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Vervolg van februari 2020

Deplorabele staat van de Morales Boulevard
In februari maakte Hans Grijzen een begin met het signaleren van de ontstane gebreken op onze boulevard, die na
acht jaar ontstaan zijn en waar
ogenschijnlijk niets mee gedaan werd. Vervolgens heeft
Hans een fotoreportage van de
gebreken en een begeleidende memo overhandigd aan de
toenmalige wethouder Boudewijn Revis, die daarmee aan de
slag zou gaan. Hieraan is in De
Klinker van februari aandacht
besteed.

* Ook de bestrating ter hoogte van
Strandpaviljoen Veronica wordt veranderd; het vervormde hout tussen
de tegels levert gevaar op voor de
veiligheid; dit gaat eruit, dat is een
ding dat zeker is volgens Eite Levinga!
* Hoe kan men voorkomen dat het
aanzicht van de strandpaviljoen
vanaf de boulevard voor wandelaars
steeds minder aantrekkelijk wordt?
* Een meelopende bewoner geeft
ook nog even aan dat de groene
afvalbakjes aan de Zeekant (Seinpostduin) ook aandacht behoeven;
hiervoor moet echter het Milieubeheer van de Gemeente Den Haag
worden aangeschreven.

Uiteraard heeft het coronavirus
de afgelopen maanden ook roet in
het eten gegooid. Er waren afspraken gemaakt met Eite Levinga, de
boulevardmanager. Deze afspraken
moesten echter steeds verzet worden.
Maar op 9 september jl. was het
dan zover. Eite en Hans zijn, in het
bijzijn van enkele bewoners en ondergetekende op pad gegaan over
de boulevard, waarbij alle gebreken
werden besproken. Eite had het een
en ander op papier gezet naar aanleiding van de memo van Hans en
met dat papier werden de zaken al
lopend doorgesproken.
Aanvullende suggesties en
opmerkingen tijdens de schouw
Allerlei zaken zoals hondenpoep,
olifantenpaadjes door de duinstroken, volle vuilnisbakken, enz. passeerden ook de revue, buiten de
noodzakelijke verbeteringen en ver-

nieuwingen van het straatmeubilair:
* Wellicht kunnen er ludieke acties
worden gevoerd om hondenpoep te
bestrijden. Eén suggestie is, ooit
uitgevoerd, met fluoriserende verf
de poep bespuiten, waardoor in de
avond een lichtjespad ontstaat; dat
maakt indruk.
* Olifantenpaadjes door de duinstroken zouden kunnen worden bestreden met stekelstruiken, duinroos of rozebottelstruiken; in eerste
instantie hekjes eromheen en in een
later stadium deze hekjes verwijderen?
* De bekende verloedering ondanks
de al aanwezige 324 strandbakken
is een doorn in het oog, maar dat is

een kwestie van beschaving, waarmee we moeten leven?
* Een
meerjarenonderhoudsplan
(zoals VVE’s dat hebben) komt aan
de orde; dit werd gezien als een
goed plan
* De Biesieklette, waarvan het voor
een buitenstaander niet goed zichtbaar is dat deze GRATIS is, waardoor de hekken dichtbij de Biesieklette vol staan met vastgeketende
fietsen; een duidelijker bord is
noodzakelijk.
* Hans Grijzen informeert of een
schelpenasfalt zoals op de Noordboulevard ligt geen beter idee is in
plaats van het vervangen van de
zwarte gescheurde tegels.

Zuiderstrandtheater
en Beachstadion
Deze twee passeren ook nog even
de revue. Wat is er waar van de geruchten dat het Zuiderstrandtheater
op het duin komt bij het noorderhavenhoofd en wat gebeurt er met
het Beachstadion. Omtrent het Zuiderstrandtheater komt er geen verhelderend antwoord en met het Beachstadion is er nog een contract tot
2022 en het plan voor een definitief
stadion is nog niet van tafel.
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De naam Scheveningen
Kort na het ontstaan van de eerste ‘jonge duinen’ rond het
jaar 1200 gaat men het ‘nieuwe’ (opgestoven) land langs de
kust bewonen. De duinen steken als ‘korenschoven’ boven het
vlakke land uit en men noemt het gebied in een grafelijk register uit 1284 “terra de sceveninghe” (land van de schoven).
In het oud-Engels is het woord voor schoof: ‘sceaf’; en ook
in het Nederlandse uit die tijd wordt het woord ‘schoof’ uitgesproken met een ‘ee’ klank. Veel woorden in het Scheveningse dialect spreekt men overigens uit met een ‘ee’ of ‘e’
klank; denk maar aan het grappige zinnetje: “Mien put is in
de pet gevallen.” Het huidige Engelse woord voor ‘schoof’ is
nog steeds ‘sheaf’.
Bij het schilderijtje, op bovenstaande foto, van Scheveningen
uit 1580 van Adriaen Coenen zie je goed de overeenkomst
tussen de sceven (schoven) die de duinen van Sceveninghe
vormen en de sceven (schoven) op onderstaande foto van
een akker.
Willem Visser
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Van de redactie

Wat een verwarrend jaar is het toch!
Ondergetekende kan gelukkig af en
toe haar heil zoeken in Portugal, waar
de maatregelen streng zijn, mondkapjes al gedurende langere tijd verplicht
in alle openbare gelegenheden en die
inmiddels ook dringend geadviseerd
worden in drukkere gedeeltes van
dorpjes/steden. En niemand die moppert, maar die je er vriendelijk maar
wel zeer serieus aan herinnert als je
het niet doet. Maar waar ook de coronacijfers niet schrikbarend hoog zijn.
Zelfs het weekend (vrijdag t/m maandag) van Allerheiligen werd het iedereen verboden zijn gemeente te
verlaten, tenzij voor werk en/of ziekenhuisbezoek. Normaal gesproken is
dit jaarlijks een lang weekend met veel
reisbewegingen, familie- en/of kerkhofbezoek. Ook kon mijn echtgenoot
mij niet naar het vliegveld van Lissabon brengen. Hij had immers geen reden om alleen in de auto terug te rijden. Maar we gaan eruit komen hier,
even tanden op elkaar en we gaan het
doen met z’n allen.

Architect Jan Splinter van Hoog Lindoduin
Zoals ik mijn artikel in de vorige Klinker over Hoog Lindoduin met mijn plan eindigde, namelijk dat ik
voor de volgende Klinker de architect van Hoog Lindoduin, Jan Splinter, zou proberen te interviewen,
is niet helemaal gelukt.
Vanwege het coronavirus blijft ondergetekende wat langer in het iets
veiliger Portugal. Uiteraard heb ik
wel contact opgenomen met Jan
Splinter en heb een geanimeerd gesprek met hem mogen hebben. Jan
wilde heel graag meewerken aan
een artikel en was ook heel blij met
het artikel dat in De Klinker van 8
september jl. was verschenen. Arie
de Graaf, de projectleider van het
hele proces, heeft ons toen rondgeleid door het gebouw. Maar, zoals
Jan zei, is het beter over het project
te communiceren in een persoonlijk
gesprek in plaats van in een door
mij gevraagd telefonisch interview.
Hij wilde liever ter plekke alle plannen, schema’s en tekeningen laten
zien met een toelichting en dan reageren op mijn vragen. Dus hebben
wij afgesproken dat wij dit interview en het artikel opschuiven naar
de laatste Klinker van het jaar.

Eindelijk was er na een lange periode
van stilte ook weer een moment dat
wij, samen met de boulevardmanager
Eite Levinga, het straatmeubilair van
de Morales-boulevard konden ‘schouwen’ en lopend op de hoogte konden
worden gesteld van de geplande herstelwerkzaamheden in 2021, zoals u
kunt lezen in deze Klinker.
Een dezer dagen ga ik Jan Splinter, architect van Hoog Lindoduin, bezoeken
om te horen wat zijn achterliggende
gedachten waren bij het ontwerpen/
renoveren van het gebouw. Ook heb ik
inmiddels op mijn oproep aan bewoners van Scheveningen-Dorp gehoor
gekregen en zijn er wat ingezonden
stukjes, die ik ‘Klinkertjes’ zal noemen
en waarmee ik vanaf nu probeer een
pagina mee te vullen. Als het onderwerpen zijn die meer aandacht nodig
hebben, zal ik uiteraard proberen deze
op de agenda van een vergadering van
het WijkOverleg Scheveningen-Dorp te
krijgen. Deze vergaderingen zijn uiteraard ook nu problematisch. Ze waren
hervat in een verantwoorde opstelling,
maar zijn ook nu weer niet mogelijk.
Maar wat in het vat zit...
Dus, ga door met het toezenden van
opmerkelijke zaken en/of berichtjes
en/of oproepen
(klinker.wos@gmail.com).
Ook bijzondere gebeurtenissen, zoals
bijv. een overlijden van een bekend
persoon op Scheveningen met een
achterliggend verhaal of anekdotes
zijn welkom. Bewoners die dit lezen
zullen zo’n gebeurtenis herkennen (op
3 november werd ik attent gemaakt op
een overlijden van een in het verleden
zeer prominent persoon in de Keizerstraat, waar ik mij mee zal bezighouden voor een volgend nummer). Laat
het mij weten, zodat ik op pad kan
gaan.
Vanwege een eerste start van mij wat
later in het voorjaar, zal er in december
ook nog een wijkkrant uitkomen om de
6 edities per jaar rond te maken.
Ook hebben we een nieuwe columnist,
Hans Franse, die graag schrijft, ook
boeken. In dit nummer een eerste column van hem over familie op Scheveningen en wat informatie over zijn kort
geleden verschenen boek.

Tipje van de sluier alvast
Ondertussen kon hij wel iets vertellen over het proces, de oorspronkelijke plannen van wethouder
Wijsmuller. In de wandelgangen
bereikte mij ook een gerucht dat
de appartementen op de bovenste
etages (vrije sector) vast doorgebroken zullen worden en dat er luxe
en grote appartementen van gemaakt zullen worden. Daarop wilde
ik wel alvast een antwoord van Jan
hebben. Jan ontzenuwde in ons telefoongesprek dat gerucht meteen.
De constructie laat dit niet toe; tus-

Blijf gezond en geniet in dit prachtige
dorp,
Joke Damen, redacteur

Bij de uitvoering op dit moment van de tram- en rioolwerkzaamheden in de Jurriaan Kokstraat is er een deel
van de ‘Marcelisdriehoek’ tijdelijk verwijderd en moet
men aan de linkerzijde de boom passeren (zie de hierbij geplaatste foto’s).
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sen de kleine appartementen in het
hele gebouw staan zware betonnen
muren, waarin wel een kleine opening gemaakt zou kunnen worden,
maar zeker geen muren weggebroken. Dus het blijven allemaal
kleine appartementen van plm. 65
m2. Het uitzicht en een iets luxere
uitstraling binnen (keuken en badkamer) bepaalt het verschil van de
huurprijs van sociale en vrije sector
appartementen en zo blijft het.
Omdat in het voormalige gebouw
de appartementen bestonden uit
een kleine woonkamer en twee gro-

te slaapkamers; de appartementen
waren immers bedoeld voor grote
gezinnen. Deze indeling is nu veranderd in een grote woonkamer met
een grote en een kleine slaapkamer.
En de doorbraak van woonkamer
naar de achterzijde de keuken zorgt
voor veel lichtinval en een prachtig
uitzicht naar de voor- (zeekant) en
achterzijde (richting de Skyline van
Den Haag) van het gebouw.
Meer wilde hij niet verklappen.
Wordt vervolgd.

JD

Verkeerssituatie Marcelisdriehoek
Marcelisstraat/hoek Jurriaan Kokstraat

Tijdens de herinrichting van de ‘driehoek’ aan het
eind van de Marcelisstraat/Jurriaan Kokstraat is
er een aantal jaren geleden overleg geweest om
te onderzoeken of de uitrit van de Marcelisstraat
richting de Jurriaan Kokstraat gewijzigd zou kunnen worden en wel zo dat het wellicht beter zou
zijn, rijdende in de richting van de Jurriaan Kokstraat, in plaats van rechts de boom in de ‘driehoek’ te passeren, dat aan de linkerzijde te doen.

Deze tijdelijke doorbraak blijkt goed te functioneren.
Het is nu het juiste moment om te kijken of deze tijdelijke doorbraak misschien toch blijvend kan zijn.
Deze vraag is inmiddels neergelegd bij de gemeente,
die daar helaas nog niet op heeft gereageerd. De initiatiefnemer van dit idee, Hans Grijzen, is benieuwd
naar de mening van bewoners/omwonenden. Uw reactie kunt u sturen naar de redactie van De Klinker:
klinker.wos@gmail.com. Uw mening wordt op prijs gesteld en wordt uiteraard doorgestuurd naar het WijkOverleg Scheveningen, ter attentie van Hans Grijzen.
JD

De schouw met voorgestelde herstel,
reparaties, enz.
Hieronder puntsgewijze een verkorte samenvatting van Eite
Levinga van deze schouw met de op- en aanmerkingen en/of
oplossingen, aanpassingen en werkzaamheden die eruit voortvloeien.
Herstelwerkzaamheden
Voorafgaand aan de geconstateerde gebreken kan al wel vast vermeld worden dat er inmiddels geplande werkzaamheden zijn van de
Middenboulevard met een start in het laatste kwartaal van 2021. De
fundering wordt hierbij onder handen genomen, zodat zwaar (toeleverings)verkeer er zonder schade aan het wegdek overheen kan rijden.

Gespot
‘Wie fietst daar voor de Marcelisstraat?
Is dat niet onze burgemeester Jan van Zanen?’

Herinnering actie:
Scheveningen70
In de vorige Klinker hebben wij bij u een bijzondere actie onder
de aandacht gebracht over het verduurzamen van uw woning. Het
ging om de actie: Scheveningen70.
Veel CV-ketels staan ingesteld op 80 of 90 graden. De verwachting is
dat veel woningen ook met een lagere temperatuur van de CV-ketel comfortabel verwarmd kunnen worden. Dit geeft tegelijk een indruk of uw woning klaar is voor een duurzame energiebron en kan leiden tot besparing van energie. Hiervoor wordt bij deelnemers van
deze actie het verwarmingsdeel van de CV-ketel bijgesteld naar 70˚C.
Wilt u alsnog deelnemen aan deze actie? Meld u dan vandaag nog aan!
Het verlagen van de temperatuur van het verwarmingswater is kosteloos.
Aanvullend is het mogelijk om uw woning (nog) beter te isoleren. Hiervoor
is kosteloos materiaal beschikbaar, zoals tochtstrips, radiatorfolie en radiatorventilatoren (beperkte voorraad).
Meer informatie vindt u op:
gasvrijscheveningen.nl/scheveningen70-verduurzaam-actie.

Scheuren in basaltlava-stenen
Al snel na de oplevering van de boulevard werd al scheurvorming geconstateerd. De onveiligheid is niet in het
geding en dit het herstel komt eind
2021 aan de orde.
Afvalbakken
De producent en leverancier is geconfronteerd met de slechte kwaliteit van
het spuitwerk hiervan. Er staat nog
een aantal van deze bakken nieuw in
depot. Deze zullen worden gebruikt ter
vervanging en voor de overige bakken
wordt een herstelplan gemaakt en gefaseerd uitgevoerd (gezandstraald en
van een nieuwe coating voorzien).
Openbare verlichting
In 2019 zijn alle lichtmasten geverfd en van nieuwe (minder kwetsbare) armaturen voorzien.
Fietswrakken/weesfietsen
Er is een interventieprogramma, waarin staat dat het stedelijke
fietstoezichtteam elke 5 weken in het stadsdeel Scheveningen wrakken en weesfietsen op basis van de gedane meldingen naloopt.
Elke burger kan een melding doorgeven via: https://www.denhaag.nl/
nl/meldingen/achtergelaten-fiets-melden.htm.
Tribunes
Verkeerd uitgevoerde werkzaamheden door een aannemer bij het
zandvrij maken heeft flinke gebruiksschade opgeleverd. Voor deze
schade geldt dat de betonblokken niet los kunnen worden vervangen.
Hele forse stukken van de tribunes moeten worden verwijderd en vervangen. Overleg vindt momenteel plaats door wie, op welke manier en
wanneer dit kan gebeuren.
Waterdoorlatende bestrating op Strandweg
De waterdoorlatende bestrating waardoor het water wordt opgevangen in een bassin blijkt niet succesvol. Er is inmiddels besloten om ‘ouderwetse’ draaikolken aan te brengen. Het gedeelte van de boulevard
tussen keerlus lijn 11 en de rotonde is inmiddels uitgevoerd.
Voetgangersbruggen
Jaarlijks zijn er diverse inspecties voor beide bruggen ingepland om
de veiligheid te waarborgen. Met betrekking tot de uitstraling van de
bruggen wordt onderzocht of ze met voorrang opnieuw kunnen worden geverfd. Mocht dit meer tijd in beslag nemen dan wordt voorgesteld om de bruggen alvast met hoge druk te reinigen.

Colofon
De Klinker wordt uitgegeven op initiatief van het
WijkOverleg Scheveningen-Dorp.
Dit houdt niet in dat de geplaatste artikelen de mening van het WOS
weergeven. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud en houdt
zich het recht voor de ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen.
Mis niks en volg ons op Facebook!
WOS Wijk Overleg Scheveningen-Dorp.

Eindredactie

Joke Damen

Opmaak en verspreiding

De Scheveninger

Telefoon WOS

070 350 00 34

E-mail WOS:

wos@scheveningendorp.nl

E-mail redactie De Klinker: klinker.wos@gmail.com
Bezorgklachten

info@de-scheveninger.nl

Kopij volgende Klinker

klinker.wos@gmail.com of

Toplichten landmarks
Deze lichten zijn in 2019 aangebracht en men is bezig de bediening
(op afstand) verder te regelen. Zodra dit gereed is worden de lichten
in beheer overgedragen aan het Stedelijk Beheer.
Diversen
Momenteel worden de trapleuningen
etc. nagelopen, hersteld c.q. geverfd.
Ook het herstel of het terugplaatsen
van straatmeubilair staat voor de komende winterperiode gepland.
De beschadigde lichtmasten op de
Noordelijke boulevard die al ver voorbij hun levensduur zijn, worden zo kort
mogelijk voor de herinrichting Middenboulevard (laatste kwartaal 2021) zeker gesteld en er wordt voor gezorgd
dat het zo veilig mogelijk blijft. Een
zeer kostbaar herstel van de oorspronkelijke lichtmasten is geen reële optie.
Beide masten hebben aandacht bij
Stedelijk beheer (afd. openbare verlichting).

wos@scheveningendorp.nl
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De Klinker op Scheveningen

Sinds ik begin dit jaar aan de gang ben als redacteur van De Klinker bereikte mij diverse malen de vraag wat de betekenis van De
Klinker is. Ik als geboren Scheveningse weet het als geen ander.
In mijn jeugd was Toby de Klinker bijna altijd aanwezig en hield
zo een traditie in stand. Hij was geen officiële klinker, maar had
een winkel in de Keizerstraat waar hij verhalen en foto’s in de
etalage plaatste. Die verhalen trokken altijd veel bekijks en zette de voorbijgangers aan tot gesprek. Hieronder ga ik door op
het échte beroep van klinker, tot het overlijden van de laatste
klinker in 1964. En wellicht kan ik Toby nog zover krijgen voor
een interview in de volgende Klinker. In het logo van De Klinker,
de wijkkrant voor Scheveningen-dorp, is standaard een afbeelding van de klinker Pieter Roeleveld (geboren in 1849) opgenomen.
Omroeper of klinker
Klinker of omroeper zijn was vroeger in Scheveningen een belangrijke
functie. De taak van de klinker was in de straten om te roepen dat er
een schuit of een logger gearriveerd was en hoe laat de vis verkocht zou
worden. Men kon niet zomaar omroeper worden; als eis werd gesteld
dat men minstens vijf jaar als schipper of stuurman gevaren had en de
leeftijd van 55 had bereikt, maar niet ouder dan 65 was. De benoeming
was voor het leven. Voor het opvullen van een vacature werden de gegadigden opgeroepen en werd door het gooien met drie dobbelstenen
bepaald wie de vacature mocht vervullen. Iedere omroeper had zijn
eigen wijk.
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bronnen:
- stamboom P. Roeleveld, www.proeleveld.nl
- website Oude Kerk Scheveningen, www.oudekerkscheveningen.nl

Inkomen van de klinker
Er waren zes klinkers van wie er vijf een eigen wijk in het dorp hadden
en één als dorpsomroeper de verkoop van huizen, verloren voorwerpen
en overheidsmededelingen omriep. De zesde was onbezoldigd in dienst
van de gemeente en deelde voor zijn inkomen mee met zijn vijf collega’s. Die kregen hun inkomen van de reders.
Tijdens de haringvisserij kregen ze voor elke logger of bom, waarvan
ze de afslag omroepen f 3,50 en tijdens de schrobnetvisserij kregen ze
per logger f 1,00 en per bom f 0,50 per reis. Niet-Scheveningse vissers,
die de haven bezochten en hun vis verkochten, moesten ook betalen
aan de klinkers. Dan was er nog de garnalenvangst die hen f 0,25 per
omgeroepen partij opbracht.
In dienst van de kerk
Daarnaast stonden ze ook in dienst van de kerk. Bij elke dienst bewaakten ze één van de uitgangen en ze luidden de klokken bij begrafenissen,
kerkdiensten en vooral bij storm. Ze zorgden ’s nachts voor vuurpotten
en fakkels op het strand zodat schepen, door het ontbreken van een
haven, bij het dorp aan land konden komen.
Rechts naast de toren van de kerk heeft eeuwenlang een huisje tegen
de buitenmuur gestaan. Dat werd permanent gebruikt door zeelieden
die niet meer voeren en dienst deden als klinker. In 1964 overleed de
laatste klinker Gijs Vrolijk.

NIEUWE RUBRIEK:

Klinkertjes
In de vorige Klinker van 8 september jl. deed ik een oproep aan bewoners van Scheveningen-Dorp om een bijdrage te leveren aan
De Klinker in de vorm van onderwerpen die niet ál te actueel zijn en uitgezocht zouden kunnen worden, of anderszins oproepen of
berichten die de moeite waard zijn om te vermelden. Daarop hebben diverse mensen gereageerd. In deze Klinker kunt u die terugvinden.
Het leek mij een goed idee om daarvoor een nieuwe rubriek in het leven te roepen: KLINKERTJES.
Een ‘Klinker’ deed in het verleden op straat de ronde in Scheveningen om zijn nieuwtjes en oproepen te verkondigen.
In deze Klinker ook dan maar gelijk een stukje geschiedenis over het ontstaan en werkwijze van de Scheveningse ‘Klinkers’.
HIERONDER DUS EEN AANTAL BIJDRAGEN VAN BEWONERS VAN SCHEVENINGEN-DORP:
KLEINE GRONDSPORTS BIJ
MONUMENT VISSERSVROUW DEFECT
Bij het monument De
Scheveningse
Vissersvrouw zijn de grote grondspots rond de sokkel in
orde. Maar alle kleine
grondspots in de rand en
eromheen in het schelpenasfalt (richting Kalhuisplaats) doen het al sinds eind 2013 nog
steeds niet. Het gaat toch om zo’n 15 lampjes die al jaren niet werken. Het komt mij
nogal vreemd over dat de verlichting rondom het monument niet werkt, dit kan toch
niet de bedoeling zijn? Zodoende komt zowel
het monument als het gehele ontwerp van de
stoep en bestrating rond de sokkel niet ten
goede. Daarnaast werken alle grondspots bij
de 5 kiosken al jaren niet (sinds eind 2013),
zoals bij kiosk ‘Het Verschil’ en ‘Vrolijk’. Hierover heb ik weleens contact opgenomen met
de gemeente en de Stichting VissersNamenMonument Scheveningen maar die lijken het
niet te interesseren.
Kees Schot
FOTOTENTOONSTELLING OP
KIOSKEN BOULEVARD
Achteruitgang
fototentoonstelling bij de kiosken
boulevard. Van de in totaal 14 grote lichtbakken
op deze kiosken (voorzien
van de openbare fototentoonstelling ‘Zeespiegel’)
werken vele lampen niet
en is het glas kapot. Afgelopen zomer is een van de lichtbakken bij
kiosk ‘Het Verschil’ vernield en zijn er houten
platen op aangebracht. Ik heb over de verlichting en teloorgang van de tentoonstelling
jaren geleden al eens contact gezocht met
de gemeente en ‘Satelliet Groep’ die de tentoonstelling samenstelde, helaas lijkt het hun
weinig te interesseren. Zie ook: http://www.
satellietgroep.nl/fotoroute_boulevard/1/opening_nieuwe_boulevard_scheveningen_6_
april_2013
Kees Schot
MEETLICHTTOREN OP HET DUIN HOEK
STRANDWEG/VISSERSHAVENWEG
‘s
Rijkskustverlichting
bouwde voor lichtmetingen dit torentje met een
kunstwerk erop. Ik heb
wel eens graffiti gemeld
bij de gemeente, maar
die wisten niet eens dat
hier een torentje stond.
Over het torentje is een mooi filmpje gemaakt, zie: https://www.youtube.com/watch?v=TQjUGNsCz0I&t=371s

JD

LEEGSTAAND PAND HOEK
KEIZERSTRAAT/JACOB PRONKSTRAAT
Met dit pand lijkt weinig
te gebeuren, hoewel er
onlangs een hele muurschildering op gemaakt
is. Wat is er met het pand
aan de hand en wie heeft
de schildering gemaakt?
Kees Schot
STRUIKELSTENEN (STOLPERSTEINE)

ONDERKOMEN VOOR DRIE EZELS
GEZOCHT
Op onze reis belandden
wij in september jl. met
ons gezin op een verlaten camping in Toscane,
waarvan een Nederlandse
vrouw de eigenaresse is.
Wegens privé-omstandigheden moet zij binnenkort
stoppen met de camping.
Omdat op de camping en
op het landgoed ook veel dieren rondlopen,
waaronder drie ezels, is zij alvast heftig op
zoek naar goede tehuizen om de dieren op
korte termijn over te nemen. Wij hebben
het op ons genomen om de ezels te adopteren. Nu is onze vraag: wie helpt ons om
voor deze ezels een stukje land te vinden.
Natuurlijk moeten deze dieren ook onderdak
hebben voor de nacht. Het mag ook een tijdelijk onderkomen zijn en het hoeft niet per
se op Scheveningen te zijn.
Fam. Brouwer
TREND OM WINKELPANDEN TE
TRANSFORMEREN TOT WOONRUIMTE
In augustus is er helaas
weer
een
vergunning
aangevraagd om het hier
getoonde karakteristieke
winkelpand in de Keizerstraat te veranderen tot
woonruimte. Jammer!
Hans Grijzen
HET NIEUWE NORMAAL?
Deze foto van deze geparkeerde Felyx Scooter is
genomen op 2 oktober in
de Badhuisstraat.

Ter herinnering aan de
Holocaust in de Tweede
Wereldoorlog begon de
Duitse kunstenaar Gunter Demnig in 1997 met
het leggen van de eerste
Stolperstein in Berlijn.
Inmiddels zijn er in vele
landen al Stolpersteinen
gelegd. Een Stolperstein wordt geplaatst
in de stoep voor het voormalige woonhuis
van het slachtoffer. Zo zijn er in april 2018
drie stenen geplaatst in de Keizerstraat voor
huisnummer 65 voor drie leden van de familie Alter. Het zijn betonnen stenen van
10x10 cm met aan de bovenkant een messing plaatje, waarin de naam, geboorte- en
overlijdensdatum en de plaats van overlijden
wordt gestanst. Deze drie struikelstenen zijn
er niet meer. Hoe is dat mogelijk?
Gerard Coffeng
DE BRAMENHOND
Ik ben het baasje van
Guus, labrador van twee
jaar oud. Guus rent eindeloos ver, zwemt 200
meter de zee in alsof het
niets is, maar kan ook
heerlijk uren slapen.
Het beessie is dolblij als
we dagelijks naar de bossen, parken of naar het
duingebied gaan en...
deze hond vindt geen truffels in de grond,
maar heeft een enorme reuk voor rijpe bramen!
Zodra ik haar los gooi, rent en zoekt Guus en
blijft op een gegeven moment staan, blaft
één keer en is blij als ze mij een bramenstruik met donkere bramen kan tonen. Zelf
snoept ze zich ook vol met deze vitaminebom. Vanochtend weer een bakje vol.
Gek beest!
Rik Uiterwijk

Hans Grijzen

Kees Schot

STUUR UW MENING / KLINKERTJES NAAR KLINKER.WOS@GMAIL.COM

WIJ GEBRUIKEN UW PERSOONSGEGEVENS, TENZIJ U UITDRUKKELIJK STELT DAT UW BIJDRAGE ANONIEM MOET BLIJVEN.
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LIEFDE VOOR SCHEVENINGEN

Help kinderen veilig naar school
Sinds de scholen na de lockdown weer open zijn, zijn ruim 20
straten ‘schoolstraten’. Die straten zijn met een hek en een
verkeersregelaar tijdens breng- en haaltijden afgesloten voor
inkomend autoverkeer. Voetgangers, fietsers en bewoners
mogen wel de straat in. Op die manier is de straat verkeersveilig voor iedereen én is er voldoende ruimte om 1,5 meter
afstand te houden. De gemeente scholen, leerkrachten en ouders zijn erg tevreden en willen de schoolstraten graag houden. We gaan ermee door maar wel op een andere manier.

Bestaat er iets als aangeboren
liefde tot je geboorteplaats?
Mijn zus is in Antwerpen geboren, ze wist amper waar het
lag en is er nooit meer terug
geweest. Ik bedacht dit toen ik
het eerste exemplaar van mijn
nieuwe boek voor mij had liggen: ‘De rots’. Het gaat over de
verhouding tussen mijn zus, een
oorlogsbruid die in 1946 een
Canadees trouwde en naar dat
land vertrok, en mijzelf. Toen
ze trouwde en vertrok was ik 6
jaar.

Voordat ze terug ging naar ‘huis’
(om nooit meer terug te keren, ze
stierf in Canada in 1981) maakte
mijn zwager Bert ( Bert Bus, striptekenaar) voor haar een gewassen sepia tekening, waarin hij ‘Oud Scheveningen’ verbeeldde, kinderen,
spelend rondom de pomp, terwijl
de vrouwen de was deden, met als
achtergrond de kleine huisjes. Wat
ik als zwarte armoede ervoer, was
voor haar de romantiek van haar
jeugd. Ze nam de tekening met tranen in haar ogen in ontvangst. In
Canada liet ze hem inlijsten: Scheveningen kreeg een ereplaats in
Zoals elk boek dat over mijn fami- haar ‘salon’: elke bezoeker moest
lie gaat, speelt Scheveningen daarin kijken naar de plek van haar luistereen bijna essentiële rol. Niet vanwe- rijke jeugd.
ge een band met de geboortegrond,
maar omdat mijn moeder er werk Op haar sterfbed heb ik nog lang
en vrienden had, haar familie luis- met haar gepraat, ook over de badterrijk kon ontvangen op haar zolder plaats; ze was er zo gelukkig geaan de Keizerstraat en er de grote weest. Ze vertelde over de zomers
liefde van haar leven ontmoette. als de familie een tent huurde en bij
Mijn zus groeide er op en had het er elkaar kwam voor strandplezier en
geweldig naar de zin.
’s nachts geïmproviseerd sliep op
de grote zolder aan de Keizerstraat,
Zowel voor mijn zus, Loekie, als voor waar twee keer achter elkaar de vuurmijn moeder was ‘de mooiste bad- toren doorheen draaide. We hebben
plaats van Europa’ de plek waar zij vol melancholie naar het ‘schilderij’
het meest hebben genoten van het gekeken: het riep herinneringen op.
leven. Beide vrouwen idealiseerden Toen ze overleden was vond ik in
het dorp. Het was hun plek, waar zij haar kast een groot boek met van
als ‘mens’ geboren waren. Dat mijn die mooie zwart-wit foto’s van Nezus voor haar vertrek naar haar derland. Je kon aan de pagina’s
nieuwe land werd ondergebracht in zien dat ze vooral naar beelden
een hotel in Scheveningen (Victoria- van Den Haag en Scheveningen
hotel) om vandaar via Rotterdam en had gekeken. Haar schoondochSouthampton met de Queen Mary ter, Marge, vertelde dat ze in dit
de oversteek te maken, bevestigt boek keek als ze treurig was en
alleen maar mijn vermoeden, dat ze vaak tranen in haar ogen had.
nog even naar zee is geweest om De familie koestert dit romantische
afscheid te nemen van haar strand, beeld van ‘haar’ Scheveningen: nog
waar ze zoveel gelukkige uren door- steeds heeft het een ereplaats. Kinbracht.
deren en kleinkinderen weten hoe
het vissersdorp haar ontroerde. En
Toen ze in 1968 een keer terug- dat doet het mij nog steeds.
kwam naar Nederland, was het eerste wat ze deed naar Scheveningen
Hans Franse
gaan en rondkijken: in de Keizerstraat, naar het mozaïek in de kerk
van Antonius abt, waarbij ze over
pastoor van der Ven vertelde, naar
boekhandel Brinkman aan de Prins
Willemstraat, die er niet meer was,
naar haar oude school, Cordi Sacritissimo aan de Cornelis Jolstraat,
waarbij de naam van ene mijnheer
Rensing viel, een karakteristiek
docent aan de ULO. Ze liet niet na
te vertellen dat ze met de meisjes
Brenninkmeijer (ja, van C&A) in de
klas zat. Zij liep naar het strand,
zocht naar het luxe bad, liep naar
de golfbreker waar mijn vader een
foto van haar had gemaakt als een
Duitse filmdiva uit die jaren. Die
golfbreker is er niet meer, maar ik
moet eerlijk zeggen als ik bij eb de
restanten zie, doet dit mij wel wat.
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De verkeersregelaars worden vervangen door schoolstraatcoaches.
Daarom is de gemeente samen met de scholen op zoek naar vrijwilligers die als ‘schoolstraat coach’ een of twee keer per week ’s
ochtends of ’s middags een half uur bij het hek kunnen staan. Dat
kunnen ouders, buurtbewoners, opa’s, oma’s zijn. Iedereen die ouder
is dan 18 jaar. De schoolstraat coaches krijgen een korte instructie
waarna zij aan de slag kunnen.
Kijk voor het mailadres van de scholen op de website.
Onderstaande scholen zijn op zoek naar vrijwilligers:
HSV International Department NSL &
Haagsche Schoolvereeniging, Nassaulaan, www.hsvid.nl
CBS De Spiegel, Van der Spiegelstraat, www.cbsdespiegel.nl
Prinses Marijkeschool, Abraham van Beyerenstraat
www.prinsesmarijkeschool.nl
Koningin Beatrixschool, Saenredamstraat www.beatrixschool.info
Dalton Kindcentrum Helen Parkhurst, Baambruggestraat,
www.daltonkc-helenparkhurst.nl
Schoolvereniging Wolters, Utenbroekestraat,
www.schoolverenigingwolters.nl
Montessori Waalsdorp, Utenbroekestraat, www.waalsdorp.nl
HSV - International department VNS, Van Nijenrodestraat,
www.hsvid.nl
Prinses Catharina-Amaliaschool, Cicerostrook, www.obspca.nl
Montessorischool Leidschenveen, Cicerostrook,
www.montessorileidschenveen.nl
Basisschool Statenkwartier, Van Beverningkstraat,
www.statenkwartierschool.nl
Christelijke Basisschool Oranjeschool, Westduinweg,
www.pcoranjeschool.nl
Christelijke Basisschool De Vuurtoren, Stevinstraat,
www.cbsdevuurtoren.nl
Willem de Zwijgerschool, Gentsestraat, www.wdzscheveningen.nl
Kindcentrum Toermalijn, Weimarstraat, www.kctoermalijn.nl
Openbare Montessorischool Valkenbos, Cederstraat,
www.valkenbos.net
Openbare Basisschool Het Startpunt, Suze Robertsonstraat
www.obshetstartpunt.nl
Openbare Basisschool voor Speciaal Onderwijs De Haagse
Beek, Bentelostraat, www.sbodehaagsebeek.nl
Protestants Christelijke basisschool Da Costa, Hollanderstraat,
www.dacostaschool.nl

Help onze kinderen
veilig naar school!

schoolstraat
Word jij onze schoolstraat coach?
Informatie en aanmelden via het mailadres van de school.

www.denhaag.nl/veilignaarschool

Vervanging riolering en tramsporen tramlijn 1
De BAM is druk bezig de riolering en de tramrails
voor lijn 1 in een zo snel mogelijk tempo te vervangen. Iedereen die in Scheveningen-dorp woont zal
dat hebben gezien en kunnen gaan zien.
Deze verbouwing heeft een grote impact op het dorp.
Boodschappen doen in het gebied is minstens even lastig. Wandelend en op de fiets gaat het nog wel, maar als
je dat met de auto wilt doen heb je een probleem. Van
welke kant kan ik er in en kom ik er nog wel uit? Het
beste is om ondanks de voorlichtingsbrieven eerst even
te gaan kijken of het gaat en hoe je dat moet doen. Als
consument heb je dan wel ongeveer alle problemen wel
getackeld. Lastiger wordt het als je mindervalide bent. Je
zou toch over een paar terreinbanden willen beschikken
om over de platen, stukjes stoep en hier en daar wat
zand te komen.
Dan die middenstand, de toch al met de door het coronavirus veel geplaagde middenstand. Die zal toch om u te
kunnen bedienen over voorraden moeten beschikken. Die
worden over het algemeen aangeleverd door vrachtwagens. Daar zitten chauffeurs in die wel wat gewend zijn.
Maar de huidige omstandigheden in de Jurriaan Kokstraat
zijn toch wel erg extreem. Toen de Jurriaan Kokstraat nog
gewoon geasfalteerd was, hadden de leveranciers de hele
straat nodig om achteruit bij AH tussen de gebouwen en
muurtjes bij AH de achteringang te bereiken. Nu zullen
dat ze dat over de rijplaten moeten doen. Met een flink
aantal meters langer dan uw en mijn auto. Ik heb nog
niet misgegrepen bij AH. Knap hoor!
Door de coronacrisis wordt de middenstand met subsidies en Rijkshulp op de been gehouden. AH zal het wel
overleven, die doen goede zaken. Maar hoe zit het met
die kleine winkeliers? Krijgen die de omzetderving nog
ergens gecompenseerd? Van de gemeente? Van de HTM?
Niemand heeft het erover, toch denk ik dat ze het zullen
merken in het aantal klanten en dus in die omzet.
Dus beste consument, denk bij de volgende inkoopslag
even aan de plaatselijke middenstand en beslecht voor
één keer alle obstakels die dat proberen te dwarsbomen.
Winterweer en vertraging
Vroeger had ik in de Prins Willemstraat ook een winkel.
Toentertijd moest ook de tramrails vervangen worden.
Je weet natuurlijk wel dat het één keer in de zoveel jaar
moet gebeuren en dan gaat de omzet een paar weken
naar beneden. Met het vervangen begonnen ze toen in
januari en laat er toen een paar weken vorst zijn opgetreden, waardoor de voortgang vertraging opliep. Dus in
plaats van vier weken werden het er acht. Barre tijden
herinner ik me.
Ik hoop voor de middenstand dat het dus niet gaat vriezen en dat het gauw voorbij is. Zijn daar ook echte ondernemers die het aandurven om de HTM en de gemeente compensatie te eisen?
Ik ben nu een pensionado, dus maakt het niet meer zoveel uit. Rustig aan. En toch…
Mijn auto staat in de Jurriaan Kokstraat op een terrein
geparkeerd. Voor mijn TomTom is dat mijn/zijn huisadres. Ik wilde van de week naar huis en dat toets ik in
op dat apparaat. Zegt ie: “Geen route mogelijk”. Nou ja!
Gelukkig kende ik wel de weg, maar…
Ap Mos
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’n Roopje van de Noordster (18)
‘Uitzwaaimoment’ scheepswethouder Boudewijn Revis
Ook al is het op en rond de Noordster door de inachtneming van de
coronarichtlijnen
noodgedwongen
rustig, ons scheepje is niet uit beeld.
We waren zeer vereerd, toen bleek
dat voormalig wethouder Boudewijn
Revis in het kader van zijn afscheid
de Noordster had gekozen als locatie
waarop Scheveningse vrijwilligers
hem konden uitzwaaien. Dat wil
zeggen niet op de Noordster, want
dat was wegens de coronabeperkingen onmogelijk, maal wel op de
kade voor de Noordster. Op 16 september kwamen diverse delegaties
van vrijwiligersorganisaties (wegens
de coronabeperkingen:) in
twee
‘shifts’ de vertrekkend wethouder
een uitzwaaigroet brengen. Er waren vertegenwoordigers van organisaties als BSH, KNRM, De Scheveninger, Scheveningse oud-vissers
(SOVV), SSVG, Schevenings Vissersvrouwenkoor en Vlaggetjesdag.
Het was een gezellige bijeenkomst
op gepaste afstand in de open lucht.
Onze Noordster vormde daarbij een
prachtig decor. In hun traditioneel
visserstenue van ‘brûne kiel, rôie
zaddook en grêze put’ zorgden leden van de Graaiploeg er voor dat
het de gasten aan niets ontbrak. Alweer werd het bewijs geleverd dat
de Noordster een prachtige plek is
om iets te vieren!

De staand in zee drijvende grote dobbers dienden er voor om de
vleet voor de scheepvaart te markeren. Een aan het uiterste eind van
de vleet en die daarom ‘ûterjôn’ (uiterste joon) heette en voorzien was
van twee vlaggetjes (zie joon aan
stuurboord). De andere joon dreef
halverwege, was voorzien van één
vlaggetje (zie joon aan bakboord)
en markeerde de ‘halve vleet’.
Als die joon tijdens het halen van
de vleet als eerste binnen was, was
het tijd voor een bakje koffie voordat men verder ging met de tweede
helft. Met de jonen in het want krijgt
de Noordster steeds meer het vertrouwde beeld van een haringlogger
‘Wellekom an boord’ ter vleetvisserij.

‘Het ene geslacht gaat en het andere
Aankomend wethouder Anne Mulder
geslacht komt.’ Dat is voor wethouders niet anders. Vrijdag 9 oktober
maakte opvolgend wethouder Anne
Mulder per fiets een kennismakingsrondje langs de haven. De reeks
‘flitsbezoeken’ aan diverse bedrijven sloot hij af met een bezoek aan
twee vrijwilligersorganisaties: het
reddingstation van de KNRM en de
museumlogger Noordster. Na een
‘wellekom an boord’ vertelde ploegleider Wout Bruin over de restauratie en ik lichtte de doelstelling en
het belang van ons Noordsterproject
toe. De nieuwe wethouder was zeer
enthousiast en toonde veel belang- Jonen in het wand
stelling. Het bezoek werd afgesloten
met een foto op de kant voor bakboordsboeg. In het voorjaar hoopt
de stadsdeelwethouder te kunnen
aanmonsteren als scheepswethouder…

Reling rond de entree

Aanwinst collectie
Op mijn oproep om voorwerpen in
te brengen die we aan boord kunnen
gebruiken, kreeg ik een enthousiaste
reactie van Kees Vrolijk. Hij schonk
een zware bronzen scheepsbel van
het juiste formaat (14hx19w), die
zelfs al zo’n vijftig geleden ook aan
de wal dienst heeft gedaan. De bel
zal na enige restauratie een plekje
gaan krijgen aan de brug – of benedendeks in de kombuis voor wie met
een sjor aan het allemansendje een
rondje wil geven… Voor zijn inbreng
zijn we de heer Vrolijk zeer erkentelijk. Wie volgt?

Jonen in het want
De werkzaamheden liggen gelukkig
niet helemaal stil. Half september
werden de jonen in het want gezet.
Zowel aan bakboord als aan stuurboord staan zij verticaal in het want,
geschilderd in de traditionele kleur
wit met om het tongedeelte een geschilderde band in de kleur zwart
van rederij J.J. van der Toorn. Elke
rederij had zo zijn eigen kleur en
aantal banden.
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Overige werkzaamheden
Rond de entree van het voormalige
tonnenruim dat als publieks- en tentoonstellingsruimte wordt ingericht,
werd een vaste reling aangebracht.
De ijzeren constructie is helemaal in
stijl en vormt een solide beveiliging
wanneer het toegangsluik boven de
trap naar beneden open staat. Het
hekwerk is noodzakelijk in verband
met de veiligheid, maar doet nauwelijks afbreuk aan het aanzicht van
de oude glorie waarin het vleetloggerdek met luiken is teruggebracht.
In de publieksruimte worden de
wanden van een laklaag in mahoniekleur voorzien; niet alleen ter
verduurzaming maar ook voor een
passende kleurstelling. In de kombuis werd over de planken vloer een
vochtbestendige en efficiënt te onderhouden pvc-laag aangebracht.
Zo boeken we ondanks de coronabeperkingen toch enige vooruitgang.

Meer weten over ons Noordsterproject? Kies dan op uw kompas de enig
juiste windrichting: www.sch236.nl
Mr Henk Grootveld,
Voorzitter SCH 236 Noordster
terug op Scheveningen

Overhandiging scheepsbel

Close-up scheepsbel

