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HIER HEB JE WAT DAAR LAAT JE WAT

De laatsten die van dit Stalen Eiland gebruik maakten waren de zeevissers. 
Die vinden het misschien erg, al had ergens gehoord dat ze niet meer het ei-
lend opmochten omdat het te gevaarlijk was geworden. Vroeger stond er KLM 
op, tot de vliegmaatschappij in zwaar weer terecht kwam. Er was een aqarium 
en er was een attractie die heette 20.000 mijlen onder zee naar het verhaal 
van Jules Verne. Maar het is nooit echt een succes geworden. Wat er wel suc-
ces had was roest. Dat werkte fantastisch, zo in zee. Er resteren nu nog 4 dikke 
stalen poten en een stukje brug. Niet naar toe zwemmen, dat is gevaarlijk door 
de kolkingen om die palen, laat dat maar voor de meeuwen. 

Zie hier een laatste Scheveningse groet én ... hij vaart de haven echt voorbij! 
Hij is echt weg.

Dit is leuk! Ik ben niet zo iemand die in superlatieven uitbarst, maar dit is echt 
leuk. Voor iedereen. Misschien moet iemand die last heeft van wagenziekte 
een pilletje nemen, maar dit is iets voor jong en oud. Als je er in zit krijg je 
ruimschoots de gelegenheid om rond te kijken en je ziet dan Scheveningen 
van een buitengewone kant. Ja, dat uitzicht van je prive vliegtuig daar gelaten, 
maar ja, dat heeft niet iedereen. Dus als je bezoek krijgt van familie en ken-
nissen, dan moet je deze attractie echt op het to do lijstje zetten.  In de nabije 

toekomst kan je ook eten in het rad. Hoe dat gaat is nog niet duidelijk. Nu kan 
je rondjes draaien voor € 9,00 per persoon.

In memoriam Dirk Vrolijk

Op maandag 29 augustus 2016 is op 60 jarige leeftijd overleden Dirk Vrolijk. Dirk was 
reeds geruime tijd ziek. 

Dirk Vrolijk heeft zich als bestuurslid van de Bewonerscommissie Zeerust 
Scheveningen (BZS) vele jaren ingezet voor de belangen van de bewoners aan de 
Scheveningse kust. Hij deed dit onder meer bij de bouw van de nieuwe boulevard als 
lid van de Boulevardcommissie.

In 2011 is Dirk lid van het Algemeen Bestuur van het Wijkoverleg Scheveningen Dorp (WOS) geworden. Ook 
daar zette hij zich in voor de belangen van de bewoners van Scheveningen.

Op zaterdag 3 september 2016 is Dirk begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.

Wij wensen zijn partner Lilian, zijn zusters Wil en Ellie en de verdere familie en vrienden veel sterkte toe in 
deze voor hen moeilijke tijd.

Namens het WOS
Jan Lautenbach
Voorzitter 
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Vragen aan de wijkagent/rondje door de wijk
Op de boulevard wordt veel overlast ondervonden 
door motoren die van het fietspad gebruik maken. 
Waarom wordt hier niet gehandhaafd? Antwoord: 
men moet op heterdaad betrapt worden wil de 
politie kunnen ingrijpen. Gebeurt dit dan worden 
de daders aangehouden en beboet. 
Op en rond de boulevard ondervinden de 
bewoners van de boulevard veel overlast van de 
ondernemers die te pas en te onpas met hun auto’s 
gebruik maken van de zomerboulevard. Er wordt 
hier niet op gehandhaafd. Volgens de politie is dit 
door capaciteitsproblemen. 
Er staan vaak veel scooters op de stoep in de 
Heemraadstraat geplaatst. Mag dit? Scooters 
mogen op de stoep geparkeerd worden. 
Er wordt aandacht gevraagd voor de overlast die 
weer terug lijkt te komen in het Sleepnethof. Er 
wordt weer gedeald, overlast van hangjongeren, 
vandalisme enz. Door de taakstelling van Haag 
Wonen met betrekking tot het toewijzen van 
hun woningen is er in deze wijk sprake van 
een onevenwichtige samenstelling van het 
huurdersbestand. Kan de politie druk uit oefenen 
als het gaat over het woningverdeelsysteem van 
de woningcorporaties? De politie heeft hier geen 
rol, de woningcorporatie maakt hier samen met 
de Gemeente afspraken over. Er zijn al diverse 
afdelingen binnen de Gemeente en Haag Wonen 
benaderd maar er komt weinig respons. De 
voorzitter meldt dat er op het stadsdeelkantoor 
Scheveningen een wijkmanager geplaatst gaat 
worden speciaal voor genoemde problematiek. 
Hij zal navragen over deze inmiddels met zijn 
werk begonnen is en het Sleepnethof aan de orde 
stellen. Vanuit de politie zal gevraagd worden of de 
wijkagent, ook buiten kantooruren, meer aandacht 
kan hebben voor het Hof. 
Er wordt gevraagd of het mogelijk is om een 
flitspaal in de Juriaan Kokstraat te plaatsen omdat 
er veel te hard gereden wordt.

Mededelingen
Pand Joegoslavië tribunaal op de Vuurtorenweg 
is aangekocht door het consortium Volker / 
Wessels. Hun plannen zijn om op deze locatie een 
appartement complex te bouwen. Na de zomer 
worden de eerste bouwtekeningen verwacht. De 
hoogte is gepland op 34 meter, het huidige gebouw 
is 26 meter hoog. Het Uiterjoon is nu al alert en 
ontstemd over dit voornemen.

Verkeersvisie Scheveningen
Het concept is klaar en wordt nu in de 
verschillende Denktanks besproken. Na de 
verschillende reacties komt er een 2e reactieronde, 
daarna definitief rapport met een advies aan 
het College van B en W. De verwachting is dat de 
Verkeersvisie na het zomerreces in september 
aangeboden zal worden. De tijdshorizon van de 
voorgestelde maatregelen is medio 2025. De 
rotonde in de Duinstraat zal op zijn vroegst naar 
verwachting medio 2020 klaar zijn. 
Een bewoner meldt dat de Raamweg volgend jaar 
dicht gaat om hier de riolering te vervangen. Dit zal 
grote problemen opleveren voor de bereikbaarheid 
van Scheveningen. De voorzitter zal het 
stadsdeelkantoor vragen om uitleg en informatie.

Denktank Spoorvervanging Scheveningse weg 
lijn 1
Er is een breed ingestelde denktank geïnstalleerd 
die Wethouder de Bruijn, verkeer, zal adviseren 
over de vervanging van de huidige rails en wissels 
van het traject lijn 1. Het traject moet gelijk 
aangepast worden om hier ook de nieuwe trams te 
laten rijden. 
Hans Grijzen vertegenwoordigt het WOS in 
deze denktank. De denktank is inmiddels 3 x in 
vergadering bijeen geweest.
Van groot belang is het behoud van zoveel 

mogelijk monumentale bomen en het historisch 
aangezicht van de Scheveningseweg. Er staan 
veel zieke bomen langs het spoor en er zal ook 
schade ontstaan door het verwijderen van de 
huidige poerensporen. Cruciale vraag en ook 
punt van enige strijd is welke bomen mogen weg, 
welke niet. Wat voor soort spoor en bovenleiding 
wordt gekozen om zoveel mogelijk het huidig 
karakter te behouden. Vooralsnog is er nog geen 
eensluidend advies en zal de denktank in oktober 
weer bijeenkomen. De vervanging moet in 2018 
gerealiseerd zijn, omdat het huidige spoor totaal 
versleten is. Wordt vervolgd.

Rondvraag 
De Mallemok, buurtcentrum op de Westduinweg 
is gesloten. Welzijn Scheveningen is de huidige 
gebruiker. Veel buurtactiviteiten hebben nu geen 
onderdak meer. Partij de Mos heeft raadsvragen 
gesteld over de sluiting. 
Dhr. Spaans vraagt zich af wanneer er een 
beslissing in het college wordt genomen over het 
advies van de werkgroep m.b.t. tramverbindingen 
Norfolk gebied. De verwachting is dat hierover 
voor het zomerreces een standpunt van het College 
van B en W naar de Gemeenteraad komt. 
Niets meer aan de orde wordt de vergadering 
gesloten.

Is het Marcelispleintje aan een opknapbeurt toe?
De bewonersorganisatie Wijk Overleg Scheveningen-Dorp (WOS) is van mening dat het Marcelispleintje 
beter kan worden ingericht. Het WOS wil nu, samen met uw suggesties en de medewerkers van het 
stadsdeelkantoor Scheveningen een plan maken om het pleintje beter in te richten. Het betreft het deel van 
de Marcelisstraat hoek Jurriaan Kokstraat, zie onderstaande foto’s.
Lever uw ideeën/suggesties in bij het WOS Badhuisstraat 175 of via de mail: wos@scheveningendorp.nl

Verslag vergadering Algemeen Bestuur 
Datum: woensdag 29 juni 2016

SPOORRAILS TRAMLIJN 1 
OP DE SCHEVENINGSEWEG 
VERSLETEN!
Op 4 april heeft wethouder Tom de Bruijn het 
startsein gegeven voor de denktank spoorvervan-
ging Scheveningseweg tramlijn 1.
Het in de jaren 80 aangelegde poerenspoor is ver-
sleten, dit is een spoor dat op betonnen palen staat 
en waar de boomwortels goed hebben kunnen 
groeien. 
Een groot nadeel is gebleken dat het spoor na ver-
loop van tijd niet meer is te stellen, de betonnen 
poeren scheef zijn gezakt als gevolg hiervan kun-
nen de trams niet meer op normale snelheid rijden.
De HTM heeft besloten dat er in hun werkgebied 
geen poerensporen meer worden aangelegd.
Langs de Scheveningseweg staan vele soorten bo-
men, helaas zijn er een groot aantal kastanjes ziek 
maar er staan ook waardevolle bomen langs het 
spoor.
Het is nu aan de leden van de denktank, waarin zit-
ting hebben vertegenwoordigers van de Archipel 
& Willemspark, SOS den Haag, Statenkwartier, van 
Stolkpark, WOS, AVN, Zorgvliet, Platform OVHA, 
Fietsersbond, Rover, Haagse bomenstichting, in-
genieursbureau gemeente den Haag, dienst DSO, 
HTM, om een spoorvervanging te bedenken waar 
zoveel mogelijk bomen worden gespaard.
De denktank staat onder leiding van een onafhan-
kelijk voorzitter die de zware taak heeft om de sug-
gesties en ideeën in goede banen te leiden. Het zal 
namelijk niet mogelijk zijn om de vervanging van 
het spoor te realiseren zonder dat er een aantal 
(gezonde) bomen omgezaagd moeten worden.
Zowel de HTM als de gemeente Den Haag hebben 
aangegeven hun uiterste best doen om zoveel mo-
gelijk bomen te sparen. Er is echter wel haast gebo-
den omdat de spoorconstructie blijft zakken en de 
veiligheid van de trampassagiers in gevaar komt. 

Naam:

Mailadres:

Telefoonnummer:
Mijn idee/suggestie is:
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     Ien, twie in de maet
     aars tan wordt-te juffrouw kwaed...
Dat zonge we as kind, azze me in de rij liepe op de speulplaes.
Alle kindere in mên schooltêd liepe op lêre schoene of laersjes.
Mên vaeder vertelde dat in zên jonge jaere benae alle kindere op ‘oblokke liepe.
De têd neemt zô z’n lôp.
Non ‘ebbe me teugewoordig grôte bedrijfs’alle, stampende vol mè’-schoene en laerze van echt lêr tot en 
met plastic.
Te pas en te onpas staene de mense d’r êge in schoene te wringe, want-t’r benne d’r, die de schoene zô 
môi vinne, datte ze wulle dat ze d’r op kenne lôpe.
Non is t’r ‘êl wat aars op komst.
Je ken in de toekomst, via internet, schoene bestelle, ‘êlemael naer êge smaek en die zitte as ‘egote an je 
voet.
Dà’-gaet-tan volleges ‘t 3-D-systeem. Ze kenne dan de voete millimeter voor millimeter ûtmete, of je 
non schoene mot ‘ebbe mè’-rûmte voor zus of zeuve têne of ‘êle smalle voete, ‘t maek iet ût. Je krêgt ze 
nauwslûtend, enkelt en allien voor jouw voete.
Dà’-doet denke an ‘t muiltje van Assepoester.
Gemak dient te mens, nietan en gemakschoene ken je netuurlek ôk laete maeke.
Non ik dut allemael zô zit te schrêve, krêg ik ‘n verlange naer vrooger en lôp ik in gedachte deur de Straet 
en meschien lôpe sommege leeftêdgenote wel effe mee.
Dan beginne me vanof de Prins Wullemstraet, langs ‘t Krûdvat en dan ‘n paer winkels vorder ‘a’ je 
vrooger ‘n pracht van ‘n schoenezaek, die ‘iette Modern. Non steke we over en daer ‘è’-je de Kaplaers en 
Schoep, die ôk volop keus ‘aa’ne en je wier vrindelek ‘e’ollepe.
Achter in de Straet, tebij teugeover de Ouwe Kerrek was de Bata en die verkoch vooral ôk sandaele voor 
de zeumer.
Gymschoene, waer teugewoordig alle man en vrouw op lôpe, dà’zag je vrooger iet zô. Gymschoene wazze 
voor de gommelestiek.
Non we toch al bij de kerrek benne, kenne we gelik effe naer de Wassenaersestraet lôpe, naer de winkel 
van Verbaen, ‘t trapje of, deur ope en naer binmne in de knusse winkel, ien en al gezellig’êd.
Nog zien ik me, jaere ‘eleeje, ‘oblokke kôpe, en die ‘a’ ik an as ik de bûteboel dee.
Toen ik kenbaer maekte an Verbaen dat ik die gele ‘oblokke met-tie rôie neuze zô môi von, zee die “Kind, 
die benne dier en waerom zel je die kôpe as je ze allien an doet om de bûteboel te doen.”
; IJ ‘a’gelik, de geweune wazze goed genog.
“Gae mar effe zitte, kind”, ‘oorde ik ‘m ôk nog zegge, “ dan ken ik de maet van je voet neme”.
Jaere ‘eb ik mè’-plezier me-raeme ‘elapt en me-streitje ‘eboend mè’-me-’oblokke, die somtij-je an me 
voete klepperde op te maet!
Immetje
Nadruk verboden.   

spreukje.
Koester uw mooie momenten,
ze dragen bij tot levensgeluk. 
Immetje.

Museon opent ‘One Planet’, de nieuwe centrale 
expositie

Op 29 oktober 2016 opent One Planet, de 
nieuwe centrale expositie van het Museon. 

We zijn steeds meer met elkaar verbonden, 
we weten steeds wat onze invloed is op na-
tuur en klimaat. De Verenigde Naties willen 
duurzame oplossingen. Daarvoor hebben 
ze zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoe-
len beschreven, die ze vóór 2030 willen 
bereiken. Deze Duurzame Ontwikkelingen 
heeft het Museon gebruikt als uitgangspunt 
in One Planet. Bekijk deze Ontwikkelingen 
op de tentoonstellingsmeubels.
Het hele gezin kan zich storten op multi-
media games en hands on om antwoorden 
te kirjgen op de vraag: ‘Hoe houden we met 
elkaar de aarde leefbaar en gezond? 
Het is een doorlopend activiteitenprogram-
ma van 11.00 tot 01.00 uur. 

Het avondprogramma in de Museumnacht kunt 
u genieten van onder andere Speedtours en een 
dance night verzorgd door de DJ’s van Nachtdienst.
Optreden van de DJ’s van de Nachtdienst in het 
Paard  
 
Samenwerking
het Museon werkt  voor deze tentoonstelling sa-
men met AkzoNobel, Dunea, Fonds 1818, Hoog-
heemraadschap Delfland, Mondriaanfonds, Rabo-
bank, RIWA, Rijk Zwaan, Vereniging van Vrienden 
van Museon en Omniversum, de Verenigde Naties 
en VSB-fonds.
 
In Illusions, magie of wetenschap? t/m 5 maart 
2017 ervaar je hoe zintuiglijke 
waarnemin- gen bedrieglijk over 
komen omdat de hersenen het 
geheel of ge- deeltelijk verkeerd 
interpreteren. Dat is een leuke 
ervaring. De illusionist èn arts 
Victor Mids, (Mindf*ck) laat het 
een en ander door de combinatie 
van illusie en wetenschap de ef-
fecten zien en beleven.
 
Iconen van National Geographic
van 1 september 2016 tot en met 8 januari 2017

In deze tentoonstelling worden spectaculaire foto’s 
getoond van topfotografen als Steve McCurry, John 

Stanmeyer en Winfield 
Parks.Steve. McCurry fo-
tografeerde in 1984 in het 
vluchtelingenkamp Nasir 
Bagh in Pakistan een Af-
ghaans meisje. Hij creëerde 
hiermee een prachtig por-
tret dat wereldberoemd 
werd. In 2002 wist hij haar 
weer te vinden en werd 
haar naam bekend: Shar-
bat Gula. Deze foto, samen 
met 70 werken van 10 
verschillende fotografen, 

is te zien in de tentoonstelling Iconen van National 
Geographic.  

3

Schoenen

Het aan- en afmelden van het bezoekersparkeren 
verandert. De bezoekerspas heeft u dan niet meer 
nodig. Daarvoor in de plaats komt parkeren op 
kenteken voor bezoekers, door een kenteken aan of 
af te melden via internet of telefoon. Op maandag 5 
september start het systeem in bijna de hele stad. 

Aan- en afmelden van uw bezoek
Om uw bezoek aan te kunnen melden moet u uw 
meldnummer, pincode en het kenteken van de auto 
doorgeven. Het kenteken van het bezoek kan wor-
den aangemeld via internet of telefoon. Op de pa-
gina Bezoekers aan- en afmelden voor parkeren met 
kenteken leest u hoe dat werkt.

Nieuw systeem bezoekersparkeren
Aan en afmelden via internet heeft voordelen
•	 Aan- en afmelden kan in een keer. U kunt be-

gin- en eindtijd en datum instellen
•	 U kunt een lijst van favorieten aanmaken
•	 U betaalt geen gesprekskosten
•	 U heeft een overzicht van aan- en afgeldingen

Geen parkeerpas meer
De bezoekers- en mantelzorgpas kunt u niet lan-
ger gebruiken. De parkeercontroleurs scannen het 
kenteken van uw bezoek en stellen vast of het ken-
teken van de bezoeker is aangemeld. Als het kente-
ken niet is aangemeld, dan riskeert uw bezoek een 
parkeerbon.
Bezoekersparkeren: veel blijft hetzelfde
•	 Het aantal bezoekersuren per jaar is ongewij-

zigd.
•	 Niet gebruikte uren vervallen aan het einde 

van het vergunningjaar. Kijk voor een over-
zicht van de uitgifteperioden per gebied op 
www.denhaag.nl/parkeren.

•	 In een vergunninggebied kunnen de tijden 
voor betaald parkeren per straat verschillen. 
Let dus goed op waar uw bezoek parkeert en 
of aanmelden nodig is.

Privacy 
In het nieuwe bezoekersparkeersysteem is de pri-
vacy van uw bezoeker gewaarborgd. Aangemelde 
kentekens worden alleen gebruikt om te contro-
leren of voor het parkeren betaald is. Maximaal 
48 uur na het afmelden worden de geregistreerde 
gegevens geanonimiseerd.

vervolg op pagina 4, 3e kolom
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De najaarsplanning van de cursussen in bibliotheek 
Scheveningen is bekend! Wij bieden verschillende 
cursussen om (nog beter) te leren omgaan met 
computers, internet en nieuwe media. Dit zijn de 
onderwerpen en data: 
 
Voor wie aan de basis wil beginnen
De tablet, een eerste kennismaking 
di 30 aug, 6, 13 sept (iPad) 
di 20, 27 sept en 4 okt  (Android)
 
De computer, een eerste kennismaking
do 1, 8 sept
 
Internet, een eerste kennismaking
do 15, 22 sept
 
Tekstverwerken, een eerste kennismaking
do 29 sept en 6 okt
 
E-mail met Gmail.com
di 11 en do 13 okt
 
Omgaan met bestanden 
do 17, 24 nov
 
Voor de Haagse burger
Werken met de e-overheid 
do 27 okt, 3, 10 nov
 
Voor wie een stapje verder wil
De tablet, een vervolg 
di 25 okt, 1, 8 nov (iPad) 
di 15, 22, 29 nov (Android)
 
Werken met de Cloud
do 1, 8 dec
 
Mediacafé 
wo 26 okt: ‘Digital Storytelling’ 
wo 23 nov: ‘Feit, fake of filter’
 
Mediaspreekuur op afspraak
Individuele vragen over digitale media, 
ondersteuning cursisten, Klik en Tik 
di en do, 13.30 - 16.00 uur
 
De cursustijden in Bibliotheek Scheveningen zijn 
van 10.00 - 12.00 uur m.u.v. de spreekuren.
 
Interesse?  
Een beschrijving van de cursussen en de tarieven 
vindt u op www.bibliotheekdenhaag.nl. 
Voor vragen of om u in te schrijven, bel 
070-3538620 of mail naar scheveningen@
bibliotheekdenhaag.nl. Of kom even langs: 
Scheveningseweg 333, bij het stadsdeelkantoor.
Inschrijving is definitief als u betaald heeft. 
Wanneer u een ooievaarspas of bibliotheekpas 
heeft of wanneer u zich in één keer opgeeft voor 
meerdere cursussen kunt u korting krijgen. 
Informeer in de bibliotheek naar de mogelijkheden. 
Graag tot ziens in bibliotheek Scheveningen! 

 
AUDREy HEPBURN: 
STIJLICOON EN INSPIRATIEBRON
 
Audrey Hepburn mooi van buiten én van binnen. 
Het Gemeen-
temu- seum Den 
Haag heeft 
sa- men met 
UNICEF Nederland 
de ten- toonstel-
ling Hubert de 
Given- chy – To 
Audrey with Love 
samen- gesteld. 
Audrey was vanaf 
1988 ambas-
sadeur van UNI-
CEF, de organisatie die ervoor zorgt dat kinderen in 
de hele wereld een goede kindertijd kunnen heb-
ben. Ze reisde de wereld over om arme landen te 
bezoeken en zo de aandacht te vestigen het belang 
van onderwijs en gezondheidszorg.  
 
Audrey Hepburn droeg creaties van De Givenchy 
in How to steal a Million en Breakfast at Tiffany’s. 
Tussen 1988 en 1993 toen zij overleed was zij 
Goodwill Ambassador voor UNICEF. In 1992 kende 
de Amerikaanse president George Bush haar de 
Presidential Medal of Freedom toe als erkenning 
voor haar inzet voor UNICEF. 

“Wat zullen we geloven” – een expositie van Nelly 
Geluk

Nelly Geluk  is filosofisch; hoe gaan we met het 
woord “zullen” om. Maken we daar “moeten” of 
“mogen” van. Wij moeten niets, wij mogen, wordt 
vaak gezegd. Is dit zo? Wie zijn wij, wat voelen wij, 
wat denken wij. En wat zullen wij geloven. 
galerie44@hotmail.com
openingstijden:    2 september tot en met 12 okto-
ber 2016 
woensdag , vrijdag 13.30-17.00 uur   en   zaterdag 
13.00-17.00 uur 

Computer- en tabletcursussen 
in Bibliotheek Scheveningen

Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het gratis verwijderen. 

U hoeft het alleen maar te melden.

Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffi ti bij komt!

Meld Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 
of neem contact op met Meldpunt 
Graf� ti: meldpuntgraf� ti@denhaag.nl 
of  14 070.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een 
aangename, veilige en schone plek om 
in te wonen, werken en leven.

Snel gemeld? 

Snel hersteld!

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij

G a l e r i e  4 4
Molenstraat 44 Den Haag

Verhalen gezocht 
voor nieuwe film over 
Scheveningen.

Bob Entrop, de maker van het We-
reldwonder van Scheveningen, Duin-
dorp 100 jaar en de Sleep, zoekt voor 
zijn vierde film over Scheveningen 
DE PAREL AAN HET NOORDZEE-
STRAND nog mensen die kunnen 
vertellen over vroeger. Ik heb al vol-
doende mensen van de visserij maar 
zoek nog b.v. een (natte) kuiper, een 
schipper van de reddingsmaatschap-
pij, een ijscoman, een portier van het 
Kurhaus, Circus theater of andere 
(verdwenen) gelegenheden als b.v. 
Seinpost of Palais de Dance, een kas-
sière van de Pier, iemand die kinde-
ren ezeltje op het strand liet rijden, 
strandtent eigenaar. Het gaat om 
mensen van 70 en ouder die iets met 
Scheveningen te maken hebben ge-
had en daar mooi over kunnen ver-
tellen. De film gaat volgend jaar in 
MUZEE draaien en zal door Omroep 
West worden uitgezonden.
bobentrop@solfilmprodukties.nl of 
06-22799420

Het WOS (WijkOverleg Scheveningen-
dorp) vergadert één keer per maand 
op de laatste woensdag van de maand 
over uw wijk. Groot leed, klein leed, 
verkeer, huizen, gemeentelijke diensten, 
politieoptreden of het gebrek er aan, 
burenhulp... ik vergeet vast wel een paar 
onderwerpen, maar als er iets is wat uw 
leefomgeving nadelig beinvloed of juist 
dit verbetert of u heeft er ideeën over, 
kom dan eens langs. U vindt een willig 
oor en wie weet valt er iets aan te doen 
of kunnen anderen iets met uw voorstel-
len doen..
Badhuisstraat 175, aanvang vergaderin-
gen 20.00 uur.
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Scheveningen is een mooi dorp, al is het in de loop der jaren wel in uiterlijk veranderd. Het dorpse 
karakter probeert ze in alle macht te behouden. Zo komt mijn dochter van 5 zo’n twee keer in de week 
samen met haar oma in het Muzee Scheveningen en weet ze bezoekers op haar eigen manier rond te 
leiden. Het Historisch Festival was dan ook een ‘echt’ feestje voor ons met de ‘vrouwtjes van de zee’ zoals 
mijn dochter ze noemt. Zelf ben ik op Scheef geboren en getogen. Mijn vader was opstapper bij de KNRM, 
dus naar de zee kijken is mij met de paplepel ingegoten. Met mooi weer gingen we niet weg, want dan 
zijn er veel zeilschepen op zee die in problemen konden komen. Bij slecht weer en storm gingen we ook 
niet weg, want dan kon hetzelfde gebeuren. Heerlijk was het om samen met m’n vader aan de kop van de 
Keizerstraat in de storm naar de zee te turen om te kijken of er nog iets gaande was. Als het alarm dan 
afging was het rennen naar de reddingboot, want binnen tien minuten moet hij uit. Spannend vond ik 
het wel als mijn vader met windkracht negen na zoveel uur nog niet terug was. Gelukkig is dat altijd goed 
gegaan. Niet voor niets is er de uitdrukking ‘de zee geeft en neemt’. De zee is leuk om in te zwemmen en 
te spatteren op een warme zomerdag, maar kan door stroming en muien ook gevaarlijk zijn. De kennis 
over de zee die mijn vader mij heeft gegeven, breng ik nu over aan mijn dochter. Eerst kijken naar hoe de 
golven zich bewegen en voelen met je voeten hoe sterk de stroming is. 
Het strand, zee en dus Scheveningen zitten in mijn hart en ik wil hier niet meer weg. Een feestje is het om 
op het strand te blijven zitten terwijl de rest aan de aardappels gaat. Het is dan ‘mijn’ strand, terwijl de 
zon langzaam in het water zakt. 

Ik nomineer Camille van verkeersschool De Ridder. 

Erny Grootveld

Museumnacht Den Haag
Voor de Museumnacht heb je één ticket nodig. Met 
het thema Echt Nep is er op zaterdag 29 oktober de 
Museum nacht. Dit jaar zijn er 40 culturele instel-
lingen en musea die meedoen. Bezoekers kunnen  
genieten van muziek, dans, poëzie en film, deelne-
men aan de vele workshops en activiteiten. 
Nieuwe deelnemers zijn het Turks Museum, het 
Huis van Gedichten en het Haags Busmuseum. Dit 
museum verzorgt het vervoer tijdens deze avond 
met historische bussen. De reizigers worden ver-
rast door singer-songwriters, poëzie en spoken 
word.

Tickets 
De reguliere tickets kosten € 15,- en VIP tickets 
€ 17,50 als die er nog zijn. Met een ticket kunt u 
zaterdag 29 oktober 2016 naar alle deelnemende 
instellingen, kunt u gebruik maken van het Mu-
seumnacht vervoer en mag u naar de afterparty 
in het Filmhuis. Daar bovenop mag u na de Muse-
umnacht met elke ticket t/m 31 december nog één-
maal gratis naar een instelling naar keuze. Kaarten 
zijn online verkrijgbaar op www.museumnacht-
denhaag.nl/kaartverkoop. 

Museumnacht in Gemeentemuseum Den Haag

Tijdens Museumnacht kunt u geniet in de tuinzaal 
van een jazzcafé met champagnebar. Deelnemers 
zijn onder andere Theater PePijn, Lucy’s Wijsje, 
Sue The Night, Piñata (reggae, hiphop, rock, pop, 
jazz en latin). Er is een silent disco of plof neer op 
de Chesterfield bank in de photo booth van jazz-
club Mondriaan.
Tentoonstellingen 
Er is niet alleen muziek, er zijn ook tentoonstellin-
gen: Van Rodin tot Bourgeois: 

Mondriaan & De Stijl-vleugel 
Cinekid en Museon werken samen aan media-
project
Cinekid AppLab en de Mini Media Academie zijn 
initiatieven van het Museon samen met cinekid. 
Speciaaal voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud 
kunnen hiermee hun kennis vergroten en vaardig-
heden aanscherpen.
 
Er is een Mini Media Academie waar leerlingen van 
groep 7 en 8 lessen en projecten volgen met be-
trekking tot mediawijsheid. In de Mini Media Aca-
demie leren leerlingen in verschillende workshops 
meer over de technische kant van bijvoorbeeld het 
maken van websites of spelletjes. Ze kunnen ze een 
eigen ‘robot’ maken of een zaklamp maken die au-
tomatisch aangaat als het donker is of een auto die 
automatisch stopt voor een voorwerp. Flappy Bird 
is een spel waarmee een game met verschillende 
grafische elementen kan worden gemaakt. (Voor 
meer informatie: zie www.museon.nl/educatie)

Scouting Sint Jorisgroep 5 
start feestelijk nieuw seizoen 

Jubileum feestje! 
Op 3 oktober bestaat Scouting Sint Jorisgroep 5 al-
weer 90 jaar! Reden voor een feestje! Zo zullen we 
met onze leden op 8 oktober een gezellige jubileum 
groepsdag houden en op 15 oktober organiseren 
we de Open Dag met aansluitend onze reünie voor 
oudleden. Ben jij oud lid en zou je willen komen? 
Ga dan naar onze website en laat het ons weten! 
Dan krijg je van ons een mooie uitnodiging thuis. 

Gave activiteiten! 
Gedurende het komende seizoen worden door de 
vrijwillige leidinggevenden weer heel veel leuke 
activiteiten georganiseerd voor de verschillende 
leeftijdsgroepen. De activiteiten zijn heel divers. 
Van het organiseren van een verkiezing van de 
stoerste scout tot het lopen van een spannende na-
tuurtocht. Maar ook primitief wijze pizza’s bakken 
in een hout gestookte oven, vele leuke spelletjes, 
uitdagingen en weekendkampen staan op het pro-
gramma. 

Laat je uitdagen! 
Ben je 4 jaar of ouder? Kan jij wel tegen een stoot-
je? En spreken de activiteiten die hierboven staan 
opgenoemd je aan? Kom dan eens bij ons kijken! 
Je kunt ons vinden in de Brugsestraat 49 in Den 
Haag, Scheveningen. Je mag drie keer gratis komen 
kijken! Kijk voor meer informatie ook eens op onze 
website: www.sintjorisgroep5.nl.

Leiding 
Wij zijn niet alleen op zoek naar nieuwe leden, 
maar ook naar nieuwe leiding! Minimum leeftijd: 
17 jaar. Ga jij met ons de uitdaging aan willen gaan 
om onze jeugdleden een leuke vrije tijdsbesteding 
te Geven? Mail even naar secretariaat@sintjoris-
groep5.nl voor meer informatie of een afspraak.

De vakantie is voorbij! Het Kalhuis is weer open! 
De 90 geweldige vrijwilligers en 12 vakkrachten 
verwelkomen per week ruim 1200 bezoekers. In 
het nieuwe seizoen zijn er, ook voor u, weer tal 
van mogelijkheden. Kom eens langs en kijk wat er 
te doen is! Kies voor een vaste activiteit per week, 
doe mee met workshops of kom gewoon gezellig 
een keer een kopje koffie of thee drinken. U bent 
dagelijks vanaf 9.00 uur welkom! 

Maaltijd in het Kalhuis
Bij het maaltijdproject in het Kalhuis wordt er door 
een groep vrijwilligers elke woensdag voor zo’n 40 
tot 50 gasten een driegangen menu gekookt, er zijn 
nog enkele plaatsen vrij
Kosten: € 5,- per persoon
Aanvang: 17.30 uur 
Zaal open: 17.00 uur
Opgeven bij de receptie. Tel. 070 3069900. 

Conversatie Engels in het Kalhuis
Elk donderdagavond van 19.30-20.30 uur wordt er 
in het Kalhuis conversatie Engels gegeven.
De kosten hiervoor bedragen € 3,50 per les 
Opgeven bij de receptie. Tel. 070 3069900. 

Jokeren in het Kalhuis
Elke eerste vrijdag van de maand is er een gezellige 
kaartmiddag in het Kalhuis.
Start om 13.00 uur
Deelname is € 2,00. U kunt leuke prijsjes winnen. U 
kunt zich opgeven bij de balie van het Kalhuis
Tel: 070 - 3069900

Boetseerlessen in het Kalhuis
Elke maandagochtend van 9.00 -11.30 en maan-
dagmiddag van 12.00 -14.30 en dinsdagavond van 
19.30-22.00 uur en woensdagochtend van 09:30 
tot 12:00 uur en woensdagavond van 19.30 tot 
22.00 uur, wordt er in het Kalhuis boetseerles ge-
geven, de kosten hiervoor bedragen: € 5,75 per les. 
Voor informatie kunt u bellen 070 3069900.
Tijdens de boetseerlessen kan er onder begeleiding op 
uiteenlopend niveau gewerkt worden. Zowel beginners 
die nog een eigen beeldtaal moeten ontwikkelen, als voor 
gevorderden die verschillende technieken willen uitdie-
pen, zijn de lessen geschikt. Ook het werken met oxides en 
glazuren komt uitvoerig aan bod. Ook is het mogelijk om 
met stukjes keramiek in het platte vlak of ruimtelijk, mo-
zaïeken te leggen.

Het Kalhuis
Badhuisstraat 177, 2584 HH Scheveningen
tel: 070 3069900
kalhuis@welzijnscheveningen.nl 
www.welzijnscheveningen.nl

vervolg van pagina 4
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Kopijdatum

De einddatum voor het inleveren van kopij 
voor de volgende Klinker (november 2016) 

is 
2 november 2016

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

REDACTIE

Eindredactie Ap Mos

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

 
 

Het Kalhuis 
Badhuisstraat 177 

2584 HH Scheveningen 
kalhuis@welzijnscheveningen.nl  

                                                                                                                                  www.welzijnscheveningen.nl 
 

 

 

’t Graaikistje  

  
 

Bent u op zoek naar tweedehands kinderkleding 
voor een redelijk prijsje? 

Kom dan eens vrijblijvend kijken in ons  

kinderkledingwinkeltje 
 ’t Graaikistje. 

U kunt artikelen zowel kopen als zelf inbrengen. 

Het gaat om kleding voor 0- tot 12-jarigen 

en baby- en peuterschoentjes/laarsjes. 

U bent van harte welkom  
 elke woensdag en vrijdag  

van 10.00 – 14.00 uur. 

Tijdens de schoolvakanties  gesloten.  

Inwoners en ondernemers op Scheveningen gaan 
vanaf half juli samen projecten opzetten om onze 
kustplaats te verfraaien en om werkgelegenheid te 
creëren. Daarvoor krijgen zij 430.000 euro van het 
Europese subsidieprogramma Kansen voor West 
en 429.000 van de gemeente Den Haag. Zelf leggen 
de initiatiefnemers een soortgelijk bedrag op tafel.
 
Ideeën die op dit moment leven: de verbouwing 
van een pand aan de Keizerstraat tot yMCA-hotel, 
de aanleg van wifi en douches op het strand en mo-
gelijk ook de restauratie van een vleetlogger.

Eigen initiatief
Scheveningen is de eerste plaats in een grote stad 
waar de methode CLLD (community led local 
development) wordt toegepast. In Nederland en 
Europa is al wel ervaring opgedaan met CLLD in 
plattelandsgebieden. Volgens de methode zetten 
bewoners en bedrijven zelf de projecten op, in dit 
geval in samenwerking met de Stichting Initiatief 
op Scheveningen (SIOS). Het doel is om in drie jaar 
tijd 27 van deze projecten te voltooien
 
Teun van Dijk, voorzitter van de SIOS: “Er leeft veel 
op Scheveningen. Initiatieven te over. Een klein 
startkapitaal helpt mensen hun initiatief in een 
duurzame activiteit om te zetten. Dat zijn de kan-
sen die we geboden krijgen en die we dienen waar 
te nemen. Het met elkaar kiezen voor nieuwe initi-
atieven is wat SIOS mogelijk wil maken.”
 
Wethouder  Karsten Klein: ‘Eigen initiatieven van 
inwoners en ondernemers moeten de ruimte krij-
gen. Ik heb er alle vertrouwen in dat op Schevenin-
gen inwoners en ondernemers iets moois tot stand 
gaan brengen.”

Kansen voor West
In het subsidieprogramma Kansen voor West heb-
ben de vier grote steden en de Randstadprovincies 
hun krachten gebundeld. De Randstad moet uit-
groeien tot één van de economisch sterkste groot-
stedelijke regio’s in Europa. De subsidie van Kan-
sen voor West komt uit het Europese Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling. 

Scheveningers aan de slag 
dankzij Europees en Haags 
geld

Ruimte voor de Stad

Al een paar maanden zijn er in Den Haag gesprek-
ken gaande over het onderwerp Ruimte voor de 
Stad. Er zijn nu verschillende sessies georganiseerd 
tussen de bewoners en onder andere Haagse on-
dernemers, ontwikkelaars en culturele- en onder-
wijsinstellingen. De uitkomsten van deze sessies 
worden weer meegenomen in de concept Agenda 
Ruimte voor de Stad. 
 

  

 
Op 5 juli organiseerde Platform Stad het debat De 
Flexibele Stad. Deze discussie ging over vernieu-
wende ideeën voor woningen. Wilt u meer infor-
matie over deze sessies en over de onderwerpen 
dan kunt u kijken op www.ruimtevoordestad.nl

 ZOEKT U EEN GESCHIKTE  
VERGADERRUIMTE IN HET HART 
VAN SCHEVENINGEN?

Weet u dat het WOS een prachtige vergaderruimte 
heeft?
•	 Waar u met maximaal 50 personen terecht kunt.

•	 Wij in het hart van Scheveningen Dorp 
gevestigd zijn, dus goed bereikbaar.

•	 U kunt onze ruimte huren voor uw vergadering, 
cursus of andere bijeenkomst.

•	 De prijs per dagdeel heel redelijk is, namelijk € 
55.

•	 Voor	€	25	extra	zetten	wij	koffie	en	thee	voor	u.
Bent u op zoek naar een gezellige, open ruimte voor 
uw bijeenkomst aarzel niet om een kijkje te komen 
nemen. Op dinsdag- en donderdagochtend is onze 
administratief medewerker aanwezig om u rond te 
leiden.

Voor een afspraak op andere dagen kunt u ons 
bereiken op nummer 070-3500034 of via ons 
e-mailadres: wos@scheveningendrop.nl. Wij nemen 
dan contact met u op om een afspraak te maken.

De Klinker is geen platform voor politieke partijen. 
Echter soms komen er uit partijen weleens goeie 
ideeën. Daarom deze bijdrage van D66.

D66: roep halte ‘strand’ in tram 
ook om bij Keizerstraat 

Wie zomers met de tram naar Scheveningen gaat 
heeft verschillende opties om uit te stappen, zoals: 
Scheveningseslag, Badhuiskade en Keizerstraat. 
In de tram wordt alleen bij halte Kurhaus ‘strand’ 
omgeroepen. D66-raadslid Rachid Guernaoui vindt 
dat een gemiste kans: “Toeristen die Scheveningen 
niet goed kennen laten zich onder andere leiden 
door informatie in de tram . Door om te roepen 
dat er meer haltes naar het strand leiden kan de 
bezoekersstroom beter worden verdeeld. Dat 
zorgt denk ik voor meer voetgangers door de 
Keizerstraat. Ook strandtenthouders die niet direct 
voor het Kurhaus zijn gevestigd hebben er profijt 
van dat de bezoekersstroom wordt verdeeld.” De 
fractie van D66 heeft daarom schriftelijke vragen 
gesteld in de gemeenteraad over het omroepen van 
de haltes. 

Badhuistraat 175, zij-ingang rechts voor het WOS
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Het Historisch Festival Scheveningen, 2e editie. 
Mede dankzij het mooie weer een groot succes. Een compliment voor de organisatie en al die vrijwilligers die weer een spektakel voor bewoners en belangstel-
lenden heeft weten neer te zetten. Hieronder een fotoimpressie. 
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Bij het verschijnen van dit Praaibericht ligt de zomer 
zo goed als achter ons. De 55 jaar oude Pier werd – 
eindelijk – ontdaan van de karakterloze stalen blok-

kendoos op vier poten, maar kreeg er een gigantisch 
reuzenrad voor terug, dat weer op andere wijze het 
architectonisch evenwicht verstoort. Het Historisch 
Festival Scheveningen bracht folklore en veel volk op 
de been. In Muzee Scheveningen was het goed toeven 
op een lommerrijke binnenplaats en traden bruids-
paren in het huwelijk. Nu op naar het najaar!

Nieuwe tentoonstelling op stapel: KopS
Daarin zal in oktober de tentoonstelling over De 
Sleep, die door velen werd bezocht en herinnerin-
gen aan de glorietijd van de Scheveningse scheeps-
bouw opriep, plaatsmaken voor een expositie van 
werken van het kunstenaarscollectief KopS: Kun-
stenaars die op Scheveningen wonen of werken. 
Voor de vierde keer exposeren zij in ons museum 
en ook nu weer is het bijzonder om te zien welke 
hoge kwaliteit en brede verscheidenheid in kunst-
werken de Scheveningse kunstenaars aan de dag 
leggen. 

Depottentoonstelling ‘65 jaar verzamelen’
In 2017 - om precies te zijn op 12 juni - zal het 
65 jaar geleden zijn dat in 1952 de Stichting Oud 
Scheveningen werd opgericht, met als doel het 
stichten, inrichten en onderhouden van een oud-
heidkundig museum. Dat was het begin van het 
‘Oudheidkundig- en Visserijmuseum’, dat in 1961 
met een bescheiden collectie van visserij-items, 
scheepsmodellen en klederdracht een eigen ruimte 
kreeg in twee lokalen van een voormalige kleuter-
school aan de Badhuisstraat/hoek Scheveningse-
weg op de plek waar nu het stadsdeelkantoor staat. 
Het museum verhuisde in 1970 naar de huidige 

locatie aan de Neptunusstraat, ging in 1975 kort-
weg ‘Schevenings Museum’ heten en in 1990 werd 
het ‘Museum Scheveningen’. In 2006 vond ook de 
zeebiologische collectie van het voormalig Zeemu-
seum aan de haven hier onderdak en opende het 
nieuwe ‘Muzee Scheveningen’ op 30 september - 
deze maand tien jaar geleden - haar deuren in een 

volledig heringericht en uitgebreid gebouw. Zo is in 
de loop der jaren een grote en gevarieerde collectie 
opgebouwd kunnen worden dankzij de inbreng 
van velen. Het gaat allemaal volgend jaar vanzelf-
sprekend op passende wijze worden gevierd, maar 
de festiviteiten gaan al eind dit jaar van start met 
een tentoonstelling van objecten die als ‘verborgen 
schatten’ vanuit ons eigen depot voor het voetlicht 
worden gehaald.  

Nieuwe aanwinst
Een museale collectie is geen statisch gebeuren - 
hij groeit steeds aan. Zo kregen we onlangs van de 
familie Van der Toorn-Verbaan een zeekaart van 
de Noordzee ten geschenke. De kaart dateert uit 
1952, heeft de gebruikelijke afmetingen van circa 
100x70 cm en is ingelijst achter ontspiegeld glas in 
een fraai houten lijst met bijbehorende verlichting. 
De kaart werd gebruikt aan boord van de SCH-353 
Hyacinth – een in 1916 gebouwde vleetlogger van 
rederij W. van der Toorn & J.C. Pronk, die in 1949 
werd verlengd en in 1958 werd verkocht voor de 
sloop. Schipper Gijs Verbaan heeft er menigmaal op 

weg naar de haringgronden zijn koers op bepaald 
en is er altijd keurig mee om gegaan: de kaart be-
vindt zich in uitstekende staat. Alle bekende gron-
den en banken waarop werd gevist staan er met 
hun diepten en vertrouwde namen op aangegeven. 
De kaart komt te hangen in de gang, zodat de sup-
poosten tijdens hun rondleiding precies kunnen 
laten zien waar de Scheveningse haringvloot het 
hele jaar door viste.

‘Vrijwilligershuwelijk’ in Muzee
In de loop der jaren gaven al vele bruidsparen - het 
zijn er inmiddels bijna tachtig - elkaar het ja-woord 
op het podium in onze Scheveningenzaal. Op de 
avond van donderdag 25 augustus zat er een bij-
zonder bruidspaar op onze koninklijke trouwzetels 
uit de Nieuwe Badkapel. Het waren onze vrijwil-
ligers Ed Scholten en Cokkie Okkerman. De relatie 
die zij al vele jaren samen hebben werd nu be-
kroond met het huwelijk. Cokkie werd in 2003 vrij-
willigster in het toenmalige Zeemuseum aan de ha-
ven en kwam bij de fusie in 2006 mee naar Muzee 
Scheveningen. Zij houdt zich bezig met de vormge-
ving van de vaste (schelpen)collectie en bijzondere 
tentoonstellingen, zoals bijvoorbeeld in 2014 over 
de grote scheepsramp voor Scheveningen met de 
drie Britse kruisers in september 1914. Echtgenoot 
Ed wijdt zich sinds 2006 als vrijwilliger aan de in-

ventarisatie van de schelpencollectie en doet dat 
als ‘systematicus en perfectionist’ met een verfijnd 
gevoel voor precisie. Onder toeziend oog van vrij-
willigster Anneke Korving, die speciaal voor deze 
trouwgelegenheid natuurlijk de zondagse dracht 
had aangetrokken, mocht ik deze twee enthousi-

aste vrijwilligers, die met hun inzet en kennis goud 
waard zijn voor ons museum, in de vertrouwde 
sfeer van onze eigen Scheveningenzaal in de echt 
verbinden. Behalve de officiële huwelijksakte te-
kenden zij ook ons museale Trouwboek waarin alle 
huwelijken staan vermeld die sinds 2006 in Muzee 
Scheveningen werden gesloten. Ter herinnering 
kregen ook zij de verrassing die elk bruidspaar in 
Muzee ten deel valt: het beeldje van De Scheve-
ningse Vissersvrouw van Gerard Bakker. Daarna 
volgde op de prachtige zomeravond champagne en 
gelukwensen op de sfeervolle binnenplaats. Waar 
vindt men zo’n ambiance? Trouwen doe je in Mu-
zee Scheveningen! 

Mr. Henk Grootveld
Voorzitter Stichting Muzee Scheveningen

Praaibericht Muzee Scheveningen No. 54

Muziek in Muzee: 
Dutch Delight
Zondag 25 september 12:00 uur
Het thema van de najaarsserie 2016 van Muziek in 
Muzee is ‘Dutch Delight’.
Dat betekent dat het publiek dit najaar kan ge-
nieten van componisten van vaderlandse bodem. 
Daarnaast staat tot twee keer toe de ‘Kreutzer 
sonate’ op de lessenaars: één keer de beroemde 
sonate van Beethoven, in de weinig bekende versie 
voor strijkkwintet, en daarnaast van de Tsjechische 
componist Janácek, diens strijkkwartet ‘Kreutzer 
sonate’.

De Kreutzer sonate heeft een interessante geschie-
denis. De beroemde Russische schrijver Tolstoj liet 
zich door de sonate van Beethoven inspireren en 
schreef zijn novelle ‘De Kreutzersonate’. De Tsjechi-
sche componist Janácek werd vervolgens zo gegre-
pen door deze novelle van Tolstoj, dat hij geïnspi-
reerd werd tot het schrijven van zijn strijkkwartet 
‘Kreutzersonate’. De Nederlandse schakel in deze 
inspiratieketen is de schrijfster Margriet de Moor. 
Zij schreef in 2001 de roman ‘Kreutzersonate’, een 
ode aan de compositie van Janácek. Tijdens het 
concert op 11 december zal Margriet de Moor zelf 
iets over de Kreutzersonate vertellen.
De data van de najaarsserie 2016 zijn:
•	 zondag 25 september, 12.00 uur: Sweelinck, 

Fantasia Chromatica en Beethoven, ‘Kreutzer-
sonate’ in A opus 47 (arr. voor strijkkwintet)

•	 zondag 30 oktober, 12.00 uur: J. Röntgen, 
Sonate in fis opus 20; Grieg, Morgenstimmung; 
Amanda Röntgen-Maier, Sonate in b

•	 zondag 11 december, 12.00 uur: van Bree, 
Strijkkwartet in d en Janácek, Strijkkwartet 
‘Kreutzersonate’

Toegangsprijzen: volwassenen € 14,00, kinderen 
€ 7,00. Abonnement voor de drie concerten: vol-
wassenen € 35,00, kinderen € 17,50. Houders van 
een Ooievaarspas krijgen 50% korting. Kaarten zijn 
te verkrijgen aan de receptie van Muzee Schevenin-
gen of online via de website.
Locatie 
Muzee Scheveningen 
Neptunusstraat 90-92  
Scheveningen, 2586 GT Nederland 
Telefoon: 0703500830 
Website: https://www.muzeescheveningen.nl/
agenda/dutch-delight-muziek-muzee-30-10/


