
Hoogvliet heeft ook verteld dat de apparte-•	
menten zodanig zijn gebouwd dat ze even-
tueel tot gewone appartementen verbouwd 
kunnen worden.
Wordt het parkeerterrein achter het huidige •	
gebouw bebouwd? Ja, het terrein achter het 
gebouw wordt ook bebouwd.
Hoe is de bereikbaarheid voor bewoners •	
van de Hoge Prins Willemstraat met de 
auto? Die blijft bereikbaar.
Een bewoner stelt voor om de situatie voor •	
fietsers in de Prins Willemstraat, die levens-
gevaarlijk is, mee te nemen in de plannen, 
de Prins Willemstraat autovrij te maken en 

een 3E laag van de parkeergarage te bestem-
men voor verhuur parkeerplekken voor 
bewoners en ondernemers. Het WOS neemt 
het voorstel mee. 

Stand van Zaken Scheveningse 6. 
Stoeptegel7. 
Bram Stoop van Trix heeft opslag voor de - 
tegels aangeboden;
het stadsdeelkantoor heeft toestemming - 
geven voor tegels in de openbare ruimte;

 Hoeveel tegels zijn gereserveerd?
 Er zijn 250 tegels gereserveerd. De kosten 

zijn € 20,00 en € 5,00 legkosten. Het posi-
tief saldo na afronding van het project komt 
ten gunste van Trix.

Verkiezingen AB lid8.  
 Emil Driesenaar heeft zich beschikbaar ge-

steld als AB lid en deelgebiedvertegenwoor-
diger van de Vuurbaakstraat e.o. De verga-
dering gaat akkoord met zijn benoeming.

 De periodieke verkiezingen zijn in jan/
februari 2013. In de eerstvolgende Klinker 
komt een artikel te staan hoe dat in zijn 
werk gaat.

Kerstborrel 14 december 20129. 
 Adri doet een oproep aan de aanwezigen 

om te helpen met de voorbereidingen van 
de kerstborrel op 14 december 2012. 

 Jessie Moermans, Sonja Vandaele, Leo van 
Dongen en Marike Vermeulen helpen met de 
voorbereidingen.

Andere actuele zaken 10. 
 V&P –overleg

Karel Pronk Sr merkt op dat de wethouder - 
had gezegd dat er geen schop de grond in-
gaat voordat er een goed integraal parkeer-
plan is. Volgens hem is het V&P- overleg 
uniek en de plek om dit soort zaken te be-
spreken.

 Hans antwoordt dat al 2 jaar de discussie 
wordt gevoerd over het nut en de noodzaak 
van het V&P- overleg.
De AB leden hebben een lijstje ontvangen - 
van de activiteiten voor de komende jaren.

 Hans vraagt of er vragen zijn.
Emil Driesenaar heeft een artikel in de krant - 
gelezen over verkeersplan Zeesluisweg 
/ Westduinweg en vraagt of daar iets van 
bekend is?
Het WOS heeft voorgesteld om meerdere 
rotondes aan te leggen op de Westduinweg 
(zie Verkeerd Circulatie Plan).
Een bewoner informeert naar de stand van - 
zaken met betrekking tot het zware vracht-
verkeer door de Jurriaan Kokstraat.

 Jan vertelt dat het WOS diverse pogingen 
heeft gedaan het zware vrachtverkeer onder 
de aandacht te brengen bij verschillende 
diensten; zonder resultaat.

 Jan doet een beroep aan de aanwezigen, die 
invloed kunnen uitoefenen op de Scheve-
ningse ondernemers, de ondernemers te 
vragen de zware vrachtwagens niet de route 
door het dorp te nemen, maar de vrachtwa-
genroute.

 Karel Pronk Sr stelt voor een bord, verbo-
den voor vrachtwagens van een bepaalde 
lengte, te plaatsen bij de Zwolsestraat.

Verslag vergadering Algemeen Bestuur
woensdag 31 oktober 2012

vervolg op pagina 3, 3e kolom
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‘N tôverfee in de Scheveningse bosjies.

Van de week wier d’r nog laet an de deur ‘ebeld.
Effe laeter ‘oorde ik tie van mên zegge: “ ‘Oe laeter op te aevend, ‘oe schôner vollek”.
Al gauw, toe’-ik -oorde lache, ‘a’-ik in de gaete wie d’r op bezook kwamme; Bep en Burt.
“Wat wulle jûlie drinke?”, vroog ik toene-me wazze gaen zitte.
“Im”, zee Burt, “geef mên mar ‘n stienkouwe borrel, dan wor ik lekker warrem van binne.”
Bep ‘a’ graeg ‘n gleisje crème de cacao .
Toene- me-allemael wat voor ons ‘aa’ne staen en ons êrste zoopje namme, zag ik dat Burt z’n ôge 
dicht dee.
D’r nae, ammaar as tie ‘n zoopje nam, dee die opnieuwt z’n ôge dicht.
“Waerom doe jij je-ôge ammaar dicht, Burt?”, vroog ik an d’m.
“Im, as ik ‘n borrel zie staen, krêg ik waeter in me mond en ik drink ’m liever puur.”
Gelik gong die vorder: “ We-’ebbe ‘n môie wandeling ‘emaekt, ‘è Bep?”
“Jae we zouwe ‘n endje gaen knooie, mar we bleve lôpe.”
“De Scheveningse bosjies deur en daer zagge me nog wat leuks, ‘è Bep?”, viel Burt weer in.
“ ‘Oe bedoel je, wat leuks?”, zee Bep.
“Benon, met-tat ouwere stel; wacht, lae- mên ‘t mar vertelle.”
Burt stak van wal: “We liepe deur de bosjies en voor ons liep ‘n man en ‘n vrouw, zô van 
middelbaere leeftêd schat ik zô.
Opiene stonge die mense stil en voor ze stong ‘n tôverfee.
Bep en ik benne achter ‘n bôm gaen staen en toe-‘oorde we die fee teuge de man zegge as tat tie 
‘n wens moch doen.
Wij wazze benieuwd en we-’oorde de man zegge dat-tie mar ien wens ‘a’, en die zag tie graeg in 
vervulling gaen.
“Zeg U ‘t mar”, zee de fee.
“  Ik zou graeg wulle dà’-me vrouw twintig jaer jonger was.”
“Uw wens gaet in vervulling”, zee de fee en raekte-’m met- t’r stafje an.
De man, die zustig jaer was,………….veranderde op slag in ‘n ouwere man van tachetig!
De fee was in gien velde of wege mêr te zien.
“Dat ‘ebbe wij mee’emaekt ‘è Bep?”
Bij het weggaen zee ik teuge d’m: “ We-’ebbe weer ‘elache ‘ê Burt.”
“Im”, zee die, “d’r is niks gezonder as je zô of en toe-‘s ziek te lache.”

Immetje

Nadruk verboden. 

P.S. Zou d’r bij Burt al ‘n tôverfee an z’n wieg ‘ebbe ‘estaen?

Spreukje.
Het leven is een droom,
maak er geen nachtmerrie van.
Immetje 

10.Rondvraag 
Op de AB vergadering van enige tijd gele-- 
den is voorgesteld continue geluidsmeting 
te doen op de boulevard;

 Adri vertelt dat bij het Zwarte Pad proef-
metingen zijn gedaan bij de standtenten 
(vroeger bij de woningen) en de bedoeling 
is dat deze metingen voor heel de boule-
vard toe te passen

 A.s. donderdag is een Kuststrookoverleg, 
dan wordt meer bekend;
Een bewoner vraagt een brief te schrijven - 
namens het GSBO aan Intel de projectont-
wikkelaar van het hotel met een kabelbaan 
bij het Noordelijk Havenhoofd.

 De vergadering stemt hiermee in;
Emil Driesenaar stelt zich beschikbaar voor - 
de website; 

- 
11.Sluiting
 Jan sluit de vergadering om 22.00 uur.

vervolg van pagina 2, 3e kolom

Ooievaarspas behouden voor 
10.000 Hagenaars 
  
Tijdens de begrotingsbehandeling in de ge-
meenteraad kondigde wethouder Kool al aan 
dat hij de pas wilde blijven verstrekken aan de 
groep mensen met een inkomen tot 130 pro-
cent van de bijstandsnorm. Het kabinet staat 
hier dus nu definitief achter. 

Scheveningen, 22 november 2012 
Ons kenmerk:  WOS/026
Betreft: verwijderen van fietswrakken

Aan:
Stadsdeelkantoor Scheveningen
t.a.v. mw. T. Hooiveld, directeur
Scheveningseweg 303
2584 AA  Den Haag

Geachte mevrouw Hooiveld, beste Tineke,

In de vergadering van ons Algemeen Bestuur 
van 31 oktober jl. is het onderwerp ‘fietswrak-
ken’ aan de orde geweest. Als algemeen punt 
werd opgemerkt dat de vergadering van me-
ning is dat van de gemeente een proactief op-
treden aangaande dit onderwerp mag worden 
verwacht. 
In de praktijk komt dit er kennelijk niet van 
gezien het aantal niet gestickerde fietswrak-
ken op de stoepen. Ook als via 14070 of als bij 
de afdeling Handhaving een fietswrak wordt 
gemeld, verloopt de afhandeling in de praktijk 
moeizaam. 
Na een melding van het BIT-team Keizerstraat-
Oost, wordt er niet binnen 3 dagen beoordeeld 
of er inderdaad sprake is van een fietswrak. 

Als er wel wordt gestickerd duurt het, na de 2 
weken waarbinnen de eigenaar in de gelegen-
heid wordt gesteld  de fiets te verwijderen, 
soms weken voordat een wrak wordt verwij-
derd. Dit laatste nadat in bepaalde gevallen er 
opnieuw contact met 14070 of het Handha-
vingsteam is geweest.
De kans dat in de tussentijd door een ‘grapjas’ 
de sticker wordt verwijderd is dan ook aan-
wezig, waardoor de hele procedure opnieuw 
moet. 

Het WOS-bestuur vraagt de gemeente dan ook 
proactief op te treden en zich ook te houden 
aan de termijnen, welke de gemeente zichzelf 
heeft gesteld.

Je reactie zie ik graag tegemoet.
Indien deze brief naar een andere afdeling ter 
beantwoording wordt gestuurd, hoort het WOS 
dit ook graag.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van het WOS

Jan Lautenbach, voorzitter

Brief van het WOS aan de gemeente over fietswrakken

Dossier Duinstraat

Dossier Duinstraat is een boek dat is uitgege-
ven ter opluistering van de nieuwbouw van de 
brandweerkazerne aan de Duinstraat in 2008. 
Het staat vol met verhalen over de historie van 
het gebouw waar de politie en brandweer al 
die jaren hun werk hebben gedaan over de pe-
riode van 1906 tot heden. De brandweer heeft 
het in eigen beheer uitgegeven. Het is nooit in 
de boekhandel te koop geweest. De schrijver 
Karel Wagemans heeft een boek gemaakt dat 
leest als een jongensboek. De archieven zijn 
flink gebruikt en er zijn veel mooie foto’s ge-
plaatst. 
Het verhaalt onder andere over de hofjes in 

Scheveningen en het gebrek aan een professio-
nele brandweer, over veldslagen met de politie 
en brandweer, een bomaanslag op de Franken-
slag, de Tweede Wereldoorlog, de vele, vele 
branden en niet te vergeten het concert van de 
Rolling Stones in 1964. De recente historie ver-
telt over de juwelenroof uit het Museon en de 
brand in het verbouwde Catshuis.

Dit boek kost € 7,50 per stuk. Het is tegen con-
tacte betaling af te halen aan de Badhuisstraat 
175, telefoon 070-3500034 voor een afspraak.
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Verslag vergadering Algemeen Bestuur
woensdag 28 november 2012

Opening/mededelingen/vaststelling 1. 
agenda 
Voorzitter Jan Lautenbach opent de verga-
dering en heet allen welkom. In het bijzon-
der de heer Bram Stoop, projectleider van 
Stichting TRIX.
In de 21. e week van december vindt een in-
loopavond plaats over de nieuwe plannen 
voor de nieuwbouw op de plek van het 
oude  postkantoor . De bewoners worden 
hiervoor t.z.t. uitgenodigd.  

Stichting TRIX2.  
Dhr. Stoop vertelt over de gang van zaken 
binnen TRIX en over de doelstelling van 
deze instelling. Dhr. Stoop werkt al 30 jaar 
in het jongerenwerk grotendeels met jon-
geren met een meervoudige problematiek.   
De Stichting Trix is een leer- en rehabilita-
tie project in het Haagse stadsdeel Scheve-
ningen. Jongeren en volwassenen die om 
uiteenlopende redenen nooit of zeer moei-
lijk aan het werk zouden komen, kunnen 
hier onder deskundige leiding werken aan 
een nieuwe toekomst. TRIX biedt hulpver-
lening, wanneer dit bij andere instanties 
niet is gelukt. In tegenstelling tot andere 
jeugdhulpverleningsinstanties is dat dit in 
de vorm van dagopvang geschiedt. Tijdens 
de periode dat jongeren bij de Trix verblij-
ven wordt er uitgebreid aan hun toekomst 
gewerkt waarbij de jongeren voorop staan. 
Aan het eind van het verblijf bij TRIX gaan 
de meeste jongeren mét diploma de deur 
uit. 60 of 70% gaat na verblijf bij TRIX te-
rug naar school of krijgt een baan of gaan 
naar de ouders terug. Er is vanwege de 
tewerkstelling van jongeren nauw contact 

met het UWV en het bedrijfsleven.   
Ook TRIX heeft last van de bezuinigingen: 
TRIX wordt nu gefinancierd door verschil-
lende instanties: de Dienst Onderwijs, de 
Bestuursdienst, Sociale Zaken en Werkgele-
genheid en door Justitie.   
 
Gediscussieerd wordt over de oorzaken 
van het afwijkend gedrag bij jongeren. De 
opvoeding speelt hierbij een grote rol. Om 
de gezinsrelatie te verbeteren worden de 
ouders van de jongeren bij het geheel be-
trokken. Bij TRIX heersen structuur en dag-
ritme. Er zijn 16 jongeren. De gemeente is 
blij met deze instelling.  

Verkiezingen Algemeen Bestuur 20133.  
- Rooster van aftreden leden Algemeen Be-
stuur: 
Aftredende bestuursleden zijn: Dirk Vrolijk, 
Cees Verbaan, Robert Verhagen en Jan Lau-
tenbach.  Allen zijn in principe herkiesbaar. 

De andere AB-leden zijn in 2014 aftredend.  
Per deelgebied (9) kunnen 3 bewoners 
AB-lid zijn. Kandidaten kunnen zich in de 
komende weken bij het Wijkoverleg aan-
melden. Een oproep heeft in de Klinker van 
november gestaan en zal ook in de Scheve-
ningsche Courant worden geplaatst.  

Initiatieven in de deelgebieden van het 4. 
WOS 
Penningmeester Hans Grijzen vertelt dat 
er tot nu toe nog geen enkele aanvraag van 
bewoners voor een activiteitensubsidie 
bij het WOS is binnengekomen. Hiervoor 
is bij het Stadsdeel een grote pot met geld 
beschikbaar. En kan daar het hele jaar door 
een beroep op worden gedaan. De activiteit 
moet wel in het teken staan van sociale 
cohesie en saamhorigheid (leefbaarheid en 
articipatie.) 

Andere actuele zaken5.  
Robert Verhagen, vertegenwoordiger deel-
gebied Seinpostduin, stelt twee actuele 
onderwerpen aan de orde: de plaatsing van 
de orac’s (ondergrondse afvalcontainers 
voor huishoudelijk restafval) en het ont-
werpbestemmingsplan Seinpostduin 2012. 
Heikel punt bij plaatsing van orac’s is altijd: 
waar komen deze te staan? Bewoners wil-
len wel orac’s in de straat, maar niet voor 
de eigen deur.   
De gemeente van haar kant moet de be-
woners op de juiste manier informeren 
over de komst van de orac’s en hen in de 
gelegenheid stellen commentaar te leveren. 
Inmiddels zijn voor Seinpostduin bezwaren 
ingediend en voorstellen voor alternatieve 
plaatsing gedaan.  
De discussie over het bestemmingsplan 
beperkte zich tijdens de openbare verga-
dering van de Commissie Ruimte van 28 
november tot het punt ‘dakopbouw’. Een 
aantal bewoners is hier, vanwege het min-
der aantal zonuren per dag, tegen. 

Rondvraag6.  
Dhr. Grijzen herinnert aan het feit dat men 
de speciale stoeptegels bij het WOS kan be-
stellen. 
Mw. Plugge waarschuwt de aanwezigen 
dat de nieuwste truc van inbrekers is een 
papiertje tussen de deur te schuiven. Zit dit 
er na een week nog dan is het overduidelijk 
dat niemand thuis is.

Haagse MuseumJeugd 
Universiteit gaat weer van 
start!
In het voorjaar van 2013 
start in Den Haag de twee-
de editie van de Museum-
JeugdUniversiteit. Naast 
het Haags Historisch Mu-
seum, Museum de Gevangen-
poort en het Museon doen 
nu ook Museum Meermanno 
en het Kinderboekenmuseum 
mee. De deelnemende musea 
bieden een reeks colle-
ges aan voor nieuwsgierige 
kinderen tussen de 8 en 12 
jaar. De colleges,  die 
een uur duren, gaan over 
leuke, gekke, bijzondere 
of interessante onderwer-
pen, waarbij de collectie 

van de musea het uitgangspunt vormt. 
Sprekers zijn wetenschappelijk mede-
werkers van het museum, wetenschappers 
uit de academische wereld of experts 
uit het vakgebied. Vanaf 10 december is 
inschrijving mogelijk voor een of meer-
dere collegereeksen. 

Voor de tweede maal op rij hebben de 
deelnemende musea een gevarieerd en in-
teressant programma neergezet . In het 
Museon leren kinderen alles over de Ro-
meinen; wat waren hun slimme uitvindin-
gen en waar vind je die terug in onze 
tijd? Denk eens aan de wc waar je iede-
re dag op zit. In het Haags Historisch 
Museum en Museum de Gevangenpoort staan 
Haagse helden rond de Hofvijver in de 
schijnwerpers; hoe word je zelf eigen-
lijk een Haagse held? Museum Meermanno 
en het Kinderboekenmuseum bieden een 
collegereeks over boeken en verhalen; 
hoe komen wij aan ons abc, en wat is 
inktvraat nu eigenlijk? Kinderen kunnen 
zich via de website www.museumjeugduni-
versiteit.nl inschrijven voor een reeks 
van vier colleges. De kosten bedragen € 
20 voor de hele reeks. De eerste col-
leges beginnen in februari, maar in-
schrijven kan al vanaf 10 december. 

Het programma en meer informatie over 
aanvangstijden, prijs en inschrijven is 
te vinden op www.museumjeugduniversi-
teit.nl . 
 
Inspiratie en Techniek in expositie 
High Tech Romeinen in het Museon 
De technische prestaties van de Romei-
nen zijn adembenemend. Op het gebied van 
architectuur, weg- en waterbouwkunde 
ontstonden meesterwerken die honderden 
jaren lang niet zijn geëvenaard, zo-
als tempels, aquaducten en wegen. High 

Tech Romeinen is gericht op families en 
jongeren. Centraal in de tentoonstel-
ling staan technieken en uitvindingen 

vervolg op pagina 5, 3e kolom

Herinneringspenning
De Koninklijke Munt heeft ter herinnering aan 
de 200 jarige herinnering aan de landing van 
de Prins een penning geslagen. Deze penning is 
via de site www.knm.nl te koop. Zie voor meer 
informatie over 200 jaar Koninkrijk pagina 6.
am
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van de Romeinen. Wij ontdekken hoe zij 
zich lieten inspireren door hun omge-
ving en andere culturen. De expositie 
trekt parallellen naar de moderne mens, 
die in deze slimme Romeinse uitvindin-
gen inspiratie voor de uitdagingen van 
deze tijd vindt. De vormgeving van de 
expositie is deels eigentijds en deels 
geïnspireerd op de antieke Romeinse we-
reld. Elf paviljoens met daarin 32 in-
teractieve opstellingen en vitrines met 
bijzondere voorwerpen illustreren de 
techniek van de Romeinen. De tentoon-
stelling is te zien tot en met 1 sep-
tember 2013.

Voor meer informatie over de Haagse 
MuseumJeugdUniversiteit kunt u con-
tact opnemen met Deirdre Schoemaker via 
070-3123066 of schoemaker@haagshisto-
rischmuseum.nl 

Faith Fear Face 
Carlijn Mens
22 december 2012 t/m 24 februari 2013 
GEM, museum voor actuele kunst, Den 
Haag
Schaduwen hebben iets raadselachtigs. 
Carlijn Mens (1972)heeft iets met scha-
duwen: van takken op een zomerse dag of 
haar dochter die danst met haar eigen 
schaduw. Bij Faith Fear Face het pro-
ject in progress dat zij speciaal voor 
het GEM realiseert, dient het licht als 
metafoor voor de strijd om te overleven 
en het gevecht voor een beter leven. 
Het resultaat is indrukwekkend en be-
klemmend. 
Bij het maken van Faith Fear Face vorm-
de de bekende Dover-zaak uit 2000, 
waarbij 58 Chinezen in een container om 
het leven kwamen, de rode draad. In een 
tekening van 15 meter bij 2,40 meter 
wordt een container doorgelicht om ver-
stekelingen te traceren. Om het effect 
van röntgenfotografie te bereiken, heeft 
Mens het lichaam gebruikt om afdrukken 
te maken van de menselijke figuur 
Carlijn Mens studeerde aan de Akademie 
voor Kunst en Vormgeving / St. Joost in 
’s Hertogenbosch en is afgestudeerd aan 
het Dutch Art Institute (DAI) in En-
schede. Zij woont en werkt in Schoorl 
en Den Helder. 

Draadglas – Venetiaans glas met witte 
en kleurige draden 
Nu open t/m 9 juni 2013
Gemeentemuseum Den Haag
Wie denkt aan Venetië, denkt waar-
schijnlijk aan gondels, de San Marco, 
maskers én aan kleurrijk Venetiaans 
glas. Omdat de rijke glascollectie van 
het Gemeentemuseum Den Haag onlangs is 
aangevuld met twee zestiende-eeuwse Ve-
netiaanse glazen, is tot en met 9 juni 
2013 een tentoonstelling gewijd aan het 
zogenaamde filigraanglas. Draadglas – 
Venetiaans glas met witte en kleurige 
draden verduidelijkt aan de hand van 
prachtige stukken en filmmateriaal hoe 
deze intrigerende versieringstechniek 
wordt toegepast. 
Filigraanglas is de benaming voor glas 
met ingesmolten witte draden. Bij deze 
techniek, die vanaf 1527 door Veneti-
aanse glasblazers uit Murano is toege-
past, wordt gebruikgemaakt van rechte 
en spiraalvormig gewonden draden of 
combinaties daarvan. Het Gemeentemu-
seum Den Haag beschikt over een aantal 
prachtige exemplaren. 
De techniek van filigraanglas wordt aan 
de hand van een film inzichtelijk ge-
maakt. De meest moeilijke techniek van 
het filigraanglas is de zogenaamde vetro 

vervolg op pagina 6, 3e kolom

vervolg van pagina 4, 3e kolom

Het idee voor de tegel is ontstaan in 2011. Ik 
was op vakantie in Plymouth, Engeland en 
kwam daar tegels tegen die door middel van 
metalen visjes de weg naar een plaatselijk zee-
museum wezen. Een leuk idee, dacht ik. Groot 
was mijn verbazing, toen ik als lid van de bege-
leidingscommissie Boulevard, er achter kwam 
dat er op de nieuwe Boulevard tegels kwamen 
te liggen in het grote formaat van 133 x 133 
cm voorzien van het Schevenings wapen. Naar 
verluid zou dit naar voren zijn gebracht tijdens 
de ontwerpfase door Leo den Dulk, de omge-
vingsmanager nieuwe Boulevard. Het leek me 
leuk om dergelijke tegels ook in het alledaagse 
straatbeeld van Scheveningen te hebben. Ik 
zocht contact met de fabrikant van de tegels, 
Betonfabriek Nigtevecht, met de vraag of de 
tegels ook in een kleiner formaat (30 x 30 cm) 
geleverd kon worden. Ze hebben een mooi ont-
werp gemaakt en een offerte gedaan. Toen ben 
ik gaan peilen of er animo voor de Schevening-
se Stoeptegel was en dat was er zeker. Mede 
dankzij de medewerkers van het informatie-
centrum Nieuwe Boulevard, waar gedurende 
6 maanden een proefexemplaar heeft gelegen, 
zijn er zelfs bestellingen uit geheel Nederland 
binnengekomen.
Op 30 juni 2012 heeft de bekende cabaretier 
Sjaak Bral symbolisch de eerste Scheveningse 
Stoeptegel de grond in geslagen voor het 
muurschilderij in de Heemraadstraat. 
Op 13 november 2012 heb ik in samenwerking 
met de bewonersorganisatie Wijk Overleg 
Scheveningen-Dorp een order van 400 stuks 
geplaatst bij betonfabriek Nigtevecht. Ik ben 
van mening dat de Scheveningse Stoeptegel 
voor veel meer promotionele doeleinden te ge-
bruiken is, maar ondanks de grote belangstel-
ling van de individuele Scheveningers blijkt de 
gemeente en het bedrijfsleven er weinig voor 
te voelen. Dat is wel jammer, want het had de 
verkoopprijs van de tegels kunnen verlagen. 
Het heeft sowieso even geduurd voor we de 
goedkeuring kregen om de tegels in de open-
bare ruimte te mogen plaatsen, maar dat is 
gelukkig rond gekomen.
De stichting TRIX is aan de Scheveningse 
Stoeptegel verbonden als goed doel, het batig 
saldo zal worden geschonken aan Stichting 
TRIX, het leer- en rehabilitatieproject aan de 
Scheveningse haven.
De Scheveningse Stoeptegel, die op advies van 
de fabrikant iets kleiner is om het instraten 
makkelijker te maken (29x29x7,5centimeter) 
kost 20 euro per stuk. Voor 5 euro extra wordt 
de Scheveningse Stoeptegel door Buurtbeheer 
Maatschappij Scheveningen (BMS) op verant-
woorde wijze in de openbare straat ingestraat 
bij de voordeur op Scheveningen. 
Het wapen van Scheveningen wordt niet 
erkend door de Hoge Raad van Adel. De ge-
meente Den Haag heeft wel toegestaan om het 
wapen als officiële vlag te gebruiken. Hiervoor 
heeft Marten Dijkstra namens het Wijk Overleg 
Scheveningen-Dorp in de jaren 80 vorige eeuw 
uitvoerig actie gevoerd. 
Op de begraafplaats Ter Navolging staat nog 
steeds de grafsteen van de familie Huybert met 
daarop het “Wapen” van Scheveningen. Breng 
eens een bezoek aan dit historische stukje 
grond (hoek Prins Willemstraat-Duinstraat).
De Scheveningse Stoeptegel is een eenmalige 
actie van het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp. 
In december zijn er al 150 Scheveningse Stoep-
tegels opgehaald en liggen er 60 te wachten 

om te worden ingestraat door de Buurtbe-
heer Maatschappij Scheveningen. Het is nu 
nog mogelijk om in het bezit te komen van 
deze unieke Scheveningse Stoeptegel. Klik 
op de website: www.scheveningsestoeptegel.
nl voor meer informatie of stuur een mail 
naar:hansgrijzen@XS4all.nl. Uiteraard kunt u 
de Scheveningse Stoeptegel ook via het WOS 
bestellen: wos@scheveningendorp.nl.

Hans Grijzen (achterkleinzoon van Maerten 
Sukker)

Het verhaal van de Scheveningse Stoeptegel

Deze tegel ligt in Barneveld, tegelroem gaat ver!

Zo worden de tegels in Scheveningen ingestraat

Karel Pronk laat de tegels zien

De stapels, nu nog instraten

Het afleveren van de tegels bij Trix aan de 2e Haven
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COLOFON
De klinker wordt uitgegeven op initiatief van het 
WijkOverleg Scheveningen-dorp. Dit houdt niet 
in dat de geplaatste artikelen de mening van het 
WOS weergeven. De redactie is verantwoordelijk 
voor de inhoud en houdt zich het recht voor 
de ingezonden stukken in te korten of niet te 
plaatsen.

REDACTIE

Jessie Moermans
Eindredactie Ap Mos

Bezorgklachten? Graag even doorgeven aan het 
WOS-centrum.
Openingstijden:
dinsdag: 09.00 - 12.30 uur
donderdag: 09.00 – 13.00 uur
telefoon: 070-3500034
e-mail: wos@scheveningendorp.nl

Kopijdatum

De einddatum voor het inleveren van kopij 
voor de volgende Klinker (maart 2013) is 

25 februari 2013

a reticello-techniek, in het Nederlands 
netglas-techniek genoemd. 
Jaap en Joanna van der Lee-Boers hebben 
sinds 1956 vol passie glas verzameld. 
Deze collectie is te zien in een aparte 
ruimte en bevat fraaie exemplaren van 
Engels, Duits en Nederlands glas met 
gravures met als hoogtepunt het zeven-
tiende-eeuwse glas met een voorstelling 
van de ‘Slag van Leckerbeetje’.  

vervolg van pagina 45 3e kolom

Klushuizen te koop in de 
Duinstraat 

In de Duinstraat staat naast het Appeltheater 
een oud schoolgebouw. Blijkbaar weet de 
gemeente zich geen raad met het gebouw en 
zoekt nu klussers die een deel van het gebouw 

willen kopen om er een eigen huis van te (ver)
bouwen. In maart begint de verkoop en als u 
een stuk heeft gekocht moet u het binnen een 
jaar hebben opgeknapt. De gemeente zal voor 
het dak en de leidingen zorgen. Er zijn wel een 
paar eisen; u moet deelnemen in de vereniging 
van eigenaren en enige samenwerking met 
uw nieuwe buren niet schuwen. Er werd 
beweerd dat er veel belangstelling voor is. Dus 
als u graag wilt deelnemen aan het project 
aarzel niet langer en neem contact op met de 
gemeente via de e-mail kavelwinkel@denhaag.
nl.
am

Mocht het u zijn ontgaan wil ik u toch even bij-
praten over één van de belangrijkste gebeur-
tenissen die het komende jaar gaat plaatsheb-
ben; de landing van de Prins van Oranje op het 
Scheveningse strand. Dat gebeurde 200 jaar 
geleden al eens, maar dat was voor het Neder-
land van van-
daag toch erg 
belangrijk. Het 
was het begin 
van Koninkrijk 
zoals dat nu is. 

Wat gebeurde er 
op 30 november 
1813. Erg kort 
geformuleerd 
kwam de Prins 
van Oranje weer 
terug op Neder-
landse bodem na een bannelingschap in En-
geland. Er kwam een einde aan de Franse tijd. 
Een en ander leidde 
tot de oprichting van 
een Koninkrijk met 
een grondwet, waaruit 
de huidige democratie 
is voortgekomen. Op 
Plein 1813 staat een 
groot monument ter 
herinnering, het is aan 
te raden er een keer 
te stoppen en het mo-
nument te bekijken.
En de teksten die er op 
staan te lezen.

200 jaar is een mooi rond getal, daarom is er 

nu een brede commissie 
benoemd om het gebeur-
de groots te herinneren. 
En Scheveningen speelt 
in deze geschiedenis 
een belangrijke rol. Vele 

Scheveningse families bewe-
ren dat er een voorvader in 
die sloep met de Prins heeft 
gezeten. Er waren toen nog 
niet zo veel families, dus het 
zou kunnen…

30 november 2013 op het 
strand, daar moet u bij we-
zen en dat kan, want er is nu 
een groot strand, ruimte ge-
noeg. Ook zoekt de commis-
sie vrijwilligers. Er waren 

toen Franse soldaten, burgers, 
Engelse soldaten. Dus als u wilt leren marche-
ren of als burger in historische kleding wilt 
meedoen… 
graag. U 
kunt zich 
aanmelden 
via www.
schevenin-
gen2013.nl, 
door invul-
ling van het 
bijgaande 
formulier en 
inleveren bij het Muzee aan de Neptunusstraat 
of een (groter) formulier vragen bij het Muzee, 
het ter plekke invullen en inleveren. 

am

De Prins komt weer!

v.l.n.r. Henk Grootveld, Silvia Tóth, Huub Stapel, Ank Bijleveld en Burge-
meester Van Aartsen

Huub Stapel, de Prins anno 2013

Ook meneer Wilger en assistente zorgde voor gepaste 
verfrissingen
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Dames en heren,
De Kerst is in aantocht. Wie hier binnenkomt, 
twijfelt daar geen moment aan. Deze ruimte 
is volop versierd en gezellig ingericht, alles is 
in gereedheid gebracht voor deze Kerstbijeen-
komst van de bewonersorganisatie Wijk Over-
leg Scheveningen-dorp hier op Scheveningen 
veel beter bekend als het WOS.
Bewoners, vertegenwoordigers van 
bevriende instellingen, politici, on-
dernemers, vrijwilligers – de deur 
is vandaag opengezet voor iedereen 
die Scheveningen een warm hart toe-
draagt. Ik vind het leuk om uw gast 
te zijn, want het biedt mij de moge-
lijkheid om u te ontmoeten en een 
aantal van u de hand te schudden. 
Tegelijkertijd kan ik natuurlijk niet 
nalaten om meteen de kans te grij-
pen om het woord tot u te richten

Dames en heren, het WOS is een ac-
tieve bewonersorganisatie die onvermoeibaar 
de vinger aan de pols houdt bij alle ontwik-
kelingen die betrekking hebben op deze wijk. 
Dat zijn er nogal wat, want in – of ik moet 
zetten ‘op’ – Scheveningen gebeurt er veel. Ik 
hoef u daar natuurlijk niets over te vertellen. 
Er wordt ook veel georganiseerd, voor en door 
de wijk. Vrijwilligers spelen hierbij een belang-

rijke rol. Zij maken het mogelijk dat het WOS 
zo actief is. Of het nu gaat om de bestuursleden 
of om de mannen en vrouwen die tal van hand- 
en spandiensten verrichten, zoals hier bij deze 
bijeenkomst waar ze bijvoorbeeld zorgen voor 
een hapje en 
een drankje… 
Zonder vrijwil-
ligers kan een 
bewonersorga-
nisatie als deze 
niet bestaan. 
Dat mag best 
wel eens wor-
den gezegd. 
Voor het ge-
meentebestuur 
staan vrijwil-
ligers op een 
hoog voetstuk. Of ze nu actief zijn in een ver-
zorgingshuis, bij de wijkbus en een sportver-
eniging, of, zoals hier, bij een bewonersorgani-
satie als het WOS, wij stellen er op prijs wat zij 
doen. Ze doen het belangeloos, om anderen te 
helpen of op een andere manier van dienst te 
zijn.
Veel vrijwilligers zijn hier aanwezig. Namens 
het gemeentebestuur wil ik ze allen bedanken 

voor hun inzet en hun vaak enorme betrok-
kenheid. Ja, ik wil zeggen: hulde voor al die 
enthousiaste mannen en vrouwen. Wat u doet, 
verdient waardering en respect. En dames en 
heren misschien ook wel een applaus…
Ik wil ook nog iets anders onder uw aandacht 
brengen: graag zet ik één van die vrijwilligers 

die hier vanavond aan-
wezig zijn nog eens 
éxtra in het zonnetje. 
Dat is omdat zij zich al 
bijna vijfentwintig jaar 
inzet voor het WOS en 
dus voor de bewoners.
Ik doel op mevrouw 
Jessie Moermans-Ver-
schuyl.
Mevrouw Moermans, 
graag richt ik het 
woord tot u persoon-
lijk. Er is alle reden 
om uitgebreider stil te 

staan bij wat u zoal heeft gedaan, en nog altijd 
doet. Al in 1988 trad u toe tot het algemeen 
bestuur. U behoort tot de groep vertegenwoor-
digers die, namens het wijkoverleg en ieder 
in hun eigen deelgebeid, als aanspreekpunt 
fungeren voor bewoners. Zij kunnen u desge-
wenst vertellen wat ze op het hart ligt, waarna 
u dit doorspeelt aan het bestuur van uw bewo-

nersorganisatie. U bent één van de 
vrijwilligers die het gebied dat met 
‘Keizerstraat-oost’ wordt aangeduid, 
als werkterrein hebben.
Vanaf 1996 hielp u bovendien ge-
ruime tijd mee met het maken van de 
wijkkrant De Klinker. U verzamelde 
artikelen die de moeite waren en 
hielp met het in elkaar zetten van 
deze uitgave. Ik heb begrepen dat dit 
nog letterlijk met schaar en plakband 
op een lichtbak gebeurde, waarna, 
als alles eenmaal af was, u de boel 
naar de drukkerij bracht.
Het gebeurt tegenwoordig natuurlijk 

allemaal op een veel modernere manier, maar 
nog altijd assisteert u als dat nodig is de redac-
tie. U steekt het WOS ook met administratief 
werk de helpende hand. toe. Een van de be-
stuursleden vertelde over u, en ik citeer: ‘Jes-

sie is een vrijwilligster op wie 
je eigenlijk nooit vergeefs een 
beroep doet. Ze zegt nooit ‘nee’. 
Als ze kan, komt ze, altijd.’ Het 
zijn woorden waar veel waarde-
ring uit spreekt. U helpt ook met 
serveren bij bijeenkomsten. Bij 
bijzondere acties van het WOS 
kan eveneens op uw hulp wor-
den gerekend. Zoals bij de actie 
die ik me nog goed herinner: 
dat was de actie ‘Eigen Stoepje 
Schoon’, waarbij met steun van 

de gemeente tweeduizend bezems zijn uitge-
deeld, zodat iedereen eens lekker zijn stoep 
en straat kon aanvegen. Ik heb er ook zelf nog 
aan mee gedaan. U blijkt toen één van de vele 
vrijwilligers te zijn geweest die meehielpen bij 
de kramen. Want, ik gaf het al aan, u staat altijd 
klaar om de handen uit de mouwen te steken. 
Mevrouw Moermans, het geeft aan hoe gevari-
eerd uw bezigheden zijn als vrijwilligster.
Het bestuurslid dat ik zojuist aanhaalde, noem-

Jessie Moermans krijgt stadspeld

onderwerpen die in de musea waren te vinden 
via de post binnen, waarna er een uittreksel 
moest worden uitgetypt. Ook dat is niet meer, 
door bezuinigingen en efficiëntie wordt 
deze post alleen nog via de mail verzonden. 
Dan moet het ineens anders, dan wordt het 
electronisch knippen en plakken. Een zo blijft 
Jessie bij. Nog jaren hopen we. 

Al die inspanningen heeft nu een stadspeld 
opgeleverd. Dat was best wel spannend, want 
je bent daar bij die Kerstborrel en dan staat er 
ineens een wethouder, Dat is niet gebruikelijk. 
Dan ga je denken; “Wat is hier aan de hand”. En 
dan blijkt dat jij, Jessie Moermans, ineens het 
middelpunt te zijn. 

Jessie, van harte gefeliciteerd en blijf ons 
alsjeblieft nog lang helpen.

am

vervolg van pagina 1, 3e kolom

de u zelfs ‘een soort vrouwelijk manusje-van-
alles’.

Anderen kun-
nen nu wellicht 
denken dat u 
stopt als vrijwil-
ligster. Dat is 
voor zover ik 
weet gelukkig 
niet het geval. 
Maar wie zich 
al zo lang inzet, 
verdient in de 
ogen van het ge-
meentebestuur 
wél een blijk 
van waardering. 
Daarom wil u 
nog eens afzon-
derlijk bedan-
ken voor uw in-
zet als vrijwillig-
ster. En hier laat 

ik het niet bij, want ik heb nog een verrassing 
voor u, waarmee ik onze waardering nader 
wil onderstrepen, Ik wil u vertellen dat het 
mij een genoegen is dat ik u kan zeggen dat 

het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten om op grond van uw langdurige 
verdiensten als vrijwilligster aan u  Jessie Carla 
Moermans-Verschuyl de Stadsspeld toe te ken-
nen.
Ik feliciteer u van harte met deze onderschei-
ding die ik u nu graag wil uitreiken.

De Speld van de gemeente Den Haag

Hans Grijzen verteld over het werk dat Jessie allemaal doet en deed.

In de rij om Jessie te feliciteren

De speech van wethouder Rabin Baldewsingh
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Het oude jaar is weer ‘klaks om’evloge.’ Het is 
de tijd van bouweteelt, waarin vroeger de log-
gervloot lag afgetakeld voor haar diepe winter-
slaap. Een nieuw museumjaar ligt voor ons.
In de afgelopen decembermaand was het in 
Muzee een drukte van belang.

Tentoonstelling ‘Prenters aan boord’ ge-
opend
Zo waren op zaterdag 8 december maar liefst 
ruim 240 Scheveningse oud-prenters en an-
dere genodigden aanwezig bij de opening van 
de tentoonstelling ‘Prenters aan boord’. Een 
fraaie tentoonstelling die door museumvrijwil-
liger en vormgever Christian Bal is ingericht 
als een ‘Experience’: de bezoeker ervaart in 
woord, foto- en filmbeeld en geluid hoe het 

leven was van een prenter aan boord. De ope-
ning werd verricht door oud-wethouder én 
oud-prenter Nico Dijkhuizen. Hij las een on-
langs teruggevonden brief voor die hij inder-
tijd als jonge prenter op de SCH 264 vanuit het 
Engelse Blyth naar huis had gestuurd en hees 
als openinghandeling de nationale driekleur 
als ‘schietvlag’, ten teken dat de vleet werd uit-
gezet oftewel ‘geschoten’. Daan Verbaan – be-
kend van Het Schevenings Toneel – las met de 
nodige humor zijn eigen prenterverhaal voor, 
dat onder de titel ‘Je gaet ét Vervorsingskanael 
in!’ in het boek met prenterverhalen is opgeno-
men. Hij werd aandachtig beluisterd door de 
tienjarige Daan Rog, die geregeld bij zijn vader 
aan boord van de SCH 10 als prenter een reisje 
mee gaat en die nu in een heus prenteroveral-
letje bij oud-prenter Daan op het podium aan 
tafel zat en aan diens lippen hing. De opening 
werd besloten met de vertoning van een korte 
film, waarin beelden van ‘Schot is te boord’ 
en van leerlingen van de toenmalige Visserij-
school aan boord van het instructievaartuig 
Zeearend, de voormalige SCH 14. De film wordt 
voortdurend op de tentoonstelling gedraaid. 
Op de tentoonstelling zijn op diverse panelen 
in totaal ruim 150 foto’s te zien van prenters 
aan boord. Gewone amateurfoto’s die werden 
gemaakt door bemanningsleden aan boord, 
maar die van een opmerkelijk goede kwali-
teit zijn. In drie vitrines zijn voorwerpen te 
zien die herinneren aan de weekendbezoeken 
aan Engelse vissersplaatsen, zoals kleefstok-
ken, ansichtkaarten, Engels geld en naar huis 
geschreven brieven. Er staat een warrebak, 

waarin de haring werd gezouten en er is een 
‘blazenkrebbe’ die tot aan de rand gevuld is 
met blazen die vroeger op de vleetvisserij wer-
den gebruikt en waarop men desgewenst kan 
liggen om naar de film te kijken. De tentoon-
stelling is te zien tot en met 31 maart 2013. 

Boek met 65 Prenterverhalen ( € 14,95)
Gelijktijdig met de opening verscheen het ge-
lijknamige boek ‘Prenters aan boord’ onder re-
dactie van Henk Grootveld. Het bevat 65 verha-
len van Scheveningse oud-prenters, waarin zij 
vertellen over hun (eerste) prenterreis, hoe zij 
die hebben ervaren en wat zij daarop hebben 
meegemaakt. Behalve anekdotische belevenis-
sen en ervaringen geven de prenterverhalen 
een aardig beeld van het leven en werk aan 

boord en van de ontwikkelingen in de visserij 
over een periode van zo’n 75 jaar. Het boek is 
rijk geïllustreerd met foto’s van schepen en van 
prenters aan boord. Niet eerder werden herin-
neringen van oud-prenters bijeengebracht. Het 
boek is dan ook een uniek document waarin 
de oral history is vastgelegd uit een tijd en van 
een visserij die verdwenen is. Het boek telt 
248 bladzijden, is gebonden in een fraaie band 
en voor € 14,95 verkrijgbaar in de winkel van 
Muzee Scheveningen en de (Scheveningse) 
boekhandel.
Met uw aankoop steunt u ook Muzee Scheve-
ningen, waaraan de opbrengst ten goede komt.

Drukte op Kerstland
Ons traditionele Kerstland bracht op 15 de-
cember bijna 1.100 bezoekers op de been. 
Het was de hele dag door een ‘leevend breitje’, 
waar vele bekenden elkaar ontmoetten op 
deze niet meer weg te denken ‘kerstreünie’. Er 
werd gezongen door het Schevenings Vissers-
vrouwenkoor, geluisterd naar draaiorgel- en 
blokfluitmuziek, de Scheveningse Poppenkast 
trok vele jeugdige bezoekers en verhalen-
verteller Leen van der Plas hield velen tot 
driemaal toe in de ban met zijn Scheveningse 
kerstvertelling. Tal van zelf gemaakte lek-
kernijen en kerstartikelen lagen in kramen te 
koop. Een prachtige opbrengst ten bate van 
Muzee Scheveningen was aan het eind van de 
dag het resultaat. Hulde aan de Vrienden van 
Muzee Scheveningen die het organiseerden. 
Dit jaar zal Kerstland worden gehouden op za-
terdag 14 december. Safe the date!

Record: bijna 41.000 bezoekers!
In het weekend van Kerstland werd al de grens 
van 40.000 bezoekers aan Muzee Schevenin-
gen overschreden. Op de laatste dag van het 
jaar bleef de teller staan op welgeteld 40.992. 
Een record! Niet eerder kwamen zoveel men-
sen een kijkje nemen in het museum. In 2011 
bedroeg het aantal nog 30.876 – ook toen al 
een record in de geschiedenis van Muzee. Maar 
2012 bracht ons maar liefst 30 procent méér. 
Hieraan heeft vooral ook de zeer succesvolle 
zomertentoonstelling over Isaac Israels bij-
gedragen. Als obiter dictum (redenering ten 
overvloede, red.) zij vermeld dat bezoekers-
aantallen als deze er het overtuigend bewijs 
van mogen zijn dat Muzee Scheveningen be-
staansgrond en bestaansrecht heeft. 

In memoriam: Wout Vink
Op 13 december overleed op de leeftijd van 73 
jaar geheel onverwachts onze suppoost Wout 
Vink. Sinds november 2006, dus al vanaf de 
opening van het gloednieuwe Muzee Scheve-
ningen, was hij aan ons museum verbonden. 
Hij was een vertrouwd gezicht in Muzee. Met 
zijn rijzige gestalte en rustige tred en met zijn 
duidelijke en gedecideerde verteltrant maakte 
hij op vele bezoekers indruk. Altijd correct 
en voorkomend, zoals het een goed gastheer 
betaamt. Met zijn ruime nautische ervaring 
en brede historische kennis van Scheveningen 
was Wout Vink een deskundige gids, zowel 
in Muzee Scheveningen zelf als op de Vuurto-
ren. Als een van de steunpilaren van Muzee 
én als warme persoonlijkheid zal Wout wor-
den gemist. Op weg naar de rouwdienst in de 
Bethelkerk hield de rouwstoet een minuut stil 
voor Muzee. Vanaf het voorplein brachten wij 
Wout een laatste eerbetoon. Wij gedenken hem 
in dierbare herinnering en met groot respect 
voor wat hij voor Muzee Scheveningen heeft 
betekend en wensen zijn vrouw Lenie – óók 
suppoost – en kinderen veel steun en sterkte 
toe in het verwerken van dit groot verlies.

Vooruitblik 2013
Voor ons ligt een in historisch opzicht bij-
zonder jaar, waarin op Scheveningen veel te 
gebeuren staat. Eerst in april de officiële inge-
bruikneming van de nieuwe boulevard, in mei 
gevolgd door de onthulling van het VissersNa-
menMonument met daarop vermeld de namen 
van de 1367 Scheveningse vissers die sinds 
1813 op zee het leven lieten. Vervolgens wordt 
in september op Open Monumentendag in de 
Oude Kerk het kerkscheepje SCH 107 ‘Scheve-
ningen’ “toegestoken” (zeer vrij vertaald “ont-
huld”, red.). Ten slotte wordt op 30 november 
voor de achtste keer de landing herdacht en 
nagespeeld van de latere Koning Willem I, die 
tweehonderd jaar geleden in 1813 voet zette 
op het Scheveningse strand. Evenals aan de 
nieuwe boulevard en het VissersNamenMonu-
ment zal Muzee Scheveningen ook hieraan met 
een tentoonstelling aandacht gaan besteden. 
Kortom, het wordt een historisch jaar. Namens 
allen vanuit Muzee Scheveningen vooral ook 
een gezond en gelukkig 2013 toegewenst!

Mr Henk Grootveld
Voorzitter Muzee Scheveningen


