
Met haar vrolijke kwebbelstem 
staat Anneke Ouwehand klanten 
te woord in de viswinkel van Ben 
de Lange. Ze heeft net haringen 
schoongemaakt, een karweitje 
waar ze dol op is. Haar ‘arties-
tennaam’ is niet voor niets de 
Haringkoningin. Het liefst zou 
ze de hele dag door willen fi-
leren. “Haring is mijn passie”, 
vertelt de Katwijkse. “Ik kan er 
uren over praten.” Anneke is zo 
dol op de koude Hollandse deli-
catesse dat ze haar eigen fileer-
methode gebruikt: ‘Het Nieuwe 
Haring Snijden’. Steeds meer 
haringverwerkers nemen die 
over. 

Anneke maakt zich licht zorgen over 
de toekomst van haring eten in Ne-
derland. De consumptie van het zil-
te visje lijkt op zijn retour. “Vroeger 
verkochten vishandels veel meer 
haring en hoorde het haringhappen 
bij de opvoeding. In kustdorpen eet 
men nog wel volop, in de rest van 
het land wordt dat minder. Maar in 
onze cultuur hoort een Hollandse 
Nieuwe erbij”, stelt ze. Graag pro-
moot Anneke dan ook de Hollandse 
Nieuwe waar ze dat kan. Daartoe 
heeft ze haar eigen bedrijfje: De 
Haringkoningin. “Ik geef workshops 
en demonstraties over Het Nieuwe 
Haring Snijden, en hou overal in het 
land haringparty’s. De naam staat 
voor mijn passie en de prijzen die 
ik won bij de Nationale Haringpartij 
en de Nationale Haringwedstrijd.” 
Met de komst van corona liggen de 
party’s voorlopig op hun gat, maar 
Anneke geeft nog wel demonstra-
ties en praktijkcursussen.

Sport
In 2019 mocht Anneke in Scheve-
ningen nog het eerste vaatje keu-
ren. 

“De haring was precies zoals hij 
moest zijn: 22-23 procent vetge-
halte en rozig van binnen als baby-
wangetjes. Een goede haring heeft 
minimaal 17 procent vet. Boven 
de 26 is de haring te zacht en als 
hij van binnen te blank is, heeft-ie 
geen smaak.” Al haar kennis deed 
de specialiste vroeg op. “Op mijn 
achttiende werkte ik bij Haringhan-
del Hoek in Katwijk. Als je netjes 
sneed, mocht je voor speciale klan-
ten snijden”, herinnert Anneke zich. 
“Zo is mijn liefde voor haring ont-
staan. Haring fileren is een sport, 
verveelt nooit en het kan altijd snel-
ler. Mijn drijfveer is mensen blij te 
maken met een lekkere Hollandse 
Nieuwe.” Genieten van het visje zelf 
kwam op latere leeftijd. “In mijn 
jeugd vond ik haring niet lekker, was 
er niet mee opgegroeid. Ik heb het 
rondom mijn 30ste pas leren eten. 
Dat moest ook wel, want ik gaf via 
Hoek workshops op Lowlands en 
deed haringparty’s voor beroemde 
mensen. Langzamerhand leerde ik 
Hollandse Nieuwe waarderen.” Nu 
wil de Haringkoningin niets anders 
meer. 

Kopgraten
Het Nieuwe Haring Snijden, initieel 
ontwikkeld door Arie Kuijt van Vis-
fileren.nl, is dè beste manier van 
fileren, zegt Anneke. “De Neder-
landse wijze is de ouderwetse ma-
nier. En dan heb je de Engelse wijze 
die veel sneller is, maar waarbij de 
kopgraatjes er in blijven zitten. Het 
Nieuwe Haring Snijden is een com-
binatie van beide, waaraan ik mijn 
eigen touch geef.” In de winkel van 
De Lange demonstreert de specia-
liste haar snijmethode. Vliegens-
vlug, bijna onnavolgbaar, haalt ze 
haar mesje door en over een haring 
en voor je het weet ligt het beestje 
hapklaar op een visplank. 

“Kortgezegd sla ik het ruggetje om 
zodat je makkelijk het velletje eraf 
trekt”, legt Anneke uit. “Dit mesje 
is speciaal voor Het Nieuwe Haring 
Snijden ontwikkeld. Het heeft na-
melijk in tegenstelling tot de tra-
ditionele mesjes een ronde ach-
terkant waarmee je makkelijker de 
kopgraten uit het vlees duwt. Dat 
waren er best veel zoals je net zag. 
Ik vond deze manier van werken zo 
vernieuwend dat ik dit Het Nieuwe 
Haring Snijden noemde. Je hebt 50 
procent minder haargraatjes, veel 
lekkerder en veiliger om te eten, 
ook voor kinderen. Daarnaast is 
het efficiënt: de haring blijft mooi 
strak.” Binnenkort komt Anneke’s 
eigen fileermesje op de markt, he-
lemaal in haar stijl: zwart heft met 
gouden belettering. “Je krijgt er een 
beschrijving bij van Het Nieuwe Ha-
ring Snijden.”

Vismassage
Maar daarmee is Anneke nog niet 
helemaal klaar met de haring. Ze 
pakt de filet op en met haar ge-
handschoende vingers knijpt ze in 
het visje, beginnend bij de staart 
en dan naar de kop toe. “Nu mas-
seer ik de haring”, legt Anneke uit. 
“Een uitkomst voor mensen die van 
zachte haring houden. Ik merkte 
ooit dat als ik in de haring kneep, 
deze malser werd en romiger. In 
een emmertje zijn niet alle harin-
gen even romig, zeker niet in het 
begin van het seizoen. Als je ze nu 
masseert dan verandert de smaak 
en structuur. Door de warmte van 
je handen breken eiwitmoleculen 
af en komen natuurlijke vetten vrij. 
Dat verschil proef je meteen. Het 
smaakt gewoon beter.” En inder-
daad, na proeven van een stukje 
niet gemasseerde en een stukje ge-
masseerde haring moet uw scribent 
onmiddellijk toegeven: de gemas-
seerde haring smaakt romiger en 

lekkerder. Ook de zilte smaak komt 
beter tot zijn recht. “Eerst vinden 
mensen het masseren een beetje 
gek, maar als ze het eenmaal heb-
ben geproefd krijg ik alleen maar 
positieve reacties. Tegenwoordig 
masseer ik elke haring voor hij met 
de klant meegaat.” Anneke’s ver-
werkingsmethode krijgt navolging. 
“Vishandels, koks en hobbyisten 
door heel het land namen het con-
cept inmiddels over”, aldus de Ha-
ringkoningin. “Toen ik Ben de Lange 
een workshop gaf, was hij meteen 
weg van hoe ik het deed. Hij vroeg 
me voor hem te komen werken. 
Sinds april werk ik hier in de Mar-
celisstraat en met veel plezier, want 
Scheveningers zijn echte visliefheb-
bers. Voor mij is haring fileren meer 
dan een hobby, het levert me veel 
energie op. De Hollandse Nieuwe is 
een supergezonde traditie, uit onze 
eigen Noordzee.”
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Van de redactie
Aan een ding had ik als schone jongeling een bloedhe-
kel: de gang naar het postkantoor aan de Hoge Prins 
Willemstraat. Moest je een setje postzegels hebben, 
voor nog hele echte brieven, zat je een half uur te ver-
kwanselen op de bank voor je aan de beurt was. Dan 
had je vijf loketten of zo en dan nog schoot het niet 
op. Ik ben van nature redelijk ongeduldig, dus dan was 
het wachten op slechts tien postzegels een ware mar-
teling. Tot ik erachter kwam dat je zoiets beter niet 
kunt gaan kopen in de middag, maar gelijk bij het ope-
nen van het postkantoor. Was je meteen aan de beurt. 
Wat was ik blij met de komst van de ‘digitalie’! Gratis 
e-mails versturen werd de norm en postzegels had je 
niet meer nodig. Bij het postkantoor hadden ze dat op 
een gegeven moment door en dus verdween het. Een 
van de weinige dingen waar ik totaal niet rouwig om 
was.

Maar die digitalisering slaat de laatste jaren wel erg door. Wil 
je een deelscooter huren? Pak je smartphone, joeps, zo gere-
geld! Een of andere instantie spreken? Gaat allemaal digitaal. 
Wil je als Scheveninger een klacht indienen over overlast, 
dan moet je dat online doen, net als het aangeven van een 
verloren voorwerp. Gesprekken met maatschappelijke orga-
nisaties gaan tegenwoordig per telefoon, Microsoft Teams of 
Zoom. In mijn supermarkt betaal ik sinds een jaar of ander-
half niet meer bij de kassière maar bij de elektronische variant 
daarvan. En dat is ten dele ook zo bij diezelfde supermarkt in 
de Keizerstraat. Toen ze ermee begonnen probeerde ik nog:  
‘Nou lekker, ik wil menselijk contact, kan dat?’ Het mocht niet 
baten. Het moest en zou op de nieuwe manier. Daar ben je 
dan lekker klaar mee met die zogenaamde efficiency. Daar 
betaal je als mensheid op een gegeven moment, net als bij 
de supermarkt, een prijs voor. We zijn hartstikke hard bezig 
een mens te kweken die straks niet meer weet hoe die met 
soortgenoten een fatsoenlijk gesprek kan voeren. Leuk die 
satnav in je auto, maar er groeit nu een hele generatie op 
die niet eens kaart kan lezen. Dus door de digitalie worden 
mensen ook nog eens dommer, want die computers vertellen 
je alles wat je moet weten. Zelf nadenken is er niet meer bij; 
apps maken je wegwijs in het leven.

Je kunt je afvragen of dit allemaal wel zo gezond is. Ik denk 
van niet. We zijn ten diepste sociale wezens met een intrinsie-
ke behoefte aan intermenselijk contact. Dat contact vervan-
gen door slechts digitale ontmoetingen maakt het leven min-
der echt. Je kunt klagen over die lange rij in de supermarkt, 
maar je kunt ook zeggen: hee, nu heb ik pas het gevoel dat 
ik leef! Het hoort van nature bij de mensheid om te zwoegen 
voor de dingen die zij graag wil of wil bereiken. Lastige kwes-
ties ondervangen door alles zo efficiënt mogelijk te maken en 
apps je te laten helpen bij het maken van alledaagse keuzes 
weerhoudt mensen ervan echt te leven en even stil te staan 
bij het feit dat het helemaal niet zo verkeerd is af en toe wat 
serieuze moeite te doen. Want dat houdt de hersens scherp. 
Zo bezien was het in dat oude Scheveningse postkantoor he-
lemaal niet zo slecht. Er valt prima te leven met wat minder 
digitalisering, zo deden we het in de jaren ’80 immers ook en 
niemand die erover klaagde.

Tante Knier geeft ouderen
en daklozen te eten

René Vink

Corona kan het beste uit men-
sen naar boven halen. Neem 
René Vink, eigenaar van café 
Tante Knier in de Schevening-
se Keizerstraat. Sinds de eerste 
lockdown van vorig jaar maakt 
hij dagelijks gratis maaltijden 
voor ouderen, daklozen en min-
der bedeelden. “Ik moest dicht, 
maar wilde toch wat te doen 
hebben. Toen bedacht ik deze 
actie.” Gemiddeld zet hij 300 
‘happen’ per week weg. Met 
veel plezier.

In het begin maakte René soep 
voor de Scheveningse hulpbehoe-
venden. Van lieverlee werden dat 
heuse maaltijden. “Voor vanavond 
bijvoorbeeld staat kipkerrierijst met 
aardappels op het menu en een 
broodje van Bakkerij Roodenrijs”, 
vertelt de Scheveninger op zijn ter-
rasje.  “Heb vandaag voor honderd 
man gekookt.” Hij doet het allemaal 
’s middags, naast zijn werk als ca-
fé-eigenaar. “Dat maakt het zwaar, 
maar het is te doen. Af en toe ben 
ik echt moe. Op maandag is de zaak 
dicht, maar ik ben dan wel geregeld 
gebroken.” 

Donaties
De actie van René bleef niet lang 
onopgemerkt. “Toen ik begon, heb 
ik het op internet gezet. Dat is door 
bedrijven en instanties opgepikt. 

De jongens van de KNRM boden aan 
om de maaltijden te bezorgen met 
een busje. Groenteboer De Best uit 
het Forepark levert gratis groen-
ten. Bij de Hoogvliet in Duindorp 
mag ik vlees dat tegen de datum 
aan zit komen ophalen. Ik krijg ook 
schenkingen. Slager Marcel de Zoe-
te, bekend als de Zingende Slager, 
gaf 1800 euro voor ons werk en van 
het Venduehuis uit de Nobelstraat 
kreeg ik een donatie om straks met 
Kerst de mensen te kunnen verzor-
gen. Daar ben ik uiteraard heel blij 
mee.” 

Lintje
Inmiddels heeft René Vink bij el-
kaar al 23.000 maaltijden klaarge-
maakt. Twee vrijwilligers brengen 
ze nu rond. Reacties van de men-
sen zijn overweldigend positief vol-
gens de eigenaar van Tante Knier. 
“Ze vinden het allemaal fantastisch 
wat wij doen. Kinderen maken te-
keningen voor me en cadeautjes. Ik 
krijg ontzettend veel dankbaarheid 
terug. Van burgemeester Van Za-
nen kreeg ik een lintje.” Het maakt 
het harde werken doordeweeks he-
lemaal waard. Bevallen doet het 
René nog steeds. Hij is dan ook van 
plan door te gaan met zijn actie. “Ik 
zou het niet over mijn hart kunnen 
verkrijgen nu te stoppen. Tot ik hier 
wegga of de zaak verkoop, blijf ik 
dit doen.”

Zorgen leegstand kiosken
Niet alleen mensen bezochten regelmatig kiosk Larie aan de Schevening-
seweg, direct achter frietkot Friends. Ook duiven wisten het stenen ge-
bouwtje met gemak te vinden voor een lekkere hap, zoals op de foto te 
zien is. Binnenkort is dat waarschijnlijk allemaal voorbij, want de toe-
komst van het koffiehuisje staat niet meer zo vast (als een huis). Er zou 
een bouwplan voor zijn, kortom vaagheid alom. Voor Friends ligt het alle-
maal anders. Op haar plek komt de nieuwe rotonde. Uitbater Harry Wol-
ters bevestigde onlangs dat Friends op 24 december voor de laatste keer 
open is. De overdracht is op 15 januari 2022.

Hans Grijzen van WOS had toch nog een vraag hierover aan de project-
leider. “Blijft de eetkiosk staan tot de bouw van de rotonde of is een sloop 
eerder voorzien? Persoonlijk ben ik van mening dat een leegstaand ge-
bouw nog meer vandalisme zal aantrekken. Vorige week was er in Larie 
nog een brand.” Het antwoord van de projectleider is op het moment van 
schrijven nog niet bekend. 
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Wie kent achtergrond van de schoolbel?

Hans Grijzen, penningmeester van WOS, kreeg onlangs een schoolbel 
zonder klepel in bezit. Nu is hij op zoek naar informatie over de ach-
tergrond ervan. “Deze schoolbel had mijn nicht gevonden bij het oprui-
men van de garage van haar vader, mijn oom Ger Kors die eind 2020 is 
overleden”, aldus Grijzen. “Zij wist mij te vertellen dat deze schoolbel al 
jaren in het bezit was van mijn oom en afkomstig zou zijn van de lagere 
school die in de Badhuisstraat stond op de hoek met de Heemraad-
straat. De school is door mijn in 1955 overleden opa Leendert Knoester 
in de jaren 30 gesloopt. Op deze locatie bouwde hij vervolgens vijf win-
kels met woning, twee dagwinkels, veertien portiekwoningen en vier 
garages. Dit complex is uitgevoerd in rode baksteen en staat er nog 
steeds. Maar klopt het dat deze schoolbel ooit in gebruik is geweest in 
de lagere school? Mijn oom heeft mij er nooit iets over verteld en ik 
kan het hem ook niet meer vragen. Wie weet hier iets meer over? Waar 
is de klepel van de klok gebleven? Ik zou graag in contact komen met 
Scheveningers die het verhaal kunnen bevestigen.” 
Hans Grijzen is bereikbaar via 0612151222 en 
hansgrijzen@outlook.com

Nieuwskolom

Wilhelmina-monument

Voordat de boulevard op de schop 
ging stond het Wilhelmina-marine-
monument nog fier te pronken op 
de dijk nabij de haven. Het ding van 
bruine tufsteen stond er al zolang 
ik leef en hoewel ik geen liefhebber 
ben van moderne, abstracte kunst 
mis ik het gevaarte toch, want… het 
is tijdens de grote renovatie van 
2013 verdwenen. Net zo weg als de 
dolfijnfontein van weleer. Of toch 
niet? 

Laatst fietste ik richting de Westdui-
nen, achterlangs Duindorp. Voorbij 
de Zeezwaluwstraat staan enkele 
oude aftandse gemeentelijke ge-
bouwtjes. En wat stond er tot mijn 
verbazing op een aanpalend afge-
sloten grasveldje weg te kwijnen? 
‘Ons’ marinemonument! Waarom 
het daar staat is een raadsel. En of 
het ooit terugkeert op de dijk mèt 
sokkel, die er overigens niet bij 
staat, blijft eveneens een mysterie. 
Dit kunnen we u wel vertellen: het 
kunstwerk, onthuld op 14 juni 1966, 
gedenkt de marineslachtoffers van 
de oorlog. Maker was kunstenaar 
Mari S. Andriessen (1897-1979). 
Het beeld toont drie mariniers die 
op de boeg van een oorlogsschip 
met geschuttoren staan. 

Muurfoto

In de Vuurbaakstraat trof uw scribent met veel genoegen een nieuwe 
muurversiering aan op een witte zijgevel. Die hadden we nog niet eer-
der opgemerkt, dus zo lang kan hij er nog niet zijn. Het gaat om een 
enorme muurfoto, waarop de oude Vuurbaakstraat is te zien. We zien 
enkele mannen op straat lopen in het jaar 1905. Wat we zien is heden 
ten dage bijna onherkenbaar als de Vuurbaakstraat. Het is dat op het 
eind de vuurtoren staat. Te zien is dat veel oudbouw in de straat ver-
dwenen is. Gelukkig is er dus nog een foto waarop te zien is hoe het 
ooit was. Sowieso een charmant straatje op het duin gelegen. We wis-
ten eerst niet wie de muurfoto realiseerde, maar inmiddels kunnen we 
u meedelen dat woningbouwvereniging Vestia de opdrachtgever was. 
Wij vinden het een leuke toevoeging aan het assortiment muurkunst 
dat je tegenwoordig overal op Scheveningen kunt zien. Hier willen we 
meer van!

Fietsblokkade

Een goed voorbeeld doet goed vol-
gen. Tevreden kunnen we vaststel-
len dat Franse scholieren net als 
Nederlandse de fiets pakken. Tot 
zover het goede nieuws. Minder is 
dat de Fietsende Fransen hun twee-
wielige bolide redelijk asociaal op 
het pleintje voor hun school parke-
ren. Bijgevoegde foto is gemaakt 
door een oplettende Schevenin-
ger die in september constateer-
de dat de fietsen zo zijn neergezet 
dat er een blokkade van de stoep 
ontstond. “Met name bewoners 
uit de bejaardenwoningen en ver-
zorgingshuizen langs de Scheve-
ningseweg moeten nu gedwongen 
over de rijbaan lopen. Hoe gaan 
we dit oplossen?” Welnu, zoals het 
er naar uitziet moet dat ellendi-
ge kruispunt Duinstraat-Scheven-
insgeweg-Prins Willemstraat een 
rotonde worden. In het ontwerp 
daarvan zal ook een plan zijn op-
genomen dat dealt met het fiet-
senprobleem bij de Franse School. 
De directie ervan zegde onlangs 
toe, vooruitlopend op de herinrich-
ting, het wildparkeren aan te pak-

Lezing Frida Kahlo

Kunsthistorica Willy Atema houdt 
15 november in de Schevening-
se bieb een voordracht over kun-
stenares Frida Kahlo (1907-1954). 
Kahlo is wereldwijd een van de 
bekendste en meest geliefde vrou-

welijke kunstenaars door haar 
kunst, opvallende verschijning en 
intens (liefdes)leven. Ze had een 
gecompliceerd leven en een bij-
zondere schilderstijl: talloze inten-
se zelfportretten vanuit een soort 
naïeve, symbolische stijl, geïnspi-
reerd op de Mexicaanse volkscul-
tuur. De artieste staat recent weer 
flink in de belangstelling: een bio-
pic, het Nationale Ballet, het Co-
bra Museum, het Drents Museum 
– allemaal laten ze delen van Frida 
zien. Atema vertelt het ongelooflij-
ke levensverhaal van dit feministi-
sche icoon, ondersteund met veel 
beeldmateriaal en passende mu-
ziekfragmenten. Geïnteresseer-
den zijn welkom vanaf 18.30 uur, 
de lezing begint een half uur later 
en duurt tot 21.15 uur. Toegang is 
gratis, reserveren is noodzakelijk. 
Voor deze lezing is een corona toe-
gangsbewijs nodig (onder voorbe-
houd van veranderende regelge-
ving). Reserveren via 
www.bibliotheekdenhaag.nl

Vooraan staat een officier die door 
een kijker tuurt. Achter hem staat 
een man bij de geschutkoepel, 
terwijl een matroos vlaggensei-
nen geeft. Een nationale collecte 
maakte destijds het marinemonu-
ment mogelijk.



4

“Weet u wat de betekenis is van dit 
beeld?” De man, samen met zijn echt-
genoot op stap in Scheveningen, staat 
bij het vissersvrouwtje op de boulevard. 
Hij vraagt het aan degene die die vraag 
maar al te graag beantwoordt: Marijke 
Haasnoot, sinds 1 januari wijkagent van 
Oud-Scheveningen. Haar uniform trekt 
wel vaker nieuwsgierigen aan. Haasnoot 
legt uit dat het beeld omgekomen vissers 
op zee herdenkt. Tevredengesteld lopen 
de toeristen verder. 

“Zo gaat dit dus de hele dag door”, glimlacht 
Haasnoot. “Mensen schieten me tijdens mijn 
rondje door Scheveningen-Dorp aan voor vra-
gen, een gesprekje of om verdachte zaken te 
melden. Het hoort natuurlijk bij mijn werk, 
waarbij je als wijkagent de verbinding zoekt 
met mensen. Dat is belangrijk, want zo krijg 
je informatie.” Ze vindt het sociale karakter 
van haar baan net zo fijn als het werken op 
Scheveningen zelf.  Van de 19 jaar die ze bij 
de politie werkte, was ze drie jaar lang wijk-
agent in Duindorp. Nu werkt ze op Scheve-
ningen-Dorp, wat ze graag wilde. “Ik had een 
grote voorkeur voor Scheveningen. Het is een 
mooie badplaats en er is altijd reuring. Dus 
toen de vacature vrijkwam, solliciteerde ik 
meteen. Ik zie veel overeenkomsten tussen 
Katwijk en Scheveningen. Beide zijn vissers-
dorpen met hun sociale controle en dorpsge-
voel. Aan de andere kant: alcohol- en drugs-
problemen zie ik ook hier.” Haasnoot groeide 
op met strand en zee. “Daarom voel ik me op 
Scheveningen thuis.” Met plezier pendelt ze 
wanneer zij dienst heeft op en neer tussen de 
thuisbasis en Scheveningen.

Geen dag is hetzelfde, ervaart Haasnoot, 
werkzaam op politiebureau Scheveningen. “Ik 
heb vroege en late diensten, maar volg geen 
vast stramien als ik begin, zo veelzijdig is mijn 
werk. Globaal gezien start ik mijn dienst met 
het bekijken van meldingen van collega’s. Wat 
is er gebeurd tijdens mijn afwezigheid? Daar-
na handel ik terugbelverzoeken af van men-
sen die ons benaderden. Zo’n melding kan 
over van alles gaan. 

Problemen thuis, problemen met buren, over-
last. Indien nodig ga ik daarna op huisbezoek, 
waarbij ik voorrang geef aan de meest pran-
gende zaken. Dat zijn gevallen waarbij kin-
deren in het spel zijn, sprake is van huiselijk 
geweld of plekken waar gevaarsetting is. Ik 
kom  bij mensen over de vloer die psychische 
problemen hebben. Zij veroorzaken regelma-
tig overlast.  Als dat noodzakelijk is, schakel 
ik mijn ‘partners’ in,  bijvoorbeeld Parnassia of 
WMO. Mijn grootste partner is de burger.”  Met 
haar getraind politieoog ziet Haasnoot tijdens 
zo’n huisbezoek veel. “Ik kijk rond en als ik 
bijvoorbeeld zie dat de koelkast leeg is, dan is 
dat reden tot zorg. Ik kijk of hulp nodig is en 
waar de persoon in kwestie die kan krijgen. 
Ik ga na of diegene bekend is bij instellingen. 
Je komt soms schrijnende gevallen tegen. Zo 
was er een verwarde man die ’s avonds over 
straat dwaalde en om 21.30 uur uit eten wilde 
gaan, terwijl alle restaurants in verband met 
corona gesloten waren. Vervolgens heb ik de 
man thuisgebracht en vervolgens de zorg in-
geschakeld.” 

Zichtbaar
‘s Middags of ’s morgens, al naar gelang de 
dag verloopt, doet Haasnoot een ronde door 
haar wijk. Zoveel mogelijk op de bike, bena-
derbaar en zichtbaar voor de burger. Ik heb 
altijd de portofoon bij me. Krijg ik een melding 
over iets dat speelt in mijn wijk, ga ik er zo 
snel mogelijk heen”, aldus de wijkagente, die 
als het moet kan ingrijpen. Ze kent de klacht 
dat de politie niet altijd zichtbaar is. Probeert 
die klacht op haar eigen manier te bestrijden. 
“Ik verdeel mijn tijd zo goed mogelijk zodat ik 
veel op straat ben. Sinds kort zit ik twee keer 
in de week bij De Scheveninger in de Keizer-
straat waar ik een soort spreekuur houd. Via  
Twitter laat ik dan weten dat ik daar ben. Bur-
gers kunnen dan langskomen voor vragen 
of een gesprek. Het is laagdrempelig en fijn 
centraal in mijn wijk. Handig, want als er wat 
gebeurt ben ik snel ter plaatse.” Dat komt ge-
regeld voor, trouwens. Haasnoot is er name-
lijk ook voor de handhaving van de openbare 
orde. 

“Krijg ik een melding over jongeren die over-
last plegen, dan ga ik daar op af.  Ik wil we-
ten wat er speelt in de wijk. Ik vraag naar 
ID-kaarten en indien nodig houd ik mensen 
aan. Ik maak er een politieregistratie zodat 
mijn collega’s kunnen zien wat er gebeurt en 
of deze jeugdigen al eerder betrokken zijn ge-
weest bij overlastmeldingen.   Zijn er minder-
jarigen betrokken, dan worden de ouders in-
geschakeld.  Een zorgmelding doen is dan een 
standaard procedure.” Waar de openbare orde 
in het gedrang is, zal Haasnoot een boete uit 
delen. “Als ik bijvoorbeeld groepen blowende, 
overlast veroorzakende jongeren op de bou-
levard zie die geslotenverklaringen negeren 
krijgen ze van mij een bekeuring.” Soms is er 
een ruzie op straat. “Dan moet ik zorgen dat 
de boel niet escaleert.” 

Gewoon mens
Haasnoot vindt haar werk het mooiste vak wat 
er is. “Het mooiste van mijn werk is het con-
tact met de burger.  Netwerken, in verbinding 
staan en hulp verlenen aan hen die dit nodig 
hebben. 

Als er boeven bij zitten dan moet je die van-
gen, dat maakt mijn werk afwisselend.  Niet 
alles is even plezierig. “ Bij de stille tocht, die 
plaatsvond voor de overleden vrouw die werd 
aangetroffen in de Doorniksestraat, voelde ik 
tijdens het begeleiden op de bike van deze 
tocht de emoties. Weet je, onder dit uniform 
zit een gewoon mens.  Zo’n gebeurtenis heeft 
niet alleen impact op de samenleving, maar 
ook op mij.” Marijke Haasnoot geniet elke 
dag van haar werk omdat ze vindt dat ze ge-
boft heeft. “Ons werkgebied is prachtig. Ik ga 
ervan uit dat ik nog lang wijkagent blijf  op 
Scheveningen.”

Tekst en foto:
Harry Oosterveen

Een inkijkje in het leven
van een bevlogen wijkagente



5

Door de pandemie was ik een jaar niet in Scheveningen geweest. Niet 
dat ik het vergeten was, ik las twee Haagse kranten en de Klinker 
en snakte soms naar een ‘érinkie’ dat op mijn Italiaanse berg niet te 
vinden was, wel hazen, vossen, wilde zwijnen en zelfs een wolf, maar 
de visboer en de zee waren ver weg. Terug in Den Haag kocht ik dan 
ook meteen vier haringen. Het was Vlaggetjesdag in de pandemie, de 
tweede al, en druk in de Keizerstraat.  Bij een winkel stond een groepje 
dames in de luisterrijke kostuums, die in mijn jeugd nog zo algemeen 
werden gedragen. Het beeld van zo een Scheveningse visverkoopster 
op een bakfiets/haringkar bepaalde het stadsbeeld van Den Haag in 
die jaren. Een van de dames droeg een grote strooien hoed, plat van 
boven, van binnen bekleed met stof, die onmiddellijk mijn geheugen 
aan het werk zette. Waar had ik die ook meer gezien? Ineens schoot 
het mij te binnen: op de kaft van een boek van Edmondo de Amicis. 
Edmondo de Amicis (1846-1908) was een Italiaans schrijver die voor 
een groot deel van de Italianen het beeld van Nederland bepaalde. 
Wat Mary Maples Dodge deed in Amerika in haar boek ‘Hans Brinker 
or the silver skates’ de eeuwigdurende legende in de wereld brengen 
van het ook in Madurodam verschijnende jongentje dat zijn duim in de 
dijk stopte en Nederland redde, deed de Amicis in zijn boek uit 1874: 
‘Olanda’. In het Nederlands vertaald als ‘Nederland en zijn bewoners’. 
Ik heb de kaft gereproduceerd.

Het is te leuk om er niet even over te schrijven. De Amicis vaart met 
een stoomboot door de Zeeuwse wateren naar Rotterdam, bezoekt 
Amsterdam. Dan komt hij in Den Haag, dat hij breed opgezet vindt, 
maar ’s avonds donker en somber. Als hij overdag door de stad wandelt 
valt hem iets op ‘… Van de eerste dag af had ik in de straten van ‘s-Gra-
venhage vrouwen ontmoet die zo vreemd gekleed waren, dat ik er één 
van volgde om al de bijzonderheden van haar kostuum nauwkeurig op 
te nemen. Op de eerste aanblik verbeeldde ik mij dat de vrouwen tot 
een godsdienstige orde behoorden, bedevaartgangers waren of vrou-
wen van het een of ander zwervend volk dat door Nederland trok. Ze 
droegen een geweldig grote strohoed met gebloemd sits gevoerd: een 
monniksmanteltje van serge, gevoerd met rode stof… Des morgens zag 
ik ze naar de markt gaan met een mand met vis op het hoofd of met 
een kar waarvoor alleen honden gespannen waren… Een Hollander wie 
ik vroeg wat dat voor vrouwen waren gaf mij slechts ten antwoord: “Ga 
naar Scheveningen.”

De Amicis loopt daar dan naar toe: “De weg daarheen is een rechte 
straatweg, aan beide zijden met prachtige iepenbomen beplant, die 
geen zonnestraal doorlaten. …deze weg, des zondags de geliefkoosde 
wandeling der Hagenaars, is in de week bijna altijd verlaten… De dichte 
plantengroei, het lommer en de stilte doen aan het bos van het Alham-
bra van Granada denken. Men denkt niet meer aan Scheveningen en 
men vergeet dat men in Holland is.” Aan het eind van de wandeling 
bevindt onze Italiaan zich “…midden in de duinen, in het zand, in de 
woestijn; men voelt een zilte wind in het aangezicht en hoort een dof 
en machtig geruis: men klimt op een hoogte en heeft de Noordzee voor 
zich.” De indruk van de Noordzee is voor onze Italiaan overweldigend: 
“Iets nieuws en aangrijpends. Het water is nooit stil, schuift en dringt 
met een woedende kracht op het strand aan en het onafgebroken en 
eindeloos uitgestrekte geruis der golven schijnt een klacht en bedrei-
ging tegelijk te zijn. Zee, lucht en land… zien elkaar als met onheilspel-
lende blikken aan, als drie onverzoenlijke vijanden.”

Daarna gaat hij naar het dorp “…dat op de duinen ligt die het zodanig 
verbergen dat men van het strand niets anders ziet dan de suiker-
broodvormige kerktoren… Het is in twee delen verdeeld. Het ene deel 
bestaat uit elegante huisjes van alle gedaanten en alle kleuren, voor
vreemdelingen ingericht, met het ‘Kamers te huur’ in allerlei talen. 
Het andere deel bestaat enkel uit zwarte hutten en straten, waar de 
vreemdelingen nooit een voet zetten… De bevolking bestaat bijna ge-
heel uit vissers, voor het merendeel zeer arm.” Er was al een soort 
Vlaggetjesdag: “De haringvloot zeilt gewoonlijk in de eerste helft van 
juni uit, onder begeleiding van een stoomkorvet, naar de kusten van 
Schotland… De eerste haringen worden zo spoedig mogelijk naar het 
vaderland gezonden en in een wagen met vlaggen versierd naar de ko-
ning gebracht, die het geschenk met vijfhonderd gulden beantwoordt.”

Of het Italiaanse beleefdheid is of dat hij het meende, maar hij noemt 
de Scheveningers ‘het meest originele en poëtische volk van Neder-
land’. “Maar ondanks hun contacten met de grote stad hebben ze het 
karakter van een primitief volk - zoals ze voor eeuwen waren zijn ze nu 
nog - bewaard. Ieder van hun blijft in het eigen dorp, ieder is er gebo-
ren; dat spreekt vanzelf, ze trouwen slechts onder elkaar, ze spreken 
een eigen taal en ze zijn allen op dezelfde wijze gekleed en in dezelf-
de kleuren die de vader hunner vaderen droegen.” De badplaats is in 
opkomst met de twee badhuizen op de duinen, met de badkoetsen. 
“Dan komen er dames uit die zich in het water dompelen, terwijl ze 
de gouden lokken ten prooi laten aan de zeewind.” Hij vertelt nog veel 
meer, praat ook over de vele schilders, maar het hoogtepunt van zijn 
bezoek is een zonsondergang op de duinen bij de ‘Naeld’. De Amicis 
poëtisch: “In Holland sterft de zon…en de koelste mens zou zich zo een 
afscheidsgroet laten ontglippen? Ik zag ineens de hoed in werkelijkheid 
en kreeg als afscheidsgroet een nieuwe haring mee. En ’s avonds
ging de zon schitterend onder. Wat wil een dichtershart nog meer?”

Hans Franse

Een Italiaan in Nederland
Respect laat sleets 

Uiterjoon compleet renoveren
Volgens maatstaven van 1979 was het spiksplinternieuwe verzor-
gingshuis het Uiterjoon een modern gebouw. Dat was toen. Inmid-
dels is het rechthoekige gebouw aan de Vissershavenstraat verou-
derd. Weer en wind lieten in 42 jaar hun sporen na. Het pand kost 
ook nog eens de nodige energie met als gevolg dat bijvoorbeeld 
diverse installaties aan vernieuwing toe zijn. Daarom laat zorg-
koepel Respect het binnenkort compleet renoveren.

“Respect wil de renovatie aangrijpen om een energiezuinig gebouw te ont-
werpen dat zich meer openstelt voor en naar medebewoners van de wijk”, 
vertelt Klaas Smilde, lid van de Raad van Bestuur. “Waar zij makkelijk 
even binnenlopen om een kopje koffie te drinken. En waar ze gebruik kun-
nen maken van diverse (zorg)voorzieningen. Het nieuwe Uiterjoon wordt 
een woonzorgcomplex, bestaande uit een verpleeghuis ‘nieuwe stijl’ en 
huurappartementen voor senioren. Centraal in het ontwerp staan geza-
menlijke huiskamers.”

Andere opzet
Respect laat alleen de eerste twee gebouwen, in de wandelgangen Ge-
bouw 1 en 2 genoemd, renoveren. Dat is het bouwdeel direct naast de 
Vissershavenweg en het bouwdeel waar zich nu de entree met receptie 
bevindt. De andere twee wat verder gelegen gebouwen zijn geen eigen-
dom van Respect, maar van Woningcorporatie Staedion. Smilde: “Op dit 
moment stemmen we het ontwerp  af met de Cliëntenraad. Daarom kun-
nen we nog geen plattegronden of afbeeldingen tonen. Maar een paar 
uitgangspunten liggen al vast. Zo blijft het gebouw even hoog als nu. 
Alle loopbruggen verdwijnen. Op de zorgetages komen woongroepen met 
een gezamenlijke huiskamer en keuken. De begane grond krijgt een heel 
andere indeling, zodat deze bezoekers en buren meer uitnodigt binnen te 
stappen. Als het definitieve ontwerp van Het nieuwe Uiterjoon klaar is, 
ontvangt iedere belanghebbende een uitnodiging voor een presentatie.”

De renovatie kan niet plaatsvinden als de huidige bewoners nog in het 
verzorgingshuis wonen. Allen verhuizen daarom naar tijdelijke huisves-
ting. De bewoners van de zelfstandige huurappartementen zijn in de afge-
lopen tijd al vertrokken. Op 3 november gaan de mensen van Het Anker 
(ouderen met dementie) naar hun tijdelijke locatie: De Eshoeve aan de 
Doorniksestraat. “Op 10 en 11 november verhuizen de overige bewoners 
naar het Novotel aan de Johan de Wittlaan”, aldus Smilde. “In de dagen 
erna vertrekken ook andere zaken uit het gebouw en de rest maken we 
klaar voor renovatie. Het kantoor van Respect Thuiszorgteam Schevenin-
gen-Dorp verhuist per 8 november tijdelijk naar de Duinstraat 23.”

Terug
In de tweede helft van november beginnen de werkzaamheden in het lege 
Uiterjoon. De renovatie duurt naar verwachting tot in het eerste kwar-
taal van 2023. De meeste werkzaamheden vinden binnen plaats, maar 
ook buiten is er werk aan de winkel. Klaas Smilde: “Overlast proberen 
we zoveel mogelijk te voorkomen, maar zal soms onvermijdelijk zijn. De 
gekozen aannemer zal omwonenden nader informeren over de werkzaam-
heden.” In het tweede kwartaal van 2023 kunnen bewoners die dat willen 
weer terugverhuizen naar Het nieuwe Uiterjoon. Ook is er ruimte voor 
nieuwe bewoners met een indicatie voor het verpleeghuis en voor nieuwe 
huurders. Vragen stellen over de renovatie kan via nieuwuiterjoon@res-
pectzorg.nl. Op www.respectzorg.nl/nieuwuiterjoon staat alle momenteel 
bekende informatie. Hier vindt u ook de laatste nieuwsbrieven over de 
werkzaamheden.

Mis niets en vind ons op Facebook:
WOS Wijkoverleg Scheveningen-Dorp
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“Kijk, daar staat een gele toorts. 
Een prachtige plant!” Het be-
staan alleen al van het stuk 
flora met de gele bloemen doet 
Ron Appeldooren genieten. Ap-
peldooren is groenbeheerder 
stadsdeel Scheveningen. Van-
daag is hij met Jordi Chervet, 
assistent groenbeheerder en bo-
menspecialist, op de boulevard 
om het areaal aan groen nader 
te inspecteren. Er blijkt langs 
lijn 11 en op de dijken van de 
boulevard van alles te groeien 
en bloeien. Tijd om eens te kij-
ken wat er zoal leeft op en rond 
de kuststrook.

En dat is verbazingwekkend veel. 
Wie na de oplevering van de nieu-
we boulevard in 2013 de nieuwe 
groenstroken met alleen helmgras 
en zand zag en dacht: ‘Is dit het 
nou? Wat een kale zooi!’ heeft het 
verkeerd gezien. Tussen het helm-
gras bloeit nu inheemse duinflora, 
zoals je overal langs de kust kunt 
zien. “Het meeste is komen aan-
waaien. Zaden die door de wind of 
vogels zijn verspreid”, vertelt Cher-
vet passievol. Je vindt tussen het 
helmgras teunisbloemen, rozenbot-
tels, duindoorns, gele toortsen en 
distels. En in het voorjaar bloeit de 
klaproos uitbundig. Hierdoor zijn de 
duinstroken een waar feestje om 
naar te kijken. Zoals bij de Naald 
waar we onze tocht beginnen. Of de 
biodiversiteit in Scheveningen door 
de komst van de duinflora is toege-
nomen, is volgens Appeldooren niet 
vast te stellen. “Over het algemeen 
kan je wel zeggen dat het areaal aan 
plantsoorten is toegenomen. Hoe 
groter dat areaal is hoe meer dieren 
als insecten dat aantrekt. Zie je die 
vlinder? Het koolwitje komt op het 
kruiskruid af.” 

We zien vooral veel struiken, de na-
tuurlijke vegetatie volgens Chervet. 
“Bomen groeien niet op de dijken. 
Dat komt door de zeewind. Loof-
bomen kunnen er niet tegen, maar 
zo’n plant als de duindoorn, hier 
komen aanwaaien, is resistent te-

Soortenrijkdom flora 
op Scheveningen indrukwekkend

gen de zoute wind van zee”. “Veel 
duinplanten hebben een leerachtig 
blad met een soort viltlaagje dat 
bescherming biedt. Hierdoor zijn ze 
bestand tegen de omstandigheden 
aan de kust”, legt Appeldooren uit. 
“Gewone loofbomen lopen schade 
op, krijgen zwarte bladeren, val-
len uit en overleven het uiteindelijk 
niet.” Er zijn bij de Naald ook ne-
deriger vormen van groen te zien. 
Chervet spot naast een bezemkruis-
kruid een plekje langs het pad waar 
een mossoort groeit. “Dat is sedum, 
een klein vetplantje dat overal in de 
duinen voorkomt. Het plekje valt 
net in de schaduw en het is voch-
tig genoeg om zich te ontwikkelen.” 
De assistent-groenbeheerder geniet 
zichtbaar. “Hier staat bijvoorbeeld 
achillia, dat is een soort koren-
bloem.” Chervet heeft een app op 
zijn telefoon waarmee hij soorten 
kan identificeren als hij het even 
niet weet. Af en toe houdt hij zijn 
smartphone bij een plant en de app 
vertelt hem welke soort het is. Af en 
toe steekt hij wat zaden in zijn zak. 
“Ik kweek thuis graag met zaden”, 
verklaart hij. Het ging de duinflora 
ter plaatse niet altijd voor de wind. 
Appeldooren: “Door de vonkenregen 
van het vreugdevuur in 2018-2019 
was alle begroeiing compleet zwart-

geblakerd. We besloten alles plat te 
maaien en de zwarte stukken eruit 
te halen. En je ziet het: twee jaar 
later staat alles weer vol. Ook het 
vochtige voorjaar deed de beplan-
ting veel goeds. Zoals het nu is, zo 
hadden we het bij de gemeente voor 
ogen. Door de inheemse soorten is 
er minder onkruid dat woekert. Je 
krijgt de leuke planten en dat maakt 
het allemaal natuurlijker.”

Schrale grond
Chervet vergaapt zich ondertussen 
aan een gele teunisbloem. “Een 
prachtige, inheemse plant die je 
in de duinen tegenkomt. Dit is een 
voorbeeld van een soort die door de 
wind is komen aanwaaien. Leuk om 
te zien wat er na jaren allemaal op-
komt.” Hij spot kompassla en even 
verderop zuring waar het helmgras 
ontbreekt. “Hier is iets aan de hand, 
want de zuring heeft de kans gekre-
gen zich te vestigen. Waarschijn-
lijk hebben hier wat werkzaamhe-
den plaatsgevonden waardoor het 
helmgras op dit stukje verdwenen 
is en zuring de ruimte kreeg. Zo’n 
plant noemen we ook wel pioniers-
plant. Dat is een soort die ergens 
als eerste opkomt om zich te set-
telen.” Niet alle bloemen en planten 
zijn op natuurlijke wijze verspreid. 

Appeldooren: “In de grond die je 
bijvoorbeeld op de rotondes op de 
Westduinweg aantreft zitten zaden 
die na jaren in de grond te hebben 
gelegen ineens tot bloei komen. Dat 
kan de aanwezigheid van de klapro-
zen verklaren. Dat geldt ook voor de 
rozenbottel. Met het mengen van de 
grond bestemd voor de duinstroken 
zijn de zaden ervan meegekomen.” 
Wat er ook groeit op de dijk, het 
lijkt zich allemaal prima te handha-
ven, zoals de zandhaver. “Dit zijn 
allemaal planten die zich op schrale 
grond thuis voelen. Het is voedse-
larm en de planten leven van de an-
organische mineralen die in het zand 
zitten.” Aan de Vuurtorenweg, in de 
duinstrook op de andere kant van 
de dijk, is er aan flora geen gebrek. 
Hier spotten we weelderig groeiende 
olijfwilgen. Chervet: “Het zijn loof-
bomen, maar omdat hun blad dus 
leerachtig is en een viltlaagje heeft, 
kunnen ze tegen de zoute zeewind. 
Ze zijn ooit aangeplant als struik en 
kunnen wel zes meter hoog worden. 
Je ziet dat hij zaden draagt, dus hij 
kan zich hier handhaven.” Achter het 
Uiterjoon treffen we een kale be-
doening op de dijk aan. Hier is een 
duinmengsel van 50 soorten zaad 
op verzoek van omwonenden uit-
gezaaid. Inmiddels is het eind sep-
tember en bijna alle bloemen zijn 
uitgebloeid. We spotten een enkele 
gele toorts, wat kruiskruid en hier 
en daar een distel. Appeldooren en 
Chervet zien daarnaast slangenkruid 
staan. Beiden tonen zich verrukt als 
ze de paarse bloemen en rode bes-
sen van een boksdoorn aantreffen. 
“Een typische duinsoort”, zegt Ap-
peldooren. “Scheveningen is de eer-
ste locatie waar ik hem tegenkom”, 
aldus zijn jongere collega verrast. 
Verderop groeit een witte bruids-
luier tussen de inheemse struiken. 
“Die hoort hier niet thuis. Komt 
waarschijnlijk uit die tuin vandaan. 
Het is een vreselijke woekeraar die 
alles overneemt.”
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WOS hield op 28 juli, 25 augus-
tus en 29 september vergade-
ringen van het Algemeen Be-
stuur. De leden hadden bij deze 
drie gelegenheden weer veel te 
bespreken, zoals vervuiling van 
bosjes, het verkeerd aanbieden 
van grof huisvuil, parkeren op 
Scheveningen, de bij tijd en wij-
le overstromende Keizerstraat 
en de inmiddels goedgekeurde 
vergunning voor het vreugde-
vuur met oud & Nieuw. 

Op 28 juli stond als eerste gepland 
het installeren van de nieuwe leden 
van het Algemeen Bestuur. Het ging 
om Jeffrey Soechit en Peter Cuyvers. 
Beiden waren echter afwezig en het 
agendapunt schoof WOS door naar 
een volgende gelegenheid. Bij het 
punt ‘Rondje door de Wijk’ bleken er 
opnieuw genoeg aandachtspunten 
op Scheveningen te zijn. De wijk-
agent was niet aanwezig en de leden 
konden haar ditmaal geen vragen 
stellen. In de Scheveningse Bos-
jes kun je nu en dan een woonplek 
van een zwerver tegenkomen. Dit-
maal had een dakloze domicilie ge-
vonden achter het Promenade Ho-
tel aan de Van Stolkweg. Nu lag er 
de afgelopen jaren wel meer troep, 
maar nu had deze zwerver het wel 
erg bont gemaakt. Een puinhoop, 
zo viel te horen. Er is melding van 
gemaakt via de BuitenBeterapp en 
bij het Handhavingsteam. Ook deed 
men een melding Openbare Ruim-
te. WOS ontving hierop nog geen 
terugkoppeling. Op de vergadering 
meldde een lid dat medewerkers 
van de Meldkamer niet kundig zijn. 
De politie zou meldingen en klach-
ten beter moeten afhandelen. Een 
ander maakte het Handhavings-
team attent op twee verkeerd aan-
geboden matrassen die al dagen bij 
de Sleepnetstraat lagen. Matrassen 
zijn overigens ‘grofvuil’ en burgers 
dienen die op afspraak aan te bie-
den aan de vuilophaaldienst. Het 
Handhavingsteam, ten slotte, deel-
de mee dat zij met de politie in juli 
een actie hield op jeugdoverlast. 

Hoofdredacteur
Het volgende punt was de introduc-
tie van Harry Oosterveen als nieuwe 
hoofdredacteur van De Klinker sinds 
april dit jaar. Hij stelde zichzelf voor. 
“Ik ben sinds kort de nieuwe hoofd-
redacteur van De Klinker. Twintig 
jaar terug studeerde ik af als jour-
nalist en had diverse banen in de 
journalistiek. Op dit moment werk ik 
niet meer in die branche, maar om-
dat ik het schrijven miste en terug 
wil keren in het vak, meldde ik me 
als vrijwillig freelancer bij De Sche-
veninger, en nu schrijf ik weer regel-
matig een stukje. In april vroegen 
de mensen van De Scheveninger of 
ik hoofdredacteur wilde worden van 
De Klinker en daarop heb ik ‘ja’ ge-
zegd. Het vergt veel planning. Maar 
als je bijvoorbeeld drie grote achter-
grondverhalen kunt schrijven in de 
eerste maand, dan kun je de tweede 
maand gebruiken om zoveel moge-
lijk actuele stukken te maken. Het 
doel is wel om die verhalen korter te 
maken in het vervolg. We zien wel 
of dat laatste lukt.” Harry liet weten 
open te staan voor ideeën voor toe-
komstige Klinkers. Het e-mailadres 
waar die naartoe kunnen is klinker.
wos@gmail.com. 

WOS stuurde een mail naar de le-
den van het Algemeen Bestuur dat 

Veel agendapunten besproken op WOS-vergaderingen
zij zich kunnen aanmelden voor het 
Dagelijks Bestuur. De bewonersor-
ganisatie had nog geen aanmelding 
ontvangen. Jan Lautenbach en Hans 
Grijzen stelden zich herkiesbaar en 
zijn bij acclamatie benoemd. Geïn-
teresseerden kunnen zich alsnog 
aanmelden voor het Dagelijks Be-
stuur. 

Buurtfeest
Op de korte vergadering van 25 
augustus lieten twee WOS-leden 
weten gekeken te hebben naar de 
winkels in de Keizerstraat en deden 
daarvan verslag. Een van de twee 
stelde voor leegstaande winkels te 
adopteren met een aantal mensen, 
bewoners of winkeliers. Tijdens de 
zomer stond in de Katwijksestraat 
een buurtkeuken (er was toen ook 
een buurtfeest). Zo’n bus is te boe-
ken, daarna kunnen belangstellen-
den zich inschrijven. Zie ook  ht-
tps://buurtkeukens.nl/faq Nadeel 
ervan: je kunt voedsel niet ter plek-
ke nuttigen. Zo’n bus is vrij groot 
en op de openbare weg moet je een 
vergunning aanvragen. Ook is er 
soms stroom nodig. Ten laatste zijn 
er zorgen over de tramhalte voor 
de Zeilstraat. Deze zou onhandig en 
gevaarlijk zijn. Een WOS-lid wilde 
weten of de tramstop definitief of 
tijdelijk is. Een ander lid zal over dit 
onderwerp informatie inwinnen en 
zijn bevindingen terugkoppelen.

Tijdens de volgende vergadering van 
29 september bleek dat de Prinsen-
heem, tussen Prins Willemstraat en 
Heemraadstraat, dient als dumpplek 
van Vestia die daar werkzaamheden 
uitvoert. WOS vroeg de politie hier 
op te gaan handhaven. Binnenkort 
komt er ook een evaluatie van de 
geïnstalleerde slagbomen bij de ha-
ven en de Scheveningseslag. Het zal 
dan duidelijk worden of deze weg-
afsluiters werken in de strijd tegen 
auto-overlast. Team Handhaving 
zal WOS hierover berichten. Stenen 
des aanstoots waren een op de Ha-
ringkade geparkeerde aanhanger en 
scooters. Handhaving zal navraag 
doen en hierover rapport uitbren-
gen. De restanten van twee verniel-
de bankjes bij Seinpostduin aan de 
Noordkant bij de trap naar beneden 
zijn verwijderd en niet vervangen. 
WOS kreeg het advies melding hier-
van te doen bij het stadsdeelkantoor 
en via de BuitenBeterApp. 

Vreugdevuur
Volgende punt op de agenda was 
het vreugdevuur op het strand bij de 
keerlus van lijn 11, waarvoor de ge-
meente inmiddels toestemming gaf. 
WOS stuurde een bezwaarschrift 
van een bewoner naar de AB-leden. 
Voorwaarde voor het vuur is dat het 
object niet hoger is dan tien me-
ter. Het feestprogramma eindigt om 
03.00-04.00 uur in de nacht. Hans 
Grijzen vernam dat twee strandten-

ten opgeruimd en herbouwd gaan 
worden op kosten van de gemeente 
om ruimte te kunnen maken voor 
het vreugdevuur. De vraag was of 
WOS bezwaar moet maken als de 
gemeente akkoord gaat met het be-
sluit. De meerderheid van de aan-
wezige AB-leden ging akkoord met 
het voorstel van Jan Lautenbach het 
een jaar aan te kijken hoe het gaat, 
met voorbehoud van de locatie. Ook 
wilde de bewonersorganisatie weten 
of er handhaving is na het feest in 
de wijk. De politie zegde toe aanwe-
zig te zijn en Team Handhaving tot 
24.00 uur. De politie adviseert mel-
ding te doen bij ongeregeldheden.

Beleidsnota BO’s
De gemeente maakte onlangs ande-
re ijkpunten voor de subsidiebere-
kening voor bewonersorganisaties. 
Voorheen rekende zij 1,60 per inwo-
ner, nu wordt dat 0,81. Voor onder 
andere de wijkkrant moest WOS een 
speciaal verzoek indienen. Nu krijg 
je een vast bedrag voor wijkmedia. 
WOS ontving inmiddels een toelich-
ting van een medewerker van het 
stadsdeelkantoor. Financieel gaat zij 
er niet op achteruit. De zittingsduur 
van bestuursleden is veranderd, 
de organisatie moet democratisch 
functioneren en niet discrimineren. 
Er zal periodiek overleg plaatsvin-
den tussen de bewonersorganisatie 
en het stadsdeelkantoor. Wat gaat 
er anders in de toekomst, wilden le-
den weten. Het antwoord luidde dat 
in de wijkagenda vier speerpunten 
staan, waarvan één ‘communicatie’ 
is. Hans Grijzen legde uit dat in het 
verleden iemand die de wijk wilde 
vertegenwoordigen mensen uit het 
deelgebied kon uitnodigen hierover 
te stemmen. Per deelgebied kan 
WOS drie vertegenwoordigers be-
noemen. “WOS moet een financieel 
verslag inleveren bij de gemeen-
te, een verplichte begroting is niet 
nodig. Het Algemeen Bestuur zou 
met ideeën kunnen komen die in de 
begroting kunnen.” Een lid was het 
hier niet mee eens. Hij was van me-
ning dat het Dagelijks Bestuur een 
begroting dient te maken en die aan 
het Algemeen Bestuur voor te leg-
gen.

Onbewoond
WOS kreeg een aantal adressen 
toegestuurd van niet regulier be-
woonde woningen. Hans Grijzen 
turfde vanaf juni: Vier vergunningen 
voor vakantieverhuur en twee ver-
gunningen voor Bed & Breakfast. De 
gemeente weigerde twee vergun-
ningen. Ook bleek van 23 woningen 
niet duidelijk of er mensen wonen. 
Op de vergadering sprak WOS af dat 
zij die adressen aan wethouder Bal-
ster aanbiedt. In het geval dat Bal-
ster er op korte termijn niets mee 
kan doen, gaan ze naar de Pandbri-
gade.

Monumentale status
Langs lijn 11 ligt een interessante 
groenstrook, zo weet Appeldooren 
te vertellen. Even voorbij de Jan 
Kistenstraat herbergt een bossage 
twee geheimen die de groenbe-
heerder graag onthult. “We wilden 
ooit de onderbeplanting weghalen, 
want zoals je ziet stikt het van de 
sneeuwbes. Maar het is het thuis 
van een heuse mussenkolonie. 
Toen kwam de Vogelbescherming 
in actie en mochten we uiteinde-
lijk niet snoeien.” Het tweede ge-
heim is een gigantische olijfwilg, 
bestaande uit gegroefd, grillig tak-
kenwerk en een weelderige blade-
renkroon. “Deze heeft de gemeen-
telijke monumentale status. Het is 
namelijk de hoogste olijfwilg van 
Scheveningen en dus beschermd. 
Hij zal zo’n 100 jaar oud zijn.” 
Naast de bossage vinden we aan-
geplante duindoorn en de aange-
waaide blauwe distel. Interessant 
is de van oorsprong Centraal-Azi-
atische parovskia, ook wel Russi-
sche salie genoemd, met blauwe 
bloemen. Niet inheems, maar wel 
bewust aangeplant. “Soms kijken 
we wat er past in de natuur met 
het oog op klimaatverandering. Je 
ziet naast de parovskia ook de niet 
inheemse tamarisk. Beide doen 
het hier goed. Ze zijn beide aan-
trekkers van allerlei insecten.” Ook 
de gele toorts vinden we terug 
langs lijn 11. “Doet het hier gewel-
dig.” Chervet toont de zaden langs 
de steel. “Die vermenigvuldigt zich 
prima!” En die enorme stokrozen 
dan die we overal op Schevenin-
gen tegenwoordig tegenkomen 
in geveltuinen en rond lantaarn-
palen? “Prachtige planten”, vindt 
Appeldooren, “maar als ze langer 
worden, zakken ze uit en dan krij-
gen wij er klachten over. Het zijn 
niet de meest ideale bloemsoorten 
om aan te planten.” 
Op het groenstrookje midden in 
de Zeesluisweg bewonderen beide 
groenbeheerders gele toortsen en 
alweer de blauwe parovskia. Ron 
Appeldooren en Jordi Chervet to-
nen zich tevreden over de flora 
op Scheveningen. Ze genieten 
zichtbaar van alles wat ze de af-
gelopen anderhalf uur zagen. “We 
krijgen nooit te horen dat men-
sen het prachtig vinden”, zegt Ap-
peldooren desgevraagd. “Maar we 
krijgen geen klachten, dus daar 
leidden we uit af dat men op Sche-
veningen de kustbegroeiing hele-
maal ziet zitten.”

Tekst en foto’s:
Harry Oosterveen
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Dit houdt niet in dat de geplaatste artikelen de mening van het WOS 
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Eindredactie: Harry Oosterveen. 
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 
wos@scheveningendorp.nl
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’n Roopje van de Noordster (23)

Mijn vorige Roopje sloot ik af met de terugkeer van de Noordster uit  IJmuiden, waar de logger een grondige hellingbeurt onderging. 
Het schip ligt er inmiddels weer als een goudhaan bij aan de Dr. Lelykade, schuin tegenover Het Gouden Kalf. Dit stuk kade is eigenlijk 
gereserveerd voor schepen van Rederij Groen, maar wij mogen er ook liggen en daarvoor zijn we Groen zeer erkentelijk.

De werkzaamheden aan boord zijn hervat: we gaan naast het verrichten van het reguliere onderhoud verder met de inrichting van de museale ruimten 
benedendeks. Zo ontvingen de kooien in het voorin gordijntjes van vrijwilligster Tineke Bruin. Van Het Schevenings Toneel kregen we behalve een 
zwarte plunjezak, twee gele oliejassen en nog andere voorwerpen ook een paar dekens om in de kooien te leggen. Het zijn de echte wollen dekens 
zoals de bemanning die vroeger aan boord gebruikte, donkergroen van kleur met over de breedte een of meer zwarte banden. Zo’n deken werd ook 
wel een kombaars genoemd. In de komende weken maken we de strozakken die in de kooi tot matras dienden. 

Noordster aan Dr. Lelykade

Mr Henk Grootveld, Voorzitter Stichting SCH-236 Noordster terug op Scheveningen

Kooien voorin met gordijntjes

Noordster in vitrine Muzee ScheveningenTwee gele oliejassen

Groepsfoto met burgemeester

Close up van de dissel

En binnenkort nemen we de brug onder handen. Als die zijn oorspronkelijke gedaante uit 1950 terug heeft - een 
rechte voorkant en houten raampartij, zoals te zien is op het scheepsmodel in Muzee Scheveningen - zal de 
Noordster aan de buitenkant weer helemaal de Noordster zijn. Dat geldt ook voor de schippershut, met daarin 
onder meer kaartentafel, zender, echometer, scheepsklok, barometer en andere voorwerpen die voor de navi-
gatie nodig waren. 

De Graaiploeg steekt in ploegendienst dagelijks de handen uit de mouw, maar soms is er een ‘uitje’ tussendoor. 
Tien man waren te gast op het PrinsjesOntbijt dat op 18 september plaatsvond op de Lange Vijverberg aan de 
Hofvijver. 

Zo’n 400 vrijwilligers uit alle stadsdelen - dus ook uit Scheveningen - zaten aan lange tafels onder een heerlijke 
nazomerzon. De Graaiploeg was onmiddellijk herkenbaar, want die zat in het bekende visserstenue - bruine kiel, 
rode zakdoek en pet - aan een tafel die al gauw bekend stond als de ‘Noordstertafel’. Burgemeester Jan van Za-
nen, die met een schuit (een zogenoemde Kagenaar) over de Hofvijver arriveerde en iedereen al varend verwel-
komde, maakte een rondgang langs de tafels en praaide dus ook de Graaiploeg. Daarop volgde onvermijdelijk 
een groepsfoto met de burgemeester, die overigens vaardig omging met de dissel waarmee vissers vroeger aan 
boord de kantjes dichtsloegen en die nu als attribuut op de Noordstertafel stond. 

Ten slotte brachten leden van de Graaiploeg eind september een werkbezoek aan Muzee Scheveningen, waar-
mee de Stichting Noordster een samenwerkingsovereenkomst heeft voor onder andere uitwisseling van kennis 
en collectie. We kregen informatie over hoe je bezoekers een rondleiding geeft - zoals dat ook op de Noordster 
gaat gebeuren - en dat bracht museumsuppoost Henk Ammeraal in praktijk met een rondleiding over de ten-
toonstelling ‘Vissermannen - Zout & Zoet’. Een bezoek waard!


