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Scheveningen heeft een primeur. Sinds eind 
april is goudsmid Mirte Haalboom officieel 
Meestergoudsmid. De eigenaresse van Mir-
te Edelsmederij aan de Badhuisstraat ging 
eerder dit jaar op voor deze waardige titel 
van het Nederlands Gilde van Goudsme-
den. Nu is ze een van de 32 personen in Ne-
derland die zich Meestergoudsmid mogen 
noemen. Daar zijn er dus niet veel van en 
in de regio is Mirte hoogstwaarschijnlijk de 
eerste. Reden genoeg om af te taaien naar 
de Badhuisstraat voor een gesprek. 

Binnen wacht Mirte met een flesje spa rood 
tegen de warmte. Ze heeft een blinkend 
zelfgemaakt gouden collier om haar hals die 
prachtig afsteekt tegen haar zwarte blouse. 
Voor de gelegenheid maar even omgehan-
gen. Ze geniet nog na van de erkenning die ze 
eind april kreeg van het Gilde. “Ik mag nu de 
titel Meestergoudsmid van het Nederlandse 
Gilde van Goudsmeden, MNGG, achter mijn 
naam voeren”, zegt een glunderende Mirte 
trots. Ze laat een bronzen gildeschild zien, 
waarop straks haar naam en titel komen en 
die een plaatsje zal krijgen aan de pui. “Ik 
besloot in coronatijd, toen mijn shop dicht 
was, op te gaan voor het meesterschap”, 
zegt Mirte. 

“Normaal gesproken is dat alleen wegge-
legd voor smeden die lid zijn van het gilde 
of voor mensen die geen lid, maar wel 10 
jaar goudsmid zijn. Ik was geen lid, maar heb 
mijn zaak al twintig jaar, waardoor ik meteen 
mocht gaan voor het meesterschap. Opgaan 
voor Meestergoudsmid betekent dat je je 
werk voor een aantal Meestergoudsmeden 
moet laten zien en er tekst en uitleg over 
geeft. In april verscheen ik voor de ballota-
gecommissie van het gilde met een mix van 
oud en nieuw werk, waardoor ik een tijdlijn 
van productie kon tonen. Had genoeg mate-
riaal en ervaring om de jury te laten zien. De 
ballotage duurde wel twee uur, dus ik had er 
een goed gevoel over. Op het eind werd ik 
bedankt en kon ik gaan.”

Weg stigma
En toen was het afwachten. Drie weken. On-
dertussen schreven de drie Meestergoud-
smeden hun verslag, waarna het bestuur 
van het Gilde de uiteindelijke beslissing nam. 
“Eind april kreeg ik een telefoontje met de 
uitslag. Ik mocht me officieel Meestergoud-
smid noemen en ik hoefde niet eens een 
Meesterstuk te maken omdat de jury geen 
enkele twijfel had! Hoe dat voelde? Huilen 
van blijdschap en trots. 

Dit betekent zoveel. Het is voor mij de er-
kenning dat ik op de goede weg ben. Als 
werkende vrouw met een ambacht hoor je 
te vaak: ‘Je hebt zeker van je hobby je werk 
gemaakt?’ Dat vragen ze een man nooit. Van 
dat stigma wilde ik af en dat is gelukt. Ik wil 
maar zeggen: wij vrouwen doen ook mee! 
Voor mijn klanten is het meesterschap een 
bewijs van kunde en kwaliteit, voor mij de 
erkenning van vakmanschap, dat me in staat 
zal stellen meer meesterstukken te ontwik-
kelen.” Bijzonder is de toekenning van de 
titel Meestergoudsmid zeker. “In heel Ne-
derland zijn er maar 32 Meesters op een to-
taal van 1500 goudsmeden. Vijf daarvan zijn 
vrouw en ik ben daar één van. Ik zou het leuk 
vinden als meer vrouwen Meester worden, 
we zijn ondervertegenwoordigd.”
Als Mirte haar kinderdroom om piloot te 
worden nagejaagd had, was er nu een vrou-
welijke Meestersmid minder geweest. Het 
liep dus wat anders. “Op latere leeftijd wist 
ik niet wat ik wilde worden”, aldus Mirte. 
“Een klant van mijn moeders schoonheids-
salon had een goudgieterij. Ze wees me op 
de opleiding voor goudsmid. Of het niet iets 
voor me was als dochter van een technische 
vader en creatieve moeder?

Mijn ouders hadden door dat ik oog had voor 
techniek. In een edelsmederij combineer je 
dat met het maken van mooie sieraden. Ik 
bezocht de opleiding en ik vond het zo leuk 
dat ik me meteen inschreef. Het ging om 
de Vakschool Edelsmeden in Schoonhoven. 
Ik deed de volledige vier jaar. Hierna liep ik 
een jaar stage bij een stagebedrijf voor vijf 
dagen. Vervolgens ging ik daar drie dagen 
per week aan de slag. Tegelijkertijd werkte ik 
1,5 dag bij een sieradengalerie. En ik gaf een 
avond les in goudsmeden. Later stond ik in 
een Haarlemse groothandel voor juweliers-
zaken waar wel 15 goudsmeden werkten. 
Hier leerde ik productie maken. 

Uiteindelijk was ik alleen maar aan het rei-
zen en wilde ik wat meer rust. Mijn ouders 
kwamen met het idee voor een eigen goud-
smederij. Ze regelden stiekem deze winkel 
voor me. “Als je voor je eigen wilt beginnen, 
moet je het nu doen, anders helpen we je 
nooit meer”, zeiden ze met een knipoog. Zij 
hadden een afspraak met de makelaar ge-
maakt met als resultaat dat ik in het pand 
trok, met al mijn gereedschap. 
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Helpt u mee aan een veilig, schoon 
en leefbaar Scheveningen-Dorp?

Fijn wonen en leven in de wijk is belangrijk. Scheveningen-Dorp is een prachtig stukje 
van Den Haag op Scheveningen, maar er zijn ook dingen die anders of beter kunnen. 

Dit speelt in de wijk
Vorig jaar hebben ruim 550 bewoners voor de wijkagenda aangegeven dat zij 

burgerparticipatie, een schone en groene wijk, een goede winkelstraat en welzijn de 
belangrijkste thema’s vinden. Andere zaken die spelen zijn de aanpak van wateroverlast, 

de energietransitie, parkeerdruk en verkeersdrukte en veiligheid.

Maakt u zich zorgen om andere onderwerpen?
Heeft u ideeën om aan de slag te gaan deze thema’s?

Of wilt u helpen bij de realisatie hiervan?
De WOS zet zich hiervoor in, maar samen met bewoners bereiken wij meer. 

Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste bewoners die hierbij willen helpen. 
Dit kan structureel door u aan te melden bij het WOS, maar ook incidenteel of eenmalig. 

Alle hulp is welkom!

Laat het weten tijdens de openbare bijeenkomst op 31 augustus.
Woensdagavond 31 augustus, zaal WOS  Badhuisstraat 175, 1e verdieping 

Inloop vanaf 19.30 uur, start rond 20.00 uur

Meld u aan op wos@scheveningendorp.nl

Tijdens deze openbare avond geeft de WOS uitleg over actuele ontwikkelingen in de wijk. 
Ook is er aandacht voor wat de energietransitie voor u betekent.

GRAAG TOT ZIENS OP WOENSDAGAVOND 31 AUGUSTUS!

PARKEREN AFVOER REGENWATER

OVERLAST

PARTICIPATIE

SPEELGELEGENHEID

ONVOLDOENDE
SPEELGELEGENHEID

GROEN EN SCHOON

ENERGIETRANSITIE

EN MEER...
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Van de redactie
Vandaag is het snikheet in Rotterdam waar mijn vriendin 
woont. Dat was het al toen we overhaast uit bed sprongen 
en het 10.30 uur bleek te zijn. Het voelde alsof het +30 gra-
den was. Mediterrane temperaturen! Niet onbekend voor 
mijn vriendin die Spaanse is. Maar na jaren hier in Nederland 
vertoeft te hebben is ze die hitte niet meer gewend en blijft 
ze liever binnen waar het zeker weten koeler is. Mijn gedach-
ten gingen meteen terug naar het droge jaar 2019 toen moe-
der en ik op de camping in Zuid-Limburg zuchtten onder een 
temperatuurtje van 40,2 graden. We pakten op die 25ste juli 
twee stoelen en zetten ze aan de overkant van de tent onder 
een groepje bomen en bleven er zitten tot het ergste achter 
de rug was. Spontaan deden we niets meer. We hielden een 
soortement Spaanse siësta waar vriendinlief jaloers op zou 
zijn. Ik hou niet echt van zwemmen, anders was ik pardoes in 
de Geul, het riviertje dat om de camping loopt en vorig jaar 
na hevige regenval zodanig overstroomde dat iedereen stante 
pede naar Heerlen geëvacueerd werd, gesprongen. Een jaar 
ervoor gingen we begin juni met het gezin naar Barcelona 
voor een week. We gingen van het ene warme land naar het 
andere. Verschil voelden we niet…

Zo warm werd het ooit niet in het Scheveningse. ’s Winters 
had je in de jaren 70 en 80 nog best kans op een pak sneeuw 
dat minstens een week bleef liggen. Daarbij meteen gezegd: 
strenge winters zoals mijn ouders meemaakten in de fifties en 
sixties kwamen toen al niet meer voor. Een sneeuwlaag van 
minstens 20 centimeter is heden ten dage een zeldzaamheid. 
Ik herinner me de sneeuwpoppen die we in de tuin maakten 
en een sneeuwbal rolden tot aan de peuterschool Jan Vrolijk in 
de Heemraadstraat aan toe. We pakten ons houten sleetje en 
roesjten de dijk bij het Seinpostduin af en we smeten sneeuw-
ballen. Vette pret! Ik zie de vreemd gekleurde lucht nog waar-
uit tegen de avond de sneeuw viel. Het zouden de laatste ja-
ren worden waarin we met enige regelmaat sneeuw zouden 
zien. In de jaren ’90 kregen we enkele warmere zomers, niet 
zo heet als tegenwoordig, maar toch, en vele ‘warme’ winters 
waarin geen vlokje sneeuw viel. We misten dat echt en we 
merkten allemaal dat er iets veranderde in het klimaat. We 
verlangden naar een echte winter waarin we als vanouds op 
de Eendjesvijver konden schaatsen en daar een heuse koek 
en zopietent stond. Tegenwoordig hebben die dingen slechts 
een museale status. De warmere zomers vonden we overigens 
prima: minder verregende vakanties en zo, en meer lekkere 
zonneschijn. Nederland begon een beetje Mediterraans te 
worden. We zagen als tieners niet echt het probleem.

Ondertussen zijn we dertig jaar verder en moeten we ons 
eens goed achter de bezwete oren krabben. Al die warmte ten 
spijt: klimaatverandering is niet goed. Uitsterven van soorten, 
rijzende zeespiegel, ontdooiing van de polen en permafrost, 
invasieve en schadelijke zuidelijke soorten die hier prima ge-
dijen, snoeihete balkons waar je niet met je blote voeten op 
kunt lopen, lauwe winters zonder sneeuw en ijs, verdroogde 
stadsplantsoentjes en bossen, plotselinge moessonregens lig-
gen op de loer. Straks groeien hier nog cipressen op de kust uit 
aangespoelde zaden en schieten olijfboompjes uit de Scheve-
ningse grond! Met zijn allen zullen we anders moeten gaan 
denken. Klimaatadaptief zijn. De regen die valt zullen we moe-
ten opvangen voor gebruik in warme periodes. Meer groen 
en minder steen in tuinen en op straat in versteend Scheve-
ningen is een oplossing, net als meer onverharde paden langs 
de weg, zoals langs de Conradkade. Dit laat water beter in 
de grond zakken en gaat hittestress tegen. Groene daken die 
water vasthouden en meer klimplanten op gevels die huizen 
koeler houden. Een beetje zoals ze in Spanje hebben. Nu is 
de tijd gekomen om te stoppen met ‘welles’ en ‘nietes’-spel-
letjes. Voorbereiding op wat komen gaat en adequaat actie 
ondernemen moeten nu prioriteit zijn. Stoppen met fossiele 
brandstoffen en zo. De temperaturen moeten weer omlaag! 
Anders is de Scheveningse kust in no-time straks een soort 
ubertoeristische Costa Holandesa met allerlei dronken en 
feestende landslui. En met palmbomen… Ik hoor Manuel De 
Solà-Morales, de Spaanse ontwerper van de boulevard, al cy-
nisch grinniken.

Harry Oosterveen

Hoe mooi is het als buren elkaar steunen in goede en slechte tijden? Bewoners rond de 
Sleepnetstraat vinden dit belangrijk. Tijdens het project Lief & Leedstraten kregen bewo-
ners de vraag welke buur zij een bloemetje gunnen en waarom. Dit leverde hartverwar-
mende en indrukwekkende verhalen op over buurtgenoten. Mensen deelden veel bloe-
metjes uit, want buren hadden namelijk de uitnodiging gekregen elkaar een bloemetje te 
geven tijdens een feestelijk moment onder het genot van wat lekkers. Daarna volgde een 
uitleg over hoe een Lief & Leedpotje werkt. Dat zorgde voor zes nieuwe Lief & Leedstraten!

Lief & Leed-potje 
Elke Lief & Leedstraat heeft een gangmaker. Deze persoon beheert het Lief & Leedpotje. 
Soms beheren twee buren die. In Den Haag krijgt ieder potje jaarlijks 75 euro. Met het Lief 
& Leedpotje kan je een kleinigheidje of kaartje geven aan buren die wat extra aandacht ver-
dienen. Bijvoorbeeld omdat zij ziek of eenzaam zijn.

Gangmaker worden?
De Sleepnetstraat heeft zelfs de jongste gangmaker ooit, pas 13 jaar oud. Ook interesse in 
een Lief & Leedpotje? Iedereen met een groot hart en belangstelling voor de buren kan 
gangmaker worden. Dit is niet leeftijdsgebonden.

Kijk op www.liefenleeddenhaag.nl voor meer informatie.

Lief & Leedactie in de Visserijbuurt

Trouwens, met een brandertje en een zaagje 
kom je al een heel eind. Alle gereedschap-
pen die je nu ziet maken mijn werk veel 
makkelijker, maar om te beginnen heb je 
niet veel nodig.” Er is een stukje gereed-
schap bij gekomen dat Mirte vanaf nu mag 
gebruiken als Meestergoudsmid: een staafje 
met een meesterteken erop dat ze in elk van 
haar sieraden mag slaan. Dat meesterteken 
is een Bossch Boompje met vijf bladeren, 
die de vijf disciplines binnen het Gilde ver-
tegenwoordigen en die ook op het bronzen 
gildeschild staat afgebeeld. “Daarnaast ge-
bruik ik een verantwoordelijkheidsteken als 
handtekening.”

Voorbeeld
Haar opwaardering naar Meestergoudsmid 
hing ze nog niet aan de grote klok, enkele 
klanten weten het al. “Die zijn onder de in-
druk”, zegt Mirte Haalboom, die dol is het op 
het hele werkproces, het rauwe handwerk 
met hamer en vuur. Ze moet haar certificaat 
nog ophalen en inlijsten en het gildeschild 
van haar naam en titel voorzien, voor ze het 
bekend gaat maken. “Met het Meesterschap 
kan ik straks laten zien welke kwaliteiten ik 
in huis heb. Hoop dat ik een voorbeeld mag 
zijn voor andere vrouwelijke goudsmeden. 
Zo zie je maar: ook in ons dorp kunnen men-
sen iets moois neerzetten. Kom maar op met 
de volgende 20 jaar! Geen probleem.”

Tekst en foto’s: Harry Oosterveen

Vervolg voorpagina - Schevenings Goudhaantje
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Minder afhankelijk van gas?
Isoleren is bijna altijd een goed idee

Stijgende gasprijzen, hoge woonlasten en energiearmoede. We hebben er allemaal 
mee te maken. Steeds meer mensen willen minder afhankelijk worden van het duurder 
wordende gas. Voor bijna iedereen is isloleren de meest logische eerste stap. Want 
voor energie en gas die je niet nodig hebt betaal je ook niet. 

Maak een afspraak voor een 
gratis adviesgesprek met een 
van de energiecoaches van  
Gasvrij Scheveningen. Zij infor-
meren u graag over de moge-
lijkheden.

Kijk op
www.gasvrijscheveningen.nl 
onder de kopje energiecoach 

aanvragen.

Beheer van de kuststrook is bepaald geen 
sinecure. Het gebied trekt zomers hordes 
toeristen met allerlei overlast tot gevolg. 
Bij de gemeente werken ambtenaren de 
klok rond om Scheveningen schoon, veilig 
en leefbaar te houden. De spil in dit door-
lopende proces is boulevardmanager Eite 
Levinga. Als regisseur van de kuststrook 
pakt hij vrijwel alles op wat voorbij komt 
aangaande strand, boulevard en het achter-
gelegen gebied tot aan de Gevers Deynoot-
weg. Een enerverende, maar mooie baan, 
vindt Eite.

Boulevardmanager ben je ook na de offici-
ele werktijden, weet de bestuurlijk ervaren 
Eite. Paraat staat hij altijd. “Maar ik sta niet 
24/7 aan, hoor. Ik ben gelukkig niet alleen. 
Het werk doe ik samen met mijn collega 
Peggy ten Hoopen.” Hij vindt het dus geen 
probleem. Neem gisteravond. Eite kreeg een 
melding over een dikke laag mosdiertjes op 
het strand van 100 meter lang. “Gezien het 
seizoen moeten we die laag schuim zo snel 
mogelijk laten afvoeren”, vertelt Eite. “Ik 
deed gisteren gelijk de voorbereiding, zet-
te alles in gang. Want mensen moeten aan 
het werk en materieel moet er naartoe. Het 
wachten is nu op goedkeuring door Rijkswa-
terstaat. Is die er eenmaal, dan kunnen we 
aan de slag.” Zomaar een voorbeeld van wat 
Eite dagelijks tegenkomt. En dan zijn er nog 
legio andere ad hoc problemen waarvoor 
hij in samenwerking met het stadsdeelteam 
en de gemeente een oplossing moet zien 
te vinden. Zo moesten ze terstond passen-
de maatregelen nemen toen door een con-
structiefout het kelderdak van Legoland op 
de boulevard niet sterk genoeg bleek om 
zwaar vrachtverkeer te dragen.

Diverse functie
Eite is de facto regisseur van de kuststrook, 
een gebied dat begint bij de laatste strand-
tent Het Puntje en eindigt bij het haven-
hoofd. Alles wat de kuststrook aangaat pas-
seert vaak eerst hem. Hij is tevens betrokken 
bij de acties op het gebied van veiligheid 
en leefbaarheid. “Onze taak is het dagelijks 
beheer en het onderhoud van boulevard, 
strand en directe omstreken. Daarnaast ben 
ik het aanspreekpunt voor alles wat langs-
komt. Ik sta in contact met bewoners, bewo-
nersorganisaties, ondernemers, de Vereni-
ging van Strandexploitanten Scheveningen 
en de Vereniging van Boulevardonderne-
mers Scheveningen, KNRM, politie, Haven-

dienst, de handhavingsdiensten en Veilig-
heidsregio Haaglanden. Ook adviseren we 
de gemeentelijke dienst die vergunningen 
afgeeft voor evenementen. Ik zorg ervoor 
dat de beheerkosten aan de voorkant goed 
geregeld zijn. Heb in mijn functie vaak te ma-
ken met meerdere wethouders, stadsdeel-
wethouder Anne Mulder, de burgemeester 
en de gemeenteraad.” Eite heeft dus veel 
om handen, maar dat is wat hem juist mo-
tiveert. “Ik vind mijn spilfunctie, die heel di-
vers is, prima. Dat is de charme van dit werk. 
Scheveningen is een dynamisch stadsdeel, 
waar veel gebeurt. Je weet nooit wat je de 
volgende dag tegenkomt. Die onvoorspel-
baarheid maakt mijn werk nooit saai. Geen 
dag is hetzelfde.”

Overlast aan de Scheveningse kust is een hot 
issue, waar Eite mee te maken heeft. “Het 
heeft effect op het achterliggende gebied. 
Als automobilisten zomers op zoek zijn naar 
een parkeerplek en door aanpalende buur-
ten rijden dan is dat niet fijn voor bewoners. 
Er is sprake van overlast door groepen jon-
geren en jongvolwassenen. Sommige auto-
mobilisten en motorrijders deden een rond-
je racen door Scheveningen-Dorp en -Bad. 
Om dat tegen te gaan zorgden we voor de 
plaatsing van slagbomen bij de boulevard. 
En in de strijd tegen parkeeroverlast haal-
den we de wielklemmen uit de mottenbal-
len. De gemeente geeft prioriteit aan het 
Actieplan Aanpak Overlast Scheveningen 
en de bijhorende toekomstvisie voor Sche-
veningen-Bad. Nodig, want de overlast is 

heel breed: groepen die zich niet gedragen, 
parkeerdrukte of wildkampeerders op het 
strand, bijvoorbeeld. Samen met onze part-
ners, collega’s van de gemeente, bewoners 
en ondernemers zijn we continu bezig met 
bestrijding, maar dat is een proces van de 
lange adem. Een goede integrale werkwij-
ze. Aanleiding voor genoemd actieplan was 
nooit vertoonde drukte en bijbehorende 
overlast begin augustus 2020 op Schevenin-
gen. Alles was vol! Toen besloten we om de 
toegangswegen naar de badplaats tijdelijk af 
te sluiten. Tegenwoordig werken we in het 
kader van crowd control-maatregelen met 
druktescenarios, zoals bijvoorbeeld ‘Oranje’. 
Bij dit scenario roepen we bezoekers op om 
niet meer met de auto naar Scheveningen te 
komen, maar gebruik te maken van OV, fiets, 
(deel)scooters of Park & Beach.

Perfecte plaatje
Wat komende tijd gaat spelen is de herin-
richting van de Middenboulevard bij het Kur-
haus. Ook hier is de boulevardmanager als 
adviseur nauw bij betrokken. “Het wandel-
gedeelte laten we vanaf november helemaal 
opknappen, er komt een andere inrichting 
van de openbare ruimte met nieuw straat-
meubilair. Er is nu veel steen op de boule-
vard en we kijken naar vergroening om hit-
testress tegen te gaan. Je moet dan denken 
aan groenvakken met helmgras, want bo-
men zijn door het zeeklimaat niet mogelijk.” 
Daarnaast krijgen de strandtenten een ande-
re plaatsing met meer tussenliggende ruim-
te en zal de ‘zomerboulevard’ waarschijnlijk 

permanent op het strand blijven liggen. Hoe 
ziet het perfecte Scheveningen er dan uit 
over een tijdje? “Dat is als de beachcleaners 
niet meer nodig zouden zijn, 50 procent van 
de toeristen met het OV of de fiets komt, de 
horeca op boulevard en strand bloeit, bewo-
ners met plezier op de boulevard flaneren 
zonder al te erge overlast, er sprake is van 
echt duurzaam ondernemen en ik alle stake-
holders in het gebied ken en zij mij weten te 
vinden. We willen wél toeristen, maar dan 
alleen bezoekers die beseffen wat hun komst 
voor de Scheveningers betekent.”

Zeven jaar is Eite nu boulevardmanager. Hij 
noemt enkele hoogtepunten waar hij aan bij 
droeg. “Meest memorabele moment was de 
aanname van het De Kust Gezond-program-
ma door de gemeenteraad, omdat deze op 
de lange termijn een positief effect zal heb-
ben op Scheveningen. Heel belangrijk dus. 
En die ‘zwarte dag’ in augustus 2020 leidde 
tot een integrale aanpak van overlast. Daar 
zitten nu een heel gemeentelijk programma-
team op en de werkgroep Veilig en Leefbaar 
Scheveningen. Dat is een heel goede zet ge-
weest. Voorts juichen we de samenwerking 
toe met TrasUrehunt en Grondstofjutters.nl 
waarmee we de thema’s schoon en duur-
zaamheid promoten.”  

Tekst: Harry Oosterveen
Foto: Eite Levinga

Boulevardmanager geeft inkijkje

Eite Levinga werkt hard aan een leefbare kust

Berichten van WOS
Oproep aanpak Herinrichting Keizerstraat
De gemeente werkt aan een plan voor de Kop van de Keizerstraat. Tevens maakte zij plan-
nen om wateroverlast in de Keizerstraat in de toekomst te voorkomen. Bewonersorganisa-
tie Wijk Overleg Scheveningen-Dorp is alleen betrokken bij het plan Kop van de Keizerstraat 
en niet bij de verdere plannen voor de Keizerstraat. Ik ben van mening dat er voor de 
gehele Keizerstraat een integraal herinrichtingsplan moet worden gemaakt. Om ook een 
stem vanuit de bewoners te laten horen bij de herinrichting van de Keizerstraat doe ik bij 
deze een oproep om hierover mee te denken op maandag 29 augustus 2022. In de zaal van 
WOS aan de Badhuisstraat 175, eerste etage, houden we daartoe een bijeenkomst die om 
19.30 uur start. Als u mee wil doen aan de werkgroep stuur dan even een bericht naar:  
wos@scheveningendorp.nl onder vermelding werkgroep Keizerstraat.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Hans Grijzen, telefoon: 06 1215 1222.

September themamaand hondenpoep
De maand september staat in het teken van hondenpoep. Want hondenpoep op straat is 
één van de grootste ergernissen van bewoners. Met activiteiten in de wijk roepen WOS 
en de gemeente baasjes op de poep van hun hond netjes op te ruimen en weg te gooien. 
Of op zijn Rotterdams gezegd: kakkie hoort in het zakkie. De actiemaand is onderdeel van 
het wijkagenda thema ‘Schone en groene wijk’. U ontvangt binnenkort een brief met meer 
informatie over de actie.
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Jan Lautenbach stopt als voorzitter van 
WOS. Binnenkort houdt de bewonersorga-
nisatie verkiezingen voor een nieuwe voor-
zitter. Na elf jaar vindt Jan het welletjes en 
tijd voor een fris gezicht aan het roer. In 
al die jaren maakte hij zich sterk voor een 
prettig en leefbaar Scheveningen. Samen 
met de vriendelijke doch immer kritische 
Jan blikken we terug op elf mooie jaren. 
Want de huidige voorzitter maakte mooie, 
noemenswaardige momenten mee.

We ontmoetten Jan Lautenbach (74) op het 
WOS-kantoor in het Kalhuis, waar hij al ja-
ren op de eerste verdieping het secretariaat 
bestiert en vergaderingen van de WOS voor-
bereidt. Steevast op de rechter computer in 
de kleine werkruimte. Buiten straalt de zon, 
binnen is het lekker koel. “Ik vond het boei-
end, mijn werk voor Scheveningen-Dorp”, 
start Jan zijn verhaal. “Het ging allemaal over 
zaken in de eigen wijk. Als voorzitter ben je 
anders betrokken dan als een gewone bewo-
ner. Ik mocht mooie dingen meemaken: de 
vernieuwing van het Prins Willemplein en de 
herinrichting van de keerlus van Lijn 11 met 
de piratenboot. Om een paar van die fysieke 
dingen te noemen die we samen met bewo-
ners deden en waar ik betrokken bij was.”

Jan roemt de betrokkenheid van bewoners 
ten tijde van zijn voorzitterschap. “Neem de 
ontwikkeling van de Verkeersvisie voor Sche-
veningen, waarvan de gemeente de uitvoe-
ring te lang liet liggen. Samen met andere 
bewonersorganisaties en Den Haag pakte 
WOS die op. Mensen met verschillende ach-
tergronden kwamen tot een sluitende visie. 
Voor hetzelfde geld was er ruzie onderling 
ontstaan, maar dat gebeurde niet.” Een kri-
tiekpunt heeft Jan desondanks. “De door-
looptijden van dit soort zaken duren wat mij 
betreft te lang. Van de gemeente uit mogen 
die wel wat korter.” De elf jaren van voor-
zitterschap vond Jan prettig verlopen. “Het 
leukste wat ik mocht meemaken? De herin-
richting van de keerlus en het Prins Willem-
plein. De bewoners deden heel enthousiast 
mee aan de plannen en dat zal ik me blijven 
herinneren.” Toch breidt Jan er een eindje 
aan. “De reden om te stoppen is omdat ik 
het wel genoeg vind. Telkens komen dezelf-
de soort dingen voorbij en op een gegeven 
moment heb je ’t wel gezien. Dan is het goed 
dat er iemand komt die er met een frisse blik 
naar kan kijken. Los daarvan vond ik het na 
elf jaar wel goed zo. Ik deed mijn voorzitters-
werk met veel plezier.”

Na elf jaar stopt Jan Lautenbach als WOS-preses

‘Met plezier voor een leefbaar Scheveningen gewerkt’

Goed gevoel
Veel heeft Jan in zijn algemeenheid kunnen 
doen als voorzitter. Zo waren er bijvoorbeeld 
de overleggen met bijvoorbeeld het stads-
deelkantoor. Het samenspel daarmee beviel 
de uitgaande WOS-preses. “Als plannen in 
haar invloedssfeer liggen, gaat ze er voort-
varend mee aan de slag. Het is goed als het 
stadsdeel dingen vanuit de bewoners hoort. 
De afgelopen jaren was het fijn om de scha-
kel tussen beide partijen te mogen zijn. Men-
sen zijn niet zo geneigd zelf naar het stads-
deelkantoor te stappen. Ons voordeel is dat 
we de personen op de afdelingen kennen, 
we hebben makkelijker toegang. De wissel-
werking loopt goed daar waar het stadsdeel 
beslissingsbevoegdheid en de financiën 
heeft. Aan mijn werk als woordvoerder voor 
de bewoners hou ik een goed gevoel over. 
Maar ik doe meer. Ik hou het secretariaat bij, 
beantwoordt e-mails, bereidt vergaderingen 
voor en stel de agenda vast voor de openba-
re vergadering van het Algemeen Bestuur. En 
ik doe de externe vertegenwoordiging naar 
de buitenwacht, dus politie, BIZ Keizerstraat, 
ondernemers, gemeente, media. Als er el-
lende is op Scheveningen, weet de pers ons 
te vinden. Willen ze bijvoorbeeld weten wat 

wij van een situatie vinden, zoals toen met 
de vonkenregen tijdens Oud & Nieuw enkele 
jaren terug.

Bestuurservaring had Jan al voordat hij 
WOS-voorzitter werd. Hij was actief bij 
de FNV Dienstenbond en hij zat in het be-
stuur van de Kamer van Koophandel Den 
Haag, later KvK Haaglanden. “Mijn werk als 
WOS-voorzitter heeft zo zijn raakvlakken 
daarmee”, betoogt Jan. WOS vroeg de oud 
FNV’er zich kandidaat te stellen voor het 
voorzitterschap toen zijn voorganger ermee 
stopte. Lang nadenken hoefde hij niet. “Ik 
had wat gesprekken en toen volgde de ver-
kiezingsprocedure. Ik was gestopt met wer-
ken en nu zou ik wat anders om handen heb-
ben. En het leek me interessant.” Hij weet dat 
er veel wordt gevraagd van de WOS-voorzit-
ter. “Je moet weten wat er speelt in de wijk 
en vaak moet je ter plaatse gaan kijken om 
je op de hoogte te stellen van een situatie. 
Weten waar het precies over gaat is van im-
portantie. Dat kan een weg zijn die niet veilig 
genoeg is, of waar automobilisten te hard rij-
den. Leegstand op het dorp is ook zoiets. Dat 
speelt bijvoorbeeld in de woonwijken dicht 
bij de boulevard. Daar let ik op. Het helpt 
dat ik er vlakbij woon. Als iemand een mail 

stuurt of me aanspreekt op straat ga ik altijd 
kijken.” Herkennen bewoners Jan inmiddels 
dan zo goed? “Ik ben wel eens in de krant 
geweest en op TV/Radio West. Een heleboel 
kennen me dus van gezicht.”

Kritisch
Met de mensen waar hij het allemaal voor 
deed, de Scheveningers, had Jan volgens ei-
gen zeggen zelden persoonlijk problemen. 
“Zij zijn altijd bijzonder vriendelijk geweest 
naar mij toe.” Met wethouder Anne Mulder 
verliep het wat minder vlot. “Ik ben door 
hem voor cynisch versleten. ‘Ik heb dat aan 
jullie, de gemeente, te danken’, antwoordde 
ik toen”, zegt Jan, die er zich de schouders 
niet over wenst op te halen. “Ik vind dat je 
kritisch moet zijn.” Jammer vindt Jan het niet 
dat hij gaat stoppen. “Er zijn genoeg ande-
re dingen in het leven te doen, al heb ik nog 
niks concreets in gedachten. Contacten zal ik 
niet missen, want ik zal genoeg mensen te-
gen blijven komen op straat.”

Tekst en foto’s:Harry Oosterveen

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.

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

Colofon
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Ergens in een Scheveningse woning bestaat 
een complete stripverzameling. Bijeenge-
bracht door Scheveninger Ted van Onzen. 
Vitrinekasten tonen stripfiguurtjes, in de 
woonkamer boven staan complete strip-
boekenseries. Op de tussenetage heeft Ted 
nog veel meer reeksen in bewaring. En dan 
zijn er nog de duizenden reclamefiguurtjes, 
weggestopt in kasten. Direct herkenbaar: 
een hele reeks smurfenpoppetjes. De ver-
zameling van Ted is verbazingwekkend 
groot. Van stoppen met verzamelen heeft 
hij nog nooit gehoord.

Dat dat allemaal past in een relatief kleine 
woning is het eerste wat je denkt. Maar Ted 
maalt er niet om. Een echte verzamelaar, zo 
weet hij, vindt overal wel een plekje voor 
nieuwe addities. “Van jongs af aan ben ik 
lezer van stripverhalen”, vertelt Ted. “Dat 
begon met Donald Duck. Tot jaartal 2010 
heb ik de serie bijna compleet, vanaf 1957. 
Ook las ik de stripbladen Kuifje, Robbedoes, 
Arend, Sjors en Sjimmie, later de Eppo ge-
noemd. Al deze stripweekbladen bestaan 
niet meer, alleen Eppo is er nog. Ik heb een 
probleem met dingen weggooien, dus de 
stapels weekbladen bleven groeien. Want 
het is in de vakanties lekker lezen op de bank 
met een zak chips. Van lieverlee kwamen 
de albums erbij. Op een gegeven moment 
maak je er een boekenplank voor, gevolgd 
door een tweede. Of de strips verdwijnen in 
dozen. En zo breidt het zich dan uit. Nu heb 
ik 12.000 albums en duizenden losse week-
blaadjes, pulpstrips, en krantenknipsels van 
strips, zoals Oliver B. Bommel, waar ik een 
groot fan van ben. Ik heb een voorliefde voor 
zwart-wit. Kleur vermindert mijns inziens de 
kwaliteit van het tekenwerk.”

Franka
Ted heeft veel bekende strips die uitgeverij-
en in het Nederlands uitbrachten. Voorbeel-
den daarvan zijn natuurlijk Suske & Wiske 
en Rik Ringers. Maar ook Eric de Noorman, 
Kapitein Rob, Thorgal, Trigië en Storm lig-
gen te wachten op Ted’s lezersoog. En dan 
zijn er nog Kuifje en Dan Cooper en al die, 
vele, andere. “Het is niet alleen de tekenstijl 
die me trekt, ik kijk ook of het verhaal me 
aanspreekt. Het moet niet te gemakkelijk 
getekend zijn. Natuurgetrouw, niet natuur-
getrouw, het maakt mij niet uit.” Franka is 
Ted’s favoriete strip. Hoewel het tekenwerk 
van Henk Kuipers vaak druk en ingewikkeld 
is, waardoor de essentie van een plaatje ver-
loren dreigt te gaan in geroezemoes, moet 
je toegeven dat het vakwerk is. “Kuipers wil 
veel vertellen in één tekening. Hij is heel 
sterk in het tekenen van een decor dat ook 
het verhaal vertelt. 

Hij blijft schaven aan zijn werk, is nooit te-
vreden over het eindresultaat. Het voorwerk 
en research dat Kuipers doet is prachtig.” 
Ook heeft Ted Haagse Harry in huis. “Als 
Scheveninger/Hagenaar kun je daar natuur-
lijk niet omheen.” Ted ziet een duidelijke 
scheidslijn tussen Franse en Belgische strips. 
“De Belgische zijn het leukst, meer bourgon-
disch, humoristischer en meer cartoonesk. 
Franse strips neigen naar natuurgetrouw.” 
Voor striptekenaren heeft hij groot ontzag. 
“Striptekenen ziet men in de hogere kunst-
echelons doorgaans niet als kunst. Dat is het 
wel, sterker het is de negende kunstvorm, zo 
zeggen sommigen.”

Een verdieping lager, zien we pas de wer-
kelijke omvang van Ted’s stripverzameling. 
Op planken staan onnoemelijk veel series 
stripboeken. Twee wanden zijn ermee ge-
vuld. Je kunt er niet zomaar bij. Er zitten uit-
schuifbare plankjes voor waarop honderden 
stripfiguurtjes, tekenfilmfiguren, of pvc-fi-
guurtjes uit de reclamewereld staan. Wil je 
een stripboek pakken, prima, moet je eerst 
zo’n plankje weghalen. Een hele reeks smur-
fen staat keurig netjes in het gelid. Ted trekt 
de ene na de andere kastlade open: vol met 
pvc-reclamepoppetjes, zoals de The GoGo’s 
die je bij de C1000 kon sparen. 34.000 in to-
taal. “Ze zijn leuk om te hebben. Als je een-
maal het virus hebt… Raakvlak is het strip-
gebeuren en het houdt nooit op.” Ook is er 
een la met sleutelhangers van tekenfilmfigu-
ren. Een andere bevat flippo’s. Ted: “Als ik er 
vrolijk van wordt, koop ik het.” Bij de deur 
laat hij tientallen strippockets zien. Op dit 
moment spaart Ted vooral de pvc-poppetjes 
en strips. “Maar tegen een te koop staande 
verzameling speldjes of sleutelhangers zeg ik 
nooit nee als het interessant is.” Zowel bene-
den als in de woonkamer heeft Ted vitrine-
kasten met daarin zijn striphelden. We zien 
zelfs Jan, Jans en de kinderen en de Aste-
rix-helden in miniformaat. In de kast vinden 
we Kuifje en consorten terug, evenals diens 
befaamde rood-wit geblokte raket-naar-de-
maan. De Scheveninger vindt nieuwe toe-
voegingen overal. “Zoals op vlooienmarkten. 
Met corona was het dus afkicken. Markt-
plaats, Ebay en Vinted afstruinen was toen 
een goed alternatief. En ruilen natuurlijk.” 

Oerinstinct
Als een echte jager-verzamelaar, zoals hij dat 
noemt, houdt Ted van de jacht op het ont-
brekende. “De spanning zit hem in het zoe-
ken naar nieuw materiaal. Het vinden van 
iets is al een beleving, het geeft een kick als 
je weer iets speciaals vindt, zoals het laatste 
ontbrekende strip- of pvc-figuurtje van een 
reeks.

Zô maer ‘n praetje
Mijn moeder sprak geen enkele buitenlandse taal. Als serveerster in Scheveningen tus-
sen de wereldoorlogen had ze wat Duitse woorden paraat, genoeg om te kunnen tellen. 
Dat ze geen Engels sprak brak haar op toen ze in Canada haar kleinkinderen ontmoette 
met wie ze niet kon communiceren. Ze wilde veel voor ze doen, maar bijna niets lukte. 
De tragiek deed het heimwee groeien. Ze was geen studietype, maar meer een doener, 
zitten achter de boeken, regels erin stampen, woordjes leren: het was niets voor haar. Het 
enige woord dat ze in Canada kon uitbrengen was ‘dubbeljoesie’, waarin de kenner WC zal 
herkennen. Helaas gebruikte men dat woord niet, maar zei beschaafd ‘bathroom’, wat ze 
weer niet begreep, dat leek op badkamer.

Ik vind het verwonderlijk. Ze pikte namelijk heel snel dialecten op, gaf nummertjes Am-
sterdams en Rotterdams weg. Ze had in Antwerpen Vlaams geleerd en op Schevenin-
gen, waar ze haar gelukkigste jaren doorbracht, genoot ze van het Schevenings, vooral 
doordat mijn tante Toos, die bij de Gruyter werkte in de Keizerstraat (nu Gall&Gall), met 
een Scheveninger, ome Piet Vrolijk, was getrouwd en de familiebijeenkomsten in die ja-
ren overvloeiden van het Schevenings (terzijde, ik had veel Ome Pieten, Ome Jannen 
en Ome Kezen en tante Annies en Marietjes. Zijn die er nog wel? Ik vind het leuker dan 
Ome Memphissen,en tantes Cheyennes). Ze sloeg de woorden in haar geheugen op en 
gebruikte ze. Het ‘Jae nietan?’ was niet van de lucht, met juist dat ene muzikale spronge-
tje op ‘niet’. Mijn moeder verkneukelde zich toen ze in een rapport van een ambtenaar 
van het ‘maatschappelijk hulpbetoon’ (steun) las: ‘ik sting perplex’. Eens kwam ze thuis 
en vertelde dat er twee jongens ruzie hadden bij de haven. De een trok zijn klomp uit en 
bedreigde de ander daarmee. Ik herinner me letterlijk wat ze citeerde: ‘Zie je die punts 
van da ‘oblok, die zit daelijk in je ‘arses’. 

Het is heel lang geleden, mijn moeder stierf in 1959, maar er waren voldoende zinnen die 
de gevechten bij de Bloedpoort ‘met de blanke saebel’ weergaven. Ik weet ze niet meer. 
Ik dacht bij het schrijven van dit stukje aan Immetje (mevrouw Moen-Knoester) die op 18 
april van dit jaar overleed. Zij zou ongetwijfeld mijn Scheveningse spelling verbeterd heb-
ben, want met haar authentieke stukjes ‘Zô maer ‘n praetje’ hield zij het dialect in ere. Ik 
heb een bundeltje met stukjes en gedichtjes van haar, waarin ze ook over de snoepwinkel 
van mijn oma in de Keizerstraat vertelde: ‘…die prachtzaek van Van Buuren’. Een betiteling 
die ik ook van een mijnheer Knoester hoorde toen ik mij aarzelend presenteerde bij de 
eerste WOS-vergadering die ik bijwoonde, terug uit ballingschap.

Emma Sophie Ludmilla Knoester werd 88 jaar, een gezegende leeftijd. Maar ik mis die 
‘praetjes’, ik mis het Schevenings dat je in Muzee nog wel hoort. Het soms lelijke Neder-
lands dat ik hoor, doet mij verlangen naar de tijd dat men het dialect gebruikte zonder 
dat het een in stand gehouden rariteit was, maar gewoon de levende taal van alledag. 
Als ik naar de halte van lijn 1 (ik zeg onbewust nog vaak lijn 8) loop, lees ik in de Wasse-
naersestraet het gedicht als muurschildering die Immetje en haar teksten eren. ‘De gar-
rentpelsters’ staat op de plek waar je Den Haag dichterbij ziet komen. Het doet me soms 
wat verdriet, te weten dat dit stuk cultuur nog maar een marginaal bestaan leidt. Laten 
we een jaarlijks concours organiseren waarin Scheveningers teksten in het Schevenings 
inleveren en we de winnaar bekronen met de IMMETJEtrofee. Misschien kunnen we dan 
wat meer aandacht voor dit mooie relict van een zeer oud dialect in ere houden.

Hans Franse

Strips: een huis vol vrolijkheid

Iedere keer komt er een nieuwe uitdaging bij 
om een andere serie compleet te krijgen. En 
ik zoek ook van bestaande series poppetjes 
die net even anders zijn door afwijkingen in 
kleur of poses.” Of het een enorme verza-
meling betreft laat Ted even in het midden. 
Dan: “Noem het maar een grote collectie.” 
Na al die jaren sparen voelt Ted van Onzen 
nog steeds de passie voor verzamelen van 
strips en aanverwante zaken. 

Kinderachtig vindt hij dat niet. “Er zijn men-
sen die Dinky Toys sparen of Barbiepoppen. 
Verzamelen houdt je jong en jong van geest. 
Het is het oerinstinct van de jager-verzame-
laar. Struinen is gewoon leuk.”

Tekst en foto’s:
Harry Oosterveen
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Onze vissersvrouw het beste buitenkunstwerk?
Het programma ‘De ochtend van 4’ (tussen 7 en 9 ’s ochtends) van de klassieke zender 
NPO Radio 4, organiseerde vorig jaar een soort ‘verkiezing’: luisteraars konden per re-
gio een buitenkunstwerk voordragen. Vervolgens bepaalden per regio stemmen wat 
het meest geliefde werk was. Daarna koos het programma uit die regionale winnaars 
het beste van Nederland. Ik had niet gedacht dat er zo veel belangstelling zou zijn. Het 
door mij voorgedragen beeld van Loek Bos ‘Indische tantes’ in de Frederik Hendrik-
straat, vlakbij het plein, haalde het niet. Jammer, het is een beeld dat tekenend is voor 
een bepaalde periode in Den Haag, toen nog ‘de weduwe van Indië’. Ook dit jaar vindt 
er zo’n verkiezing plaats. Ik wilde voor 2022 weer een beeld voordragen: het beeld van 
onze vissersvrouw op de boulevard, het stoere beeld van Gerard Bakker. Ik vind name-
lijk dat dit beeld zo veel in zich verenigt. Ik had deze tekst klaar, maar, geloof het of niet, 
door de grote hitte was de batterij in mijn telefoon uitgezet en had het glas bijna bol 
gedrukt. Ik had drie dagen geen communicatiemogelijkheid, maar wilde dit inspreken.

Kniertje is een vertrouwd beeld: ik heb foto’s van demonstraties, vreugdevuren (nou ja, 
vreugde) zomerfeesten, sneeuwjachten, zomerhitte, en lege corona-stranden. Het kunst-
werk is altijd herkenbaar aanwezig, steekt boven mensen uit, draait geweld haar rug toe, 
bewaakt het strand en kijkt naar de parkeerplaats van lege cruiseschepen. Het is een leuk 
beeld. Als elke toerist die via telefoon of camera een foto van ‘onze’ vissersvrouw maakt mij 
met een euro zou verblijden zou ik mijn hypotheek hebben kunnen aflossen en er nog een 
elektrische auto aan overhouden. Wat zou de boulevard dan rustig zijn en minder stinken. 
Het is een met emoties geladen beeld. Emoties aan de tijd toen de vissers nog duidelijk 
zichtbaar waren in het dorpsbeeld. Uit de tijd dat er na de storm vrouwen uitkeken over 
zee om te zien of het schip waarop man en zonen voeren veilig terug zou keren. Nog steeds 
ben ik verdrietig wat ik onder aan de muur van de boulevard lees, al die tragische namen 
van vaak heel jonge mensen die op zee bleven, zoveel verloren levens voor de visvangst. 
Ik herinner me die tijd van de jaren veertig en begin vijftig nog heel goed, dat je ook die 
stoere vrouwen met hun haringkarren naar Den Haag zag fietsen om daar al of niet ‘groe-
ne’ haring te verkopen en men zeker onder elkaar de Scheveningse taal nog alom sprak. 

Die tijd is voorbij. Nu liggen er altijd bloemen bij het beeld: na begrafenissen van 
Scheveningers die het aardse Uiterjoon voorbij zijn, leggen nabestaanden vaak de 
bloemen daar. Ook bij de herdenking hopen de bloemen zich op. Dan blijkt die Sche-
veningse samenleving nog sterk te zijn. Het is een iconisch beeld: het staat voor Sche-
veningen, badplaats, overgenomen door de stad qua bebouwing en bevolking, het 
staat voor de restanten van de vissersplaats, die vroeger duidelijker zichtbaar waren 
dan nu. Het staat voor Scheveningen dat op weg is het Coney Island van Den Haag 
te worden, wat ik jammer vind. Gelukkig controleert de over de zee kijkende vissers-
vrouw ongewenste ontwikkelingen. Ik vind twee dingen jammer. Dat ons Kniertje het 
niet is geworden. Zadkine’s beeld uit Rotterdam neemt de plaats in. En dat ‘De Sche-
veninger’ niet bereid bleek mijn stukje op te nemen om een eventuele publieksac-
tie te ondersteunen: er was geen ruimte voor en het viel buiten hun interessekring. 
Men raadde mij aan dit ‘persoonlijke’ verhaal in De Klinker te plaatsen’. Bij dezen dus. 

Hans Franse

WOS hield op 29 juni haar maandelijkse 
openbare vergadering van het algemeen 
bestuur. Wederom stonden diverse soorten 
overlast en de aanleg van het infiltratie-
systeem in de Keizerstraat centraal. Verder 
startte op Scheveningen-Dorp een deelau-
to-project en staan er stalen kisten op het 
strand om zandverstuiving tegen te gaan. 
Penningmeester Hans Grijzen gaf hier tekst 
en uitleg over. Er waren dus genoeg onder-
werpen om te bespreken.

Hans Grijzen vindt het triest te moeten con-
stateren dat er na dertig jaar nog steeds ver-
keers-, parkeer- en drugsoverlast op de bou-
levard is. De aanwezige wijkagent gaf aan 
dat de politie met man en macht werkt aan 
terugdringing ervan. “Ook achter de scher-
men doen we dat. Collega’s hielden geluids-
controles en schreven boetes uit. Er was re-
cent een integrale handhavingsactie die we 
zullen herhalen.” De politie probeert de wijk 
onaantrekkelijk te maken voor mensen die 
hier niets te zoeken hebben, bijvoorbeeld 
door aanwezig te zijn, bekeuringen te geven 
(ook slapers), te blijven controleren. “Helaas 
kunnen we vechtpartijen niet voorzien. Na 
een vechtpartij analyseren wij onder meer 
om welke groep het gaat en wat de oorzaak 
is.”

Scooters
Na deze uiteenzetting brachten WOS-leden 
punten naar voren. Een vraag luidde of de 
politie statistieken bijhoudt van wat waar 
weggehaald wordt, bijvoorbeeld weesfiet-
sen. “Als een sticker weggehaald is bij een 
fiets en opnieuw een sticker krijgt, houdt de 
politie dat dan bij?” De wijkagent: “Nee, dat 
doen we niet. De procedure gaat opnieuw 
in. De sticker moet van begin tot eind op de 
fiets zijn, dat wil zeggen tot het moment dat 
de gemeente de fiets laat weg halen. Dat ge-
beurt als de fiets aantoonbaar langer staat.” 
Een ander WOS-lid meldde dat dagelijks heel 
veel scooters door de Keizerstraat rijden. De 
wijkagent zegde toe dit punt mee te nemen. 
De aangeefster van het probleem consta-
teerde tevens dat mensen vaak fietsen op de 

boulevard en dat de politie niet handhaaft. 
Zij kreeg hiervan bevestiging van een ander 
lid, dat er meteen aan toevoegde: “En daar-
bij gaan elektrische fietsen harder dan ande-
re rijwielen.” Als antwoord gaf de wijkagent 
dat hij het punt aan de orde gaat stellen. 
Voorzitter Jan Lautenbach deelde mee dat 
automobilisten vaak hoge snelheden han-
teren in de Jurriaan Kokstraat. Handhaving 
zegde toe hier meer op te gaan letten. 

Verder ontbreekt een waarschuwingsbord 
voor overstekende kinderen op de Haringka-
de en in de Vijzelstraat heeft een instantie of 
persoon een invalide-parkeerplek-bord ver-
plaatst. Wegbeheer gaat hier een melding 
van krijgen, zo beloofde de wijkagent. Ten 
laatste zei een ander WOS-lid dat de prullen-
bakken de avond voor Vlaggetjesdag overvol 
waren en dat op vrijdag, zaterdag en zondag 
mensen veel afval, met name plastic, plaats-
ten bij de orac’s op de hoek Keizerstraat-Ko-
lenwagenslag. De politie adviseerde dit te 
melden via telefoonnummer 14070 of My-
CleanCity App. 

Keizerstraat
Onlangs verspreidde Den Haag een brochure 
over de aanpak van de wateroverlast in de 
Keizerstraat. Volgens het epistel is WOS bij 
het project betrokken, wat niet zo is. 

Eind mei verspreidde Den Haag een folder 
in Scheveningen-Dorp waarin zij het hoe en 
waarom uitlegt van de plaatsing van het in-
filtratiesysteem in de Keizerstraat. De flyer 
heet Aanpak wateroverlast Keizerstraat en 
omgeving. In de folder staan enkele zinssne-
den waarover WOS zich verbaasde. Hans 
Grijzen vroeg in een brief van 6 juni aan 
verantwoordelijk wethouder Hilbert Brede-
meijer om opheldering. Grijzen kreeg tot op 
moment van schrijven nog geen reactie te-
rug. Hieronder leest u de inhoud.

Geachte wethouder Hilbert Bredemeijer,
 
In de laatste week van mei 2022 kreeg be-
wonersorganisatie Wijk Overleg Schevenin-
gen-Dorp (WOS) kennis van de bijgevoegde 
folder Aanpak wateroverlast Keizerstraat en 
omgeving. Genoemde folder is blijkbaar in 
een deel van het werkgebied van onze bewo-
nersorganisatie huis aan huis verspreid.
 
Tot onze grote verbazing staat er op pagina 
3 onder andere het volgende:

AFSTEMMING BIZ EN WOS
VANAF DECEMBER 2021 OVERLEGT HET 
PROJECTTEAM MET DE BIZ EN DE WOS OVER 
DE BELANGEN VAN BEWONERS EN ONDER-
NEMERS. WE PROBEREN DE BELANGEN VAN 
ONDERNEMERS EN BEWONERS ZO GOED 
MOGELIJK IN TE PASSEN IN D WERKZAAM-
HEDEN ENZ.

MEEDENKEN OVER DE BESTE PLANNING
DE WENSEN EN BELANGEN VAN DE BIZ EN 
WOS HEBBEN GELEID TOT TWEE VARIANTEN 
WAARIN DE BELANGEN VAN IEDEREEN ZO 
GOED ALS MOGELIJK OPGENOMEN ZIJN ENZ.
 
Wij willen u graag onderstaande vragen 
voorleggen;
Ad 1. Wanneer heeft het projectteam met het 
WOS overlegd?
Ad2. Op welke wijze en met welke bewoners 
is de planning tot stand gekomen?
 
Voor de volledigheid merken wij op dat er op 
25 mei 2022 onder leiding van Sanne Oeh-
lers een werkgroep vergadering heeft plaats 
gevonden over de Kop van de Keizerstraat 
waarbij uitdrukkelijk is gemeld dat het pro-
ject Wateroverlast hier los van staat.
 
In afwachting van uw reactie kan ik u op 
voorhand mededelen dat het WOS uiteraard 
bereid is om te participeren in een nog in 
te stellen werkgroep Aanpak wateroverlast 
Keizerstraat en omgeving.

Waarbij wij direct opmerken dat zowel de 
aanpak Kop Keizerstraat en Aanpak water-
overlast Keizerstraat en omgeving, uit kos-
tenoverwegingen, naar onze mening als een 
gezamenlijk project dient te worden opge-
pakt.

Met vriendelijke groet,
Hans Grijzen 

Veel punten van aandacht op WOS-vergadering

Op woensdag 22 juni sprak Hans Grijzen pro-
jectleider Steven Chan voor het eerst en con-
fronteerde hem hiermee. Grijzen vroeg hem 
ook hoe de gemeente het wateroverlastpro-
bleem in de Keizerstraat gaat aanpakken. Het 
idee is opnieuw natuursteen (huidige bestra-
ting) te leggen. De WOS-penningmeester 
legde vervolgens kort de procedure uit. “Het 
komt erop neer dat de aannemer de straat 
drie keer openlegt. Ik stuurde inmiddels hier 
een mail over aan wethouder Bredemeijer. 
Ik stel voor een werkgroep Keizerstraat op te 
richten om samen met ondernemers en be-
woners een plan van de gehele Keizerstraat 
te maken (hierover leest u elders in deze De 
Klinker meer, red).” In de vorige uitgave van 
De Klinker stond op pagina 2 een reactie van 
de gemeente op een WOS-brief over leeg-

stand op Scheveningen-Dorp. Grijzen: “Ik 
ben van mening dat de gemeente op geen 
enkele vraag antwoord geeft. Ik wil de ver-
antwoordelijke wethouder te zijner tijd uit-
nodigen voor uitleg.”

Mededelingen
Het WOS ontving een bedankkaart van de 
weduwnaar van Immetje voor het betoonde 
medeleven. Woningcorporatie Vestia stuur-
de onlangs een brief omdat zij op zoek is 
naar vrijwilligers voor de huurdersraad van 
Vestia. Zij wil daar publiciteit aan geven. Jan 
Lautenbach meende dat WOS daar geen 
functie in heeft. Grijzen sprak kort geleden 
met boulevardmanager Eite Levinga. Die ver-
telde dat de gemeente experimenteert met 
stalen kisten op strategische plekken op het 
strand. Den Haag kijkt of het effect heeft op 
zandverstuiving. Grijzen deelde vervolgens 
mee dat er een nieuw deelauto-project op 
Scheveningen is. “Je kunt je inschrijven als je 
een auto wil delen.” De penningmeester leg-
de voorts kort de procedure uit en nodigde 
de initiatiefneemster uit voor een presenta-
tie. Ook kwam het beeld van een surfer dat 
kunstenares Kiek Bangert op de kop van de 
Keizerstraat wil plaatsen ter sprake, evenals 
de aanvraag voor een muurschildering in de 
Werfstraat-Korendijkstraat. Na de zomer-
vakantie komt er in samenwerking met het 
stadsdeel een bewustwordingscampagne 
voor hondenbezitters. Ten laatste maakte 
WOS bekend dat een Scheveningse bij het 
stadsdeelkantoor een aanvraag indiende 
voor groen bij de orac’s. Wordt dus vervolgd!

Sinds deze zomer staan er kisten van cortenstaal op het stand. Het gaat om een proef die 
moet uitwijzen of de bakken effect hebben op de verstuiving van zand.
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Rubriek: Update van
Stadsdeelkantoor 
Scheveningen

In deze terugkerende rubriek geeft het 
stadsdeelkantoor van Scheveningen een 
update over wat er speelt in Schevenin-
gen-Dorp. Deze update gaat over goede 
voornemens voor het najaar. Want voor 
veel mensen is de periode na de zomer-
vakantie het moment om hiermee aan 
de slag te gaan. Ook staan wij in deze up-
date stil bij het vertrek van Jan Lauten-
bach als voorzitter van de WOS.

De zomervakantie is voor veel mensen 
een moment van bezinning en goede 
voornemens. Zo willen veel mensen na de 
zomervakantie van hun vakantiekilo’s af. 
De mogelijkheden voor sporten en bewe-
gen zijn omvangrijk. Dit kan in de sport-
school of een yogacentrum, maar ook in 
Het Kalhuis is er een uiteenlopend sport-
aanbod. Van Tai Chi tot Zumba, Afrikaan-
se dans en Meer bewegen voor ouderen. 
Hier kunt u tegelijkertijd kennismaken of 
bijpraten met buurtgenoten. Bent u liever 
buiten actief bezig? Dan kunt u natuurlijk 
naar het strand voor een wandeling, om 
te hardlopen of te trainen op de Fitplaats 
naast Hart Beach. Ook de Playground op 
de Haringkade met een basketbalveld, 
voetbalveld, fitness parcours en calisthe-
nics is een aanrader.

Vrijwilligerswerk
Een ander voornemen is vrijwilligerswerk 
doen. Ook hiervoor zijn er tal van moge-
lijkheden in Scheveningen-Dorp. Dit voor 
een aantal vaste uren en momenten per 
week of op flexibele basis. Misschien weet 
u zelf al waar u aan de slag wilt als vrijwil-
liger en kunt u dit zelf regelen. Bent u nog 
op zoek naar een leuke plek om vrijwilli-
gerswerk te doen? Het vrijwilligerspunt 
Scheveningen biedt praktische en per-
soonlijke ondersteuning aan bewoners 
die vrijwilligerswerk willen doen in stads-
deel Scheveningen. Via telefoonnummer 
070 416 2020 kunt u een afspraak maken 
voor een oriënterend gesprek met het 
Vrijwilligerspunt. Of bekijk vacatures via 
www.vrijwilligerspuntscheveningen.nl. 
Ook op www.denhaagdoet.nl/schevenin-
gen staan vacatures in de buurt.

Soms komt actief samenzijn samen met 
het doen van vrijwilligerswerk. Bijvoor-
beeld door zwemmaatje of wandelmaatje 
te worden. Kortom, genoeg mogelijkhe-
den om met een of beide voornemens 
aan de slag te gaan!

Vertrek Jan Lautenbach
Jan Lautenbach stopt als voorzitter van 
de WOS. Dit is het eind van een tijdperk 
waarin Jan onverminderd en vol overgave 
opkwam voor de belangen van Scheve-
ningen-Dorp en haar wijkbewoners. Wij 
hebben de afgelopen jaren met plezier 
samengewerkt met Jan en wij willen hem 
bedanken voor zijn inzet en kritische blik 
waarmee hij de gemeente scherp hield. 
Dit voor de meest uiteenlopende onder-
werpen en altijd met het belang voor 
bewoners en ondernemers uit de wijk 
voorop. 

Hoewel we Jan als voorzitter zullen mis-
sen, blijft hij wijkbewoner van Schevenin-
gen-Dorp. Wij zijn blij dat wij hem in die 
hoedanigheid nog tegen gaan komen. Wij 
wensen Jan het beste voor de toekomst 
en zullen hem op een later moment nog 
eens in het zonnetje zetten.

Stadsdeelkantoor
Scheveningen

Scheveningen duikt nu en dan op in ro-
mans. Wie goed zoekt, weet die boeken te 
vinden. Ton van Rijn uit Scheveningen lukte 
het en deed een inventarisatie. Hij vond zes 
romans en doet daarvan verslag in dit drie-
luik. “We maken een literaire tocht door de 
buurt. Daarbij bespreek ik zes ‘adressen’ 
uit ons dorp die iets te maken hebben met 
het werk van evenveel auteurs. Leuk om te 
zien hoe je eigen omgeving voorkomt in het 
werk van bekende schrijvers.” Hieronder 
volgt het laatste deel.

Kees Ruys, Een plek om te verdwijnen
Kees Ruys debuteerde in 1986 met de ro-
man Een afgedragen huid. In 1996 verscheen 
Een plek om te verdwijnen. Het is het ver-
haal van een crisis die Astrid doormaakt in 
een hotel te Scheveningen. Daar heeft ze 
een kennelijk uitzinnige liefdesnacht gehad 
met een volslagen onbekende en die erva-
ring woelt haar herinneringen los. Zij gokt 
met haar leven, omdat ze daar eindelijk iets 
mee doet. ‘Rijp voor het RIAGG verkiest zij 
het op Scheveningen naar mannen te haken 
en haar geld naar het casino te brengen. 
Met recht een plek om te verdwijnen.’ Een 
mooi intermezzo op het zomerse strand bij 
de Pier: “Ze volgde het plankier tot aan het 
eind en zigzagde met haar gymschoenen in 
de hand tussen windschermen, kinderen 
en honden door naar het water. Het was 
midden augustus. De oostenwind bracht de 
eerste kwallen naar de kust, die glommen in 
het zand als de angstogen van ingegraven 
monsters, zoals haar vroeger eens was wijs-
gemaakt. Ook de schelpen lagen er nog pre-
cies zoals ze die zich herinnerde, in dezelfde 
fantasieloze soorten van haar kindertijd, met 
dezelfde langwerpige uitzonderingen die je 
eerst verzamelde om ze later, uit verveling, 
onder je voetzolen te vergruizelen. Voelen 
met je voeten, nergens deed je dat bewus-
ter dan op de schelpstroken aan zee. Vond 
je ze op bospaden, dan kwam het niet in je 
op je schoenen uit te trekken. Langs de hele 
kustlijn lag het strand bezaaid met woelende 
lichamen, opgenomen in een warmte en een 
onbeweeglijkheid die hen in de diepte van 
hun wezen naar een oerbestaan moest te-
rugvoeren. ‘Aan zee voel je de eeuwigheid ...’ 
- het was één van die clichés die ook zij bij ie-
dere gelegenheid opnieuw als ‘juist’ ervoer. 
Maar waar de tallozen er hier in slaagden in 
die eeuwigheid te delen, en voor een mid-
dag goddelijk te zijn, was het bij haar juist 
het besef overleefd te wórden dat haar aan 
zee intens kon opluchten. (…) Ze aarzelde of 
ze een stoel zou huren of op haar handdoek 
zou gaan liggen. Het eerste was onvrij, het 
tweede wat armoedig, zeker als je toch al 
geen ruimte had; zo ver als ze kon zien was 
het strand afgeladen. Omdat het optisch 
bedrog kon zijn, liep ze toch nog een eindje 
door…”

Annejet van der Zijl, Sonny Boy
Annejet van der Zijl specialiseerde zich in 
het reconstrueren en navertellen van waar 
gebeurde verhalen. Een van de eerste voor-
beelden van haar talent is Sonny Boy. Het 
verhaal: in 1928 ontmoeten Rika van der 
Lans en Waldemar Nods elkaar. Hun liefde 
voor elkaar is problematisch; hij is een jon-
ge -zwarte- Surinaamse student en zij is een 
veel oudere -blanke- gehuwde Nederlandse 
vrouw met vier kinderen. Rika wordt zwan-
ger en ondanks discriminatie en armoede 
weten zij een bestaan op te bouwen in Sche-
veningen, waar zij een pension beginnen. 
Daar wordt Waldy geboren, alias Sonny Boy. 
In 1937 trouwen Rika en Waldemar. Als de 
oorlog uitbreekt, besluiten Rika en Walde-
mar hun huis open te stellen voor onder-
duikers. Door onbekenden verraden, pakt 
de bezetter het hele gezin in januari 1944 
op, inclusief de illegale gasten. Rika en Wal-
demar overleven het niet. De kleine Waldy 
overleeft de oorlog wel. (Persoonlijke noot: 
in het boek staat dat hij naar het gymnasium 
ging bij de paters, dat was op het Aloysius 
College dat op dat moment ontruimd was. 
De eerste klas van Waldy vond onderdak in 
de St Michaëlschool in de Frederikstraat. 
Daarna moest hij de school verlaten wegen 
‘te speels gedrag’.) Een fragment waarin 
Waldy kennismaakt met het nieuwe huis, 
Zeekant 56:

“Enkele maanden later, op een gure februa-
ridag, was er weer een verrassing voor Wal-
dy. Zijn moeder pakte hem in in zijn warmste 
kleren en hij mocht er met zijn vader op uit. 
Buiten waaide het zo hard dat Waldemar 
hem vast moest houden om te voorkomen 
dat hij omvergeblazen werd. (…) Samen 
toornden vader en zoon op tegen de wind, 
langs de chique hotels naar de Zeekant tot 
ze bij het fraaie herenhuis op nummer 56 
waren gekomen. Daar haalde Waldy’s va-
der een sleutelbos uit zijn zak en zei: ‘Kijk, 
dit is ons nieuwe huis!’ De lange marmeren 
gang waar ze even later doorheen liepen 
was vreemd stil na het geweld buiten en het 
pand was door en door koud, want het had 
bijna een jaar leeggestaan. Maar aan alles 
kon je zien dat het een groot en voornaam 
huis was. Het was heel diep, en een monu-
mentale trap voerde naar maar liefst dertien 
ruime kamers. Aan de achterkant lag een be-
schutte tuin en aan de voorkant op de eerste 
verdieping een groot terras met een weids 
uitzicht over de Noordzee. Links lag het oude 
dorp en de haven, rechts het Kurhaus en de 
pier.”

Ton van Rijn, trn@ziggo.nl

Scheveningen in de Nederlandse lectuur en literatuur III
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’n Roopje van de Noordster (27)

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

Vlaggetjesdag ligt achter ons en de haring is weer enige we-
ken in het land. Nog weer vetter en beter dan ooit… Maar 
we vierden dan ook 75 jaar Vlaggetjesdag! Onze Noordster 
lag er vanzelfsprekend tot in de puntjes verzorgd en fees-
telijk met vlaggen en wimpels versierd bij, zoals het op het 
‘Vlaggenschip van Scheveningen’ hoort. De kenners zagen 
meteen dat dit helemaal overeenkomstig de regelen der 
kunst was gebeurd, want het behoren vooral seinvlaggen 
te zijn. 

Zaterdag 11 juni hielden we Donateursdag om al onze do-
nateurs een preview te geven van de stand van zaken aan 
boord. We hadden behoorlijk wat aanloop, het stralende 
weer nodigde uit voor zitgroepjes aan dek en er was een 
rondleiding. Ook tijdens Vlaggetjesdag op 18 juni was de 
Noordster voor iedereen toegankelijk. Zo’n duizend bezoe-
kers proefden aan boord de tijd van weleer en waren onder 
de indruk van wat er allemaal te zien is. Veel bekijks trok 
daarbij de vitrine die we speciaal inrichtten met foto’s van 
de Noordster op Vlaggetjesdagen van toen. Op de kade ston-
den twee kramen, bemand door leden van de Graaiploeg. 
Veel dank aan hen die tijdens Vlaggetjesdag zowel logger als 
kraam bemanden. Vlakbij ons lag nóg een historische log-
ger: de VL 92 Balder, die helemaal is teruggebracht in de oor-
spronkelijke staat van zeillogger. 

Bijzonder is dat de logger ooit vanuit Scheveningen als SCH 
14 Oceaan I op de haringvisserij voer en daarna nog diende 
als oefenschip Zeearend van de Scheveningse visserijschool 
waar menige jongen het vak van visser leerde. Zo vormden 
we samen een mooi historisch duo aan de kade!

Voortgang werkzaamheden – benedendeks
De museale publieksruimte is inmiddels nagenoeg klaar. 
De vitrines richtten we in en de interactieve collectie on-
derdelen werken. In een harington zijn naar keuze diverse 
visserijfilms te zien en de hoogtepunten in het 70-jarige le-
ven van de Noordster kan men beleven door het bedienen 
van een scheepstelegraaf met historische jaartallen. Op een 
beeldscherm kies je zelf koers naar de visgronden. En van-
zelfsprekend is ook de begin jaren vijftig aan boord opge-
nomen documentaire ’t Schot te zien in verbazingwekken-
de topkwaliteit. Het is allemaal uitgedacht en vervaardigd 
door vrijwilliger Christian Bal, die we voor zijn inventiviteit 
en vaardigheid bijzonder erkentelijk zijn – en er volgt nog 
meer… Sinds mijn vorige Roopje hebben we er weer een 
fraaie aanwinst bij. Van de heer Roetman kregen we name-
lijk een prachtig volmodel van de Noordster ten geschenke. 
Vermoedelijk al in 1950 gemaakt als een relatiegeschenk, 
raakte het in vergetelheid en slechte staat, maar graaiploeg-
lid Dik Schaap wist haar schitterend te restaureren. 

Het natuurgetrouwe model staat nu te pronken in de vitrine 
en het bijzondere is dat alles wat er aan te zien is, ook in het 
echt op ware grootte aan boord aanwezig is. Benedendeks 
maakten we verder een begin met de verwijdering van het 
interieur van het achterin oftewel de messroom, opdat we 
ook die in de oorspronkelijke staat kunnen herstellen.

Bovendeks: brug heeft weer oude gezicht
Intussen zijn we ook een belangrijke stap verder met één van 
de grootste klussen: het terugbrengen van de brug naar de 
oorspronkelijke staat van 1950. Op 31 mei verwijderde een 
aannemer de oude voorkant van de brug en daarvoor in de 
plaats kwam een voorkant naar origineel model. Een fraai 
staaltje van vakmanschap van Boeg, want het paste allemaal 
precies! Met dank aan onze vaste logo-kunstschilder Hans 
Spiering voor het aanbrengen van naam en wimpel. We gaan 
nu verder met het afwerken van de buitenkant en daarna 
richten we de brug en de schippershut in overeenkomstig 
de oorspronkelijke indeling. Als de stuurinrichting weer he-
lemaal op orde is kunnen we gaan varen!

Doe mee als Reder aan de Wal en wordt donateur:
surf naar www.sch236.nl

Historisch duo aan de kade

Volmodel Noordster

Graaiploeg voor de kramen

Noordster in de vlaggen

Scheepstelegraaf in bewerking Scheepstelegraaf met jaartallen

Brugfront gaat van boord

Oude brugfront in de takels


