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2018 Jaar Feest aan Zee 200 jaar badplaats

Het zogenaamde dopen en inzouten van de Haagseche juffers
Anonieme gravure in de prentenverzameling van de gemeente
Uit Geschiedenis van Scheveningen door J.C. Vermaas

De badplaats Scheveningen viert in 2018 onder
de titel Feest aan Zee. Dat
heeft wethouder Klein
(Stedelijke Economie,
Zorg en Haven) bekend
gemaakt. Een heel jaar
speciale evenementen
zoals de finish van de
Volvo Ocean Race en de
Red Bull Knock Out. Daarnaast zijn er tentoonstellingen en wordt de stad
toepasselijk aangekleed.
De opening van het
strandseizoen zal dat jaar

ook feestelijker zijn.
Gemeentelijke Intendant Henk Scholten gaat de
komende maanden de feestelijkheden verder invullen. Het Feest aan Zee krijgt vijf thema’s:
• Historie aan zee, met onder meer de geschiedenis van de badcultuur en badmode
• In de stad aan Zee, waarin de verbintenis
van Scheveningen met de binnenstad
wordt benadrukt.
• In de stad aan Zee laat zien waarom
Scheveningen 365 dagen per jaar een
bezoek waard is
• Toekomst aan Zee
blikt vooruit op
de (mogelijke)
ontwikkelingen van de
stad aan zee
• Groots aan Zee,
met grootschalige
publieksevenementen.

Jacob Pronk plaatste in 1818
aan het strand het eerste badhuisje en toen ontstond feitelijk
de badcultuur. Daarmee werd
Scheveningen belangrijk voor
de Haagse economie. Vandaag de dag werkt tien
procent van de inwoners in de sector toerisme,
waarin bezoekers jaarlijks 2 miljoen euro uitgeven.
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Nieuwbouw Hoogvliet – LIMOR

De bouw van de Hoogvliet vordert gestaag. Het
gebouw is nu van de steigers ontdaan en laat zien
waar we de komende tijd tegenaan kijken. Deze
maand zal de kraan worden verwijderd. Ook zal
er worden gewerkt aan de inrichting van de omgeving van het gebouw, zie hiervoor het kaartje
met daarop de tekening van de in- en uitgang van

1

de parkeergarage en de ingang voor de Hoge Prins
Willemstraat. Met de invulling van de bestrating
is al rekening gehouden met het ontwerp van de
rotonde van het kruispunt Scheveningseweg/Duinstaat.
am

Verslag vergadering Algemeen Bestuur
Datum: woensdag 22 februari 2017

1. Opening / vaststelling agenda

Wim Taal legt om gezondheidsredenen zijn
algemeen lidmaatschap van het WOS neer. Wij
danken Wim voor zijn jarenlange inzet en aanwezigheid en wensen hem veel sterkte.

2. Vragen aan de wijkagent / rondje door de wijk

Vraag aan de wijkagent: er staan vaak bussen
geparkeerd voor het MUZEE, dit geeft een onoverzichtelijke verkeerssituatie. Is het instellen
van een speciale bus-in--en-uitstapzone hier
misschien een oplossing? De voorzitter zal dit
punt met de directeur van het Muzee opnemen.

3. Verslag vergadering Algemeen Bestuur gehouden
op woensdag 26 oktober 2016.
Goedgekeurd. Naar aanleiding van het verslag:
over de eerdere uitbreidingsplannen Madurodam is opnieuw overleg geweest tussen diverse
belanghebbende partijen. Het plan is nu kleiner
van opzet, het hernieuwde plan moet nog in de
Gemeenteraad aan de orde komen.

4. Jaarrekening 2016

De concept jaarrekening wordt goedgekeurd. Er
zal een afspraak met de kascommissie voor de
kascontrole worden gemaakt. Het onderwerp
komt op 29 maart terug op de agenda.

5. Vuurtorenweg 35-37
• Er hebben inmiddels diverse overleggen plaatsgevonden met diverse stakeholders. Er is nog
steeds veel onduidelijkheid over de mate van
eventuele wijzigingsmogelijkheden in het nu
voorliggende plan.
• Er is een gesprek met Karsten Klein geweest
over met name de massale bouwhoogte van 34
meter boven NAP over de gehele breedte en of
dit in het bestemmingsplan past. Volgens DSO
en Karsten Klein past dit binnen het bestemmingsplan.
• Binnenkort wordt er een gesprek gepland tussen wethouder en omwonenden en het onderwerp komt terug in de commissie Ruimte van
de Gemeente.

6. Mededelingen
• De bewonersorganisatie van Noordelijke Sche-

veningen krijgt signalen dat de bewoners van
haar gebied last hebben van de brede parkeervergunning van de bewoners van Scheveningen
Dorp. Dit wordt niet met cijfers onderbouwd.
• Er vindt een studie plaats naar het tramtraject
over de Westduinweg en de Statenlaan tot aan
de Duindorpdam. Uitkomsten worden voor de
zomer verwacht.
• Er komt een bushalte in de Duinstraat, waarschijnlijk ten hoogte van de Appel of de oude
school. Wordt vervolgd.
• 14 maart vindt er een overleg plaats met wethouder Baldewsingh over de subsidiering van
bewonersorganisaties en de versterking.

8. Rondvraag/sluiting
• Er is handhaving van het afvalbesluit in de Keizerstraat nodig.

• Jessie vraagt zich af hoe het met het opknappen

van het Marcelishoekje staat? Er wordt momenteel onderzoek verricht naar gevolgen voor de
parkeervoorzieningen bij uitvoering van het
concept plan. Wordt vervolgd.
• Niet iedereen heeft de brief ontvangen over de
afsluiting van de Raamweg en de gevolgen. Op
de website van de gemeente is hier informatie
over te vinden.

Verslag vergadering Algemeen Bestuur

Datum: woensdag 29 maart 2017
1. Vragen aan de wijkagent / rondje door de wijk
In het verleden is meerdere malen een opmerking gemaakt over het zebrapad Jurriaan Kokstraat hoek Keizerstraat. Het zebrapad is aan
de kant van de Keizerstraat doorgetrokken over
het fietspad. Aan de andere kant was dit al het
geval. De wijkagent kijkt nog even of het een en
ander aan de regels voldoet.

2. Verslag vergadering Algemeen Bestuur gehouden

op woensdag 22 februari 2017.
De voorzitter heeft wel een telefoongesprek gevoerd met de directeur over de bussen welke bij
het Muzee mensen in- en uit laat stappen. Het
gaat om bussen welke schoolklassen vervoeren
naar het Muzee. De bussen blijven daar maar
kort staan.

3. Jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 wordt besproken. Op
voorstel van de kascontrolecommissie wordt
de penningmeester Hans Grijzen decharge verleend.

4. Verkiezingen leden Algemeen Bestuur van het

WOS
De volgens het rooster aftredende leden van het
Algemeen Bestuur, Karin Bakker en Jack Kroes,
worden herkozen. Jan Lautenbach wordt als
voorzitter herkozen en Hans Grijzen wordt als
penningmeester herkozen.

5. Mededelingen

De werkzaamheden in de Jacob Pronkstraat liggen voorlopig stil. De aannemer is failliet.

6. Wat verder ter tafel komt

Het Dagelijks Bestuur roept de aanwezigen op,
op zaterdag 8 april ’17 bij de onthulling van het
muurgedicht en de muurschildering aanwezig
te zijn.
Burgemeester Pauline Krikke gaat samen Immetje het muurgedicht en de muurschildering
onthullen.
Hans Grijzen deelt de laatste stand van zaken
van de plannen voor de Marcelisstraat hoek Jurriaan Kokstraat mee. De door de omwonende
bewoners gemaakte plannen liggen momenteel
bij de gemeente.
Bouwplan Vuurtorenweg 35-37 (naast de
Voortoren); de termijn van 25 weken voor het
indienen van een zienswijze over de plannen is
ingegaan.

Bouwplannen Badhuisstraat
Staan ons grote veranderingen in de Badhuisstraat
te wachten?

Volgens het gemeenteblad zijn de volgende plannen ingediend:
1. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd
voor Badhuisstraat 35 om de horeca bestemming te wijzingen naar een Bed en Breakfest.
2. Voor Badhuisstraat 51,53,55,57 en 65 is een
nieuwbouwplan ingediend door Keizerrijk
Investment voor het realiseren van een appartementengebouw met 7 appartementen, een
winkel en een ondergrondse parkeergarage.
3. Voor Badhuisstraat 85 is door Boswijk Vastgoed een omgevingsvergunning aangevraagd
voor het gedeeltelijk slopen en het veranderen
van de bedrijfsruimte tot 4 woningen. Op 25
april is er een inloopavond geweest in het WOS
en is door de initiatiefnemers het plan toegelicht. Helaas werd deze inloopavond maar door
4 bewoners en 2 ondernemers bijgewoond.
Het plan bestaat uit het realiseren van 2 eengezinswoningen en 2 appartementen op het binnenterrein waar nu Reptilia nog is gevestigd.
Hans Grijzen
Reptilia is per 2 mei 2017
verhuisd naar Elviraland 5b
2591 GE Den Haag.

(Voor de tuinvereniging
‘t Heemhof in de Heemraadstraat geen exotische verrassingen meer!)

Nieuws over het Seinpostduin
Zoals u kunt zien is de bestrating op en rond het
Seinpostduin gereed.
De geplande trap op de dijk van het Seinpostduin
laat nog even op zich wachten.
Op 7 april jl. werd ik gebeld door Eugene Noya van
de Gemeentelijke Dienst Stedelijke Ontwikkeling
met de mededeling dat het Chinese hardsteen,
waarin de trap zal worden uitgevoerd, in China op
de boot is gegaan.
Naar verwachting zal de trap, als de douane en de
aannemer meewerken, eind juni in gebruik kunnen
worden genomen.
Hans Grijzen.

8. Rondvraag/sluiting

Geen bijzonderheden.

Bierliefhebbers opgelet!

Tal van bier-activiteiten in Zuid-Holland van 11 t/m
21 mei
In heel Zuid-Holland worden tijdens de Week van het
Nederlands Bier tal van bier-activiteiten georganiseerd door o.a. horecagelegenheden en brouwerijen.
Men kan tot en met 21 mei in o.a. Rotterdam, Den
Haag, Gouda, Delft, Bodegraven en Brielle de veelzijdigheid van Nederlands bier ontdekken tijdens
bier-spijswandelingen, bierfestivals, een biervaart,
rondleidingen in brouwerijen, proeverijen en bierdiners. De week wordt afgesloten met de Nederlandse
Brouwerijdagen van 19 t/m 21 mei. Ruim 100 brouwerijen door heel het land openen dan hun deuren
voor publiek. Voor een overzicht van alle ruime 80
activiteiten en meer informatie over deelname: www.
weekvanhetnederlandsebier.nl  

Stichting Week van het Nederlandse bier
In de Stichting Week van het Nederlandse Bier zitten afgevaardigden van: Nederlandse Brouwers,
CRAFT, Alliantie van Bier Tapperijen, Mitra Slijterijen,
Bier&cO, Bierburo, Birdy Publishing / Bier! magazine
en Bier Consumenten vereniging PINT.

Kruispunt Duinstraat Scheveningseweg
André Vos van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling
van de Gemeente Den Haag heeft gemeld dat er
overeenstemming is bereikt tussen diverse gemeentelijke onderdelen, de HTM, de politie en de
brandweer. Er is weer een horde genomen in het
realiseren van de rotonde; groen licht van de deskundigen op verkeersgebied.
Maar we zijn er nog niet! André Vos hoopt in mei
ook overeenstemming te krijgen betreffende de in/
uitrit bij de Hoogvliet, de situatie bij de kiosken, de
Franse school en wat wordt genoemd de bomenbalans.
am
De problematiek van dit kruispunt gaat ons allen aan.
Het is een deel van ons leefmilieu. Het WOS heeft hier
een stem in. Ook u kunt uw stem/mening laten horen
op de vergaderingen. De volgende vergadering is op 31
mei 20.00 uur Badhuisstraat 175.
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Lachende (G)ebore
‘T is vaek moeileker om mense an ‘t lache te krêge as an ‘t krête. )*
Dà’s waer, mar toch benne d’r netuurlek ûtzonderinge.
Ien van die ûtzonderinge is Burt, de kammeraed van die van mên.
‘IJ is in staet om de grôtste bokkenees an ‘t lache te krêge.
Zô ‘aa’ne we onderlest ‘n’ gezellig dagje mè’-’femilie en vrinde; ‘t zonnetje sting ‘ôg an de ‘emel, dus kozze
we lekker in de tûn zitte
De kindere en klênkindere wazze an ‘t speule, mar zô as ‘t gaet met kindere, ze ‘aa’ne trek in ‘n ijsje..
“Nëen”,zee ien van de vrinde, “jûlie krêge non gien ijsje.”
Mar Burt ‘a’ met-te kindere te doen en maekte ‘n ofspraek met ze.
:We gaene wat doen en wie van de grôte mense ‘t êrste lacht,..., die mot op ijsjes traktere.
‘ÍJ gong met-te kindere weg en kwam effe laeter met ze berom, Burt voorop en ‘ij ‘a ‘’n kusse in z’n ‘ande.
Alle kindere krêtende achter d’m’an, enkelt jammere en weeklaege.
Zô kwamme ze op ons of.
Wat was t’r non gaende?
Wel, op ‘t kusse lee ‘n ‘oningbij, zô dôd as ‘n pier. Burt gong met-te kindere die ‘oningbij begraeve.
Lans, lans, wat ‘n vertôning..
Juust de vrind, die ‘a’ ‘ezêd jûliie krêge gien ijsje..., die schôt ‘t êrst in de lach, toen die die optocht en oningbij op ‘t kusse zag.
Jae, wij leeje ôk dubbeld. en de kindere krege d’r ijsje.
‘Oe verzin je zô ies,
Dà’--kenne allien mense zôas Burt. Die zitte vol gebbetjies, ‘t ‘angt om ze ‘één.
Ze benne zô ‘ezêd lachende (g)ebore.
Op Scheveninge bestaet ‘n femilie met-te bijnaem Lachende (g)ebore en daer is Burt meschien d’r ôk ien
van.
Immetje
Nadruk verboden.

Reggae night
met

Lion Yard
Roots Commandment
One Nation Band

3 juni, zaal open om 20:30, entree € 2
Keizerstraat 58.

Workshop Mindfulness

Twee workshops in bibliotheek Scheveningen!

Maandag 29 mei: workshop Mindfulness
– Leven in het hier en nu
Vaak zijn we niet met onze aandacht bij wat we NU
aan het doen zijn. In ons hoofd lopen we vooruit of
juist terug in de tijd (‘dit moet straks nog’ of ‘had ik
toen maar’). In het NU doen we veel dingen op de
automatische piloot. Dat kan leiden tot ongezond
gedrag als piekeren, snoepen, enz. Mindfulness
leert je meer bewust te leven. Je traint je aandacht
en leert meer in het hier en nu te zijn, zonder oordeel. In deze workshop maak je kennis met mindfulness in theorie en praktijk.
Beide workshops zijn van 10.00-12.00 uur en
vinden plaats in bibliotheek Scheveningen, Scheveningseweg 333. De workshops worden aangeboden door Indigo Preventie. Zij hebben bij ons ook
workshops over geluk, vriendschap, winterdip en
slapen verzorgd.
Toegang is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, dus reserveer op tijd! Dat kan via scheveningen@bibliotheekdenhaag.nl of 070-3538620. Van
harte welkom!
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Geheimen op Chinees porselein ontrafeld
25 maart – 22 oktober 2017
Gemeente Museum
Als je naar Chinees porselein kijkt zie een
voorstelling. Die voorstelling kan je mooi vinden
of niet. Maar wat zie je eigenlijk? Vaak zit er
een diepere betekenis achter een voorstelling.
Dat geldt ook voor de Chinese karakters. In
het Nederlands hebben we soms al moeite te
begrijpen wat er precies wordt gezegd en dat is
niet minder zo in de tekens en voorstellingen op
Chinees porselein. Hier zit een andere cultuur
achter dan de Nederlandse en ook nog eens
een groot tijdsverschil. Bij deze tentoonstelling
zijn uiteenlopende, hedendaagse interpretaties
van porselein met karakter te zien van David
Derksen, Hella Jongerius, Hans van Koolwijk, Jelle
Mastenbroek, Cristiana Vignatelli, Marcel Wanders
en Henk Wolvers. Dat kan een heel andere
betekenis geven aan wat u dacht te zien.

Mondriaan tot Dutch design.
100 jaar De Stijl

)* huilen

Spreukje.
Vraagt u zich af of een vriend echt is,
wijs hem op zijn fouten en u zult het weten.
Immetje

Porselein met karakter

Vanaf 3 juni 2017
Gemeente museum Den Haag

Leer in vier lessen meer over
Mondriaan en De Stijl
Dit jaar wordt met verschillende
tentoonstellingen en activiteiten
uitgebreid gevierd dat 100 jaar
geleden het Nederlandse
avant-garde tijdschrift De Stijl
werd opgericht. Dat is zonder
meer een teken dat het kunsthistorisch belang van Mondriaan en De
Stijl met de tijd alleen maar is toegenomen, evenals de belangstelling van het
brede publiek. Ook de Volksuniversiteit Den
Haag viert mee en start op 27 mei 2017 met de
vierdelige cursus ‘Mondriaan en De Stijl’.
Tijdens vier lessen van 2 uur leren de cursisten
meer over de belangrijkste kunstenaars rond De
Stijl zoals Mondriaan, Van Doesburg, Bart van der
Leck en Georges van Tongerloo en de architecten
J.J.P. Oud, Gerrit Rietveld, Jan Wils en Cor van
Eesteren en hoe hun architectuur er in 2017 voor
staat.

Leidraad in deze cursus is het leven en werk van
Mondriaan met als accenten: het ‘vroege’ versus
het ‘moderne’ werk; het kubisme en Parijs; de
invloed van de theosofie; zijn relatie met Van
Doesburg; New York en de Victory Boogie Woogie
en wat het recent materieel-technisch onderzoek
betekent voor het inzicht in zijn werk.

Ook komen aan bod de doorwerking van
De Stijl-ideeën in kunst, architectuur en de
tentoonstellingen van het Stijl-jaar en interessante
nieuwe literatuur zoals de onlangs verschenen
biografie van Mondriaan door Hans Janssen
(hoofdconservator moderne kunst van het
Gemeentemuseum Den Haag).
Meer informatie over de cursus en/of wijze van
inschrijven vindt u op de website https://www.
volksuniversiteitdenhaag.nl/course/mondriaanen-de-stijl

Gemeentemuseum Den Haag neemt bezoekers
in de zomer van 2017 mee op reis door het leven
en werk van Piet Mondriaan. De reis voert langs
Amsterdam, Parijs, Londen en New York, waar
Mondriaan zijn inspiratie vandaan haalde
en zijn creativiteit werd gevormd. Het
Gemeentemuseum bezit de grootste
collectie Mondriaans ter wereld en kan
daarom elke fase uit Mondriaans
loopbaan in beeld brengen.

Naast de schilderijen zijn er
brieven foto’s en grammofoonplaten.
De tentoonstelling is verdeeld over zijn
woonplaatsen; Amsterdam, Londen en New

York en het werk wat hij daar heeft gemaakt.

Wierd Sience Folkert de Jong
Vanaf 22 april
GEM

De tentoonstelling met  figuratieve beelden van
kleurrijk polyurethaanschuim en Styrofoam met
stukken uit de collectie van Saatchi Collection

Londen, Montreal Museum of Fine Arts en
Gemeentemuseum Den Haag. In GEM ziet u

vervolg op pagina 4, 3e kolom

Rapport aanbevelingen spoorvervanging tramlijn 1 aan de
Scheveningseweg
Op 13 april 2017 heeft wethouder De Bruijn (Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu) het rapport
van de Denktank Sporenvervanging Tramlijn 1 aan

de Scheveningseweg in ontvangst genomen. Dit
rapport is niet een aanbeveling die direct kan worden uitgevoerd omdat er geen eensluidend advies
uit voortgekomen is. De deelnemers zijn verdeeld
over de mogelijke oplossing. Die oplossingen variëren tussen nieuwe fundering voor en verplaatsing
van het spoor en nieuwe bomen langs de weg tot
renoveren van de fundering van het spoor en zoveel mogelijk bomen zo lang mogelijk laten staan
tot het echt niet meer kan. De wethouder is nu
voorzien van een heleboel mogelijke oplossingen
die naar we hopen tot een weloverwogen goede
uitvoering voor het vervangen van de sporen zal
leiden. Om al die variaties in de oplossingen te vermelden kan ik de hele Klinker volschrijven, daarom
verwijs ik liever naar het rapport zelf, dat in bezit
is van het WOS. Mocht u belangstelling hebben om
het door te lezen, dan kunt u zich wenden tot het
secretariaat van het WOS.

Laatste nieuws over het tramtracee Westduinweg
Op 1 mei heeft adviesbureau DTV Consultants haar
eerste voorlopige onderzoek gepresenteerd naar
de inpasbaarheid van een tram over de Westduinweg. De voorlopige conclusies zijn rekening houdend met een drukke zomerse dag in 2030;
• Tram richting Duindorp krijgt geen vrije
baan en rijd met het autoverkeer mee.
• Tram richting Stad krijgt wel een vrije
baan, op het midden van de Westduinweg
• Er komt ter bevordering van de veiligheid
voor overstekende voetgangers een middenberm.

Kruispunt Kranenburgweg/Westduinweg wordt
met verkeerslichten afgewikkeld, een rotonde zal
naar verwachting het verkeersaanbod niet kunnen
verwerken.
Bij de kruising Statenlaan/Westduinweg is
het brandstoffen station niet te handhaven bij de
aanleg van een trambanen. Ook hier zijn verkeerslichten voorzien in plaats van een rotonde en zal
de Van Bergenstraat worden afgesloten voor het
autoverkeer.

vervolg van pagina 3, 3e kolom

zijn eigenzinnige sculpturen, foto- en filmwerk,
performance, (kunst)historische reflectie en
zelfonderzoek.

‘Platteland – Ierland’
Annabel König

21 april tot en met 7 juni 2017
Galerie 44
In de expositie zijn met potlood bewerkte foto’s
van landschappen en luchten te zien.

openingstijden: woensdag , vrijdag  en zaterdag
13.30-17.00 uur

‹Kind in oorlog›

13 april 2017 tot en met 1 oktober 2017.
Museon
Hoe was het om kind te zijn in oorlogstijd? Wat
kon een kind wel en niet begrijpen? Welke invloed
had de oorlog op hun dagelijkse leven? Door
verhalen, voorwerpen, foto’s, filmfragmenten
en documenten wordt de beleving van een kind
getoond. Deze permanente tentoonstelling is
samen met het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en Fonds 1818 samen gesteld.
The Future of Food van National Geographic in
het Museon

The future of Food
Tijdens de uitreiking van het rapport heeft Hans
Grijzen de gelegenheid te baat genomen om een
paar opmerkingen te richten aan de wethouder.
Deze opmerkingen waren:
1. Voor elke boom die wordt gekapt tijdens de
werkzaamheden aan de tramlijn 1 worden er
2 nieuwe exemplaren geplant.
2. Zorg dat de werkzaamheden aan de tramlijn
1 aansluitend met de rotonde Duinstraat worden gerealiseerd.
3. Selecteer, ter voorkoming van faillissement
tijdens de werkzaamheden, een solide aannemer.
De wethouder heeft toegezegd met de opmerkingen rekening te houden bij de besluitvorming en
uitvoering.
am

Facebook
Het WOS wordt meegesleept in de vaart der
volkeren. Zo is de Stichting tegenwoordig ook op
FACEBOOK te vinden. Drijvende kracht hierachter
is Pascal Korving.
Hij gaat dit paard
trekken. U kunt de
pagina vinden onder
WOS Wijkoverleg
Scheveningen-dorp.
Dit is nieuw en
zoiets moet groeien.
Gun hem de tijd
daarvoor. Vriend
worden geeft blijk van uw interesse en wordt zeer
gewaardeerd.
am

13 april 2017 tot en met 1 oktober 2017
Museon
Andere conclusies vam het bureau:
• Kruispunten en het wegvak kunnen het verkeer
en trams goed afwikkelen.
• Trams en autoverkeer ondervinden onderling
geen of weinig hinder van elkaar.

•
•

Op de Westduinweg worden geen tramhaltes
voorzien tussen de Kranenburgweg en de Statenlaan.
• Op de Kranenburgweg en Westduinweg komen
ongeveer 25 parkeerplaatsen waarvan 12 op de
Westduinweg te vervallen bij de inpassing van
de tramverbindingen.
Hans Grijzen

Extra stevige vuilniszakken
tegen rovende meeuwen

De gemeente heeft weer de inmiddels wel bekende gele zakken ter beschikking gesteld voor
de bewoners van Scheveningen. Deze zakken zijn
meeuwbestendig en helpen de meeuwenoverlast
te bestrijden omdat de meeuwen de zakken niet
kapot kunnen trekken om zich te goed te doen
aan de inhoud.  De zakken zijn verkrijgbaar op het
Stadsdeelkantoor.
am

Door meer dan 75 foto’s en LED-panelen krijgt
u een beeld van hoe de mens de natuur voor het
verkrijgen van voedsel gebruikt. De verschillende
voedselproductie- en consumptie komen aan
bod. Hoe voeden we mensen als de bevolking.
De tentoonstelling is onderdeel van de National
Geographic Focus Gallery van het Museon.

Mislukte foto’s bestaan niet’
20 mei – 10 september 2017
Fotomuseum Den Haag

“Ik wil het allemaal hebben. Mislukte foto’s bestaan
niet.” - Gerard Fieret
Dus een tentoonstelling van Gerard Petrus
Fieret (1924-2009) is van alles te zien: mensen,
dieren, straattaferelen en zichzelf – maar vooral
veel vrouwen: modellen, studenten, moeders,

danseressen en serveersters, of alleen hun
lichaamsdelen, zoals borsten, voeten of lange

vervolg op pagina 6, 3e kolom
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Ode aan Immetje
U heeft dit vast al meegekregen; het muurgedicht
als ode aan Immetje. Zelfs de burgemeester was
daarbij aanwezig. U kunt het gedicht bewonderen
in de Wassenaarsestraat, iedere dag, dag en nacht,
oftjewel zoals dit tegenwoordig in goed Nederlands
heet; 24/7.
Op deze pagina vindt u een foto- collage, het gedicht in het Schevenings en Nederlands, een dankwoord van Immetje en, omdat het slecht hoorbaar
was op die middag, op de volgende pagina de tekst
van het korte toneelstuk dat werd opgevoerd.
am

Mên Durrep Scheveninge
Altêd benne d’r nog die smalle straete
Waer vrouwe in klederdracht stinge te praete.
Altêd benne d’r nog die klêne ‘ûze
Waer om’één je de Noordzê ‘oort rûse.
Altêd weer lôp ik te geniete langs de waeterkant
En bewonder op ’t strang de tallôze schillepe in ’t zand.
Altêd mot ik mên dorst naer vrooger laeve
Deur effe te kuiere naer de–‘aeve.
Altêd zel ’t binne in me zinge
As ik denk an mên durrep Scheveninge.
Non en altêd.
E.S.L. Moen-Knoester (Immetje)
Mijn dorp Scheveningen
Altijd zijn er nog die smalle straten
Waar vrouwen in klederdracht stonden te praten.
Altijd zijn er nog die kleine huizen
Waar omheen je de Noordzee hoort ruisen.
Altijd weer loop ik te genieten langs de waterkant
En bewonder op het strand de talloze schelpen in het zand.
Altijd moet ik mijn dorst naar vroeger laven
Door even te kuieren naar de haven.
Altijd zal het binnen in me zingen
Als ik denk aan mijn dorp Scheveningen.
Nu en altijd.
E.S.L. Moen-Knoester (Immetje)

BEDANKT!

Wij proberen in woorden onze dank uit te drukken voor de initiatiefnemers en organisatoren van de feestelijke
gebeurtenis op 8 april j.l. In de Wassenaarsestraat.
Aan de Gemeente Den Haag, het Stadsdeelkantoor Scheveningen met de financiële ondersteuning en vooral
ook aan ALLE medewerkers van het WOS.
Dankzij de inbreng van velen, van jong tot oud (Lindsay, Pascal, de vrienden van Muzee, Aai Spaans
met de garnalenpelsters, Toby) heeft Scheveningen zich in het bijzijn van de nieuwe burgemeester Paulien
Krikke, op een voortreffelijke wijze gemanifesteerd.
Veel lof voor de manier waarop alles was uitgedacht en uitgevoerd.
Een bijzondere zaterdagmiddag, het was ook de dag van de Geschiedenis.
Maar voor ons zal deze dag altijd in ons geheugen gegrift staan als een kostbare herinnering aan de onthulling
van het muurgedicht in de Wassenaarsestraat, een verademing in deze jachtige, onrustige tijd.
Heel, heel veel dank hiervoor.
Immetje en die van mên.
5

vervolg van pagina 4, 3e kolom

De Garnalenpelsters
Een sketch in één bedrijf door Arie Spaans Ter gelegenheid van de onthulling Gedicht en Muurschildering van Mevrouw Immetje Knoester
Gesproken taal Het Schevenings Dialect
De Cast; drie dames en één heer

Mw. Tineke v.d. Zwan————Als Aal.
Mw. Lenie den Heijer—————Als Guur.
Mw. Anneke Klein—-————Als Knier.
Dhr. Arie Spaans——————-Als Aai
Regie, Dhr. A. Spaans.
Souffleur Mw. Corrie Spaans

Guur

Knier

AAL; (Staat te wachten, en kijkt af en toe achter haar)
AAI; Wat doe je Aal? Mot je ‘iet naer ‘et ürref?
AAL; Goeiemürrege Aai! Ik staet effe te wachte op Knier en Guur.
AAI; ije de klok ‹èzien Aal? Die mêdes magge wel opschiete. Aars kom je der vandaeg let of.
AAL; Ik zé ‹et ök Aai. Oh.! Daer zei je der ien ebbe..!
Aal en Aai
GUUR; (Komt op. Tot Aal) Is Knier der nog let?
AAL; Dag Guur.! Nei.! Ik ziet der nog let komme?!
GUUR; Ze mag wel opshiete›! Want azze we te laet benne zei je Wullembaes ore!
AAL; Schei ut ör Guur! Want ij is in staet, om ‹et een zaeterdag van ons Lönzakje ofte ‹ouwe!
GUUR; Ze zei der toch zo wel weze.? Want der is een kwakke garrent ‹an de Mart!
AAL; Zet dat.! Dan schat ik dadde jullie vanaevend om acht uur NOG staene te pelle..! Ken ze nog maar komme? Want der vrijer is
gisteraevend binne ‘ekomme. Dus dat is een laetertje ‘eworde mot je maar rekene! Oh! Der ije der! Ue et over de duvel! Trapje op
z›n staert!
KNIER;(Komt op)
GUUR; Waer bief jij non zo lang do? Knier..?
KNIER; Oe bedoel je Guur?? Ik ben rikkelèk op têd..!
AAL; Ue de klok van de Ouwe Kerrek ‹èzien?
KNIER; Jae! Dasfast! Maar wete›jülie dan van niks?
GUUR; Wat motte we wete›da?
KNIER; Is de rökersbaes ‹iet bije an de deur ‹èweest?
GUUR en AAL; (Kijken elkaar vragend aan en schudden
met het hoofd)
KNIER; Non! Dan zei ik ‘et jülie maar ütlegge! We magge
vanmiddag een allefuurtje laeter komme pellel Want
aestons, wordt der ‹ier achter, waer dat dook ‹angt een
gedicht ont.uld, met een pertret van ons drieë der op. En
‹et is ‹emaekt, deur me Meuje Immetje.
AAL; (Tot Knier) En Staene wij met z›n drieë op dat
schilderstik..?
GUUR; Ooh.! Aal...› Dat motte we zien..!
AAI; Non jae.! As de vlag der zo bij ‹angt! Dan wacht ik
ök de boel ier maar effe of.!

Jeugdherinneringen in Scheveningen van 1967 (50 jaar geleden)
Tussen de juwelierszaak van Wijnen en de huishoudelijke-artikelen zaak van Joosse op de hoek van de Badhuisstraat en de Heemraadstraat was een hele lange poort. Dit was voor de families Van Wijnen, Lamers
(Herenmode) en Driessen (Drogist) elke dag een grote speelplaats. Op het voorste gedeelte werd gevoetbald
en aan de straatkant was een grote ijzeren poortdeur, hierin zat een klein rond gat.
Dat gat hadden we vaak nodig als de bal over de poort werd geschoten, want de bal belandde vaak op een
handkar vol met mooie kleurige bloemen van de bloemenzaak aan de overkant van de straat, gauw werd
gekeken of de bloemist het niet zag en dan visten wij de bal er snel uit en lieten platgedrukte plantjes achter.
Op het achterste gedeelte van de poort was een hele mooie grote oude tamme kastanje, hier klommen we in,
maakte er schommels aan vast en eronder bouwden we met oude pallets mooie hutten.
Helemaal op het eind werkte meneer van Mourik in een expeditie bedrijf. Hij moest grote bestellingen verdelen over de filialen. Daarvoor had hij heel veel kartonnen dozen nodig om alles over te pakken. Wij vonden
het heerlijk om daar in te duiken en ons er in te verstoppen, daardoor raakten natuurlijk veel dozen onbruikbaar.
Het leuke is dat ik Alex Driessen een jaar geleden na 50 jaar weer ben tegengekomen in de Keizerstraat. Hij
vertelde dat hij van Rotterdam weer op Scheveningen is komen te wonen aan de Boulevard en zo is de cirkel
weer rond en heb ik weer blijvend contact met mijn jeugdvriend.
En wil hem ook nomineren voor een volgend stukje.
Ron van Wijnen

Voor meer informatie: www.vuurwerkfestivalscheveningen.nl

Indrukwekkende terugblik op
de “Jappentijd” met schilderijen van
Trees Ruijs (1925-2016)

20 april t/m 29 oktober 2017
Museon
Kunstenares Trees Ruijs heeft in de jaren tachtig
een serie schilderijen over de Japanse bezetting
van Nederland-Indië gemaakt. Naast persoonlijke
herinneringen aan haar gevangenschap in interneringskampenverhalen de schilderijen ook over
grote historische gebeurtenissen als de aanval op
Pearl Harbor en de aanleg van de Birma-spoorlijn
Nederlandse oorlogsgeschiedenis
Met de serie schilderijen wilde Trees Ruijs aan een
breed publiek duidelijk maken wat het betekende
om door Japan geïnterneerd te zijn en de ‘Bersiap’
(gewelddadige periode in het toenmalige Nederlands-Indië tussen oktober 1945 tot begin 1946).
In 2016 schonk Stichting Pelita de schilderijen
door aan het Museon. De tentoonstelling wordt
gecompleteerd met voorwerpen uit de collectie van
Nederlanders in Japanse interneringskampen.

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.
Mis niks en volg ons op Facebook!
WOS Wijkoverleg Scheveningen-Dorp

REDACTIE
Eindredactie Ap Mos

Punt voor in de agenda:
De 38ste editie van het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen vindt dit jaar
plaats op 11-12 en 18-19 augustus 2017.
Op vier de avonden worden er traditiegetrouw twee vuurwerkshows om 21:45 uur
en om 22:30 uur afgestoken. Jaarlijks gaan
verschillende landen de strijd met elkaar
aan voor de titel van mooiste landenvuurwerk. De deelnemende landen worden binnenkort bekend gemaakt.

benen. In tien jaar tijd (1965-1975) fotografeerde
hij alles wat op zijn weg kwam. Tijdgenoten
van hem zijn Paul Huf en Ed van der Elsken.
Het Fotomuseum Den Haag organiseert, in
samenwerking met het tentoonstellingsplatform
Le Bal in Parijs, het eerste grote retrospectief van
Fierets werk na zijn dood.
Nevententoonstellingen
Tegelijkertijd zijn er twee nevententoonstellingen
in de vide. Er zijn portretten door onder meer
Koos Breukel, Willem Diepraam, Ferenc Molnar
en Roger Cremers te zien. Monika Dahlberg
(1975) maakt een wandplastiek in opdracht van
het museum, waarin zij Fierets foto’s en op een
nieuwe manier toont. Het werk is een hommage
aan Fierets oeuvre. Dahlberg maakt onder andere
humoristische en relativerende collages welke
vaak intiem, sensueel of erotisch en doorgaans
ongemakkelijk zijn om te bekijken.
Documentaires
De tentoonstelling komt tot stand in nauwe
samenwerking met Le Bal in Parijs, waar deze te
zien was in de zomer van 2016, en wordt mede
mogelijk gemaakt door Pels Rijcken & Droogleever
Fortuijn - advocaten en notarissen, hoofdsponsor
van het Fotomuseum Den Haag.
Met dank aan het Erik Bos Fonds.

Bezorgklachten? Graag even doorgeven aan het
WOS-centrum.
Openingstijden:
dinsdag:
09.00 - 12.00 uur
donderdag:
09.00 – 12.00 uur
telefoon:
070-3500034
e-mail WOS:
wos@scheveningendorp.nl
e-mail redactie: klinker.wos@gmail.com

Kopijdatum
foto: Peter Baas

De einddatum voor het inleveren van kopij
voor de volgende Klinker (juli2017) is
28 juni 2017
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NIET WEGGOOIEN! ALSTUBLIEFT

Buitenmensen op strand en duin

Badvrouwen op het
strand van Scheveningen.
Uitgave Dr. Trenkler
Co. Leipzig 1907.
Collectie Anneke Landheer-Roelants.

Deze ‘ansicht’ van het Scheveningse strand bij het
Wandelhoofd Koningin Wilhelmina (De Pier) laat
een bijzonder groepje vrouwen zien. De badvrouwen worden gadegeslagen door een deftige dame
in zomerjurk met grote hoed. Het standsverschil
straalt van de foto af. Wat hadden de badvrouwen
eigenlijk voor werk?

De badvrouwen
In de negentiende eeuw kwam het baden in zee in
de mode. Het was nog geen zwemmen en het werd
geadviseerd door artsen, die het contact met het
zeewater – en ook het drinken ervan - als heilzaam
adviseerden. Voor het baden in zee gebruikte men
voor het deftige publiek zogenaamde badkoetsen.
Deze houten hutjes op het onderstel van een wagen
hadden een deur aan de voor- kant en een deur
met een trappetje aan de achterkant. De badkoets
werd door voerman en paard een stukje in zee gereden (en soms ook wel geduwd). De badvrouw en
baadster moesten in het ondiepe zeewater kunnen
staan. De badvrouw hielp binnen in de badkoets bij
het omkleden. Vervolgens daalde de baadster via
het trappetje in zee en werd door de badvrouw een
paar keer in het zoute water onder gedompeld. Een
krachtige golfslag hielp daarbij. Zo’n zeebad werd
als een ‘wedergeboorte’ gevoeld. Aanvankelijk
werd naakt gebaad, later in een soort witte onderjurk. De achterkant van de koets had een linnen
cabrioletkap tegen al te nieuwsgierige blikken. Er
stonden namelijk op het duin vaak heren met een

verrekijker naar de horizon te kijken, maar lieten
de lange koperen kijker ook wel zakken om achter
de badkoets te spieden. De badvrouw moest vooral
voorkomen dat de baadster verdronk, want daar
was men heel bang voor. De heren maakten ook
gebruik van de badkoets en daarom moest de voerman een zeeman zijn ‘bekend met het strand en
bekwaam om met zwemmen behulpzaam te zijn’.
Behalve het onderdompelen werden er kennelijk
wel eens een paar zwemslagen gemaakt. Er zijn
ook prentbriefkaarten waarop te zien is dat in de
branding op de achtergrond jonge mannen zwemmen. Dat zullen wel gewone (vissers)jongens zijn
geweest. Op het strand van Scheveningen was lang
sprake van concurrentie om de ruimte door badkoetsen en bommen, dat waren de vissersschuiten
met platte bodem die toen op het strand landden.
Het groepje badvrouwen op het strand is voor de
badkoets bezig met de handdoeken. Ze dragen een
grijs baaien (wollen) werkjurk met ceintuur om
het middel. De witte halsdoek en het witte mutsje
zijn anders dan de klederdracht. Een bruine kleur
had hun kleding niet: die is ingekleurd. Ook helpt
er een Scheveningse vrouw in daagse dracht. De
badkoetsen functioneerden tot omstreeks 1920,
daarna stonden ze op het strand als kleedhokjes.
Het kuren in zee werd minder populair. Het bezoek
aan strand en zee werd steeds meer ontspanning
en vermaak.
Frans Beekman

Museon ontdekt uniek filmmateriaal over het dagelijks leven in Den Haag tijdens de Tweede Wereldoorlog
Het Museon is door een schenking in het bezit gekomen van 3 originele 8 mm filmbanden, met een
lengte van in totaal 42 minuten, uit de Tweede Wereldoorlog. De filmopnamen zijn gemaakt door de
heer J.E.V. Jurling (1912-1986) en bevatten nooit
eerder vertoond beeldmateriaal over het dagelijks

leven in Den Haag tijdens de oorlog. Op zeer herkenbare plekken in de stad, zoals bij de Hofvijver,
Hoogstraat en Hofweg zien we acties voor de Winterhulp en het Arbeidsfront. Een meisje winkelt
met een Jodenster op haar jas, er is een parade met
een muziekkorps te zien en Duitse badgasten recreëren in Scheveningen. De film toont verkeer op
het Spui, de bekladde Synagoge in de Wagenstraat
en de evacuatie voor de Atlantik Wall, gevolgd door
de afbraak voor deze verdedigingslinie.
De schenking illustreert het belang van de actie
‘Niet weggooien’, een landelijk initiatief waarbij
wordt opgeroepen om voorwerpen en documenten
uit de oorlogsjaren te bewaren voor de toekomst.
Niet weggooien!
Op 30 april vindt er weer een bijeenkomst plaats
van ‘Actie niet weggooien’ in het Museon plaats van
13.00 tot 17.00 uur. Wie in het bezit is van materiaal uit de oorlog kan het dan aan onze experts laten
zien!
Meer informatie is te vinden op www.actienietweggooien.nl. De actie ‘Niet Weggooien!’ is een initiatief van een aantal musea, archieven en erfgoedinstellingen die zich met de Tweede Wereldoorlog
bezig
Train nu 8 keer gratis mee met de meisjes van SVC’08
en neem gezellig je vriendinnen mee!
Kom kennismaken met meisjesvoetbal en ontdek dat
voetbal de leukste sport is die er is. Sport, plezier en
vriendinnen komen bij elkaar op het voetbalveld.
Wie: Meiden van 6 tot en met 14 jaar
Wat: 8 gratis proeftrainingen op de woensdagavond
Waar: Voetbalvereniging SVC’08 - Van Brienenlaan 15,
Wassenaar (Park Clingendael)
Wanneer: Vanaf 5 april (18.00 - 19.30 uur)

Uw gevel gratis graffitivrij

Aanmelden kan via de site www.svc08.nl of door een
mail te sturen naar vrouwenvoetbal@svc08.nl.
Zien we jou terug op SVC’08?

Ongewenste graffiti

C

ontsiert uw huis en de
straat ziet er rommelig
uit. De gemeente laat het

Meld graffiti

gratis verwijderen.

Kijk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met

U hoeft het alleen maar

Meldpunt Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

het meldt, hoe kleiner de

Buitengewoon schoon!

kans dat er meer graffiti

Samen maken we van onze stad een aangename, veilige en schone

bij komt!

plek om in te wonen, werken en leven.

DPZ 2016

te melden. Hoe eerder u

www.denhaag.nl/graffiti
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PRAAIBERICHT MUZEE SCHEVENINGEN NO. 58
Romeinse Kust

Op zaterdag 22 april hadden we een zeer druk
bezochte opening van de reizende tentoonstelling
over Romeinen aan de kust.
In De Scheveningsche Courant van 26 april hebt u al
kunnen lezen hoe bijzonder
het was met heuse Romeinse soldaten, een paard op de
binnenplaats, een toespraak
met Latijn, de presentatie
van een boek en een mooie opening door wethouder Joris Wijsmuller. Het is indrukwekkend om te
zien wat er in de loop der jaren niet allemaal aan
voorwerpen uit de Romeinse tijd uit de grond is

gehaald. Opvallende stukken zijn de Haagse zilverschat en het Leidse viziermasker. Maquettes
van onder andere een tempel en haven geven een
sprekend beeld van toen. De tentoonstelling is ook
voor kinderen bijzonder aantrekkelijk. U moet vast
een keer komen kijken. De tentoonstelling is te zien
t/m 15 oktober.

Scheepsbel op Koningsdag
Een paar dagen later zat de Scheveningenzaal op
27 april weer bomvol: ditmaal met medewerkers,
vrijwilligers, suppoosten, vrienden en bestuursleden van ons museum. Het was de traditionele
Oranjeborrel op Koningsdag. Nieuwkomers werden
verwelkomd en degenen die in het afgelopen jaar
zijn vertrokken werden bedankt voor hun inzet:
vrijwilligers zijn onmisbaar! Het is ook de dag
waarop naar vast gebruik aan de suppoost die de
75-jarige leeftijd bereikt de geelkoperen scheepsbel met allemansendje en inscriptie wordt uitgereikt, maar dit keer was er geen jubilaris. Maar we
hadden wel een bijzondere suppoost in ons midden: Arie Spaans. Hij kwam bijna tien jaar geleden
bij ons als suppoost aan boord , maar toen was hij

moeten doen, ware het niet dat hij in maart van dit
jaar 85 jaar werd. Dat was alleszins aanleiding om
hem wegens het bereiken van deze prachtige mijlpaal de bel uit te reiken, niet alleen onder dankzegging voor zijn voortreffelijke diensten als suppoost
én verteller van boeiende verhalen op z’n Schevenings, maar vooral ook met de wens om daarmee
nog jaren voort te kunnen gaan. De Oranjeborrel
werd besloten met het voorlezen van een schriftelijke felicitatie aan en een toast op de vijftigjarige
koning.
Nieuwe gezichten
Wij konden ook op de Oranjeborrel weer een mooi
aantal nieuwe medewerkers/vrijwilligers verwelkomen. Rob Snabel trad toe tot ons suppoostenteam, docent geschiedenis Michiel Riegen komt
Patty Demper helpen bij de educatie en de museumlessen en Sali Arik werd onze nieuwe tuinman.
In het kader van de zgn. ‘STIP-regeling’(Sociaal
Traject in Perspectief) – te vergelijken met de ‘Ooievaarsbanen’ van weleer - aanvaardden vijf medewerkers in Muzee een tijdelijke baan: René den
Dekker en Marcel Kok als assistent-huismeester
en zaalwacht; Idiatou Kaké als schoonmaakmedewerkster; Nel Westerduin kwam het team van de
museumwinkel versterken en Miriam Ripaport de
receptiebezetting. We wensen hen een plezierige
tijd in ons museum en waarderen het bijzonder
dat de gemeente ons in staat heeft gesteld via deze
regeling de zo broodnodige personele versterking
te krijgen.

Schilderijenadviescommissie
Van tijd tot tijd dient zich de mogelijkheid aan dat
ons museum een schilderij, prent of historische
afbeelding van andere aard kan verwerven. Het is
dan goed dat er een groep van deskundigen is die
daarover kan adviseren – een verwerving moet
immers zowel in artistiek als feitelijk opzicht van
goede kwaliteit zijn en de verwerving moet ook
vanuit financieel perspectief verantwoord zijn. Wij
zijn daarom bijzonder verheugd dat wij een aantal
deskundigen bereid hebben gevonden een ‘schilderijenadviescommissie’ te vormen die het bestuur
terzake kan adviseren. Het zijn Jim van der Meer
Mohr, Willemien de Vlieger-Moll, Tiny de Liefdevan Brakel en Loukie Levert.

Recente aanwinst
Van de erven van mevrouw Diesselhoff-Den Dulk
ontvingen wij een verzameling documenten en
foto’s die o.a. betrekking hebben op de vroegere
rederij van haar vader Maarten den Dulk Gzn.
(1882-1973) Erf en kantoor stonden vlakbij de
Pijp als laatste in een rij van rederserven aan de
Vissershavenweg op de landtong tussen eerste en
tweede binnenhaven. In de gloriejaren van de haringvisserij met de vleet had de rederij tot begin
jaren zestig de vier haringloggers SCH 56 ‘Poolster’,

vooroorlogse akten zoals scheepshypotheken, geldleningen, bouwopdrachten, nostalgische foto’s in
zwart-wit zoals (vermoedelijk) van reder Den Dulk
met zijn personeel in het kantoor en een prachtige
blauwdruk van het in de beginjaren van de vorige
eeuw gebouwde rederserf. De schenking is een
verrijking van onze collectie waar we bijzonder
blij mee zijn. Eerder ontvingen wij een aantal jaren
geleden uit de nalatenschap van Arie M. den Dulk
(1910-2010; zoon van Maarten) een fraai schilderij
van de eerste haven dat Evert Moll omstreeks 1918
vanuit het kantoor maakte.
Vlaggetjesdag en Noordster
Nu we toch eenmaal aan de haven zijn beland: ook
Muzee Scheveningen maakt zich op voor Vlaggetjesdag op zaterdag 18 juni. We hopen dat vele
bezoekers zullen flaneren langs de kraam van ons
museum en zich te goed zullen doen aan het as-

sortiment uit de museumwinkel. Vlaggetjesdag
bestaat 70 jaar en het belooft een bijzonder feest
te worden. Tweede bijzonderheid is dat ook de
voormalige Aurora van rederij Groen aan de kade
zal liggen. Maar dan niet meer als Aurora, maar als
SCH 236 ‘Noordster’ – de haringlogger uit 1950 die
door de Stichting Noordster terug op Scheveningen
helemaal in de oorspronkelijke toestand wordt teruggerestaureerd. De romp is al geschilderd in het
traditionele zwart met witte band en het visserijnummer staat weer op de boeg. De museumlogger
wordt ingericht in nauwe samenwerking met ons
museum, dat te zijner tijd ook collectie-onderdelen
ter beschikking zal stellen. Zo hebben we straks
dus ook een stukje Muzee Scheveningen aan de
haven…  Als u het restauratieproject wilt steunen
kunt u zich op Vlaggetjesdag als donateur opgeven
bij de kraam voor de Noordster aan de Dr. Lelykade
voor het Gouden Kalf.
Scheveningsedag
Een week na Vlaggetjesdag – op zaterdag 24 juni
– kunt u het historisch Schevenings vlaggetjesdaggevoel voortzetten op onze jaarlijkse Scheveningse
Dag. Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom, de
opening wordt om 11.00 uur verricht door Henk
Groen en de hele dag valt te genieten van een echte
Scheveningse sfeer met nettenboetsters en - breiers, visrokers met lekkere bokkem en gestoomde
makreel en er valt een heerlijk groen harinkje
te verschalken tussen de vele kramen onder het
motto ‘voor elck wat wils’. Het programma leest u
volgende maand in De Scheveningsche Courant .  
Namens allen in Muzee veel vlagplezier!
Mr Henk Grootveld
Voorzitter Muzee Scheveningen

de belgerechtigde leeftijd van 75 al gepasseerd
en een bel krijgen voordat je begint is niet aan de
orde. Arie Spaans zou het dus altijd zonder bel

159 ‘Martina’, 229  ‘Astra’ en 324 ‘Morgenster’ in de
vaart. Tussen de documenten bevinden zich fraaie
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