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PRINS WILLEMPLEIN

Op zaterdag 29 maart 2014 zal het gerenoveerde plein om 13.00 uur officieel aan de bewoners
van Scheveningen worden overgedragen.
Het feest begint om 12.30 uur met de inscheping van de “Prins van Oranje” en zijn gevolg aan
boord van de KNRM reddingsboot Beluga op het plein voor de Oude Kerk.
Vervolgens “vaart” de Prins met aan
boord de stadsdeeldirecteur Mendy van
Veen en wethouder Boudewijn Revis
onder begeleiding van de in dracht geklede Scheveningse bevolking naar het
plein.
Met de onthulling van het gecorrigeerde nieuwe straatnaambord zal het plein
op plechtige wijze worden overgedragen.
Aansluitend zal een feestprogramma
worden aangeboden door het Kalhuis,
Wijk Overleg Scheveningen-Dorp en het Stadsdeelkantoor Scheveningen.
Aan het feestprogramma wordt o.a. meegewerkt door:
Chris Staalman, Mendy van Veen, Boudewijn Revis, Jan Lautenbach, de vrienden van Muzee
met een echte Scheveningse klederdrachtshow onder leiding van Joop Alberti, Trefpuntzangers onder leiding van Ernst Fortunati, Angelique Schipper als Kapitein Liekie voor de kinderen, Aai Spaans met een Schevenings verhaal, demonstratie
netten boeten en touw knopen door Gerrit Rog en Wim taal,
Inhoud
Chris van der Kooi met zijn Kaldi mobiele espresso, Jamal
bakt heerlijke poffertjes in zijn Moby poffertjeskraam.
Prins Willemplein
1
In het Kalhuis wordt een rommelmarkt georganiseerd met
Verslag AB vergadering 27-11-13.
2
muzikaal optreden van de Take High Five en vrijwilligers van
Cultuur
2
het Kalhuis bakken verse vis.
Verslag AB vergadering 29-01-14
3
Immetje
3
Als u heeft meegedaan aan de landing op 30 november en beParkeren
4,6
schikt over Scheveningse dracht bent u vanaf 12.15 uur van
Het verkiezingsdebat
5
Keerlus
6
harte welkom op het plein voor de Oude Kerk om de “Prins
Rommelmarkt
6
van Oranje” te begroeten en mee te lopen naar het Prins WilSubsidie Klinker - laatste nieuws
6
lemplein.
Trawlreis
7
In de Scheveningse Courant zal het definitieve programma worden gepubliceerd.
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Praaibericht 39
Oprichting werkgroep KDS

8
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Verslag Algemene Bestuursvergadering
Datum: woensdag 27 november 2013
1. Opening/mededelingen / vaststelling
agenda
Voorzitter Jan Lautenbach opent de vergadering en heet iedereen welkom.
- Er zijn een paar afmeldingen

2. Vragen aan de wijkagent / rondje door
de wijk.
Hoe ver mag het terras op het PW plein?
Jan zoekt het uit en koppelt terug.
Is autowassen op straat een milieuvervuiling /
milieudelict?
Wijkagent: als je op je strepen gaat staan misschien wel.
Functioneren de camera’s in de Keizerstraat?
Wijkagent: de camera’s functioneren goed.
Enige tijd geleden is een enquête gehouden
onder de winkeliers voor meer cameratoezicht
in de Keizerstraat. Omdat de kosten voor het
plaatsen van de camera’s niet opwegen tegen
de (incidentele) inbraken zijn de camera’s niet
opgehangen.
Is er een wetgeving, die laden - lossen verbiedt
van zware vrachtwagens na 11.00 uur?
Alleen in winkelgebieden. Het handhavingsteam en de politie controleren dit.
Hans Grijzen: in het V&P overleg is een voorstel gedaan voor laad- en loszones, helaas
wordt daar niet op gehandhaafd. De laad- en
loszones zijn er niet gekomen.
In de Keizerstraat komt binnenkort een ludieke
actie voor fietsers.
Bij het stadsdeelkantoor zorgden hangjongeren
voor overlast. Bewoners hebben zelf actie genomen. Ze hebben briefjes opgehangen en zijn
in gesprek gegaan met de Franse school. Van de
scholieren hebben ze geen overlast meer, maar
nog wel van andere jongeren.
Wijkagent: heel goed dat bewoners zelf ook actie nemen. 112 bellen bij overlast en proberen
zoveel mogelijk namen en adressen te noteren
en door te geven aan de politie, die vervolgens
contact kan opnemen met de ouders.
Voorgesteld wordt meer verlichting te plaatsen en het daardoor onaantrekkelijk te maken
voor de jeugd.

•

•

vervolgen naar de buurt Oud Scheveningen.
het geplande parkeerterrein aan de
linkerzijde van de flat Hoog Lindoduin
kan worden bereikt via een weg achter
de sporthal Lindoduin. De vergadering
vraagt zich af of dit een handige routing
is voor taxibusjes en ambulances.
geen vrachtverkeer door de Duinstraat
vanuit de Westduinweg

Hans Grijzen deelt mee dat maandag (5 februari) de werkgroep kruispunt Duinstraat wordt
opgericht.

4. Andere actuele zaken
Woonvoorziening ”De Overloop” in de Duinstraat
De voorzitter vraagt of iemand zich beschikbaar wil stellen als vertegenwoordiger van het
WOS bij de Beheergroep. Gegadigden kunnen
zich de komende tijd opgeven bij het WOS
Welzijn Scheveningen
Vanaf de 2e week van december heeft het
WOS de vergaderzaal beschikbaar gesteld
voor cursussen van het Kalhuis.
Bloemist
Op 29 november neemt de bloemist bij Hoge
Prins Willemstraat na 40 jaar afscheid.
Hoogvliet
De termijn om bij de Raad van State in beroep
te gaan tegen het bouwplan van Hoogvliet is
bijna gepasseerd. Er komt een informatiemiddag-avond voor omwonenden. Eind januari/
begin februari start het slopen van het gebouw.
5. Rondvraag/sluiting
Kan er namens het WOS een brief uitgaan aan
wethouder Boudewijn Revis voor kliko’s in
de straten waar geen orac’s geplaatst kunnen
worden?
De mening hierover is verdeeld. De vergadering besluit geen brief uit te laten gaan.

Thomas Houseago
8 maart t/m 10 augustus 2014
Gemeentemuseum Den Haag
De imposante sculpturen van de
Britse beeldhouwer Thomas Houseago (Leeds, 1972) dragen duidelijk sporen van het maakproces.
Een potloodlijn van een onderliggende tekening, een stuk ijzer dat
uit de constructie steekt of krachtige vingerafdrukken in het klei.
Menselijke, natuurlijke vormen zijn de basis
van zijn uiterst vitale beeldhouwwerken. In de
Projectenzaal van het Gemeentemuseum Den
Haag ligt de focus op ‘koppen’: abstracte maskers worden afgewisseld met hoofden op sokkels en een enkel figuur. Door naast sculpturen
en reliëfs, schetsen uit Houseago’s studio te
tonen, de dagelijkse zoektocht en struggle van
de beeldhouwer invoelbaar.

Minimal Art
Gemeentemuseum Den Haag
25 januari t/m 11 mei 2014
In 1968 vond in het Gemeentemuseum Den
Haag de eerste museale tentoonstelling in
Europa plaats van minimal art, een nieuwe
Amerikaanse kunststroming, die zich baseerde
op eenvoudige, primaire vormen. Amerikaanse
kunstenaars als Carl Andre, Sol LeWitt en Donald Judd presenteerden er grote sculpturen
die veelal door de timmermannen van het museum werden gemaakt. Het idee dat aan het
kunstwerk ten grondslag lag was het belangrijkste. De uitvoering kon door iemand anders
worden gedaan. Dit was een radicale breuk
met het verleden en een regelrechte aanval op
het eeuwenoude principe van de kunstenaar
als persoonlijk genie. Op de tentoonstelling
in Den Haag toonden zij een koele, zakelijke
kunst die los stond van iedere verwijzing of
symbolische betekenis. De komende maanden
staat in het Berlagekabinet het werk op papier
van deze iconische kunstenaars centraal.

Installaties
Gemeentemuseum Den Haag
De herbestrating heeft niet voor minder over15 februari t/m 22 juni 2014
last door het zware vrachtverkeer, dat door de Het Gemeentemuseum Den Haag is bekend
Jurriaan Kokstraat rijdt, gezorgd.
vanwege de grootste collectie Mondriaans ter
3. Verkeer
wereld, de aansprekende collectie klassiek moVoorontwerp rotonde Westduinweg - ZeesluisWat gaat er gebeuren met het voormalig politie- dernen en de omvangrijke modecollectie. Ingeweg - Duinstraat.
brandweergebouw, waarin nu anti kraak zit?
wikkelde beelden belicht een heel ander deel
Hans Grijzen laat beeldmateriaal zien van de
Waarschijnlijk
er
komen
appartementen
in.
Jan
van de collectie: installaties. De vaste collectie
situatie.
doet
navraag
en
koppelt
terug.
bevat iconische installaties van onder andere
De bijeenkomst gisteren was druk bezocht. Het
Bruce Nauman, J.C.J. van der Heyden en de
project start september 2014.
Worden er roosters geplaatst om de bomen op
recent verworven Cell XXVI van Louise BourEnkele voorstellen, die gedaan worden:
het
Prins
Willemplein?
geois. De laatste jaren zijn er meer belangrijke
• is het mogelijk dat de HTM bus een
Ja,
die
worden
geplaatst.
aankopen gedaan. Een aantal van deze instalaparte halteplaats krijgt zodat de rijlaties, van onder andere Karla Black, Mark
baan niet wordt geblokkeerd tijdens het
Dion, Aukje Koks en David Jablonowski, is nu
stoppen bij de halte voor de flat Hoog
pensioenvragen
voor het eerst te zien. Ingewikkelde beelden
Lindoduin?
Wijkbewoners
van
Scheveningen
kunnen
met
biedt een belevenis die alle zintuigen prikkelt.
• kan de middenberm op de Westduinhun
pensioenvragen
op
dinsdagen
van
20.00
tot
Bezoekers worden bovendien aan het denken
weg ter hoogte van de Aldi worden
21.00
uur
terecht
op
het
pensioenspreekuur
in
de
gezet, doordat sommige werken het midden
gesloten voor het autoverkeer dat kowijkwinkel
aan
de
Gentsestraat
22a.
houden tussen sculptuur en installatie. Wat is
mende vanaf de parkeerplaats linksaf
eigenlijk de definitie van een installatie?
wil richting Duindorp?
Belangstellenden
dienen
van
te
voren
een
• is het mogelijk om de ventweg Duinstraat, voor de oude Brandweerkazerne afspraak te maken met pensioenvoorlichter Peter
Elshout via peter.elshout@casema.nl of
en Politiebureau open te stellen voor
06 11 33 20 31.
het verkeer dat komende vanuit de
Duinstraat rechtsaf wil slaan naar de
Het spreekuur is gratis en geeft voorlichting over
buurt Oud Scheveningen? Bijkomend
voordeel is dat dit verkeer niet eerst via allerlei financiële, fiscale en juridische vragen
de nieuwe rotonde rechtsaf de Zeesluis- over de oude dag.
weg moet inrijden en vervolgens weer
Peter Elshout
rechtsaf over het spoor zijn weg moet
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Verslag Algemene
Bestuursvergadering van het WOS
Datum: woensdag 29 januari 2014
1. Opening/mededelingen / vaststelling
agenda

Jan Lautenbach opent de vergadering en heet
dhr. Dennis Groenewold, beleidsmedewerker
D’66 en Hanneke Oortgiessen , opvolgster van
Adri Plugge als beheerder van het gebouw, van
harte welkom.
Jan Coelewij heeft zich beschikbaar gesteld als
vertegenwoordiger van het WOS in de beheergroep van de woonvoorziening ‘De Overloop’
in de Duinstraat.
N.a.v. overlast van hang jongeren rondom het
stadsdeelkantoor, heeft het WOS het stadsdeelkantoor gevraagd de verlichting aan de kant
van de Franse school ’s nachts te laten branden.
Het voormalige politiebureau/brandweerkazerne aan de Duinstraat is aangekocht door
Stadsherstel Den Haag en omgeving. Het zal
nog geruime tijd duren voordat gestart wordt
met de transformatie naar woningen/appartementen. Het gaat hier om een rijksmonument.
Jan wijst nog op de ‘Nuclear Security Summit 2014’ die gehouden wordt op 24 en 25
maart a.s.
Er wordt een extra agendapunt toegevoegd:
Het parkeerbeleid in het Stadsdeel Scheveningen.
2. Vragen aan de wijkagent / rondje door
de wijk.
• Naar aanleiding van afgelopen jaarwisseling zijn er klachten over enorme geluidsoverlast. Ondanks herhaaldelijk bellen
naar de politie bleef de ‘housemuziek’ tot
in de woningen doordringen. Het optreden
van politie tegen de overlast, zoals in de
Jacob Pronkstraat, werd als te vrijblijvend
gezien door omwonenden. De wijkagent
heeft helaas geen informatie over de ’vuurwerkfestival- bijeenkomst’ van politie/gemeente gehouden op 13-01-2014. Jan stelt
voor het bij de komende GSBO vergadering
aan de orde te stellen.
• Er rijden busjes via de Boulevard, ze gebruiken deze als sluiproute. Het is niet bekend of de pollers goed werken.
• Een bewoner uit de Duinstraat wijst op de
gevaarlijke oversteekplaats ter hoogte van
de Zwaardstraat/Doornstraat. Er is recent nog een ernstig ongeluk geweest. De
Scheveningse Courant heeft er een artikel
aan gewijd. De betreffende bewoner vindt
het zeer urgent dat er iets gedaan wordt
aan het te hard rijden. Er ontstaat nog een
discussie over de plek van de huidige oversteekplaats. Er zal in ieder geval contact
worden opgenomen, met de bewoner door
de wijkagent. Voorgesteld wordt het op de
agenda van het eerstvolgende V&P overleg
te zetten.

3. Verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur van het WOS
De lijst van kandidaten voor de deelgebieden
wordt aangenomen. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld.
4. Verkiezingen voor leden van het Dagelijks Bestuur van het WOS
Een schriftelijke stemming blijkt niet nodig te
zijn. De huidige bezetting blijft gelijk.
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Kloppe
‘N oud-‘ollans woord is non weer êlemael in gebruk, al’oewel in onbruk was ‘t non ôk weer iet,
aars zou mên preitje iet kloppe. Mar goed, waer gaet ‘t non om. Wel, wat mên non zô opvalt?
Laen-ik ‘n voorbeeld geve: twie mense staene mè’-mekander te kalle in ‘n winkel.
De-ien vraegt an de-aar: “Jij ben d’r toch ien van Pronk?”
“Klopt”, zeg-tie aar.
Die iene weer: “Jij weunt toch in de Roerstraet?”
“Klopt”, zêt weer die aar.
“Jûlie ‘aa’ne toch ôk nog vrooger ‘n ouwe opa in ‘ûs?”
“Klopt”, is weer ‘t antwoord.
“Jij ben toch mè’-Wout ‘etrouwd, iet?”, gaet te-iene weer vorder.
“Klopt”………..
En zô gaet ‘t mar deur; ik geef dus zô mar ‘n voorbeeld, mar dà’- neemp iet weg dat tat woord
‘klopt’ vaek in me-ore klinkt.

Meschien dà’-’k non daerom mot denke an vrooger toe’-d’r nog overal kleeje en lôpers wiere
‘eklopt. Overdag moch’-tat iet, neen, pas ‘s-aevens nae achte, dan zag je midde op te paerdewegt
‘n ‘oute wasrek of ‘n traplêr staen en daer dan zô’n grôt karpet over’één. Of d’r stinge twie
vrouwe zô’n kokeslôper te kloppe; ien mos de lôper goed vast’ouwe en de-aare sting met-te
matteklopper mar te kesse en daer stinge ze dan in de stof.
Dà’-kos iet aars en zô’n kokesmat of -lôper was ôk nog zô stekeleg an je-’ande en zwaer. Nae ‘t
kloppe wier die dan ôk nog of’eschuierd met ‘t varreke en dan ‘t karpet ôk nog met azên; ‘dan
kwamme de kleure weer naer bove’, wier d’r ‘ezêd. Alles weer proper naer binne.
Gien mens waegde ‘t om voor acht uur ‘s -aevens te gaen kloppe, want-tan kreeg je ‘n boete en
dà’-kos brûn iet trekke. De mense wazze blij azze ze met t’r weekgelletje rond kozze komme en
d’r ‘uur betaele. Neen, gien geklop op te dag.
Mar op te Vrêdagaevend, nae achte was ‘t in de Scheveningse straete vrooger ‘n geklop van ‘eb-ik
jou daer, alles schôn voor de Zundag.
Dat wij ‘t non veul makkeleker ‘ebbe dan de mense
vrooger…, dà’-klopt.
Immetje

Nadruk verboden

Spreukje.
De éen steekt de hand uit om te helpen
de ander om te slaan,
Immetje.

5. Debatavond voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 19-03-2014
Jan geeft nog een korte toelichting. De avond
zal gehouden worden bij het WOS.
Er hebben zich tot nu toe tien partijen aangemeld, waarvan een onzeker. Jan en Hans zullen
voor de stellingen zorgen die aan de politieke
partijen worden voorgelegd. Er worden een
paar suggesties gedaan met betekking tot de
stellingen:
-Welke partij gaat het echt opnemen voor
Scheveningen?
-De historische grootsheid van Scheveningen is
historisch. (de teloorgang van de badplaats)
6. Andere zaken
De Klinker in kleur
Hans is samen met Ap naar de Drukkerij geweest. Hij laat een dia presentatie zien. Het gehele procedé gaat razendsnel. Ook wijst Hans
op de drukplaat die aanwezig is in de zaal.
Prins Willemplein
Hans licht e.a. toe. Het concept programma
voor de heropening van het plein is aanwezig.
Wordt vervolgd.

Werkgroep Kruispunt Duinstraat
Hans Grijzen laat weten dat er veel aanmeldingen voor participatie in de werkgroep zijn.
Hij denkt dat er binnen een jaar een goed plan
op tafel kan liggen.
Keerlus lijn 11
Op 29-01-2014 is de feestelijke opening van
de speellocatie ‘De Keerlus’ geweest. Hans laat

een aantal foto’s zien. Men vindt het een hele
verbetering.

Het parkeerbeleid in het stadsdeel Scheveningen.
Een aantal bewoners heeft al de nieuwe folder
betreffende het parkeerbeleid ontvangen.
De aangevoerde punten door het WOS, zijn
niet overgenomen (zie correspondentie).
Op de vraag: ‘tekent het WOS bezwaar aan of
wacht het WOS de evaluatie af’ wordt door
de aanwezige leden besloten de evaluatie af
te wachten. De consultatie van de gemeente
wordt wel enigszins in twijfel getrokken aangezien de bewoners organisaties slechts 1 keer
geconsulteerd zijn.

7. Rondvraag/sluiting
• Hans Grijzen is op zoek naar iemand die
wil helpen bij de administratieve ondersteuning voor de werkgroep ‘Kruispunt
Duinstraat’ .
• Er wordt weer een toename van hondenpoep op straat geconstateerd. De poepbakken in de Keizerstraat zouden vaker geleegd moeten worden. De geplande ORAC’s
bij het stadsdeelkantoor zijn nog niet
geplaatst. De ‘Woodstock’ klacht (geluidsoverlast/strandmuziek) loopt nog steeds.
• Waarom zijn er geen drinkbakken/plaatsen
op de Boulevard? Er worden van de zomer
douches gebouwd, die voor iedereen te gebruiken zijn.
• Hoe staat het met het aantal inbraken in
Scheveningen? Woning inbraak is momenteel prioriteit bij de Politie.

Eenvoudiger (? red.) parkeren in Scheveningen vanaf 3
maart

Gepubliceerd: 04 februari 2014 Laatste wijziging: 06 februari 2014
De parkeerregels in Scheveningen zijn soms
onduidelijk. Daarom versoepelt de gemeente
de parkeerregeling in Scheveningen. De nieuwe regeling geldt vanaf maandag 3 maart. Het
gaat hierbij om de parkeertijden, parkeerduur
en de vergunningsgebieden.
In de nieuwe regeling wordt het aantal bewonersvergunningsgebieden in Scheveningen te-

Het parkeren in Scheveningen

De gemeente Den Haag heeft de brief van het WOS met voorstellen met betrekking tot de nieuwe
parkeerregeling beantwoord. Hieronder vindt u de tekst van deze brief.
Geachte heer Lautenbach,

De gemeenteraad heeft het college verzocht om uw bovenvermelde brief te beantwoorden. In uw brief
van 19 november 2013 vraagt u namens het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) aandacht voor het
voorstel wijziging parkeerregeling Scheveningen d.d. 2 oktober 2013 (RIS 265306).

Hoewel u aangeeft dat het huidige parkeerregime over het algemeen als bevredigend wordt ervaren en
het WOS positief is over de toekomstig te wijzigen parkeerregeling in Scheveningen, plaatst u ook twee
kanttekeningen bij deze nieuwe parkeerregeling.
De commissie Leefomgeving heeft uw brief met kanttekeningen betrokken bij de bespreking van de
wijziging van de parkeerregeling voor Scheveningen op 4 december 2013. Hier is aangegeven geen
wijzigingen aan te brengen in de aangepaste regeling op basis van uw voorstel, maar deze mee te
nemen in de evaluatie. In deze brief gaan wij nogmaals in op uw kanttekeningen.

Beperking maximum parkeerduur 60 minuten in plaats van maximaal 30 minuten.
In de nieuwe regeling meent het WOS dat in plaats van de beperking van de maximum parkeerduur
van 30 minuten in de Kuststrook, ook kan worden volstaan met een maximum parkeerduur van 60
minuten.

ruggebracht naar 2.
Kuststrook (code 43)
In de Kuststrook geldt er betaald parkeren:
• van maandag tot en met donderdag, van
10.00 tot 24.00 uur
• van vrijdag en zaterdag, van 10.00 tot 2.00
uur
• op zondag, van 10.00 tot 24.00 uur
Daarnaast geldt er een:
• maximum parkeerduur van 30 minuten
• maximum parkeerduur van 120 minuten in
een deel van het winkelgebied en voor de
omgeving van het museum Beelden aan

De keuze voor een Kuststrook met een maximum parkeerduur van 30 minuten is meerledig.
Ten eerste blijkt uit parkeertellingen dat in de woonstraten nabij het strand met een maximum
parkeerduur van 30 minuten de parkeerdruk lager is dan de straten met een maximum
parkeerduur van 60 minuten. Om de woonstraten nabij het strand te voorzien van voldoende
parkeergelegenheid voor belanghebbende bewoners is vooralsnog gekozen voor een maximum
parkeerduur van 30 minuten.
Ten tweede hebben wij, voor zover mogelijk, de ervaringen en adviezen van belanghebbende
bewoners(organisaties) meegenomen in dit voorstel. Zij hebben de voorkeur uitgesproken voor een
maximum parkeerduur van 30 minuten in de Kuststrook. Hetgeen overigens aansluit op eerder
vernoemde, namelijk het voorzien van voldoende parkeergelegenheid nabij de woning voor
belanghebbenden zelf.

Grensbepaling Jacob Pronkstraat
In uw brief vraagt u ook of de grensbepaling van de twee vergunning gebieden Kuststrook en het
Achterland niet logischer zou zijn, wanneer de Jacob Pronkstraat beperkt kan worden tot het gedeelte
voor de straat vanaf de Keizerstraat tot de bocht bij lijn 11.
Om bewoners uit de Jacob Pronkstraat zo optimaal mogelijk te kunnen blijven voorzien van
parkeergelegenheid, is de verwachting dat een stringente parkeerregeling hiervoor de juiste
oplossing biedt. De maximum parkeer-duur van 30 minuten weert in deze straat namelijk niet alleen
strandbezoek maar bijvoorbeeld óók bezoekers en leden van nabij gelegen kerken en verenigingen.
Bij een ander parkeerregime (grens) zal dit bezoek naar verwachting zeker uitwijken naar de Jacob
Pronkstraat. Vooral omdat deze straat op aantrekkelijke loopafstand van het strand gelegen is.

Grensbepaling Dirk Hoogenraadstraat
Voor de grens op de Dirk Hoogenraadstraat geeft u aan dat hier twee parkeerregimes gaan gelden en
hierdoor beter verlegd kan worden naar de Gevers Deynootweg.

Zee (omgeving Pellenaerstraat)
Achterland (code 09)
In het Achterland geldt er betaald parkeren:
• maandag tot en met zondag, van 13.00 tot
24.00 uur
• maximum parkeerduur is 120 minuten (behalve in straten waar geen maximale parkeerduur is)
Wat wijzigt niet
• maximale parkeerduur van 120 minuten
aan de Gevers Deynootplein en stukje Zeekant
• strandwegregeling (Noordelijk Havenhoofd) van 1 maart tot en met 1 november
2014. Van maandag tot en met zondag tussen 10.00 en 22.00 uur
• metsregeling tennisbanen 133M
• vergunning 45M
• hotelvergunning 131/132
• bedrijfsvergunning 80
• straten waar nu betaald parkeren geldt,
zonder maximum parkeren. Blijven betaald
parkeergebieden zonder maximum parkeren.
• parkeerterrein Seinpoststraat, zonder

Naar aanleiding van uw opmerking dat op de grens op de Dirk Hoogenraadstraat twee parkeerregimes
gaan gelden, kunnen wij u zeggen dat dit niet juist is. De gehele straat wordt voorzien van betaald
parkeren van 13.00 - 24.00 uur met een maximum parkeerduur van 120 minuten. De grensbepaling
Dirk Hoogenraadstraat in plaats van de Gevers Deynootweg is om het vergunninggebied te voorzien
van voldoende parkeercapaciteit. Voorwaarde voor uitgifte van parkeervergunningen is dat het
betreffende vergunninggebied voldoende parkeer-gelegenheid biedt aan de vergunninghouders. In
de Kuststrook is de parkeercapaciteit gering. Vergunning-houders uit de Kuststrook mogen daarom
uitwijken naar het Achterland. Omdat dit niet geldt voor de bezoekers die gebruik maken van de
bezoekersvergunning, zijn de Gevers Deynootweg, de Maasstraat en de Rotterdamsestraat tot de Dirk
Hoogenraadstraat toegevoegd aan het vergunninggebied de Kuststrook. Het vergunninggebied biedt
hierdoor belanghebbende vergunninghouders voldoende parkeergelegenheid.
Evaluatie
Of de nieuwe parkeerregeling het gewenste effect zal hebben, zal moeten blijken uit de evaluatie. De
nieuwe parkeerregeling wordt daarom in heel Scheveningen vanaf maart tot en met eind oktober
2014 gemonitord door middel van parkeertellingen. Om geïnformeerd te blijven over de eerste
bevindingen van de nieuwe parkeer-regeling zal de gemeente ook contact blijven houden met de
bewonersorganisaties, waaronder het WOS, en overige belanghebbende bewoners en ondernemers.
Met betrekking tot uw kanttekeningen zeggen wij toe dat deze in de evaluatie zullen worden
meegenomen. In het laatste kwartaal van 2014 wordt de evaluatie afgerond. Wanneer blijkt dat
een aanpassing van de regeling noodzakelijk is, zal hiertoe een voorstel worden geschreven en
zal dit worden gecommuniceerd.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, mw. A.W.H. Bertram
de burgemeester, J.J. van Aartsen

zie voor vervolg pagina 6, 1e kolom
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Het verkiezingsdebat
19 februari was de vergaderruimte van het WOS het platform voor het eerste verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart.
15 partijen hadden de uitnodiging aangenomen. De partijen kregen twee stellingen voorgelegd waarop kon worden gereageerd en waarna ook
een discussie kon worden gevoerd onderling en met de in de zaal aanwezigen. Dit zijn de stellingen:
Stelling 1:

De huidige Pier moet worden gesloopt en daarvoor in de plaats moet een nieuwe innovatieve Pier komen gefinancierd door
marktpartijen.
Stelling 2:

Het oprichten van een winkelinvesteringsfonds, gevoed met belastinggelden, is een middel om bestaande winkelstraten op
Scheveningen samen te voegen en de gesaneerde winkelstraten om te vormen tot woongebied.

Om het debat weer te geven heb ik een overzicht gemaakt waarin naar mijn mening de belangrijkste punten die de partijen naar voren brachten
zijn weer gegeven. Het overzicht geeft geen totaal overzicht, dat zou de overzichtelijkheid niet bevorderen. Indien u meer wilt weten over een
bepaalde partij kan ik u verwijzen naar de partijprogramma’s van de betreffende partij, die zijn op internet te vinden of op de partijbureaus.
am
partij
Christen Unie-Staatkundig
Gereformeerde Partij

naam
Pieter Grinwis

Politieke Partij Scheveningen

Edwin IJsgelder

Christelijk Democratisch Appèl

Cees Pluimgraaff

Partij Voor de Vrijheid

Bart Bands

Haagse Stadspartij

Democraten '66

Partij van de Arbeid

Joris Wijsmuller

Dennis Groenewold
Desirée Curfs

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Martin Wörsdörfer
Groen Links

Inge Vianen

Socialistiche Patij

Bart van Kent

Partij voor de Dieren

Christine Teunissen

Ouderen Partij Actief

Piet Breijder

Haagse Onafhankelijke Ouderen Partij
groep Richard de Mos
Groep Paul ter Linden

Constant Martini
Richard de Mos

Jhim van Bemmel

stelling 1
slopen en een nieuwe Pier
bouwen

stelling 2
zorgen voor verschillende
branches, niet aleen maar
bijvoorbeeld horeca
eerlijker verdeling lasten voor
deelfinanciering
ondernemers
wacht op curator, investeren leegstand aanpakken
in Bad en niet in haven
nieuwe Pier bouwen
wacht af

oude grandeur herstellen
marktpartijen faciliteren

vertrouwen op creativiteit
ondernemers
vertrouwen op creativiteit
ondernemers
grandeur en belastingen halveren

zorgen voor veiligheid en dat het
schoon blijft. Geen woningen in de
winkelpanden
investeren door gemeente ter ondernemers faciliteren
voorkoming van
circusattracties
overlaten aan marktpartijen betere bereikbaarhied voor de
en gemeenschapsgeld
fiets
gebruiken voor mensen
geen prestige projecten maar
bijdragen aan prive
investeringen
internationale
ontwerpwedstrijd
referendum
wel geld voor Cultuurpaleis
maar niet voor de Pier
marktruimte bieden en
faciliteren
naar marktpartijen

Martin Wörsdörfer, VVD,
wil gemeenschapsgeld
voor een Pier

Een gedisciplineerd geleid
debat door Jan Lautenbach en
Hans Grijzen

meer ruimte voor ondernemers

biologische markt en neem de fiets
corporaties van winkeliers
huren omlaag en beter
parkeerbeleid
ondernemers faciliteren
ondernemers faciliteren

Bart Bands gaat helemaal
voor het herstel van de oude
GRANDEUR

Op 19 maart ku
nt u
uw stem laten
gelden.
Laat hem niet
verloren gaan en hel
p mee

Scheveningen

Constant Martini kon niets doen aan
wat er is gebeurd, hij was er nog niet

te maken zoal
s u het
graag zou willen
zien.

Richard de Mos steekt
zijn mening nooit onder
stoelen of banken

Christine Teunissen, het
nieuwe gezicht van de
Partij voor de Dieren
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De vaak bij het WOS aanwezige
CDA´er Cees Pluimgraaff verdedigt
zijn tot nu toe gevoerde beleid

vervolg van pagina 4, 1e kolom

maximum parkeren
• winkelstraatregelingen voor vergunninghouders
• maximale parkeerduur van 120 minuten
voor de omgeving museum Beelden aan
Zee
Parkeervergunning en pas
Voor 3 maart 2014 past de gemeente de parkeerborden en de parkeerautomaten in de
gebieden aan. De parkeervergunning die u nu
heeft, wordt omgezet naar het nieuwe vergunningsgebied. Hier merkt u hier niets van.
Let op: U kunt uw huidige parkeerpas blijven
gebruiken. Gooi deze niet weg!
Bewonersvergunning Scheveningen-Dorp
Voor de bewoners uit Scheveningen-Dorp gelden de volgende regels:
• De vergunning van 1 februari 2013 tot 1 februari 2014, wordt met 1 maand verlengd
tot 1 maart 2014.
• Bij de bewonersparkeervergunning worden de jaarlijkse kosten van € 36 voor 12
maanden eenmalig met 1 maand verhoogd.
Dus u betaalt 1 keer € 39.
• De jaarlijkse kosten van de bezoekersvergunning van € 18,36 voor 12 maanden
worden eenmalig met een maand extra van
€ 1,53 verhoogd. Dus u betaalt 1 keer €
19,89.
• Om ervoor te zorgen dat er genoeg parkeerruimte voor vergunninghouders uit de
Kuststrook is, geldt voor gebied 43 een uitwijkregeling naar vergunningsgebied 09.
Let op: Deze uitwijkregeling geldt niet voor
de bezoekersvergunning.
• Het maximale aantal bezoekersuren wijzigt
niet.
Bedrijvenvergunning Scheveningen-Dorp
Voor bedrijven uit Scheveningen-Dorp gelden
de volgende regels:
• Voor bedrijven met een parkeervergunning
wijzigt het vergunningsgebied niet.
• De vergunningsperiodes van de bedrijfsvergunningen worden gelijk getrokken met
de rest van Scheveningen.
• De bedrijfsvergunning die geldig is van 1
februari 2013 tot 1 februari 2014, wordt
met 1 maand verlengd tot 1 maart 2014.
• Dit betekent dat de jaarlijkse kosten voor
deze bedrijfsvergunning van 12 maanden
voor € 341,52, nu eenmalig met € 28,46
voor 1 maand extra worden verhoogd. Dus
u betaalt 1 keer € 369,98.
Controle voldoende parkeerplaatsen
De gemeente controleert of er voldoende
parkeerplaatsen blijven voor bewoners en bedrijven met een parkeervergunning. Daarom
worden er van 1 februari 2014 tot en met eind
oktober 2014 in heel Scheveningen parkeertellingen gehouden. Als blijkt dat er te weinig
parkeerplaatsen voor vergunninghouders
overblijven, dan komt er eind 2014 een nieuw
voorstel voor een parkeerregeling.
Uw ervaring is belangrijk
Naast de tellingen van de gemeente, is de gemeente ook benieuwd naar uw ervaringen
over de nieuwe parkeerregeling. Half september 2014 belt de gemeente daarom bewoners
en bedrijven in Scheveningen om te vragen
naar de ervaringen.
Wilt u al eerder reageren? Dan kunt u uw reactie mailen aan parkeren@denhaag.nl. Vermeld
als onderwerp ‘Reactie Parkeren Scheveningen’ en uw oude en nieuwe gebiedscode.
Zienswijze indienen
De aanpassing van de parkeerregeling in Sche-

veningen is een voornemen. Er is een zienswijzetermijn van 4 weken. U kunt nog tot donderdag 20 februari reageren. Dit kan schriftelijk of
mondeling.
Stuur uw schriftelijke reactie naar:
Gemeente Den Haag
Afdeling parkeren
ter attentie van D. Bornebroek
Postbus 12651
2500 DP Den Haag
Wilt u mondeling reageren? Dan kunt u van
maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 16.00
uur, contact opnemen met D. Bornebroek
op telefoonnummer (070) 353 62 95.

Omgeving eindhalte tramlijn 11 omgetoverd van kale vlakte tot speelplek met piratenschip

De open plek bij de eindhalte van tramlijn
11 is omgetoverd van een kale vlakte tot een
speelplek met piratenschip. Stadsdeelwethouder Marnix Norder (Scheveningen) opende
de nieuwe speellocatie, die bekendstaat als
‘de Keerlus’, woensdagmiddag 29 januari. Dit
tot grote vreugde van omwonenden en van
Wijkoverleg Scheveningen Dorp, die zich in
samenwerking met de gemeente hard hebben
gemaakt voor deze herinrichting.

De speeltuin ligt tussen de Strandweg, Zeerustweg en Kompasstraat en is bedoeld voor kinderen tot 10 jaar.
Bij de opening waren tientallen kinderen aan-

wezig. Zij konden zich laten schminken als piraat, en er was een optreden van ‘Piraat Frankel’, die hun de kneepjes van het piratenvak
bijbracht.

Inleveren spullen voor
rommelmarkt

Tot 21 maart kunt u spullen inleveren voor
de rommelmarkt van het Couvéehuis aan de
Prins Mauritslaan 49. De opbrengst komt ten
goede aan het vrijwilligerswerk. Op zaterdag
22 maart a.s. vindt de rommelmarkt plaats van
10.00 tot 15.00 uur. Er zijn drie verdiepingen
vol met spulletjes. Belangstellenden die graag
willen snuffelen of verzamelaars die op zoek
zijn naar iets bijzonders zijn van harte welkom.
Ook kunt u terecht voor een kopje koffie met
iets lekkers voor maar € 1,25. De toegang is
gratis. Dus kom langs en sla uw slag. Voor meer
info kunt u bellen naar 070- 350 06 94.

Laatste nieuws

Op 20 januari 2014 is het WOS bij de Adviescommissie bezwaarschriften geweest
omdat de subsidie voor de Klinker zou
worden gehalveerd. Het WOS heeft daar
bezwaar tegen gemaakt.

Jan Lautenbach, Hans Grijzen en ik hebben
ons ten Stadhuize vervoegd, alwaar Hans
onze zaak heeft bepleit. En met succes!
Vlak voor het ter perse gaan van deze krant
heeft de gemeente alsnog de subsidie voor
de krant toegekend. We kunnen in ieder
geval nog een jaar deze krant maken.
am

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.

Extra investeringen
Den Haag investeert twintig miljoen euro extra
in de leefbaarheid van wijken en in de stedelijke economie. Het geld komt uit het positieve
resultaat dat de stad over 2012 heeft geboekt.
Het college van burgemeester en wethouders
begon vorige zomer in alle acht stadsdelen
met projecten die binnen een jaar tot zichtbare
resultaten moeten leiden. De herinrichting van
de Keerlus is één van die projecten.

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:
wos@scheveningendorp.nl
e-mail redactie: klinker.wos@gmail.com

Kopijdatum
De einddatum voor het inleveren van kopij
voor de volgende Klinker (mei 2014) is
30 april 2014
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De 10-daagse trawl)1reis in april 1923 van de 1I-jarige Jacobus Zuurmond
Een van de ‘mannen van het eerste uur’ betrokken bij de oprichting van het Museum Scheveningen was de heer Jacobus Zuurmond Azn
(1912-1992).
Van 1967 tot 1980 was hij voorzitter van de
Stichting Oud Scheveningen. Als 1l-jarige jongen
mocht hij een reis meemaken met een trawl. Van
deze reis heeft hij aantekeningen gemaakt die
hij later heeft uitgewerkt tot een verslag waardoor de lezer een goed inzicht krijgt hoe dat
toentertijd toeging aan boord van een vissersschip. Onderstaand het authentieke verhaal.
De houten zeillogger SCH-76 “Jacobus Zuurmond” lag afgemeerd aan de Scheveningse
kade om de visvangst te lossen. De lengte van
het schip was ruim 21 meter. De reder was
Arie Zuurmond Jaczn mijn vader.
Het schip was 10 dagen ter visserij geweest.
De schipper was Gerrit Pronk (bijnaam “DriePiet”) Een bekwaam man en een succesvol
schipper. Een echte schippersfiguur, vriendelijk en gezet. Opvallend was het dat hij ringetjes in zijn oren had. Ik vond dat leuk en keek
er telkens naar.
Omdat ik als 1l-jarige jongen voorjaarsvakantie had van school, vroeg ik aan mijn vader of
ik een reisje mocht meemaken waarop hij antwoordde: “Ik zal het aan de schipper vragen’’.
Zo gezegd en zo gedaan en ‘s maandags om 6
uur voeren wij uit ter trawlvisserij, nagewuifd
door de familie.
De sleepboot “Kijkduin” sleepte de logger naar
buiten en mijn eerste zeereis begon. Ik vond
het vreemd dat ik toch niet bang was, hoewel
zo’n reis voor mij totaal onbekend was.
De zeilen werden gehesen, bestaande uit een
groot zeil, gatzeil, fok, staffok en tjik(ken)2. De
scheepslog (snelheidsmeter) werd uitgezet.
Zo voeren wij naar het noorden ter hoogte van
Helgoland om daar op de visgronden onder
andere op tong en tarbot te vissen. Ik maakte
kennis met de bemanning, deze bestond uit 8 à
9 man (schipper, stuurman, kok, matrozen en
twee jongens).
lk herinner me twee namen, behalve die van de
schipper: matroos Willem de Niet en de jongste Klaas Pronk, zoon van de schipper die later
ook schipper is geworden.
De schipper en de stuurmansmaat sliepen in
het achterin, dat wil zeggen in de kajuit van
het achterschip. De matrozen sliepen in het
voorin (kajuit in het voorschip. Ik sliep in de
kooi naast de schipper. Ik moest altijd over de
dikke buik van de schipper kruipen, maar sliep
als een roos.
De roerganger stond aan het roer (helmstok)
in de open lucht. Slechts aan de windzijdewerd een zeiltje (opperte genoemd) gespannen om wat beschutting te hebben.
Op het middenschip stonden twee lieren
waarover de lijnen liepen via visborden om
het trawlnet door het water te slepen. De spil
stond vlak voor de achtermast, die op gang
werd gebracht door de donkeysketel. Deze ketel stond in de achterkajuit en moest telkens
weer met kolen en hout worden aangemaakt.
‘s Avonds werden de lichten aangebracht. Eén
aan bakboord, één aan stuurboord en één op
het achterschip. Daarvoor was dan carbid nodig, dit gaf goed licht. Werden is ‘s nachts netten uitgezet of binnengehaald, dan werden de
lichten die waren aangebracht van het voordek
naar het achterdek (midscheeps) ontstoken,
zodat men een goed zicht had.
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Toen we de visgronden bereikten werd het
grote zeil vervangen door het zogenaamde
viszeil, een kleiner zeil. Een fok voor de achtermast werd aangebracht, genaamd aap. De
trawl, zoals de netten werden genoemd, werd
uitgezet en over de bodem van de zee gesleept.
De netten werden door de visborden opengehouden, zodat alles wat voor het net kwam
werd gevangen.

Er werd dag en nacht gevist, behalve op zondag, dat was een rustdag. Men viste over bakboord een paar uur, dan werd het net binnengehaald en zette men over stuurboord een ander net uit. Intussen kon men de gevangen vis
verwerken, zogenaamd strippen en vermengd
met ijs in de daarvoor aangebrachte afdeling
keeen genoemd, opslaan|. Indien nodig werd
het net gerepareerd want het boeten van de
netten moest ook plaatsvinden. Was dit gebeurd en alle vis was verwerkt, dan ging men
ter kooi. De twee jongens aan boord moesten
overdag wacht lopen.
Als het net werd binnengehaald was dat een
hele drukte. De donkeyketel werd opgekookt
en de spil werd op gang gebracht. Eerst kwamen de visborden boven en dan kwam het eerste deel van het net boven water. Daarna kwam
de kuil te voorschijn. Deze werd met man en
macht bovengehaald. De kuil was het gedeelte
waar de vis in zat. Als het zover was dat de kuil
in het midden van het schip hing werd de lus
opengemaakt en viel de gevangen vis op het
dek. Dat was een prachtig gezicht. Men sorteerde de vis en verwerkte deze; de krabben
en zeesterren werden overboord geschept. De
schipper liet mij ook zien op welke gronden
we visten. Hij nam een zogenaamd dieplood,
dat aan de onderkant dat met vet werd ingesmeerd. Dit lood werd neergelaten tot op de
bodem. Als het was binnengehaald kon de
schipper zien op welke gronden er werd gevist
en of er vis zat. Als hij vermoedde dat er vis zat
dan zei hij: “Hier moet vis zitten’’.
Ik had en heb nog steeds bewondering voor de
zeemanskunst. Men had natuurlijk een kompas
aan boord en een octant)3. De wc bestond uit
een tonnetje.

Zo zal het schip waarop Jacobus voer er uit hebben gezien.
Foto gemaakt in het Muzee.

Zeeziekte.
Natuurlijk werd ik ook zeeziek, hoewel het me
meeviel. Tijdens het ontbijt werd ik onwel, dat
kwam door de benauwde lucht van de donkeyketel die bij de opening van de achterkajuit
stond. De schipper zei tegen mij: ‘’Spuug maar
in dat bakje daar en nu verder eten.’’ Zo was ik
gelukkig gauw van die kwaal af. Het lopen op
het dek ging in het begin moeilijk zelfs kruipen

ging niet, want als het schip omhoog kwam,
kwam ik met mijn gezicht bijna op het dek.
De logger ging behoorlijk tekeer, doch na twee
dagen ging het best en had ik zeebenen gekregen.

De maaltijden
De gehele bemanning zat in het vooronder,
de schipper aan het hoofdeinde. Een pan met
aardappelen stond op tafel. In het midden
een bakje met saus. Met de vork prikte men
een aardappel en doopte deze in de saus, het
smaakte. Gekookte vis was er bij. Het ontbijt
bestond de eerste dag uit brood met boter en
suiker. Daarna elke dag zeekaak, boter en suiker. Ik vond het een delicatesse. Het servies
bestond uit koperen pannen, een theeketel en
we dronken uit kroezen.
De plicht
‘s Avonds was er na het eten plicht aam boord,
dat wil zeggen de schipper las een hoofdstuk
uit de bijbel, dan werd er een psalm gezongen. Ik kan mij herinneren dat ik het zingen
moeilijk kon volgen. De psalm luidde: De grote
Schepper alle dingen...’’ en de melodie ging met
het “zeetje” mee. Geen wonder dat ik de wijs
kwijtraakte.
Het praaien
Toen we aan het vissen waren en het net aan
stuurboord uitstond, passeerde ons de logger
SCH-256 “Alka”, schipper Arie Taal. Hij viste
over bakboord. De schippers stonden dan tegenover elkaar. De één aan stuurboordzijde
en de ander aan bakboordzijde. Ze vertelden
over de vangsten en wat er verder te bespreken was en vroegen of er nog nieuws was van
de wal. De overige bemanning stond aan bakboord en of stuurboord behalve de roerganger,
die moest het roer bedienen. Ik vond dit een
machtig moment en een belevenis.

Na tien dagen werd de thuisreis aanvaard.
Er was een harde wind en het grootzeil werd
gereefd, dat wil zeggen ingekort. De bemanning knapte zich op, men schoor en waste zich,
want men moest moeder de vrouw toch netjes
onder de ogen komen.
De koers werd uitgezet en men kwam precies
uit waar men moest zijn en al spoedig kwam
de haven in zicht. De sleepboot voer uit en
met het hoge water werden we netjes binnengesleept en de logger werd aan de kade afgemeerd.
Mijn familie stond mij op te wachten. Ik was
een ervaring rijker geworden en had een
machtige zeereis gemaakt die nooit heb vergeten. Postume hulde aan schipper en bemanning die mij zo goed hebben opgevangen.

)1 trawl
sleepnet dat tijdens het vissen wordt opengehouden door borden die door de vaart van het
slepende vaartuig uitscheren; te onderscheiden in bodemtrawls en pelagische trawls
)2 tjik(ken)
Zeil dat boven gaffel in de driehoek naar de
mast zit.
)3 octant
Een sextant heeft een gradenboog van 1/6 deel
van een cirkel, dus van 60°. Een octant dankt
zijn naam aan de 1/8 cirkel van 360° = 45° die
zijn gradenboog beslaat.
Dit verhaal is door Hes Hulleman aan de redactie ter
beschikking gesteld. Waarvoor hartelijk dank .

Praaibericht Muzee Scheveningen No. 39
Een nieuwe lente, een nieuw geluid! Zo
ook in Muzee Scheveningen. Een nieuwe
tentoonstelling, een nieuwe fietsenstalling,
nieuwe verlichting en een nieuwe website
in voorbereiding. Het klinkt als vroeger:
‘het wordt weer de tijd van graaien’!
Einde Vorstelijke Voet aan Wal
De tentoonstelling over de Landing van de
Prins in 1813 maakt bij het verschijnen van dit
Praaibericht zijn laatste week door. Zondag 16
maart aanstaande is het de laatste dag. Vele bezoekers hebben zich kunnen informeren over
de wijzen waarop sinds 1838 de landing van
de Prins op Scheveningen werd herdacht en
nagespeeld. De wisselexpositiezaal zal worden
uitgeruimd voor een nieuwe tentoonstelling,
maar een deel van de Landing van de Prins zal
nog een tijd te zien blijven in de Bad- & Strandzaal. En vanzelfsprekend blijft ook het fraaie
boekwerk over alle landingen, dat onder de
titel Vorstelijke Voet aan Wal als deel 19 in onze
Historische Reeks verscheen, voor donateurs
gratis verkrijgbaar en overigens te koop voor
slechts € 14,95.

Nieuw: Schevenings oeuvre van Jhr. Jan de Jonge
Op 29 maart vindt de opening plaats van de
tentoonstelling waarop het Schevenings oeuvre van jhr. mr. Johan Antoni de Jonge (18641927) wordt getoond. Het gaat om enige tientallen aquarellen en tekeningen, die de Haagse
collectioneur Fred Klomp ter beschikking heeft
gesteld en die veel van het Scheveningse baden strandleven laten zien. Met vlotte lijn en losse toets penseelt De Jonge vrolijke impressies
van het strandleven en weet zo als geen ander
een aantrekkelijk beeld te schetsen van het
badleven. Daarnaast maakte hij ook landschap-

pen, stillevens en portretten, maar zijn onderwerp vond hij toch vooral aan het Scheveningse strand, dat hem fascineerde: zorgeloze
en zomerse taferelen in heldere kleuren. Johan
de Jonge werd 150 jaar geleden in Rotterdam
geboren als oudste zoon van een invloedrijke
familie. In 1869 verhuisde het gezin naar Den
Haag, waar vader was benoemd tot raadsheer
in de Hoge Raad. Men betrok een groot huis
aan de Scheveningseweg nr. 14. Daar zou De
Jonge zijn hele leven blijven wonen en hij had
er ook zijn atelier. Hij mag dus met recht een
Scheveningse schilder worden genoemd. De
Jonge vestigde zich na zijn rechtenstudie - hij
tekende toen al in de Almanak van het Leids
Studentencorps - in 1889 als advocaat in Den
Haag, maar de kunsten, waarvoor hij van huis
uit een grote belangstelling had meegekregen,
trokken hem sterker dan het recht: In 1896
werd hij lid van Pulchri Studio en in 1903 verruilde hij de pleitlessenaar voor de schildersezel. Mr. De Jonge legde zijn hele leven een

grote productiviteit aan de dag: zijn omvangrijke oeuvre beslaat honderden werken. De
tentoongestelde werken vormen daarvan het
‘Scheveningse neusje van de zalm’ en zullen te
zien zijn tot en met 8 juni.

Schelpeninformatie- en verkoopdag
De voorjaarseditie van dit twee keer per jaar
plaatsvindende evenement valt dit jaar op
zaterdag 5 april. Dan hoopt Muzee weer van
negen tot vijf veel plaats te
kunnen bieden aan tal van
verzamelaars van schelpen en
beoefenaren der malacologie.
Men kan er in de collectie van
standhouders uit België en
Nederland vele bijzondere exemplaren bewonderen en door aankoop de eigen verzameling
aanvullen. Muzee Scheveningen is per slot van
rekening een van de grootste verkooppunten
van schelpen in Nederland. Bijzonderheid dit
keer is dat er ook een film wordt vertoond,
‘Zee van verhalen’. Deze korte documentaire is
gemaakt door Dana Verbaan en gaat over de
Zandvoortse strandjutter Wim Kruiswijk, die
(geen schelpen, maar) flessenpost verzamelt.
Wim Kruiswijk is ook zelf in Muzee aanwezig
en zal een lezing geven over al zijn vondsten
op het strand. Overigens is het op 5 en 6 april
Nationaal Museumweekend. Ook in Muzee
Scheveningen is de entree dan gratis.
Nieuwe fietsenstalling
Muzee heeft het lange tijd zonder overdekte
fietsenstalling moeten doen, sinds de vorige
met het oude golfplatendak moest worden
afgebroken. Momenteel wordt de laatste hand
gelegd aan een nieuwe rijwielstalling, die is
gemaakt van modern materiaal en naar eigentijds design. De stalling staat weer op de oude
plek op het afgehekte linkergedeelte van de
buitenplaats voor Muzee en heeft een voorziening waaraan men zijn trouwe tweewieler kan
vastzetten.

Nieuwe verlichting
Dezer weken wordt ook een aanvang gemaakt
met het vernieuwen van het verlichtingsysteem in de tentoonstellingsruimte(n). De bestaande verlichting wordt vervangen door ledlampen. Dat spaart niet alleen energie, maar
bespaart ook kosten én het is beter voor de
collectie. De nieuwe lamphouders zijn uitgevoerd in een mooi eigentijds ontwerp. Muzee
heeft daarmee weer een verlichting die geheel
voldoet aan de huidige museale state of the art
en die weer jaren mee kan.

Nieuw website
Momenteel wordt ook hard gewerkt aan een
nieuwe website. De huidige dateert van 2007
en was sterk verouderd. Het internetlandschap
is sindsdien aanzienlijk veranderd. Met de
nieuwe zal beter en sneller kunnen worden gecommuniceerd. De site zal behalve de gebruikelijke informatie over Muzee Scheveningen
en over wat daar allemaal te doen is, ook een
webwinkel bevatten met alle artikelen die in
de museumwinkel te koop zijn. Verder zullen
er ook foto’s en filmpjes op kunnen worden
gepubliceerd en bestaat er de mogelijkheid
van een digitaal archief. Essentieel is ook de
mogelijkheid tot het inschrijven (kaartjes kopen) op arrangementen en uitvoeringen – en
die komen er steeds meer in Muzee! Er komen

Engelstalige pagina’s op en donateurs zullen
zich ook via de website kunnen aanmelden.
Kortom: Muzee Scheveningen gaat binnenkort
met een volledig eigentijdse site de lucht in.

21 juni: Scheveningse Dag
Op de zaterdag na Vlaggetjesdag (die dit jaar
op 14 juni valt) is het weer Scheveningse Dag.
Een jaarlijks terugkerend evenement waarmee
begin jaren zeventig werd begonnen en dat
zo’n 1000 tot 1500 bezoekers trekt. Alle activiteiten
zullen in het teken staan van
ons Schevenings cultuurhistorisch erfgoed en in tal
van stands is het nodige te
zien én te koop, zowel binnen als (bij mooi
weer) buiten. De opening van de dag is zoals
altijd heel feestelijk en muzikaal omlijst, maar
dit jaar zal er iets bijzonders zijn. Er gaat iets
gebeuren dat van alles te maken heeft met de
bijzondere band die vanouds her bestaat tussen Scheveningen en de Koninklijke Marine…
Meer kan ik op dit moment niet verklappen.
Maar noteert u alvast het openingstijdstip in
de agenda: 11.00 uur. Iedereen is van harte
welkom!
Mr. H(enk) C. Grootveld
Voorzitter Muzee Scheveningen

Oprichting werkgroep Kruispunt Duinstraat Scheveningseweg (KDS)
Op 5 februari 2014 werd de eerste bijeenkomst belegd voor de herinrichting van het
kruispunt Duinstraat, Scheveningseweg, Prins
Willemstraat en Badhuisstraat. Er waren ongeveer 25 geïnteresseerden. Naast bewoners
was er ook professionele belangstelling van
de gemeente (Ed Smit), van de HTM (Ninette
Groenhof), van Hoogvliet (Riny Kouwer) en
van het ingenieursbureau van Den Haag (Klaas

Hilverda). De belangstelling voor deze vergadering werd gevoed door een raadsbesluit van
de gemeente om iets te doen aan de inrichting
van het kruispunt. Het WOS ligt met dit initiatief vóór op de nog te nemen acties van de
gemeente.
De avond werd gevuld met een groot aantal
innovatieve voorstellen en veel bezwaren over
de huidige situatie. Daar is nu een lijst van
opgesteld, en daaruit zal in de komende vergadering een aantal haalbare oplossingen worden gezocht. Jaco Trigt projectleider van de
gemeente zal een aantal maatschetsen te laten
zien en daar een toelichting op te geven op de
vergadering op 5 maart. De volgende vergaderingen zullen op 2 april en op 7 mei plaatsvinden. U kunt nog aanschuiven.
am
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