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Nieuws Vuurtorenweg
De gemeente heeft onlangs alle zienswijzen van de 
belanghebbenden ongegrond verklaard. 
De enige mogelijkheid om hoogbouw naast de 
vuurtoren te voorkomen is om hiertegen in beroep 
te gaan. 
Het WOS trekt hierin samen op met de commissie 
tegen hoogbouw naast de vuurtoren en De Vrien-
den van Den Haag die veel ervaring op dit vlak 
heeft.
Het beroepschrift zal voor 14 januari ingediend 
moeten zijn bij de rechtbank van Den Haag.
Op 9 januari wordt de Vuurtorenweg 35-37 nog be-
sproken in de Commissie Ruimte, 
mede op verzoek van Peter Bos 
van de Haagse Stadspartij. We zul-
len hier ook van ons laten horen.

Emil Driesenaar

Op de website van de Gemeente is een eerste reactie van de Gemeente te vinden bij monde van de burgemeester over de bijna ramp welke tijdens de jaarwis-
seling heeft plaatsgevonden. Toen een aantal jaren geleden aan de orde kwam dat de vuurstapel verplaatst zou worden naar de huidige locatie ter hoogte van 
keerlus 11 heeft het WOS ervoor gepleit dat niet te doen maar de vuurstapel te verplaatsen richting havenhoofd. De gemeente heeft dat toen geweigerd met in 
de ogen van het WOS een gezocht argument dat de scheepvaart hinder zou ondervinden van het vuur en ook gezegd dat de bewoners en de bewonersorganisa-
tie niet over de keuze van de nieuwe locatie gaan maar de betrokken overheden(gemeente/politie/brand-
weer).
In gesprekken met de burgemeester is toegezegd dat de bewoners bij de genoemde evaluatie over de jaar-
wisseling 2018/19 worden betrokken. Dit als reactie op mijn opmerking dat de bewoners/omwonenden 
alleen bij de evaluatie van het eerste vreugdevuur op de huidige locatie zijn betrokken en in de jaren daarna 
er systematisch buiten zijn gehouden.

Jan Lautenbach

fo
to

 E
m

il 
D

ri
es

se
na

ar

Wandschilderij De Franse 
Poort hersteld
Tijdens de storm op 18 januari 2018 is het wand-
schilderij De Franse Poort in de Stuurmansstraat 
onherstelbaar beschadigd. Dankzij bijdragen van 
het Fonds 1818 en de BIZ Badhuisstraat is een 

herstel mogelijk gemaakt. 
Het origineel is ge-
schilderd door Kees 
van der Vlies en hing 
sedert 1989. Kees 
van der Vlies was 
niet langer in staat 
om het schilderij 
nogmaals te schilde-
ren. Er daarom geko-
zen voor een digitale 
reproductie van het 
schilderij. Deze re-
productie is gemaakt 
door de mannen 
van Sign Plantation, 

Colin Stormer en 
Robin Rietveld, 
waarbij Robin 
het digitale prie-
gelwerk heeft 
verricht. De bei-
de dames op het 
schilderij waren 
de vriendinnen 

vervolg op pagina  4, 2e kolom

De bewoners van Scheveningen zijn dankbaar voor de goede zorgen van brandweer, politie, 
mobiele eenheid en ambulancepersoneel voor alle hulp en het voorkomen van een nog grotere 
ramp dan die nu heeft plaatsgevonden. 

Naar aanleiding van een vraag tijdens een alge-
mene vergadering van het WOS
Waarschuwing aan hondenbe-
zitters

Opruimen hondenpoep altijd 
verplicht
dus ook op het strand

In heel Den Haag is het verplicht hondenpoep op te 
ruimen. Dus ook in de losloopgebieden, waaron-
der het strand. Zo blijft Den Haag schoon. U bent 
als hondenbezitter altijd verplicht om een zakje, 
schepje of ander opruimmiddel bij u te hebben. U 
kunt de poep daarna weggooien in een honden-
poepbak, afvalbak of ondergrondse restafvalcon-
tainer.

Alleen gehandicapte mensen met een blindengeleide- 
of gehandicaptenhond hebben geen opruimplicht 
voor hondenpoep.
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Opening/ vaststelling agenda
Hans Grijzen opent de vergadering. I.v.m. het plot-
seling uitvallen wegens ziekte van Jan Lautenbach, 
zal Hans deze vergadering voorzitten. 
De nieuw aangeschafte geluidsinstallatie is nog 
niet geïnstalleerd.
Esther Blom, José Westgeest en Koos de Jong zijn 
namens de Werkgroep Minder Grijs Meer Groen 
aanwezig. Hun voorstel is verkozen om het ter be-
schikking gestelde wijkbudget van € 50.000 te be-
steden. Esther presenteert bij punt 4 het voorstel 
van de Werkgroep.
Niek Rosenburg van Werkgroep Gasvrij Scheve-
ningen is aanwezig. Hij wijst op de thema avond 
“Elektrisch koken en alternatieve verwarming” die 
op 23-11-2018 zal plaatsvinden.
Karin Bakker stelt voor de maandelijkse verga-
dertijd te vervroegen naar 19.30. Een korte stem-
mingsronde geeft aan dat 9 aanwezigen dit voor-
stel steunen. Dit punt wordt meegenomen naar de 
volgende vergadering.

Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
Er is geen wijkagent aanwezig, de aandachtspunten 
worden meegenomen:
•	 een bekende zwerver ligt vaak in portieken 

rond het Prins Willemplein
•	 er wordt gebedeld in de Keizerstraat
•	 in en rond de Vissershavenstraat wordt de 

snelheidslimiet van 30 KM veelvuldig over-
treden, asfalt en het ontbreken van drempels 
nodigen daartoe uit, hetgeen een gevaar vormt 
voor met name de buurtkinderen. Esther Blom 
vraagt om meer 30 KM borden. Zij weet dat de 
regel is: slechts bij aanvang en eind van een 
omgevingsbeperking wordt een dergelijke 
signalering geplaatst. Esther zal Hans een foto 
sturen van de locatie van de huidige 30 KM 
borden.

Mededelingen
Brandbrief van de verontruste huisartsen m.b.t. 
de bezuinigingen die Welzijn Scheveningen zullen 
treffen: de voltallige vergadering ondersteunt het 
besluit dat WOS een ondersteunende brief zal stu-
ren aan de Gemeenteraad.
Zondag 04-11-2018 opent de beschermde woon-
vorm Limor haar deuren aan de Badhuisstraat 281, 
buurtbewoners worden tussen 13.00 en 17.00 uit-
genodigd met het concept en met de bewoners te 
komen kennismaken. 
Jessie Moermans meldt dat rond de Zeilstraat/
Ankerstraat begin november een parkeer schouw 
zal plaatsvinden. De bestaande parkeer situatie 
bestaat inmiddels meer dan 30 jaar.

Wijkbudget Scheveningen-Dorp
Esther Blom is enthousiast over het succes van de 
vergroeningsvoorstellen en de Werkgroep Minder 
Grijs Meer Groen. De Werkgroep krijgt daarvoor 
ter vergadering applaus. 
2 grote prints van het uitgewerkte plan gaan rond 
en toelichting wordt gegeven met behulp van een 
power point presentatie. De Werkgroep heeft zich 
laten ondersteunen door landschapsarchitectenbu-
reau Sant en Co, gevestigd in het BINK-gebouw. Het 
product van de samenwerking met Sant en Co is 
een plan waarin o.a. sprake is van een Ambitiekaart 
(die onderverdeeld is in 3 zones), Hotspots (zoals 
o.a. de kop van de Havenkade en het graslandje 
rond de Oude Kerk) en een Toolbox (waarin voor 
deze omgeving, klimaat en weersomstandigheden 
geschikte soorten begroeiing, materialen en mid-
delen). 
Met name de Toolbox zou in heel Den Haag inzet-
baar kunnen zijn, niet alleen in het gebied Scheve-
ningen-Dorp. De suggestie wordt dan ook meteen 
gedaan om de kosten van het architectenbureau 
à € 10.000,-- terug te verdienen door de  beschik-
baarheid van deze Toolbox voor andere groepen en 
wijken voor te leggen bij de Gemeente en financie-
ring te vragen. 

Mensen worden opgeroepen om zich bij de werk-
groep te melden met vergroeningswensen/-ideeën 
voor hun eigen omgeving. Daarnaast wordt er op 
gewezen dat individuele burgers, die wensen en 
ideeën hebben over omgevingsvergroening welke 
niet binnen dit project vallen, terecht kunnen bij 
Stadsdeelkantoor Scheveningen. Ook daar staat 
vergroening op de agenda en er is mogelijk budget 
voor beschikbaar. 
Er wordt op gewezen dat de Werkgroep Minder 
Grijs Meer Groen er rekening mee moet houden dat 
op ditzelfde moment rond de Keizerstraat nog een 
ander project loopt voor de verbetering van de toe-
gankelijkheid en aantrekkelijkheid van de Keizer-
straat. Deze groep heeft inmiddels een aantal ver-
beteringsvoorstellen gedaan, die zijn voorgelegd 
bij de twee belanghebbende wethouders van de 
Gemeente Den Haag, Richard de Mos (Economie, 
Sport en Buitenruimten) en Rachid Guernaoui (Fi-
nanciën Integratie en Stadsdelen). In de loop van 
november wordt een reactie verwacht.
Aan het genereren van nog meer publiciteit over 
het vergroeningsproject wordt gewerkt. In dat 
kader wordt afgesproken dat e.e.a. in ieder geval 
op de WOS-website wordt geplaatst. De voorzitter 
bedankt Esther en de Werkgroep.

Parkeren op Scheveningen
De voorzitter wijst er op dat het gaat om evaluatie 
van het parkeerregime over de afgelopen 2 jaar. 
Punten die naar voren gebracht worden zijn:
•	 winkeliers Keizerstraat willen graag uitbrei-

ding van 1 uur naar 3 uur parkeertijd. In de 
uren vóór 17.00/18.00 uur, dus voordat de 
lokale bewoners thuiskomen, zou dat toch mo-
gelijk moeten zijn.

•	 er wordt gepleit voor het gelijkstellen van het 
beleid dat geldt voor de Zeekant met het re-
gime van het achterland 

•	 en in zijn algemeenheid voor één parkeerbeleid 
voor héél Scheveningen, in plaats van de huidi-
ge verschillende parkeerregimes in de verschil-
lende parkeerzones. Omdat die gebieden aan 
elkaar grenzen geeft dit veel onduidelijkheid.

•	 De bewoners van de Vissershavenstraat zijn 
heel blij met de gedoogregeling die zij (met 
beneden-garage en oprit) tot mei 2019 hebben 
gekregen.

Wat verder ter tafel komt 
Hans Grijzen is betrokken bij de digitale restauratie 
en terugplaatsing van het door de storm verwoeste 
schilderij De Franse Poort. De terugplaatsing zal in 
de laatste weken van 2018 plaatsvinden.

Rondvraag/sluiting  
•	 Er wordt gevraagd of er iets gedaan kan wor-

den aan het langs de Scheveningseweg gelegen 
en inmiddels sterk verwaarloosde Vissersmo-
nument ter nagedachtenis aan de Scheveningse 
vissers die in de 1e  Wereldoorlog op zee zijn 
omgekomen.

•	 De recent zo netjes gerenoveerde plantsoentjes 
aan de Vijzelstraat zijn al snel tot honden en 
katten toiletten verworden. Kan dit worden 
schoongemaakt en voor bijvoorbeeld meer 
dieronvriendelijke beplanting (duindoorn) ge-
zorgd worden.

•	 Het terrein en gebouw van het voormalig vuil 
verzamel station aan de Vissershavenstraat 
wordt waarschijnlijk herontwikkeld. De betrok-
ken gemeenteambtenaar is Ronald v.d. Veeken.

•	 De voorzitter geeft aan dat het parkeren langs 
de Treilerweg wordt aangepast.

Verslag vergadering Algemeen Bestuur 
Datum: woensdag 31 oktober 2018

Redacteur(en) gezocht

De redactie van de Klinker bestaat alleen uit on-
dergetekende, met steun van zijn vrouw en Hans 
Grijzen. Deze redactie zoekt al een aantal jaren naar 
uitbreiding. Als het aantal redacteuren zou toenemen, 
kunnen er meer artikelen worden geschreven en ge-
plaatst. Dat komt de krant zeker ten goede. De Klinker 
zoekt mensen die zelfstandig actualiteiten kunnen 
verslaan en op gelegenheden kunnen rapporteren.
Als er iemand, met instemming van het dagelijks be-
stuur van het WOS, de eindredactie op termijn zou 
kunnen overnemen, dat is als iemand kan omgaan of 
zou willen leren omgaan met InDesign, iemand met 
frisse ideeën over vormgeving zonder het karakter 
van de Klinker te vernielen, zou dat de krant ook ten 
goede komen.
Zijn er in dit dorp mensen die dit kunnen en willen? 
Zo ja, wil je dat dan laten weten aan de redactie?

Ap Mos
Klinker.wos@gmail.com

Verkiezingen voor leden van 
het Algemeen Bestuur 
van het WOS in 2019

Ieder jaar houdt het Wijkoverleg Scheveningen-
Dorp (WOS) verkiezingen voor leden van het 
Algemeen Bestuur (AB).
In 2019 hebben Karin Bakker en Jack Kroes hun 2 
jaarlijkse periode er weer op zitten.  
In een aantal deelgebieden van het WOS zijn ook 
nog vacatures in het AB.
Per deelgebied kunnen maximaal 3 leden worden 
gekozen. Op onze website www.scheveningendorp.
nl kunt u vinden in welk deelgebied de straat waar 
u woont thuishoort.

Onderstaand per deelgebied het aantal zetels 
waarvoor verkiezingen plaatsvinden:
Badhuisstraat West   2
Badhuisstraat Oost   2
Keizerstraat West   3
Kop Keizerstraat   1
Renbaankwartier West  2
Vuurbaakstraat e.o.   1
Seinpostduin    3
Zeijlplas    1

Indien u belangstelling voor het lidmaatschap van 
het Algemeen Bestuur van het WOS hebt en nadere 
informatie wenst, kunt u contact opnemen met 
het WOS per mail wos@scheveningendorp.nl of 
telefonisch 070-3500034.
De verkiezingen voor leden van het Algemeen 
Bestuur vinden plaats op woensdag 27 februari 
2019.



Den Haag, 6 november 2018
Ons kenmerk: U18.123

Betreft: Bezorgdheid om voortbestaan Ouderenadviseurs

Geachte Burgemeester en wethouders,  
Geachte mevrouw Parbhudayal,
Geachte leden van de Gemeenteraad (via de Griffie)

Naar aanleiding van de verontrustende berichtgeving over een ingrijpende reorganisatie bij “Wel-
zijn Scheveningen” als gevolg waarvan slechts 2 van de huidige 10 ouderenadviseurs actief zul-
len blijven spreken wij onze grote zorgen uit over de toekomst van het ouderenwerk, juist ook in 
het vergrijzende Stadsdeel Scheveningen.

De vrijwilligers van Welzijn Scheveningen vormen voor o.a.(kwetsbare) ouderen in Schevenin-
gen-Dorp hét laagdrempelige adres waar men met talloze vragen terecht kan. In veel gevallen blijkt het 
noodzakelijk de vraag door te spelen naar één van de ouderenadviseurs van Welzijn Scheveningen die op 
hun beurt vrijwilligers doelgericht aansturen die zich met ouderen bezig houden.

De gemeente en de instellingen in het Stadsdeel Scheveningen doen er alles aan om ouderen 
zolang als mogelijk in de thuissituatie te laten wonen. De ouderen mogen niet de dupe worden 
van het ontstane probleem tussen de gemeente en stichting Welzijn Scheveningen.

Het is moeilijk te verklaren waarom de overheid aan één kant stimuleert dat ouderen zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun eigen huis en buurt terwijl anderzijds door die zelfde 
overheid de steunpilaren van dit beleid (de ouderenzorg) worden afgebroken.

Het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp sluit zich aan bij de vele protesten vanwege de consequentie 
van de voorgestelde reorganisaties bij Welzijn Scheveningen. De kwaliteit van een maatschappij 
komt o.a. tot uitdrukking in de wijze waarop zij omgaat met ouderen.  De vrijwilligers zijn een 
belangrijk instrument in de (preventieve) hulpverlening aan ouderen. Een coördinatieteam van 
twee beroepskrachten  voor de vele vrijwilligers leidt onbedoeld tot uitholling van het werk van 
de vrijwilligers omdat zij onvoldoende kunnen terugvallen op professioneel advies waardoor de 
(dubbel)vergrijsde bewoners uiteindelijk de dupe worden. Het inzetten van ‘JMO-medewerkers 
zal naar onze mening onvoldoende soelaas bieden.

Wij doen een beroep op het College en de Raad om mee te werken aan een stabiele oplossing 
voor het ontstane probleem.

Met vriendelijke groet,
Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS)
Jan Lautenbach
Voorzitter 

Bûte is ’t kil en nat, mar binne is ’t be’aegelek. 
Met-te leeslamp an zit ik de Klinker in te kikke, die net in de brievebus lee.
Je mot non ien mael bij blêve en wete wat-t’r in ons durrep voorvalt .
Onder ’t leze mot ik, zô as zô vaek, an me- opoe denke’die ‘a’ naemelek ôk wat met-te klinker. Allien, die 
las iet-te Klinker, neen, ze lûsterde naer de klinker en ik zel gelik ût-te dooke doen waerom ze dat dee.
Opoe Knoester gong mè’-negosie en voor ‘uur was ’t belangrik wat of de klinker te vertelle ‘a’ in die têd, 
de dortiger jaere.
Voor dag en dauw was opoe al ût te vere, ‘eklêd in d’r Scheveningse dracht , ammaar d’r êzer op, nôit iet 
’n nach’musje ammaar ordentelek ‘eklêd.
Voor ‘uur was ’t de geweunste zaek dar-t’r op Scheveninge nog klinkers – aars ‘ezêd durreps-omropers – 
wazze,
Ze was ‘ebore in 1857 en ze vertelde dat-te klinker in d’r jonge jaere ’s aevens nog angaf ‘oe laet-’t was, 
dus bedtêd en datte de Scheveningers daer ge’oor an gavve .
Omdat ik ôk al op leeftêd ben, ‘eb ik ôk nog ‘n klinker ‘ekend .
As klên mêsje sting ik an me-vaeders ‘and mee te lûstere naer ’n gesprek.
Ze kende mekander en volleges mên weunde die bij ons in de buurt, in de Roerstraet.
Dat is non ‘n voordêl, met-’t klimme d’r jaere ken je ôk daerover meekalle, over ’n têd die iet mêr bestaet, 
allien in de ‘erinnering.
Ien ding weet ik zeker dat mên opoe net zô nieuwsgierig was naer wat-t’r zô al ofspeulde in ons 
vissersdurrep , mar ien verschil was…opoe lûsterde in ‘uur têd naer de klinker  en ik non , ik lees de 
Klinker.
 Al is dat ôk mogelek via ’t internet, wel ‘t aller liefst op de – in deuze têd – al weer ouwerwesse menier … 
de wijkkrant, met al z’n weteswaerdig’ede, op pampier.
Immetje
Nadruk verboden.

Spreukje.
Begin vroeg mooie herinneringen te vergaren,
om er later van te kunnen genieten.
Immetje

Veilig en leefbaar Scheveningen-Dorp. 
Bewoners gaan er de straat voor op 

In veel Haagse wijken bestaat al een Buurt Preven-
tie Team (BPT). Daar komt mogelijk dit voorjaar 
Scheveningen-Dorp bij. Bewoners nemen het initi-
atief om zo de leefbaarheid en veiligheid verder te 
versterken. 

Op dinsdag 5 februari 2019 is er een informatie-
avond in het gebouw van het WOS. Onderwerp: 
Hoe werkt een Buurt Preventie Team? Wat zijn 
ervaringen in andere wijken? Is er genoeg belang-
stelling in Scheveningen-Dorp? De wijkagent is 
aanwezig en vertelt over de rol van de politie. De 
gemeente ondersteunt nieuwe teams met kleding 
(hesjes), apparatuur en cursussen en trainingen. 

Bij een Buurt Preventie Team lopen de vrijwilligers 
meestal één keer per week in groepjes ’s avonds 
door de wijk. Ze letten op zaken die niet in orde 
zijn. Van kapotte lantaarnpalen en illegaal grofvuil 
tot personen die zich ‘vreemd’ gedragen en moge-
lijk iets van plan zijn.   
 
‘Je kunt echt iets doen voor de veiligheid en leef-
baarheid,’ zegt een BPT-lid uit Loosduinen. ‘Op 
elke ronde zien we dingen die we doorgeven aan 
de gemeente of de politie. Bewoners kennen ons 
en spreken ons aan. Je blijft goed op de hoogte van 
wat er allemaal speelt. Het is ook leuk werk met 
een hecht team. En je blijft in beweging!’

Infoavond Buurt Preventie Team Scheveningen 
Dorp  
•	 dinsdag 5 februari 2019
•	 WOS
•	 Badhuisstraat 175 (1e etage)
•	 2584 HH Scheveningen
Inloop van 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.

3

Lûstere en leze… IMMETJE Informatie over 
Buurt Preventie Teams

Bezorgdheid WOS om voortbestaan Ouderenadviseurs

Vignettenplan Scheveningen
Op 20 maart 1997 drinken een aantal Scheve-
ningers in het Atrium een kop koffie op de goede 
afloop van het door Hans Grijzen aan wethouder 

Henk Jan Meijer aangeboden idee van het door 
hem bedachte Parkeer Vignetten Plan voor heel 
Scheveningen. 
Dat Parkeer Vignetten Plan heeft zijn oorsprong 
in de oplossing van het parkeerprobleem in Har-
derwijk. Rijdt iemand als toerist Harderwijk bin-
nen, dan wordt hij of zij direct de parkeergarage in 
gestuurd. De bewoners kunnen wel de stad in. Een 
dergelijk plan zou voor de bewoners van Scheve-
ningen ideaal zijn. 
Zoals we nu weten heeft de politiek het idee des-
tijds  niet omarmd maar het leeft nog steeds, zo-
als we kunnen lezen in de notitie van de huidige 
wethouder Robert van Asten (RIS300898). De 
wethouder heeft toegezegd dat er nog een ‘formele 
afdoening’ komt van een motie over een vergun-
ningsgebied voor Scheveningen ingediend door 
raadslid de heer Dubbelaar.

Wie weet komt toch nog na 22 jaar een ‘vignet’ voor heel 
Scheveningen.
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Kniertje Taal-Hoogendijk en Dina Kleijn-de Graaf.. 
De onthulling werd verricht door Dina, inmiddels 

hoog bejaard en de 
dochter van Knier-
tje, Nel Taal.
In de Klinker van 
november 2010 
stond dat op 4 
oktober 2010 ‘het 
gerestaureerde 
doek weer is opge-
hangen’ in verband 
met slijtage door 
weers-invloeden. 
In dat stuk beweert 
Jan Brand, toen 

voorzitter van het WOS, dat in de Franse Poort 12 
woninkjes stonden die rond 1900 waren gebouwd 
en rond 1970 zijn 
gesloopt. Verder 
staat er dat het schil-
derij een ode is aan 
de Scheveningse Vis-
sersvrouwen, die het 
huishouden in brede 
zin deden terwijl de 
mannen op zee wa-
ren. In die tijd waren 
de mannen echt 
onbereikbaar, er 
waren geen verbin-
dingen zoals nu, de 
vrouwen runden het complete thuisfront van het 
huishouden vormgegeven door de linker vrouw, 
het naar de markt gaan, door de rechter vrouw uit-

Beste bewoners,

Uw bewonersorganisatie Wijkoverleg 
Scheveningen-Dorp (WOS) behartigt de belangen 
voor de bewoners, onder meer in het gebied waar 
u woonachtig bent. Het gaat hierbij met name om 
een schoon, heel en veilig Scheveningen-Dorp.
Bestuurlijk bestaat het WOS uit een Algemeen 
Bestuur, dat ook ieder jaar het Dagelijks Bestuur 
kiest.
De leden van het Algemeen Bestuur zijn afkomstig 
uit wat het WOS noemt de deelgebieden.
De straten waar u woont, het gebied begrensd door 
de Wassenaarsestraat (oneven), Badhuiskade, 
1 t/m 10, Jurriaan Kokstraat (oneven) en 
Keizerstraat (even) vormen samen het deelgebied 
Keizerstraat-Oost.
Momenteel heeft het Algemeen Bestuur nog 
maar 1 lid te weten Arjan Roeleveld woonachtig 

Wandschilderij De Franse Poort hersteld
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Ongewenste graffiti 

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 graffiti 

bij komt!

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

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

Meldpunt Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

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

plek om in te wonen, werken en leven.

161028_DPZ_140x100mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd   1 05-07-16   08:51

Hans Grijzen

Robin Rietveld- Sign Plantation

foto’s Hans Grijzen en Hetty Mos

Joop Alberti

Aan de Bewoners van het deelgebied Keizerstraat-Oost

Werkbezoek burgemeester 
Krikke aan Scheveningen 
en het WOS

Op 23 november was burgemeester Krikke in Sche-
veningen op werkbezoek. Zij bezocht onder andere 
Bewonersoverleg Duinoord, het Henri Couvee Huis, 
de YMCA in de Keizerstraat en ook het WOS. 
De ontmoeting vond plaats in het Stadsdeelkantoor 
en Hans Grijzen deed het woord. Het onderwerp 

betrof de transitie van Gas naar … ja, dat is het 
probleem. Hans greep de gelegenheid aan om de 
onduidelijkheid van de brede overheid, dus ook 
de gemeente Den Haag, aan de kaak te stellen. Hoe 
kan de bevolking investeren in een andere ener-
giebron zonder het risico te lopen dat straks de 
gemeente kiest voor een heel andere benadering. 
Hans Grijzen vroeg de burgermeester om meer 
duidelijkheid ten aanzien van de toekomst. 

Hij vond wel begrip maar geen gehoor. De gemeen-
te heeft geen visie tot nu toe en kan geen richting 
geven aan initiatieven die door de burgers worden 
uitgevoerd. 
Het gesprek stokte daar en er werd overgeschakeld 
naar meer praktische zaken. Praktische zaken zoals 
de vergunningen voor zonnepanelen. Er was een 
voorbeeld van iemand die geen vergunning kreeg 
voor zonnepanelen en vervolgens hoorde dat je 
die vergunning helemaal niet nodig hebt. Dit soort 
problemen zorgt voor stagnatie en irritatie bij de 
initiatiefnemers. Het kan zelfs zorgen voor afstel 
en dat is niet nodig, nodeloze verspilling. Daarom 

vroeg Hans om duide-
lijkheid aan de burger 
wat nu wel en wat 
niet mag. 
Er is een VVE die een 
blinde muur heeft 
verdeeld over drie 
gestapelde woningen. 
Het probleem is dat 
er wel geïsoleerd kan 
worden, maar dan 
aan de buitenkant. 
Dan komt er onge-

veer 20 cm muur boven gemeentegrond en daar 
is een vergunning voor nodig. De vraag is welke 
vergunning(en) en hoelang gaat de aanvraag du-
ren.
De burgermeester heeft de praktische zaken mee-
genomen om te onderzoeken. We hopen snel op 
antwoorden en als het effe kan wat sturing.
am
Voor meer over vergunningen voor zonnepanelen 
zie bladzijde 5, 3e kolom.
Voor meer informatie over gasvrije oplossingen zie 
pagina 7, kolommen 2 en 3.

am

Dit is de Stuurmansstraat  voor 1970 voor de flats er achter werden 
gebouwd. 

gebeeld, maar 
ook de keuze 
van woningen 
en het verhui-
zen..
Bij deze ont-
hulling, num-
mer 3 dus, 
waren er olie-
bollen, veel 
belangstel-
ling, muziek 
en toespraken 
van Hans Grij-
zen en Joop 
Alberti. 

am

in Keizerstraat-Oost. Jessie Moermans heeft zich 
recentelijk teruggetrokken uit het Algemeen 
Bestuur. Intussen hebben zich 2 nieuwe kandidaten 
beschikbaar gesteld voor het lidmaatschap van 
het Algemeen Bestuur te weten Dick ter Steege 
en Fineke v.d. Veen. Misschien wilt u er eens over 
nadenken of een lidmaatschap van het Algemeen 
Bestuur niet iets voor u is.
Als u nadere inlichtingen wenst, kunt u contact 
opnemen met het WOS.
Eind januari 2019 vinden de verkiezingen van 
de leden van het Algemeen Bestuur voor uw 
deelgebied plaats.
Informatie over WOS kunt u ook krijgen van onze 
website www.scheveningendorp.nl 

Met vriendelijke groet,
Jan Lautenbach
Voorzitter WOS
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Terwijl ik voor het geven van dit roopje aan de zen-
der zit is het nieuwe jaar nog maar net een etmaal 
oud. Mooi moment voor een korte terugblik op het 
voorbije jaar. Daarin is enorm veel werk is verzet.  
De voorbak ging eraf, de oude toiletruimte  onder 

de brug werd gere-
noveerd en voorzien 
van eigentijds sani-
tair, het voorin kreeg 
de oorspronkelijke 
toegangskap,  aan 
bak- en stuurboord 
werden twee voor-
galgen geplaatst, 
in de verschansing 
kwam het kluis-
gat terug, het dek 
werd waterdicht 
gemaakt nadat de 
kunststoflaag was 
verwijderd, op het 
voordek kwam de 

‘blaezekrebbe’, de koekoek op het dek werd ver-
vangen door een stalen luik met patrijspoorten, 
de aanbouw voor de brug werd gesloopt zodat er 
plaats vrijkwam voor de winch en de rêpkee, die 
inmiddels is aangebracht. 

Benedendeks werd in de toekomstige expositie-
ruimte een 
groot deel van 
betimmering 
en interieur 
verwijderd en 
aan bakboord 
werd de stalen 
scheepshuid 
ontroest 
en geverfd. 
Bovendeks 
werd vrijwel 
over de volle 
lengte van 
het dek een 
overkapping 
geplaatst om 
de werkzaam-
heden ook bij 
regenachtig 
weer te kunnen 
verrichten. 
Dankzij 
die ‘tent 
op het dek’ kon eind november ook de grote 
opbouw worden verwijderd, die toegang gaf tot 
de benedenruimte. In de plaats daarvan kwam 
een plat stalen luik, dat in gesloten toestand 
gelijkvloers is met het dek. Daarmee is nu 
nagenoeg het hele dek van de Noordster van zijn 
niet- oorspronkelijke opbouwen en obstakels 
ontdaan. De  contouren van het oorspronkelijke 
vleetlogger dek komen nu goed in beeld. De 
luikhoofden liggen klaar en de houten luiken zijn 
bij ROC Mondriaan in de maak. 

En dan waren er ook de bijzondere gebeurtenissen 
tussen de restauratiebedrijven door. Begin juni 
verrichtte de net benoemde stadsdeelwethouder 
Boudewijn Revis op de Noordster zijn eerste 
‘ambtshandeling’ door het in de verf zetten van 
de stuurboordsvoorgalg.  Op Vlaggetjesdag ging 

de Noordster voor het eerst weer naar buiten om 
als juryschip de jaarlijkse VissersVlootschouw 
af te nemen. Bij de finish van de Volvo Ocean 
Race voer de Noordster de winnaar tegemoet die 
op steenworp afstand aan bakboord passeerde 
en in de daarop volgende Volvo Ocean week 
werden vijf vaartochten gemaakt met gasten van 
de organisatie van de Volvo Ocean Race en de 
gemeente Den Haag.  De Noordster bewees daarbij 
zich ook in haar komende hoedanigheid van 
historische vleetlogger uitstekend in haar element 
te voelen. Passagiers gingen enthousiast van boord 
en houden de Noordster in herinnering!  

Met de Graaiploeg zelf en hun partners werd het 
restauratiesemester in december afgesloten met 
een ‘eindejaars’-  of ‘bouweteeltborrel’ , waarop de 
harde werkers door het bestuur  werden bedankt 
voor hun enorme inzet. De bijeenkomst  werd 
gesponsord door Rederij Groen en Boeg Nautic 
en beklonken met het zingen van het ‘Lied van 
de Noordster’ (deel III).  De Noordster lag er toen 
al feestelijk verlicht bij in het kader van de Light 
Walk, maar die kon wegens de harde wind helaas 
niet doorgaan. Duizenden deelnemers hebben 
daarom niet kunnen zien hoe mooi en hoog de 
Noordster er bij hoog water bij lag. Bijna met de 
kop op de kant…. 

Het jaar kreeg een mooie afsluiter. Op 21 december 
kwam vanuit Gdynia in Polen de nieuwe Aurora-G 
van Rederij Groen binnen met een bijzondere 
lading aan boord:  twee masten voor de Noordster. 
Wie had ooit kunnen vermoeden dat een nieuwe 
Aurora-G masten zou komen brengen voor de oude 
Aurora-G, zoals de Noordster voorheen heette. Zij 
werden op 28 december van boord gehaald. Het 
zal niet lang meer duren voordat de masten de 
Noordster een ander gezicht zullen geven.  

Zo kunnen wij aan het eind van het jaar een mooie 
balans op maken. Dat geldt trouwens en bovendien 
ook in financieel opzicht. Wij kregen ook in het 
afgelopen jaar substantiële subsidies en donaties 
van instellingen en bedrijven – zoals Stichting 
Initiatief  op Scheveningen (SIOS), Stichting van 
der Toorn, Stichting Schevenings Steunfonds, Prins 
Bernhard Cultuurfonds, rederijen Jaczon en W. van 
der Zwan en de ABNAMRO-bank. Ons donateurs 
bestand (de ‘Vrienden van de Noordster’) nam 
toe tot rond de driehonderd. Daarbij verdienen 
ook de feitelijke schenkingen vermelding, zoals 

laatstelijk van Het Schevenings Toneel drie 
groene wollen dekens (aan boord bekend als 
een ‘kombaers’) voor in de kooi en van de Oude 
Kerk vijftig klapstoelen voor de publieksruimte. 
Alle vrijwilligers, subsidiegevers, donateurs en 
schenkers  hartelijk dank voor de grote inzet 
en ondersteuning voor ons Noordsterproject. 
Zo brengen we samen de Noordster terug op 
Scheveningen!
 Doet u nog niet mee? Koers dan naar www.sch.236.
nl en monster aan. Voor € 23,60 (of meer) per jaar 
ligt een monsterboekje voor u klaar!

Mr Henk Grootveld
Voorzitter Stichting Noordster terug op 
Scheveningen 

’n Roopje van de Noordster (8)

De grote toegangskap naar de 
publieksruimte verwijderd

Het nieuwe luik naar de publieksruimte

De Noordster op Vlaggetjesdag 2018.

De Noordster klaar voor de Light Walk

Bovendeel masten klaar voor vervoer

Gasvrij Scheveningen
vergunning zonnepanelen

Is een omgevingsvergunning noodzakelijk voor 
het plaatsen van zonnepanelen op het dak?
In september van dit jaar werd een aanvraag voor 
het plaatsen van zonnepanelen op een dak in de 
Adriaan Coenenstraat geweigerd.
Het bouwplan is getoetst aan de Welstandsnota, de 
beoordeling luid als volgt:

Wij kunnen niet instemmen met het voorstel. Dit deel 
van het bescherm stadsgezicht kenmerkt zich door de 
zee karakteristieke kappen met rode pannen. 
De voorgestelde zonnepanelen sluiten in uitvoering te 
weinig aan bij het kenmerkende matte rode uiterlijk 
van de pannen en vormen hiermee een te groot con-
trast. 
De kappen worden daardoor te zeer aangetast en het 
beschermd stadsgezicht te zeer verstoord.

De afwijzing werd gemeld bij Gasvrij Scheveningen 
met de vraag hoe nu verder, de bewoner had reeds 
een aantal energiebesparende maatregelen getrof-
fen en verkeerde in de veronderstelling dat voor het 
plaatsen van zonnepanelen een omgevingsvergun-
ning nodig was.
Vervolgens is de weigering doorgestuurd naar een 
van de medewerkers van Hou van je Huis van de ge-
meente Den Haag met het verzoek om te beoordelen 
of de weigering wel juist was.

Inmiddels heeft de medewerkster  hierop als volgt op 
gereageerd:

Voor het plaatsen van zonnepanelen op een monu-
ment of een rijks beschermd stadsgezicht is een om-
gevingsvergunning verplicht.
Ingeval het om een gemeentelijk beschermd stads-
gezicht gaat is een omgevingsvergunning niet ver-
plicht.

Bij de Adriaan Coenenstraat gaat het om een ge-
meentelijk beschermd stadsgezicht en is er dus ten 
onrechte een vergunning geweigerd, het was hele-
maal niet nodig om een omgevingsvergunning aan 
te vragen.
De dienst Vergunningen en Toezicht heeft inmiddels 
de weigering ingetrokken. 
Wilt u weten of er voor het plaatsen van zonnepa-
nelen een vergunning nodig is kijk dan op: www.
monumentenzorgdenhaag.nl  en bij de link be-
schermde stadsgezichten vind u een kaart en een 
stratenlijst beschermde stadsgezichten.

Voordat u gaat verbouwen is het altijd handig om op 
https://www.omgevingsloket.nl/ te kijken of er een ver-
gunning nodig is voor de werkzaamheden.

Hans Grijzen



6

Kopijdatum

De einddatum voor het inleveren van kopij 
voor de volgende Klinker 

(maart 2019) is 
27 februari 2019

De Scheveningse belevenissen van Nico Pronk ( De knop )

Een paar dagen geleden werd ik benaderd door Esther Blom. Zij vroeg me of ik ook wat wilde schrijven in 
de blad ‘De Klinker’. We kennen elkaar sinds een paar jaar door haar acties die te maken hebben met de 
bouw van een appartementengebouw in de nabijheid van de vuurtoren. 
Ik heb m’n jeugd doorgebracht in de Roerstraat, behalve in de twee jaren tijdens de evacuatieperiode in de 
oorlog. Toen hebben we in Den Haag gewoond vlak bij de Haagse markt.
Tijdens de zomervakanties mocht ik elk jaar, als prenter, een reisje mee op de logger. Mijn vader was schip-
per op een haringlogger van rederij A.v.d Zwan. Zo,n reis duurde c.a. 3 tot 4 weken. De visserij was gedu-
rende de zomer magertjes maar ik genoot gedurende die reis en voor mij was die reis altijd te kort. De overige 
weken speelden we gewoon op straat. Als het echt strandweer was liet mijn moeder haar werk thuis liggen 
en ging met ons naar het strand. Een vakantie in het buitenland zat er toen nog niet in. 
Na de middelbare school ben ik onmiddellijk gaan varen op de visserij bij mijn vader die schipper was op een 
vleetlogger van de vlaardingse rederij “Visserij Maatschappij Vlaardingen“. 
In het begin van mijn varen moesten we altijd met de trein naar Vlaardingen. Later werd het schipvolk met 
de bus naar- en van het schip vervoerd. 
Zo heb ik mijn vrouw leren kennen. Haar broer Arie Tuit voer ook bij ons aan boord en z’n zus bracht hem 
dikwijls weg. Op haar werd  ik verliefd en na een aantal jaren zijn we getrouwd. Dat zijn we nu al bijna 60 
jaar en we genieten nog steeds heel veel van elkaar.
Ik heb al de rangen doorlopen vanaf afhouder tot stuurman . Daarna werd ik ook schipper van dezelfde 
rederij V.M.V. met als eigenaar D. Kwakkelstein. Mijn vader en ik waren op gegeven ogenblik collega’s van 
elkaar. Dat was een heel plezierige tijd. 
Gedurende het najaar visten we veelal in de wateren bij Zuid-Ierland. Als we dan in een haven of een baai 
lagen of te schuilen voor het slechte weer lagen de 2 schepen veelal op elkaars zij. 
In de messroom speelden we dan veelal verschillende spelletjes. Zoals: klaverjassen, dammen en monopoly. 
Het was zelfs zo dat wanneer één schipvolk nog werkzaamheden aan dek moest doen, het andere schipvolk 
dan kwam helpen om, daarna, gezamenlijk een gezellige avond te hebben.
De reder, D. Kwakkelstein was een chrIsten. Hij had van een aantal schepen voor het visserijnummer de 
psalmnummers gebruikt. Het eerste schip waarop ik schipper werd, de ‘Willem’, had als visserij nummer VL 
121 genoemd naar Psalm 121.’Sla de ogen naar ’t gebergte heen, Een lied dat veel gezongen werd door vader 
Willem. M’n tweede schip had als visserijnummer VL 90 naar Psalm 90.  En wel met de tektst ‘Het werk 
van mijn handen bevestig dat’.
Als je een reis niet meevoer kreeg je niets uitbetaald en was je zonder inkomsten. Dat betekende dat je 
gedurende de zomervakantie nooit thuis was en je vrouw er met de kinderen maar het beste van moest 
maken. De vrouw van de stuurman en mijn vrouw waren vriendinnen en gingen met 2 gezinnen naar 
een bungalowpark op de veluwe of iets dergelijks. Als wij, de stuurman en ikzelf, dan in die periode 
binnenkwamen met ons schip gingen we linea recta naar het vacantieadres van de 2 gezinnen en bleven daar 
dan de hele binnenlegtijd . Dat was dan altijd dolle pret. We haalden eruit wat er in zat.
Na een goede 20 jaar voor dezelfde rederij gevaren te hebben en mijn vrouw steeds maar alleen  met de 
kinderen moest optrekken hebben we samen besloten dat ik een andere baan ging zoeken. 
Het werd een baan bij het visserijonderzoek. Ik werd toen ambtenaar die veelal thuis was, maar soms 
een reis mee moest maken met een visserijonderzoekingsvaartuig. Dat was voor het gezinsleven een hele 
vooruitgang. Veel thuis, samen beslissingen nemen en de zomervakantie’s heerlijk met het gezin ergens op 
vakantie. 
Als varend ambtenaar moest ik op m’n 60 jaar stoppen en ging toen in de F.L.O. Functioneel Leeftijds 
Ontslag. Mijn vrouw en ik proberen de jaren die we niet bij elkaar waren in te halen en doen veel samen. 
We hebben veel gesport, tennis, en zijn ook samen vrijwilliger in het Muzee Scheveningen.
Vanuit het museum geef ik rondleidingen door het dorp en ben gids in de vuurtoren.

Nico Pronk
P.s In de tijd dat ik nog voer hebben wij nog14 jaar in Den Haag ’Mariahoeve’ gewoond. Mijn vrouw kon 
het daar goed wennen, maar toen ik eenmaal aan de wal was en de zee niet meer zag werd ik ongedurig. 
We zijn weer terug gegaan naar onze roots. We wonen nu vlak bij de vuurtoren en ik zie iedere dag de zee. 
Heerlijk

De band van rockdiva Pauline Zurlohe
Finalist Idols 2008

ZATERDAG 

26 JAN  

2019

SATURNUS LIVE MUSIC 
Deur open: 20:30     -     Entree: € 5,- 

KEIZERSTRAAT 58 SCHEVENINGEN 
saturnuslivemusic.com    |    pau-music.com    |    @bandpau

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

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

Minder Grijs Meer Groen
Na een lange voorbereiding, veel overleg 
en geduld is het de actiegroep Minder 
Grijs Meer Groen gelukt om beplanting 
rond de oude Kerk te realiseren. Wet-
houder Rachid Guernaoui (Financiën, 
Integratie en Stadsdelen) was op zater-
dag 15 december om 10 uur aanwezig 
en heeft met omwonenden en actievoer-
ders ongeveer 3000 nieuwe struiken en 
bomen geplant in de tuin van de Oude 
Kerk. De plannen die zijn uitgedacht en 
geformuleerd door landschapsarchitec-
ten van Buro Sant en Co, ingehuurd door 
Minder Grijs Meer Groen. Ook het stads-
deelkantoor heeft veel aan de realisatie 
bijgedragen.
am
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Het naar school gaan was voor mij geen pretje. 
Vooral het naar de ‘Mulo’ gaan. Ik moest en zou 
naar de visserij en zei tegen ieder die het maar ho-
ren wilde: ”Heb je het al gehoord? Een visserman 
met een mulodiploma?”
Achteraf ben ik heel erg blij dat m’n ouders heb-
ben doorgezet met dat naar school gaan. Tijdens 
de latere opleidingen die allemaal met de zeevaart 
te maken hadden heb ik veel gemak gehad van m’n 
schoolopleiding.
Als kind zijnde vind je al het goede dat je overkomt 
maar gewoon. Pas op latere leeftijd besef pas goed 
wat je ouders voor je hebben over gehad en wat 
voor goede jeugd je hebt beleefd .
Eén van de dingen die ik in m’n jeugd heb beleefd 
en waar ik, met m’n broer en zussen, naar uitke-
ken was het afrekenen voor de opvarenden na het 
haringseizoen, de zogenaamde bĕouwe teelt (be-
houden teelt). Tegen de kerstdagen, aan het einde 
van het haringseizoen, werd er, door de rederij, de 
verrekening gemaakt van wat de opvarenden had-
den verdiend en wat al was opgenomen (De zoge-
naamde afrekening). Als je het hele jaar gemiddeld 
goed had besomd (hoge besommingen) kon dat 
bedrag aardig hoog zijn. Als je slecht had besomd 
viel dat heel dikwijls tegen en kon dat bedrag wel 
eens negatief uitvallen.
Mijn vader was een lukkige (gelukkige) schipper, 
wat betekent dat hij gemiddeld goede besom-
mingen maakte en daardoor was de financiële uit-
komst aan het einde van de teelt altijd positief.
Bij mijn ouders was de afrekening voor de beman-
ning altijd bij ons thuis. Wat er op neerkomt dat 
mijn vader al het geld aan ieder persoonlijk moest 
uitbetalen. In de ochtenduren ging mijn vader het 
geld ophalen bij de rederij. ’s-Middags, bij het afre-
kenen, betaalde hij het geld deelsgewijs uit aan de 
bemanningsleden. 
In die tussenliggende tijd moest je niets aan m’n 
vader vragen of iets opmerken want hij was dan 
hyper gespannen.
Als dan om c.a. 14.00 uur de bemanningsleden 
kwamen werden zij, door m’n ouders, opgewacht 
met koffie en gebak. Na de verrekening van het 
geld werd er nog een borrel geschonken door m’n 
vader. De overige consumpties verzorgden de an-
dere opvarenden. Ik zie nog de jongste’s en oud-
ste’s * om bitterballen, kroketten en één of meer 
liters jenever gaan.
Het bleef altijd binnen de grenzen. Ieder bleef bij 
zinnen. Soms waren er een aantal opvarenden 
lichtelijk aangeschoten op het moment dat zij naar 
huis wilden gaan.
Daar zaten wij, als kinderen, op te wachten. Als de 
bemanning wilde weggaan posteerden wij ons, aan 
weerszijden,  in de gang en vestibule en hielpen de 
bemanningsleden uitermate vriendelijk in hun jas 
en wensten hen het allerbeste toe. Het resultaat 
liet niet lang op zich wachten. Wij kregen van alles 
toegestopt. 
Op het geld waren we het meest gebrand en als de 
laatste vertrokken was bekeken we de buit en werd 
alles eerlijk verdeeld. Althans dat was mijn mening.
De dag daar op volgend gingen we, met onze ou-
ders, naar de stad en werden er kleren gekocht 
die hoog nodig waren, maar ook leuke dingen. Zo 
herinner me ik nog dat ik helemaal verguld was 
met een zaklantaarn die ik van m’n vader kreeg 
en waarmee ik, met m’n vrienden, de bunkers en 
verbindingsgangen inging die er nog lagen uit de 
oorlogstijd. 
Nico Pronk

* Het werk van een jongste gedurende het binnenhalen 
van de netten was het opbergen van de drijvers die van de 
netten werden gehaald en het helpen om de netten weg te 
stuwen in het ruim.
De 2 oudsten hielden het net dat binnen werd gehaald, 
breed, om de matrozen de gelegenheid te geven de haring 
uit het net te schudden.
De oudste was hoger in rang dan de jongste maar stond 
hiërarchisch nog onder de matrozen.

Duurzaam koken

8 november was er een voorlichtingsavond over 
elektrisch koken en verwarmen georganiseerd 
door het WOS. Een bijeenkomst die erg veel be-
langstelling had. De firma Stadhouder gaf voor-
lichting over 
het elektrisch 
koken. Dat 
klonk al-
lemaal erg 
goed en men 
krijgt al gauw 
de drang om 
direct naar 
de winkel te 
gaan om zoiets te gaan bestellen. Het is voordelig 
in het gebruik, niet zo duur om aan te schaffen. 
Maar... voor iemand er toe over gaat, vraag eerst 
of uw elektrische installatie in uw huis wel vol-

doende is. Hier op Scheveningen zijn de huizen 
van oud tot zeer oud. U kunt er van uit gaan dat 
u zult moeten investeren in de elektrische instal-
latie en dat dan in de papieren lopen. Overigens 
heeft Stadhouder er verstand van en kan u daar-
over advieseren en schatten wat dat dan zal gaan 
kosten. 
Thomsonplein 15, 2565 KT Den Haag, 

070 360 9108
Duurzaam verwarmen
Daarna was het de beurt aan de Energy Guards, 
Gert-Jan Konink, Dit bedrijf houdt zich bezig met 
verwarming, dus warmtepompen en centrale 
verwarming of een combinatie van beiden. Daar-
naast zijn er ook 
zonnecollectoren 
en zonnepanelen 
(wat is het ver-
schil; collectoren 
verwarmen water, 
panelen maken 
stroom). Het be-
langrijkste advies 
kwam neer op iso-
latie. Eerst zorgen 
voor een goede 
isolatie, daarna 
de verwarming 
aanpassen. Dat kan 
door bijvoorbeeld 
een cv ketel te 
combineren met 
een warmtepomp. Maar er zijn vele mogelijkhe-
den, zoveel dat ik dat hier niet allemaal kan op-
sommen met toelichting en de voor- een nadelen. 

Ook in dit geval zou ik u aanraden met een bedrijf 
in conclaaf te gaan en u goed te laten voorlichten. 
Ik zou meer dan een advies inwinnen. 

Tenslotte was daar Bastiaan Stevens. Bastiaan 
woont op Scheveningen en heeft het voor elkaar 

gekregen om zijn energierekening tot 0 te reduce-
ren. Hij heeft dat gedaan door (2e hands) zonne-
panelen te plaatsen, infraroodpanelen te plaatsen, 
ieder jaar van stroomleverancier te wisselen en 
natuurlijk een hele goede isolatie. Zijn verhaal kunt 
u zien en horen via https://duurzaamdenhaag.
nl/dit-zijn-we/blog/trots-op-a-label-huis-van-
105-jaar-oud of tik Bastiaan Stevens in via Google.
am

Van het gas los, gasvrij ScheveningenDe verhalen van 
Nico Pronk

Herinneringen uit 
mijn jeugd - deel 2

Over koken op inductie
Wat is energiezuiniger, koken op gas of inductie? 
Koken op gas is niet goed voor het milieu, maar een 
inductieplaat kost natuurlijk ook energie. Wat is nou 
energiezuiniger? De Amerikaanse Paul Scheckel zocht 
het voor je uit!

Gelukkig zijn er alternatieven: zoals de inductie-
kookplaat!  
Elektrisch koken kan op een keramische, halogene of 
inductiekookplaat. De inductieplaat is het minst belas-
tend voor het milieu en maakt gebruik van inductiever-
hitting; door elektrische spoelen wordt een magnetisch 
veld gecreëerd, waarmee een pan vlamloos verhit wordt. 
De plaat heeft een hoog vermogen, waardoor je er een 
speciale elektrische aansluiting voor nodig hebt.  

Maar kost inductie niet méér energie?  
Op zowel een gasfornuis, als een inductieplaat kookte 
hij een liter water (0.95 liter om precies te zijn, dit is 
omgerekend 1 Amerikaanse quart). Het water had beide 
keren een begintemperatuur van 16 graden celsius en 
werd in dezelfde pan verhit. Op een gasfornuis duurde 
het 8 minuten en 30 seconden om het water te laten 
koken en 0,288 kilowatt (kw) Op een inductieplaat 
duurde het maar 5 minuten en 50 seconden en slechts 
0.126 kilowattuur (kwh). De inductiemethode bleek 
dus 32 procent sneller en verbruikte 57 procent minder 
energie dan gas. 

Overige voordelen
• De temperatuur kan zeer precies afgestemd worden 
• Het is een veilige manier van koken: zodra je de pan 

van de kookplaat haalt, koelt de plaat af
• Het gladde oppervlak is gemakkelijk schoon te maken 
• De touchscreen-bediening biedt vaak interessante 

mogelijkheden, zoals een timer 
• De prijzen van inductieplaten vallen tegenwoordig 

hartstikke mee

Maar ook wat discussie 
Hoewel harde bewijzen ontbreken, bestaat er ook wat 
discussie over koken op inductie. Zo zou de straling 
gezondheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen. Voor 
zover bekend spreekt wetenschappelijk onderzoek dit 
gelukkig tegen. Zo bleek een inductiekookplaat niet 
gevaarlijk te zijn voor zwangere vrouwen of mensen met 
een pacemaker. Wel wordt door de onderzoekers aange-
raden om 50 centimeter - in plaats van 30 centimeter - 
van de plaat af te staan wanneer je een pacemaker hebt.



Scheveningseweg

De Scheveningseweg vordert, volgens de laatste 
berichten gaat de weg eind februari weer open. 
Hier zijn de foto’s met de laatste ontwikkelingen.

Met deze machine wordt in een keer een hele weg 
gelegd met stenen, een bak met stenen die via een 
loopband naar de grond wordt geleid en klaar is 
kees...
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Het blijft Feest aan zee
Het jaar 2019 is begonnen. Het evenement ‘Feest 
aan Zee’ is beëindigd, maar met Muzee blijft het 
altijd (een) feest aan zee!

Kerstmarkt – Kerstland

Op zaterdag 15 december was er weer een overvol 
Kerstland in Muzee. Druk, tal van activiteiten en 

lekkers en volop gezelligheid vulde Muzee. Het was 
een prachtig afsluiter van het feestelijke jaar op 
Scheveningen!

2019 wordt bijzonder
Als ik zo aan het begin van het nieuwe jaar met u 
even vooruit mag blikken, dan zien we dat in 2019 
nieuws staat te gebeuren: Nieuwe plannen, nieuwe 
mensen. Maar één ding staat vast: Muzee blijft! 
Vorig jaar zijn we gestart om na te denken over de 
toekomst van Muzee. Juist omdat het nu zo goed 
gaat, is het goed jezelf de vraag te stellen: hoe kun-
nen we zorgdragen, dat we over 10 jaar nog zo 
goed -of zelfs nog beter- zijn? Over die vraag zijn 
we gaan nadenken met vrijwilligers en medewer-
kers. Daar is Muzee nog niet over uitgedacht, maar 
dit voorjaar zal meer duidelijk worden over de 
wensen en ideeën die Muzee zal ontwikkelen over 
de collectie en presentatie in de toekomst en welke 
eisen dat stelt aan de huisvesting van Muzee.

Nieuwe directie
Dit jaar hoopt onze directeur Paul de Kievit met 

pensioen te gaan 
en ook onze con-
servator natuur-
historische collec-
tie Joke Weisscher. 

Het is nu nog te 
vroeg om al met 
lovende woor-
den voor de dag 
te komen, omdat 
ze beiden na de 

zomer verwachten terug te 
treden. Maar wel goed om 
u alvast aan het begin van 
dit nieuwe jaar hierover te 
informeren. 

Nieuwe plannen: Kunst en Cultuur 2021-2024 
Het klinkt nog ver weg, maar de voorbereidingen 
voor een nieuw plan voor Kunst en Cultuur in Den 
Haag zijn al in volle gang. Muzee doet daar volop 

aan mee. Het is één van de redenen waarom wij 
plannen voor de toekomst aan het maken zijn. Met 
die nieuwe plannen willen wij in de zomer klaar 
zijn, zodat Muzee klaar is voor het nieuwe Kunst en 
Cultuur plan én voor de nieuw te betrekken direc-
tie de plannen klaar heeft liggen om de ‘tanden in 
te zetten’. Zo bouwt Muzee aan een stevige cultuur-
toekomst met en op Scheveningen

Vuurtoren
Rijkwaterstaat heeft Muzee laten weten dat de re-
novatie van de vuurtoren langer duurt dan aanvan-
kelijk aangenomen. Jammer, want dan kan Muzee 
nog even geen rondleidingen verzorgen. We hopen 
dat dit zo spoedig mogelijk wel weer kan, want het 
is mooi om dit onze bezoekers aan Scheveningen te 
kunnen laten zien.

Eerste Wereldoorlog op Scheveningen
Ondertussen is het einde van de Eerste Wereld-
oorlog internationaal herdacht. Nederland was 
neutraal in die oorlog. Toch heeft de oorlog grote 
gevolgen gehad voor ons land. Welke impact had 
dit op Scheveningen? Op vrijdag 9 november is de 
tentoonstelling “Eerste Wereldoorlog op Scheve-
ningen” geopend. Mobilisatie, opvang van Belgische 
vluchtelingen, het leed onder Scheveningse vissers 
en veel meer is te zien over deze aangrijpende tijd. 

De expositie in Muzee is nog tot en met 24 maart 
2019 te zien. Ook is het boek “Den Haag en de Eer-
ste Wereldoorlog” verschenen.

Muziek en meer
Traditiegetrouw bericht ik ook graag over de 
culturele activiteiten. Als Cultuuranker van Sche-
veningen biedt Muzee tal van activiteiten. Met 
muziek van onder andere Michael Varekamp, een 
Jazz Ladies Special en een Nieuwjaarsconcert met 
jeugdorkest. Genoeg te doen! Kijk op www.muzee-

scheveningen.nl voor alle cultuuractiviteiten in het 
mooie en warme Muzee!

Wil ik besluiten met de hartelijke wens: 
Al ’t nôdige voor têd en eeuwighêd! (Al het no-
dige voor tijd en eeuwigheid)

Chris Schaapman
Voorzitter Muzee Scheveningen
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Opvangbarakken voor krijgsgevangen op de plaats waar nu de 2e 
haven is.

Paul de Kieviet in 2019 met pensioen?!

fo
to

 H
et

ty
 M

os

Ook dit jaar met pensioen, niet zo 
bekend, maar niet minder belang-
rijk: Joke Weisscher

Maar hij ging niet!
Ondanks de straffe wind en de aanwezigheid van 
autocoureur Jan Lammers. Ondanks het enthou-
siastme van deelnemers en omstanders, ondanks 
mechanische en menselijk duw- en trekwerk, bleef 
de zeilwagen staan. 

Er was ook geen 
garantie gegeven 
bij aflevering, 
maar het zou 
wel erg leuk zijn 
geweest als de 
wagen een paar ki-
lometer zou hebben 
gereden. Waarschijnlijk is er meer zeil voor nodig 
om 3000 kg  in beweging te krijgen.

Het zorgde wel voor leuke plaatjes, waarvan er hier 
een aantal bijgevoegd. Ik vermoed dat er verder 
geen pogingen zullen worden ondernomen. Of men 
moet er een spinaker aan binden, maar dan is het 
de vraag of de mast dat aan kan. 
am

Jan Lammers is er helemaal klaar voor

Foto’s Hetty Mos


