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REDACTIONEEL 
Wát een voorjaar hebben we gehad, veel prachtige dagen met mooie 
wolkenluchten. Ja, het was koud, maar dat mocht de pret niet druk-
ken. De natuur liet zich weer van haar mooiste kant zien, helaas is 
nu alles weer ’gewoon’ groen. Den Haag doet momenteel wel zijn 
best met ons ’groen’ en Scheveningen heeft ook goede plannen, zo-
als onlangs uit de doeken werd gedaan door wethouder Revis. 

De komende maanden gaat iedereen weer massaal richting 
Scheveningen, puffend in autofiles. Wie via de Nieuwe Parklaan 

komt, wordt op de kruising Plesmanweg/Nieuwe Parklaan verwelkomd door de schit-
terende rotonde met een mooi en duurzaam plantenschema, nu voor het tweede jaar in 
volle bloei. Het dubbele fietspad op de Nieuwe Parklaan is inmiddels klaar, zo te horen 
lijkt men niet ontevreden. De gemeente laat de bermen daar hun gang gaan, laat maar 
komen, de wildgroei van veldbloemen. Afwachten wordt het nog met het laatste traject, 
de nieuwe trambaan zonder onze oude bomen, maar de aanplant van nieuwe bomen is 
toegezegd. 

Rijd je via de Badhuisweg naar Scheveningen, dan mag je weer om die zelfde, mooie 
rotonde draaien, vervolgens zijn er veld en bosjes, tot aan de droevige middenberm bij 
de Hotelschool, waar de weg zich verbreedt. De voorzitter groencommissie BNS deed in 
de vorige Gazet een dringende oproep op ons: laten de bewoners hiervoor iets moois en 
duurzaams bedenken. Jammer dat vele honden niet verder dan tot aan die middenberm 
worden uitgelaten, terwijl het bos dichtbij is. Rozen gedijen niet op een hondenuitlaat-
plek, menig andere plant overigens ook niet. En dan is er ’ons’ Huis met de ui, de restau-
ratie is afgerond inclusief het groen van de tuin, daarover meer in een volgende Gazet. 

Kom je tenslotte via de Van Alkemadelaan Scheveningen binnen, ja, dan is het even slik-
ken bij het ICC. Hopelijk groeit de duinbeplanting daar spoedig torenhoog. 

Gelukkig hoeven wij, bewoners van Scheveningen en Duttendel, geen toegangswegen 
naar Scheveningen in de file te berijden, te bewandelen of te befietsen, wij zijn er al, wat 
een voorrecht!!!
Fijne zomer in steeds groener wordend Scheveningen!

Eeke Crabbendam

GazetScheveningen-Bad



In het kader van het vooroverleg voor het 
opstellen van ontwerp-bestemmingsplan 
Belgisch Park viel het op dat de bijbehorende 
kaart liet zien dat de bouwhoogte van het 
perceel Brusselselaan 15 was gewijzigd ten 
opzichte van het vigerende bestemmingsplan 
uit 1981. Tegelijkertijd werd bij bewoners 
in de buurt van Brusselselaan bekend dat 
in 2013 een omgevingsvergunning aan de 
Stichting Van Pallandthuis was verstrekt voor 
het geheel vernieuwen van het scoutings-
groepshuis.

Bij het bekijken van de omgevingsvergun-
ning blijkt dat het gaat om nieuwbouw met 
een hoogte van 10,5 meter. De huidige 
nokhoogte is 3 à 4 meter. De bestemming 
in de vergunning voor de nieuwbouw is 
“Bijzondere doeleinden – Jeugdwerk (BD-
J)”. De stichting wil een multifunctioneel 
gebouw neerzetten volgens het “buurthuis 
van de toekomst”-concept. De stichting Van 
Pallandthuis is voornemens het gebouw te 
delen met scouting, scholen en culturele in-
stellingen.
Het is niet bekend waarom de Stichting niet 
eerder met omwonenden contact heeft op-
genomen. Zeer onlangs is bekend geworden 
dat de Stichting in juni een voorlichtingsbij-

eenkomst gaat organise-
ren. Omwonenden vragen 
zich af hoe reëel het is om 
een dergelijk groot ge-
bouw in de bosrand van 
de Nieuwe Scheveningse 
Bosjes te bouwen. Het 
lijkt een massaal gebouw 
te worden. Het gebied 
valt onder het besluit ‘be-
schermd stadsgezicht’. De 
vraag is of de Stichting 
Van Pallandthuis de bouw 
van een dergelijke voorzie-
ning kan bekostigen. Omwonenden vragen 
zich af of straks het pand niet verkocht of 
verhuurd zal worden voor activiteiten die 
overlast met zich mee brengen. Voorts zal 
nagegaan moeten worden of de uitbreiding 
in strijd is met de bepalingen die behoren 
bij het aanwijzingsbesluit. Het verbaast elke 
keer weer dat gemeente en initiatiefnemer 
de omwonenden en het wijkberaad niet tij-
dens de aanvraag van de vergunning op de 
hoogte stellen. 
Een ander actueel onderwerp is het ontwerp-
bestemmingsplan Belgisch Park dat onlangs 
door B&W voor inspraak is vrijgegeven. Het 
ontwerp is in te zien en iedereen kan tot 9 juli 

aanstaande een zienswijze op het ontwerp-
plan indienen. U kunt het ontwerpbestem-
mingsplan inzien via de website van de ge-
meente (www.denhaag.nl). De stukken en 
bijbehorende kaart zijn ook te vinden via het 
Raadsinformatiesysteem (RIS282573) of in 
te zien in de wijkwinkel (Gentsestraat 22a). 
Op korte termijn zal de gemeente Den Haag 
een inloopbijeenkomst organiseren. Volgt u 
vooral de media of de gemeenteberichten 
voor datum, tijd en plaats.

Bert van Swol
Voorzitter Commissie Verkeer en Ruimtelijke 

Ordening BNS\Duttendel & Wittebrug

Nieuwbouw in de Nieuwe Scheveningse Bosjes?

5

W I J K A A N G E L E G E N H E D E N

De gemeente is op zoek naar een nieuwe be-
stemming voor het midgetgolfterrein aan de 
Kapelweg in het Westbroekpark. Generaties 
hebben zich vermaakt in de midgetgolf in het 
Westbroekpark. De laatste jaren liet de at-
tractiviteit wat te wensen over. Het contract 
met de beheerder werd door de gemeente, 
eigenaar van het terrein, opgezegd. 

De afgelopen tijd hebben zich geïnteres-
seerden kunnen melden om een nieuwe 
bestemming te geven aan dit terrein zodat 
het weer een goede bijdrage levert aan het 
park.

De manier waarop dit gebeurt is nieuw. De 
afgelopen weken hebben kandidaten hun 
globale plannen kunnen indienen. Daar is op 
grote schaal gebruik van gemaakt. De rand-
voorwaarden waaraan die plannen moeten 
voldoen zijn samen met bewoners en be-
wonersverenigingen opgesteld. Ook bij de 
keuze zijn bewoners direct betrokken. De 
gemeente heeft een beoordelingscommissie 

benoemd bestaande uit het hoofd groenbe-
heer, hoofd stedelijke ontwikkeling, een ex-
terne deskundige en een vertegenwoordiger 
van de bewoners, onder voorzitterschap van 
de stadsdeeldirecteur van Scheveningen. Als 
vertegenwoordiger van de bewoners wordt 
ik bijgestaan door vertegenwoordigers van 
de bewonersverenigingen van het Van 
Stolkpark en van Duttendel & Wittebrug en 
direct omwonenden. Op het moment dat u 

dit artikel leest, heeft inmiddels de selectie 
van 5 ideeën uit de inzendingen plaatsge-
vonden. 
Deze 5 partijen worden in de gelegenheid 
gesteld hun plannen verder uit te werken en 
te presenteren aan de commissie. De com-
missie zal in september dan een keuze ma-
ken voor de kandidaat die voor de komende 
15 jaar zijn plannen kan uitvoeren.

Belangrijkste randvoorwaarde voor de in-
vulling is dat er een bijdrage wordt gele-
verd aan het park en dat er een openbare 
toiletvoorziening wordt geboden. Het is de 
bedoeling dat dan in 2016 het midgetgolf-
terrein weer een waardevolle bijdrage levert 
aan het Westbroekpark, ook voor ons als 
bewoners. Het lijkt veelbelovend want er 
zijn veel goede initiatieven bij!

Benno Smit
Voorzitter Groencommissie BNS

Nieuwe bestemming midgetgolf Westbroekpark



Ongeveer 90 wijkbewoners en andere be-
langstellenden hadden op 4 mei hun weg 
gevonden naar het Han Stijkelplein. Als een 
jaarlijkse traditie vond hier de, door de Wijk-
vereniging Duttendel & Wittebrug georgani-
seerde, dodenherdenking plaats. 

Het thema was dit jaar: 70 JAAR VRIJHEID, 
Verzetsstrijders waren zij…….
In de wijk Duttendel zijn straatnamen ver-
noemd naar 12 Haagse verzetsstrijders.
” Zij zijn met vele anderen de belichaming 
van vrijheid in Den Haag, zij stierven in het 
verzet. 12 mannen van alle leeftijden uit 
alle sociale en maatschappelijke kringen. 
Hun verhalen zijn meer dan de namen op 
de straatnaamborden“ aldus de tekst van de 
flyer, die na de plechtigheid werd uitgereikt.

Na een kort welkomstwoord door Marjon 
Margés, las Dick Polvliet korte samenvattin-
gen voor van het leven en sterven van deze 
12 bijzondere mensen. 
Vervolgens kwam Theo van Woerkom aan 
het woord, die het gedicht Todesfuge van 
Paul Celan ( pseudoniem van Paul Antschel, 
1920) voorlas. Hij heeft een Duits werk-
kamp overleefd en is in 1970 overleden. Zijn 
ouders waren Duitssprekende Joden, die in 
1942 naar een concentratiekamp zijn gede-
porteerd en aldaar zijn vermoord. 

Het gedicht gaat over de Shoa. “Op haast 
filmische wijze ( zwart-wit ) doemen beel-
den aan ons op, telkens dezelfde, maar ie-
dere keer anders. Beelden die contrasterend 
naar elkaar verwijzen en die als vette walm 
uit de gaskamers het zicht op de hemel ver-
duisteren”.

Na twee minuten stilte, waarin alleen de 
natuur werd gehoord, werd het Wilhelmus 
door de aanwezigen uit volle borst meege-
zongen. Door jong en oud werden bloemen 

bij het monument “de Vogelvechter” ge-
legd.
In zijn dankwoord stond onze voorzitter Tom 
Ensink stil bij het overlijden van Pim Osieck, 
die een grote bijdrage heeft geleverd aan 
de herinrichting van het plein. Aan hem en 
aan zijn vrouw Mary Osieck-Ybes is een pla-
quette gewijd, die aan de muur van de win-
kelgalerij is bevestigd. Ook het plotselinge 
overlijden van onze actieve buurtgenoot 
Frans Dumoulin werd herdacht. Een onge-
dwongen samenzijn besloot deze sobere en 
stijlvolle bijeenkomst.

Bert Hilberts 

Sfeervolle 4-mei herdenking op het Han Stijkelplein
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W I J K A A N G E L E G E N H E D E N

Æde Schoustra is na negen jaar trouwe 
dienst als bestuurslid van de Wijkvereniging 
Duttendel & Wittebrug eervol afgetreden. 

Æde was actief als penningmeester in het 
bestuur, maar was daarnaast ook zeer be-
trokken bij diverse klankbordgroepen en 
ruimtelijke ordenings- en verkeersprojecten, 
waaronder de klankbordgroep ICC, tram 
tracé Nieuwe Parklaan en Koninginnegracht, 
lid van het Verkeer en Parkeer Overleg van 
Scheveningen en lid van de gezamenlijke 
commissie van bewonersvereniging Noor-
delijk Scheveningen (BNS) en Duttendel & 
Wittebrug voor Verkeer en Ruimtelijke Or-
dening. 
Æde, zelf fanatiek fietser, zette zich graag 
in voor verkeerstrajecten en werkte daarbij 
samen met de Fietsersbond en BNS. Tijdens 
de Algemene Ledenvergadering op 18 mei 
2015 in Oldeslo dankte de voorzitter na-

mens de wijk Æde voor diens jarenlange 
inzet. Æde treedt af als bestuurslid maar zal 
taken op het gebied van verkeer en ruimte-
lijke ordening als commissielid blijven waar-
nemen. 
Tijdens de vergadering werd Ben Giesen als 
nieuwe penningmeester benoemd. Ben is 
een voormalig ambtenaar bij Economische 
Zaken en consultant. Hij is nu met pensi-
oen, maar wil zich graag nog inzetten voor 
het algemene wijkbelang. Daarnaast is Ben 
penningmeester bij Kommunika (jeugdzorg 
Scheveningen). Het bestuur van Duttendel 
& Wittebrug bestaat naast Ben uit Marjon 
Margés (secretaris) en Tom Ensink (voorzit-
ter). De nieuwe ontwikkelingen ten aanzien 
van de wijk zijn te volgen op de website 
www.duttendelwittebrug.nl

Tom Ensink
voorzitter bestuur Duttendel & Wittebrug

YOGA LESSEN 
IN DE WIJKWINKEL

Vanaf vrijdag 18 september start de wijk-
winkel met het geven van yoga lessen.

Er zijn twee verschillende lessen:

Hatha yoga van 09.00 -10.00 uur en
Stoel yoga van 10.30 – 11.30 uur (speciaal 
bedoeld voor senioren of mensen met een 
lichamelijke beperking)

De lessen worden gegeven in de vorm van 
de traditionele hatha yoga waarbij mid-
dels asana’s (houdingen/oefeningen) het 
lichaam soepeler wordt, spanningen af-
vloeien en het denken tot rust kan komen. 
Mindfullness zal een centrale plek inne-
men in de lessen. 

Docente: Conny Brouwers (gediplomeerd 
yogadocente Saswitha Stichting)
Specialisaties: o.a. ademtherapie, yoga 
voor ouderen en/of mensen met een be-
perking, meditatie en mindfullness

Prijs: 25 euro per maand
Graag zelf een trainingsmat of yogamatje 
meenemen.

Voor meer informatie en/of aanmelden 
kunt u contact opnemen met de Wijkwin-
kel of met de docente Conny Brouwers 
telnr.: 06 46 222 499 

Bestuurswisseling 
Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug



De pier, icoon van Scheveningen, gaat in 
2015 zijn volgende levensfase in. Ooit be-
dacht als plezant wandelhoofd, toen kuieren 
in het goeie goed nog aan een behoefte 
voldeed. In de loop der tijd echter volgde 
faillissement op faillissement. De exploitatie 
van het ding viel niet mee. Nu is er weer een 
nieuwe eigenaar, die het anders zal moeten 
doen dan voorheen. 

De tijd vraagt om meer directe vermaaksim-
pulsen en consumptieprikkels. In dit artikel 
een korte weergave van een moeilijke ge-
schiedenis. 

Het wandelhoofd, 
van klein naar groter 
Prins Hendrik opende het wandelhoofd Wil-
helmina in 1901. Een houten constructie op 
een stalen onderstel direct verbonden met 
het Kurhaus via een brug over de boulevard. 
Het was een promenade van 372 bij 26 me-
ter met in zee een achthoekig platform en 
een paviljoen. Er werd toneel, muziek en 
acrobatiek opgevoerd voor een publiek van 
ca. 1200 man. Aan de buitenkant waren 
zeven winkels, voor fruit, sigaren en versna-
peringen. 

In 1942 werd de boulevard in het sperge-
bied ingekapseld en was de pier ontoegan-
kelijk. Na te zijn gebruikt als opslagplaats 
en opstelplek voor afweergeschut, sloopte 
de bezetter uit angst voor een zee-invasie 
eerst nog 30 meter wandeldek en verving 
dit door een hangbrug. Maar in 1943 werd 
de opbouw in brand geschoten en wat er 
restte werd van de palen afgezaagd. 

In de naoorlogse wederopbouw werd de pier 
nieuw leven in geblazen, in een moderne 

betonnen uitvoering, iets noordelijker dan 
de vorige, om het historische karakter van 

het Kurhaus niet te versto-
ren. Opdrachtgever was 
de EMS Exploitatie Maat-
schappij Scheveningen van 
Reinder Zwolsman (Inter-
vam) en de Hollandse Be-
ton Maatschappij. In 1961 
was het Prins Bernhard die 
de opening verrichtte.

De nieuwe pier was twee 
keer groter dan de oude. 
De wandelpromenade 
werd smaller en gedeelte-
lijk overkapt. Aan de pro-
menade werden drie eilan-
den gekoppeld. 

Een Zonne-eiland met restaurant en zon-
nedek, een Toreneiland met uitkijkpost, 
cafetaria en visring, en een Schateiland met 
kansspelhal en kinderspeeltuin. Op de pro-
menade en op de eilanden bevonden zich 
“attracties” en souvenir winkeltjes. 

De nieuwe pier was direct een groot succes. 
Maar het bezoekers aantal van 2.225.000 
zou na 1961 niet meer gehaald worden. 

In 1964 werd het vierde eiland gebouwd, 
door rederij Verolme, van staal, niet van 
beton. Het werd op vier ruwe poten in de 
zeebodem gezet, en door een loopbrug 
met het Zonne-eiland verbonden. Het is 
zichtbaar anders dan de rest van de pier. 
Er kwamen twee bars en een restaurant op 
het bovendek, en een “onderwaterwonder-
land” op het onderdek. Bezoekers konden 
er nagemaakte vissen, wier en koraal be-
kijken vanuit capsules die op een monorail 
voortbewogen. 

Van groter naar nog meer, 
en dan tegenslag 
Al vanaf 1962 en ’63 nam het bezoe-
kersaantal gestaag af, tot minder dan een 
derde in 1971. In 1972 deed Zwolsmans 
EMS het beheer over aan horeca onderne-
mer Jacques Speyer die de pier voor 5 jaar 
pachtte. Hij verlaagde de entreeprijs met de 
helft en probeerde de pier weer attractief te 
maken. Zonder veel succes. In 1973 nam 
Bredero N.V. alle vervallen EMS bezittingen 
in Scheveningen over. Ook de pier. 

Bredero BV nam in ’76 deel in het Consor-
tium Scheveningen B.V., samen met Natio-
nale Nederlanden, de Friesch Groningsche 
Hypotheekbank en Amfas Groep. Dit con-
sortium verbouwde de pier aanzienlijk. Het 
restaurant op het Zonne-eiland werd gere-
noveerd, en er kwam een nieuwe attractie 
op het Vierde eiland, waarbij men vanuit 
een nagemaakte onderzeeboot onderzeese 
taferelen kon bekijken.

In 1987 was Nationale Nederlanden de 
enige overgebleven aandeelhouder in het 
Consortium. Er doken wel steeds nieuwe 
ideeën op voor drastische veranderingen, 

maar het ontbrak aan 
partners die wilden mee 
investeren. Ondertussen 
ging het verval verder en 
werden winkelruimtes ge-
sloten. De gokautomaten-
hal op het Schateiland en 
het gehele Vierde eiland 
gingen dicht. Nationale 
Nederlanden wilde van de 
jaarlijkse exploitatietekor-
ten af en deed de pier in 
de verkoop.

De Scheveningse Pier, 
opkomst, ondergang, nieuwe kansen
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Pier Scheveningen, brand 1943



Totale afbraak lag in het verschiet, maar 
in ’91 had horecaconcern Van der Valk de 
ondernemingsgeest om de pier voor één 
gulden over te nemen. De betonnen pijlers 
werden gerenoveerd, in ’94 kwam er een 
nieuw restaurant op het Zonne-eiland, in 

’96 werd de uitkijktoren 
opgeknapt, in ’98 kreeg 
de wandelpromenade een 
overkapping en in 2001 
kwam boven het restau-
rant een speelhal. Van der 
Valk investeerde gaande-
weg 20 miljoen euro in de 
pier. 

In september 2011 brak 
brand uit in het schatei-
land waardoor dat geslo-
ten moest worden. Boven-
dien werd de uitbreiding 

met een hotel afgeblazen. In maart 2012 
besloot van der Valk te verkopen. De hoge 
onderhoudskosten en de beperkte exploita-
tiemogelijkheden bleken niet verenigbaar. 
Betonrot en roest, een aanschrijving van de 
gemeente en de hoge schuldenlast deden 

uiteindelijk de pier de das om. Begin 2013 
ging de pier failliet. En er was geen koper 
te vinden. Eind 2013 werd de pier op last 
van de gemeente vanwege de veiligheid 
gesloten. Een kort geding kon dat niet meer 
tegenhouden. 

Wat nu? Een doorstart?
Het recht van opstal geldt tot 2049. Dan 
zou de pier gesloopt moeten worden. Er is 
dus nog 34 jaar te gaan. Is er een exploitatie 
denkbaar die een doorstart mogelijk maakt? 
De meningen hierover zijn verdeeld. Bezoe-
kers twijfelen. 
Maar…. sinds oktober 2014 zijn er weer 
nieuwe eigenaren met een nieuwe aanpak. 
Wie weet hebben we daarover meer infor-
matie in het volgende nummer van de Bad-
gazet.

Elsbeth van Hijlckama Vlieg

9

Pier Scheveningen nu

Na stages bij The Museum of Modern Art 
in New York en de Caldic Collectie in Rot-
terdam studeerde Wendela Burgemeister 
(1975) in 2000 af als kunsthistorica aan de 
Universiteit Leiden. 

In hetzelfde jaar kwam zij als kunsthistorica in 
dienst van Salomon Lilian Dutch Old Master 
Paintings in Amsterdam en is daar sinds 2010 
als managing director werkzaam.
Naast haar werkzaamheden voor de kunst-
handel leerde zij het restauratievak tijdens de 
vierjarige deeltijd opleiding aan de Academie 
Anderlecht in Brussel en liep zij stages in ge-
renommeerde ateliers. Sinds 2012 is zij ge-
certificeerd registertaxateur (met specialisatie 
Schilderijen van Oude Meesters) en lid van 
de Federatie TMV.

Ze werkt nu drie dagen per week in de kunst-
handel op de Spiegelgracht in Amsterdam en 
een dag in de week bij Atelier van de Was-
senaer, eveneens in Amsterdam, om ervaring 
op te doen als restaurator. 
Een getalenteerde jonge vrouw en ze woont 
gewoon bij ons in de buurt.
 
Herstel en behoud
In de kunsthandel houdt Wendela zich onder 
meer bezig met de verkoop en inkoop van 
schilderijen en schrijft ze mee aan de jaarlijkse 
catalogus. 
“Werken in de kunsthandel is heel dynamisch 
en vooral het bezoeken van veilingen en mu-

sea in binnen- en buitenland is interessant. 
Door deze dynamiek te combineren met het 
rustige restauratiewerk vind ik de werkom-
geving die afwisselend is en elkaar versterkt.  
Mijn hart ligt toch bij het restaureren van 
schilderijen. Restauratie is herstel en behoud 
van het werk. Na een dag restaureren kom ik 
met een voldaan gevoel thuis en dat gevoel 
krijg ik ook na een bezoek aan het Rijksin-
stituut voor Kunsthistorische Documentatie 
in Den Haag, waar ik voor de kunsthandel 
herkomst en andere informatie over de ze-
ventiende-eeuwse schilderijen opzoek”.

Technisch en ambachtelijk
Wendela vertelt hoe ze het vak geleerd 
heeft.
“In Nederland bestaat de opleiding tot res-

taurator pas sinds 1987 en is dus vrij jong. Ik 
heb het vak geleerd in Brussel omdat het daar 
in deeltijd kon.
Als leerling restaurator begin je met het ko-
piëren van het werk van oude meesters. Je 
leert dus ook schilderen. Je werkt in laborato-
ria, doet pigment onderzoek en bent eigenlijk 
heel technisch bezig. 
Het is een vak met vele aspecten, zowel 
scheikundig en analytisch als kunsthistorisch, 
als ambachtelijk. Je moet goed weten wat je 
doet en waar nodig terughoudend zijn. Ik heb 
veel meegekeken naar restauraties in diverse 
ateliers en zo ervaring opgedaan. En nu nog 
leer ik iedere week weer een hoop.” 
Uit eigen ervaring weet ondergetekende dat 
Wendela erg goed is in haar vak. Een oud 
schilderij van de Berssenbrugge familie waar 
sinds 1931 niets meer aan gedaan was, heeft 
zij op professionele wijze opgeknapt.

Naast het in goede banen leiden van haar 
drukke gezin met drie kleine kinderen, haar 
baan in de kunsthandel en de restauratie, is 
Wendela ook nog eens bestuurslid van de 
Vrienden van het Mauritshuis.

Als u advies wilt over de aankoop of verkoop 
van een schilderij, een taxatie of als u een 
schilderij wilt laten restaureren kunt u met 
Wendela contact opnemen via 
burgemeisterwendela@gmail.com

Marit Berssenbrugge

Wendela Burgemeister: “Ik heb letterlijk en figuurlijk een mooi vak”



Naar aanleiding van mijn verhaal over de 
Hongaarse predikanten, die door Michiel de 
Ruyter van een galeislavenbestaan waren be-
vrijd, kreeg ik contact met onze stadgenoot 
Frits de Ruyter de Wildt, een verre nazaat in 
de 12e generatie van Michiel de Ruyter.

Als je in zijn huis aan de Frederik Hendriklaan 
in het Statenkwartier komt is meteen te zien, 
dat hier het zenuwcentrum van de Stichting 
Michiel de Ruyter is gevestigd ( www.deruy-
ter.org ). Aan de muur in de grote kamer op 
de begane grond kijkt een zesde generatie 
nazaat op je neer. Het begin van de stam-
boom ligt niet bij haar, vertelt Frits mij, maar 
bij Alida, de tweede dochter uit het tweede 
huwelijk van Michiel met Neeltje Engels. 

Familieportret
Frits is net terug van een bezoek aan Buda-
pest, waar in het Museum of Fine Arts een 
schilderij, voorstellende een familieportret 
van Michiel met vrouw en kinderen uit hun 
beide huwelijken, te zien was. Het is een 
schilderij van Jurriaan Jacobszoon, een oor-
spronkelijk uit Hamburg komende schilder. 
Dit 4x2,5 meter grote schilderij is nu, na een 
grondige restauratie, gefinancierd door de 
Stichting, te bewonderen in het Amsterdam 
Museum in Amsterdam. 
In het Rijksmuseum, waar het jarenlang in 
de kelders heeft gelegen, is nu geen plaats, 
maar het zal er volgens Frits in de toekomst 
zeker wel komen te hangen. En terecht, een 
voor de Nederlanden zo belangrijke zeeheld 
hoort daar thuis. 

Het moet haast wel genetisch bepaald zijn, 
dat Frits de Ruyter de Wildt ( 50 ) als ma-
rine-officier in actieve dienst is geweest. 
Omdat hij ook nog technische bedrijfskunde 
in Eindhoven heeft gestudeerd runt hij nu, 
naast zijn activiteiten als voorzitter van de 
Stichting, een adviesbureau. Maar lezingen 
geven over zijn voorvader of de Nieuwe 
Gouden Eeuw vult momenteel zijn dagen. 

De film Michiel de Ruyter
Wat vindt hij van de recent uitgekomen film 
over zijn voorvader? “Knap, dat de grote lijn 
van het leven van Michiel de Ruyter zo goed 
is aangehouden”aldus Frits. Het conflict tus-
sen Cornelis Tromp en de Ruyter wordt zeer 
goed weergegeven. Je hoeft geen complot-
theoreticus te zijn om te denken dat Tromp 
en de Staten Generaal er duidelijk de hand 
in hebben gehad, dat de Ruyter, op deze 

leeftijd nog, op een risico-
volle strafexpeditie naar de 
Middellandse Zee werd ge-
stuurd. Helaas heeft hij het 
dan ook niet overleefd. 
Overigens hebben de 26 
Hongaarse predikanten 
hun vrijlating en hun leven 
aan hem te danken. Dit is 
dan ook een van de rede-
nen van de jaarlijkse her-
denking van deze gebeur-
tenis. Als saillant detail ver-
telt Frits, dat in de film aan 
het einde van de rouwstoet 
op de Dam naast een pre-
dikant en een priester ook 
een “echte” Hongaarse 
predikant meeloopt. Uiter-
aard heeft ook hij, evenals 
35 andere nazaten, in de 
film gefigureerd. 

Voor diegenen die de film nog niet gezien 
hebben zit hij, tijdens een scene met veel 
prominenten, achter Derek de Lint. Het 
knappe van de film vindt hij, dat zeer goed 
de tegenstelling tussen Oranjegezinden en 
Staatsgezinden tot uiting komt. De Ruyter 
was een overtuigde aanhanger van de ge-
broeders de Wit. Dat hij in de film op een 
paard spoorslags vanuit Amsterdam naar 
Den Haag is gereden, om bij het uitblazen 
van de laatste adem van Johan de Wit te 
zijn, mag de makers worden vergeven. In 
werkelijkheid was hij die tijd op zee.

Niet alleen in ons land, maar ook in de USA, 
UK, Frankrijk, Denemarken, Korea, China en 
Vietnam is de film een groot succes, maar 
“vraag me niet waarom”aldus Frits. Het is 
de makers, en vooral de regisseur Roel Renee 
gegund. Voordat er nog maar sprake was 
van het maken van een film heeft Frits een 
interview gehad met een van de initiatiefne-
mers van de film. “Dat heeft er kennelijk toe 
bijgedragen, dat de film is gemaakt”aldus 
Frits, na enige aarzeling. Succes heeft vele 
vaders, maar iemand moet toch de rol van 
oervader spelen.

De Hongaarse predikanten
Frits is meerder malen in Debreczen geweest 
(zie mijn artikel in de Gazet nr. 231) waar 
in dezelfde kerk, die ik destijds zelf heb be-
zocht, herdenkingsbijeenkomsten, waarbij 
de kerk uitpuilde, zijn geweest. Niet alleen 

de nazaten van de Ruyter waren daar, ook 
die van de 26 geredde predikanten, die men 
de moderne galeislaven ( slachtoffers van de 
Goelag ) noemde. Zelfs een verre nazaat uit 
de USA was daarbij aanwezig. Ook in ons 
land wordt deze gebeurtenis door de Stich-
ting herdacht, dit jaar in het Pathé-theater 
en het vorige jaar in de Nieuw Kerk in Am-
sterdam. 

Het is tekenend voor de statuur van Michiel 
de Ruyter, dat de veel sterkere Franse vloot, 
die uiteindelijk zijn ondergang was, het schip 
de Eendracht ( de Zeven Provincien was niet 
mee!! ) met alle eerbewijzen heeft begeleid 
tot in het Kanaal, vanwaar de Eendracht met 
zijn stoffelijk overschot naar Amsterdam is 
gevaren. In de film wordt dit tot uitdrukking 
gebracht in het eresaluut van de Fransen, 
nog tijdens de zeeslag, een werkelijk ont-
roerend moment.

Bert Hilberts

Een verre nazaat van Michiel de Ruyter 
was onlangs weer in Hongarije
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De Hongaarse predikanten die als galeisla-
ven zijn gered door Michiel de Ruyter zijn 
niet de enige ‘mannen Gods’ die dit lot heb-
ben ondergaan. 
Wanneer in de 17e eeuw de internationale 
overzeese handel bloeit worden er ook oor-
logen op zee uitgevochten en beleven kapers 
en zeerovers gouden tijden. In 1600 wordt 
prins Maurits naar Nieuwpoort gestuurd om 
de Duinkerker kapers te bestrijden, zo heb-
ben wij vroeger op school nog geleerd.

De Barbarijse zeerovers uit de Middellandse 
Zee zijn berucht. In juli 1627 bereikt een 
vloot van twaalf schepen met ‘corsairs’, zo-
als die zeerovers elders in Europa genoemd 
worden, vanuit Noord-Afrika het hoge 
noorden van de Atlantische Oceaan. Ze val-
len dorpen op IJsland aan, zaaien dood en 
verderf en nemen zo´n 400 mannen, vrou-
wen en kinderen gevangen. Onder hen is 
dominee Ólafur Egilsson van het eiland 
Heimaey met zijn gezin. Onderweg op zee 
bevalt zijn vrouw van een dochter. Na een 
reis van enkele weken arriveren de corsairs 
met hun lading in Algiers. De IJslanders wor-
den als slaaf verkocht. Maar dominee Ólafur 
krijgt een vrijbrief en wordt teruggestuurd 
naar Denemarken, IJsland valt onder de 
Deense kroon, om losgeld voor zijn mensen 
te vragen. De terugreis van Ólafur wordt 
een ware Odyssee. Na bezoeken aan Itali-
aanse havens, en een vergeefse poging om 
te voet over land verder te reizen, boekt hij 
passage op een Nederlands schip. Na een 
verblijf in Enkhuizen bereikt hij Kopenhagen. 
Koning Christiaan IV ontvangt hem vriende-
lijk, maar beschikt niet over geld want Dene-
marken is in oorlog. Ólafur gaat onverrichter 
zaken terug naar IJsland. Hij is dan een jaar 
van huis geweest.
Tien jaar later is er wel losgeld beschikbaar 
(hoe is onduidelijk) en worden enkele tien-
tallen IJslanders uit Algiers inderdaad vrij-
gekocht. 27 van hen, waaronder Ólafur´s 
vrouw, reizen daadwerkelijk terug naar huis. 
Onderweg worden zij in Denemarken op-
gevangen door dominee Hallgrimur, naar 
wie later de beroemde Hallgrimurskirkja in 
Reykjavik is vernoemd.

Ólafur heeft het verhaal van zijn wederva-
ren op schrift gesteld. Zijn boek, een clas-
sic in de IJslandse literatuur, is in modern 
IJslands hertaald en in het Engels vertaald. 
Ook zijn in het boek brieven opgenomen die 
gevangen IJslanders naar huis hebben ge-
schreven. Naast de afschuwelijke ervaringen 

als gevangen slaaf geeft de auteur een inte-
ressant tijdsbeeld van het reizen in zijn tijd 
en beschrijvingen van de steden en landen 
die hij aandoet. 
Voor ons is van belang dat hij vermeldt dat 
de Nederlanders de meest behulpzame en 
sympathieke mensen zijn die hij onderweg 
ontmoet. Hij heeft goede herinneringen aan 
zijn reis op het Nederlandse schip en zijn ver-
blijf in Enkhuizen.

Maar uit andere bronnen blijkt ook nog een 
minder gunstige betrokkenheid van Neder-
landse zijde. De leider van de Tyrkjaránid 
(overval van de Turken), de expeditie naar 
IJsland van 1627, is ene Rais Murat, ofte-
wel Jan Janszoon uit Haarlem. Rond 1615 
is hijzelf gevangen genomen door piraten 
en omdat losgeld niet mogelijk is bekeert 
hij zich tot de islam, neemt een nieuwe 
naam aan en wordt zelf zeerover. Hoe het 
hem verder is vergaan is niet bekend, maar 
volgens geruchten zou hij ‘tragisch’ aan zijn 
eind zijn gekomen.

Ellettha Schoustra

Uit_ The Travels of Reverend Ólafur Egils-
son. Captured by Pirates in 1627. Keflavik 
2011
(Reisubók séra Ólafs Egilssonar)

Omgaan met geld belangrijk 
gespreksonderwerp op Haagse 
scholen

Sinds begin dit jaar hebben het Jongeren 
Informatiepunt (JIP) Den Haag en Het De-
batbureau de handen ineen geslagen om 
gezamenlijk een educatief geldproject aan 
te bieden aan vmbo scholen. Jouw geld, 
jouw toekomst is een project dat niet met 
een opgeheven vinger vertelt wat goed of 
fout is, maar waar jongeren middels frag-
menten, vragen en voorbeelden worden 
uitgedaagd om na te denken over hun ei-
gen financiële situatie. 

Uit cijfers blijkt dat steeds meer jongeren 
moeite hebben om goed met geld om te 
gaan. Een op de vijf jongeren van 18 tot 
en met 24 jaar heeft een schuld, een situ-
atie die al gauw iemands leven kan gaan 
beheersen. Preventie op het juiste moment 
is daarom een belangrijk aandachtspunt 
voor Fons 21 en Fonds 1818. Zij maken 
het mogelijk dat jongeren uit de derde en 
vierde klas van het vmbo spreken over de 
vraag hoe geldproblemen kunnen worden 
opgelost en voorkomen.

Dit project, waarbij de dialoog in het klas-
lokaal plaatsvindt, kan rekenen op lovende 
kritieken van docenten en de vmbo-leerlin-
gen zelf. “Over financiële problemen praat 
je niet zomaar in de klas, maar dit zet me 
wel aan het denken. Door hier te zien hoe 
het niet moet en samen te praten over op-
lossingen, denk ik dat het met mij niet zo 
slecht zal gaan”, aldus een leerling. Ook 
docenten zien de waarde van het project in: 
“Wellicht delen de leerlingen niet meteen 
veel informatie, maar geloof maar dat ze 
het herkennen en de informatie die wordt 
gegeven opslaan. Dat zie je ook aan het 
aantal leerlingen dat na de les nog vraagt 
om informatie, niet bepaald een gewoonte 
bij deze doelgroep.” Doel van het project is 
om bij de leerlingen de bewustwording over 
de omgang met geld te vergroten en zo de 
eigen verantwoordelijkheid te versterken.

Dankzij subsidie van Fonds 21 en Fonds 
1818 kunnen het JIP en Het Debatbureau 
dit project tot eind 2015 gratis aanbieden 
aan scholen in de regio Den Haag. 
Scholen die interesse hebben in dit 
project kunnen contact opnemen via 
info@jipdenhaag.nl. Voor meer info: kijk op 
www.jipdenhaag.nl
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’De Harstenhoek ontleent zijn naam aan 
Leendert van der Harst die hier in 1768 be-
gon met de ontginning van het duin. (…) 
Hij kreeg toestemming om landbouw te 
bedrijven in het duin. Hij egaliseerde het 
gebied en door de aanvoer van mest (…) 
probeerde hij de arme zandgrond te verrij-
ken.(…) Toen de waterwinning in de dui-
nen begon, in Den Haag in 1874, daalde het 
grondwaterpeil. Hierdoor trad op den duur 
verdroging op en werd landbouw onmoge-
lijk (…). Het vlakke terrein kreeg een andere 
bestemming: het was heel geschikt voor het 
boeten (…) van de vissersnetten. Dit gebied 
was het enige terrein in de omgeving dat 
groot en vlak genoeg was (…). Zodoende 
staat het nu ook bekend als Nettenboet-
stersveld.(…) Door menselijk gebruik van 
dit stuk duin is een bijzondere vegetatie 
ontstaan, die verschilt van de omliggende 
duingebieden.’

Aldus het Instituut voor Natuureducatie. De 
Harstenhoek, dat merkwaardige vlakke veld 
tussen de Harstenhoekweg- en Pompstati-
onswegfietspaden die leiden naar de water-
toren, is dus gewoon een ontgonnen stuk 
duin tussen allerlei duintoppen in! 

Er staat een bord ’Beschermd Natuurmonu-
ment’. Is dit veld dan zo bijzonder of mooi? 
Misschien historisch interessant maar ik vind 
er eigenlijk niet veel aan. Mis ik soms iets? Als 
ik een brief van schilder Vincent van Gogh 
d.d.1881 er op nalees die goed betrekking 
zou kunnen hebben op een groot veld als de 
Harstenhoek, weet ik het meteen: 

’Een grote vlakte in de duinen, ’s morgens na 
de regen: het gras is betrekkelijk zeer groen 
en daarop de zwarte netten uitgespreid in 
enorme cirkels, waardoor tonen ontstaan 
op de grond van een diep roodachtig, zwart, 
groengrijs. Op die sombere grond zaten of 
stonden of liepen als zonderlinge donkere 
schimmen, vrouwen met witte mutsen, 
en mannen, die de netten uitspreidden of 
repareerden. Het was in de natuur zo aan-
grijpend eigenaardig somber en streng, als 
het mooiste wat men (…) zich denken kan. 
Boven het landschap een eenvoudige grijze 
lucht met lichte streep boven de horizon. 
(…) het zijn zulke dingen, die mij in de na-
tuur ’t meest aangrijpen.’ 

Inderdaad, nettenboetsters, dat is wat ik 
daar mis! Daarom is het er nu een beetje 
saai! Van Gogh was diep onder de indruk 
van wat hij zag en vereeuwigde in 1882 net-
tenboetsters in olieverf. En vele schilders van 

de Haagse School en later tijd mét hem. De 
Scheveningse vrouwen in klederdracht wa-
ren een geliefd onderwerp. 

Netten boeten is het herstellen van visnet-
ten, een oud ambacht dat werd uitgeoefend 
tot in de jaren zestig, toen de vismethoden 
veranderden en het boeten niet meer nodig 
was. De netten werden met paard en wagen 
aangevoerd en uitgespreid op een groot, 
vlak veld. Onder de boetsters, die altijd in 
groepen werkten, heerste een hiërarchie, je 
was ’eerstejaars’ en zorgde voor de koffie, of 
’hoofdvrouw’. 
Een omwonende van de Harstenhoek: ’je 
kreeg geen contact met de boetende vrou-
wen, Scheveningse vrouwen zijn op zich-
zelf. Tenzij Wilhelmina langs kwam rijden op 
weg naar of van haar duinvilla in de aan-
grenzende Ruygenhoek, dan werd er druk 
gewuifd.’

Op schilderijen met netten-
boetsters als onderwerp is 
de locatie zelden met name 
genoemd, ook een oriënta-
tiepunt ontbreekt meestal. 
Bij Van Gogh echter is aan 
de horizon duidelijk een 
silhouet van een kerk zicht-
baar, de oude Antonius 
Abtkerk aan de Scheve-
ningseweg.           

Dus nu wordt het puz-
zelen waar Van Gogh zijn 
doek geschilderd heeft! 
Spannend, want de Hars-

tenhoek, hoe leuk het ook zou zijn voor dit 
verhaal, lijkt toch niet tot de opties te horen. 
Volgens bronnen werd namelijk rond 1880-
90 alleen geboet op open terreinen in of 
dichtbij het dorp. De Harstenhoek zou pas 

De Harstenhoek
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Vincent van Gogh, Nettenboetsters in Scheveningen, 1882, oliverf

Nettenboetsters in de Harstenhoek, jaren vijftig, 

op de achtergrond de watertoren



als boetveld in gebruik genomen zijn vanaf 
1930, toen het dorp volgebouwd was en 
men moest uitwijken naar verder gelegen 
terreinen. Wat nu, waar was dan in de jaren 
tachtig zo’n immens groot vlak veld zoals 
Van Gogh schilderde? Kan Panorama Mes-
dag, daterend van 1881, misschien uitsluit-
sel geven? Waar kan je beter zien hoe de 
situatie toen was! 

Al turend naar het Panorama ben ik voor 
de zoveelste keer onder de indruk. Ook 
onder de indruk van de situatie van toen, 
Scheveningen, een heel klein dorp in een 
nog immens duingebied. Er zijn meerdere 
plekken waar het duin is afgegraven en dus 
geschikt voor het drogen en boeten van 
visnetten, onder andere langs het Kanaal. 
Maar een veld zo groot als op Van Goghs 
schilderij kan ik nergens ontdekken. Mis-
schien komt het terrein van het toen nog te 
ontwikkelen Westbroekpark in aanmerking, 
in die tijd ook boetveld. Maar dat klopt niet 
met ons schilderij. 
Leg ik me dan maar neer bij een voorlopige 
conclusie, dat rond 1880 de schilders bui-

ten voornamelijk schetsen maakten 
om die vervolgens in het atelier te 
voltooien? Dat Van Gogh de afme-
tingen dus heeft verzonnen? Van 
die conclusie ben ik niet zeker, want 
juist bij dit schilderij zijn zandkorrels 
in de verf aangetroffen, bewijs van 
buiten schilderen. Ik vind voorlopig 
geen antwoord op mijn vraag en zal 
verder moeten zoeken, jammer. 

Terug naar het Nettenboetstersveld 
in de Harstenhoek. Dat dit weidse, 
kale veld überhaupt nog bestaat 
is een wonder. Wat voor plannen 
heeft het gemeentebestuur er in de 
loop der tijd niet op losgelaten! Kampeerter-
reinen, sportvelden, parkeerterreinen moes-
ten er komen, Scheveningen moest activi-
teiten ontwikkelen, publiekstrekker worden. 
Goddank, allemaal niet doorgegaan, mede 
dankzij Dunea. 

Met deze kennis van zaken kijk ik opnieuw 
naar het veld en… mis eigenlijk niets. Saai of 
niet saai, met of zonder Van Gogh, met of 

zonder boetsters, en of je nu houdt van bij-
zondere vegetatie of niet, op een mooie dag 
in lente of zomer is het totale landschaps-
plaatje gewoon adembenemend, zeker met 
die betoverende bol van Defensie aan de 
horizon. En dat is dan gewoon maar weer 
bij ons…om de hoek! 

Eeke Crabbendam
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Het monument, ter na-
gedachtenis aan in de 
oorlog overleden homo’s 
en lesbiennes, nabij Ma-
durodam stond midden in 
een keerlus van de tram en 
naast een WC-hokje voor 
bestuurders. Dat werd niet 
meer als passend ervaren. 
Overigens valt wel de 
overeenkomst op met de 
luifels van het voormalige 
KLM-gebouw. 
De nieuwe locatie, op het 
talud van de Prinsesse-
gracht, is een uitstekend 
alternatief, maar ja we 
zijn het monument nu wel 
kwijt

De Harstenhoek met radarinstallatie van Defensie 

op de achtergrond
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EN DE KONINGSBEKER GING NAAR………
Op 26 april vierden we een fantastisch Ko-
ningsdagfeest op het Belgischeplein. Wat 
boften we met het weer en wat was het feest 
voor de buurt en door de buurt gezellig! 
Bedankt bewoners voor jullie hulp, bedankt 
ondernemers voor jullie bijdragen. 

Dit jaar genoten we vanaf tien uur van een 
geweldig podiumprogramma met optre-
dens, de koningsbingo en de razend succes-
volle Playback show. Deze werd gewonnen 
door de talentvolle 9-jarige Jaydy Mock met 
haar act ”Dracula”. Zij werd daarmee de 
eerste trotse bezitter van de Koningsbeker 
van Scheveningen. 

Wil jij volgend jaar deze prachtige beker 
van haar overnemen? Dan heb je een jaar 
om je voor te bereiden op de beste act van 
Scheveningen 2016. Begin maar vast met 
oefenen.
 
Natuurlijk hadden de Scouting Sint Joris-
groep 5 en de Oranje Commissie ook dit 
jaar weer de vertrouwde kinderattracties 
opgetuigd, zoals springkussens, de clowns-
expresse, het treintje, de rodeostier en het 
Rad van Avontuur. Nieuw dit jaar was een 
enorme klimwand. Rondom het plein kon 
iedereen genieten van diverse heerlijke hap-
jes -van boterham met pindakaas tot suiker-
spin- en warme en koude drankjes. 

Onze speciale dank gaat uit naar alle vrijwil-
ligers die hebben geholpen met op- en af-
bouwen en het begeleiden van attracties en 
spelletjes. Aan het eind van de dag hebben 
we met elkaar op het plein met een drankje 
en hapje nagenoten van het succes. Wil je 
hier volgend jaar bij zijn? Heb je ook zin om 
dit superfeest mogelijk te maken? Dan kan 
je je alvast op de mailinglist laten zetten door 
je naam te sturen naar koningsdagschevenin
gen@gmail.com

Op de facebook site https://www.facebook.
com/koningsdagscheveningen vind je meer 
dan 200 foto’s van deze mooie dag.

Tot volgend jaar!
De Scouting Sint Jorisgroep 5 

& de Oranje Commissie

Jaydy Mock, winnaar van de Koningsbeker De klimwand

Programma van de 25e editie 
van de Parade bekend
Met hernemingen van een aantal klassiekers 
en een jubileumvoorstelling viert de Parade 
deze zomer haar 25e verjaardag. In totaal 
staan er ruim 90 theater-, dans-, mime- en 
muziekvoorstellingen op het programma, 
merendeel speciaal voor de Parade ge-
maakt. 

Het theaterfestival staat dit jaar van 
3 tot en met 12 juli in het Westbroekpark

Jubileumprogramma
Loes Luca maakt speciaal voor deze jubileu-
meditie van de Parade ’Loes Luca’s doorlo-
pende voorstelling’. Luca, die jarenlang op 
de Parade speelde en een van de boegbeel-
den van het festival is, nodigt het Paradepu-
bliek uit in haar huiskamer. Samen met gas-

ten speelt ze haar doorlopende voorstelling 
in alle vier de steden. 
De voorstelling BINGO, waarmee Theater-
groep Flint in de jaren ’90 furore maakte en 
door heel Europa speelde, komt opnieuw op 
de planken. 

Het trio Beppe Costa, Eddie B. Wahr en Kees 
van der Vooren vieren dit jaar hun 20-jarig 
jubileum en spelen ‘de Geräuschmacher’, 
een voorstelling over een geluidseffecten 
specialist, die één dag voor de première, een 
speelfilm van geluid moet voorzien. 

Suver Nuver, het gezelschap dat in 2008 na 
21 jaar stopte, keert ter gelegenheid van de 
25e verjaardag van de Parade terug. Ook 

PARADE VIERT FEEST

vervolg PARADE op pagina 19



PARELS OP SCHEVENINGEN
NIEUW in het Belgisch Park....voor als je van KUNST houdt en voor 
als je van CULTUUR houdt. Bovendien een mogelijkheid om je passie 
te delen met je buurtbewoners: PARELS OP SCHEVENINGEN. Een 
Kunst en Cultuurroute, waar mensen uit het BELGISCH PARK en 
directe omgeving hun talenten op artistiek gebied laten zien of hun 
passie kunnen tonen!

Wat te denken van bijvoorbeeld mensen die graag schilderen, bij-
zondere dingen maken, graag zingen of muziek maken, graag ge-
dichten maken of voorlezen, verhalen vertellen of bijzondere dieren 
houden enzovoort. 
Wij bieden deze mensen de gelegenheid om hun passie te tonen aan 
de buurtbewoners en overige bezoekers.

De Parels op Scheveningen wordt gehouden omstreeks half oktober 
2015.
Een route door de straten van het Belgisch Park en directe omgeving, 
alwaar de deelnemende kunstenaars en mensen met een passie hun 
atelier-/huisdeuren openen.

Mocht u niet de gelegenheid hebben om thuis mensen te ontvan-
gen, dan gaan wij mogelijkheden na waar u dit wel kunt doen, bij-
voorbeeld in de wijkwinkel, in een school of in een gebouw dat we 
mogen gebruiken.

Heeft u een passie en spreekt deze formule u aan? Geef u dan op 
voor deze kunst- en cultuurroute welke u de mogelijkheid biedt uw 
talenten aan een groot publiek te tonen!
Na opgave van deelname krijgt u zo spoedig mogelijk, per email, een 
inschrijfformulier toegestuurd!
Bij succes zal deze kunst- en cultuurroute elk jaar herhaald en verder 
uitgebreid worden over Scheveningen.
De organisatie van deze kunst- en cultuurroute ligt bij Art and Jazz 
i.s.m. de Wijkwinkel Gentsestraat 22a.

Graag komen wij ook in contact met mensen, die ons willen helpen 
de Parels op Scheveningen tot een succes te maken, door mee te 
helpen met de organisatie hiervan.

Aanmelden voor deelname en/of interesse in 
het helpen organiseren hiervan, kan via:
Els van Asten - elsvanasten51@gmail.com
Yvonne Meulman - 
yvonnemeulman@artandjazz.nl

Telefonisch op werkdagen tussen 10 – 13 
uur: 070 3541081
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Wonen in een mooie
omgeving, zorg van
hoge kwaliteit

Zorggroep Oldael beheert twee bijzondere 
woonzorgcentra in Den Haag: 
Aelbrecht van Beijeren (Benoordenhout) 
en Oldeslo (Duttendel). Beide centra 
liggen in goede wijken, bieden ruime 
appartementen, een eigen keuken en 
begeleiding, zorg en verpleging op maat.

Gunstige tarieven
U kunt bij ons terecht met én zonder
indicatie. De tarieven voor wonen, zorg 
en service zijn gunstig.

Kennis maken? Graag. U kunt ons bellen
op ��������������� (cliëntadviseur)
of ��������������� (bedrijfsbureau).
U vindt ook uitgebreide informatie
op www.oldael.nl.

�����������������



Op 22 augustus vindt het Historisch Festival 
Scheveningen plaats in het historisch hard 
van Scheveningen: van de Keizerstraat vanaf 
de Jan Kistenstraat tot de boulevard en het 
gebied oostelijk daarvan tot aan de Jurriaan 
Kokstraat krijgen de straatjes een prominente 
rol als openlucht theater. 

Het evenement is een wandeling door de 
tijd, van de 18e eeuw tot en met 1980. In 
het hele festivalgebied zijn diverse activitei-
ten gepland zoals levende schilderijen (‘ta-
bleaux vivants’) met mensen die in histori-
sche kleding flaneren en muziek maken.

Na de herdenking van de landing van de 
Prins op 30 november 2013 werd in de 
media heel positief gereageerd op de een-
malige terugkomst van de klederdracht in 
het straatbeeld. Die viering leidde tot ver-
broedering en saamhorigheid en de (oud) 
Scheveningers waren trots op hun dorp en 
afkomst. Er is een werkgroep ontstaan die in 

een jaarlijks terugkerend evenement de ge-
schiedenis en klederdracht van Scheveningen 
onder de aandacht wil brengen.

En u kunt actief meedoen: de werkgroep 
zoekt figuranten, vrijwilligers, sponsoren en 
donaties. Voor interesse in sponsoring: He-
lene Aarnoudse heleneaar@hotmail.com of 
06-14118602.

Voor het deelnemen als figurant aan een 
van de ‘tableaux vivants’: vrijiwlligers@histo
rischfestivalscheveningen.nl of Marjan Smit, 
06-10738966.

Gezocht wordt naar figuranten voor:
een vissersgezin,  de leugenbank, de Vlie-
gende Hollander, Modeshow historische 
badmode, schoolklas, volksgaarkeuken, 
Scheveningse vijfling, bloedpoort, was-
plaats, cholera epidemie, Indonesische keu-
ken, historische trams.
Ook is er behoefte aan mensen die willen 
flaneren over het festivalgebied in kleder-
dracht, optreden als gastvrouw, helpen bij 
opbouwen en afbreken van het terrein en 
helpen bij de catering.

Als u in het bezit bent van Scheveningse kle-
derdracht of historische kleding/kostuums, 
hoort de werkgroep het graag.

Alvast bedankt voor uw enthousiasme!

Figuranten gezocht: 

Historisch Festival Scheveningen
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Carver: Special Edition is terug en speelt de 
voorstelling Zwembad onder regie van Bep-
pie Melissen.

Jonge makers
Van oudsher is er veel ruimte binnen de Pa-
rade voor jonge makers. De nieuwkomers 
van Orkater en leerlingen van de Mime Op-
leiding in Amsterdam maken speciaal voor-
stellingen voor de Parade. 

Daarnaast is er een aantal bijzondere sa-
menwerkingen. Leerlingen van de Amster-
damse Toneelschool en Kleinkunstacademie 
maken een voorstelling onder leiding van 
oud-Werkteaterlid van het eerste uur Hans 
Man in ’t Veld. 

De jonge makers van Theater aan het Spui: 
Thomas, Sacha en Jos spelen een voor hen 
geschreven tekst van Toon Tellegen en 
akoestisch popduo Clean Pete treedt samen 
met dichter Tjitske Jansen op.

Gevestigde namen
Ook staan onder andere Toneelgroep Oost-
pool met Nik van den Berg, Alex Klaasen en 
Henry van Loon, Ilay den Boer, Conny Jans-
sen Danst en Steef de Jong (winnaar Mus 
2014) op het programma. 

Hummelinck Stuurman presenteert een 
grijze komedie geschreven door Philip Wal-
kate met Jules Croiset in één van de hoofd-
rollen. 

Genio de Groot speelt ‘De Onzichtbare Ver-
zameling’ van Stefan Zweig. 
Bariton Ernst Daniël Smid speelt samen met 
zijn dochter in een operettevoorstelling. 

Verder spelen er voorstellingen van onder 
andere MaxTak en Hakim op de KinderPa-
rade en zijn de kleine voorstellingen in de 
Theatertoren en Café IK doorlopend te be-
zoeken. 

Kortom: genoeg redenen om te genieten 
van de theaters, de unieke sfeer en hopelijk 
het stralende weer!

vervolg PARADE van pagina 17
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Graag maken wij u attent op het feit dat de 
inschrijvingen van leerlingen geboren na 30 
september 2012, verloopt via de gemeente 
Den Haag. Deze regeling geldt alleen voor 
kinderen die op vierjarige leeftijd op de ba-
sisschool gaan starten. 

Als uw kind 11 maanden oud is, krijgt u thuis 
een brief met informatie van de gemeente. 
Met die brief kunt u uw kind aanmelden op 
onze school. 
U moet uw kind aanmelden tussen de eer-
ste verjaardag en uiterlijk 30 september 
daarna. Het maakt voor de kans om toege-
laten te worden niet uit wanneer u uw kind 
aanmeldt in die periode. Voor meer informa-
tie zie www.eenaanmeldleeftijd.nl

Mocht u vergeten uw kind voor 1 oktober 
in te schrijven dan is de kans heel groot dat 
uw kind niet wordt toegelaten op de Willem 
de Zwijgerschool. De school krijgt al jaren 
lang veel meer aanmeldingen dan dat zij kan 
plaatsen. Heeft u op tijd ingeschreven dan 
vindt de toelating plaats op grond van onze 
toelatingsregels.

De school heeft een toelatingsbeleid vastge-
steld. De maximale groepsgrootte per leer-

jaar is 56 leerlingen (maximaal 28 leerlingen 
per klas). De volgorde van plaatsing is als 
volgt:

1. Kinderen die al een broertje of zusje op 
school hebben of hebben gehad, worden 
met voorrang toegelaten.
2. Kinderen binnen de wijk gaan voor. Als 
wijk is het gebied aangemerkt dat omsloten 
wordt door de straten: Maurits de Brauw-
weg, Klatteweg, Badhuisweg (richting Ma-
durodam), Haringkade, Nieuwe Duinweg, 
Rijslag, Berkenbosch Blokstraat, Gevers Dey-
nootweg en Scheveningse Slag. Genoemde 
straten die de wijk omsluiten zijn inbegrepen 
bij de wijk. 

3. Mochten er te veel aan-
meldingen zijn, dan zal op 
een bestuursvergadering 
een loting plaats vinden 
om te bepalen welke kin-
deren worden toegelaten 
en welke kinderen op een 
wachtlijst komen. Er zijn 
twee wachtlijsten. Eén voor 
binnen de wijk, één voor 
buiten de wijk. Als eerste 
worden kinderen van de 
wachtlijst binnen de wijk 

opgeroepen als er plek is. Daarna volgen 
kinderen van de wachtlijst buiten de wijk. 
4. Het bestuur kan bij hoge uitzondering in 
individuele gevallen afwijken van de toela-
tingsregels

Voor inschrijven zie: www.wdzschevenin-
gen.nl

U kunt contact opnemen met de admini-
stratie op telefoon 070 3557484 of loopt u 
gewoon even binnen.

Bestuur Willem de Zwijgerschool

INSCHRIJVEN LEERLINGEN WILLEM DE ZWIJGERSCHOOL
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De vereniging van Oud- Gemeenteraadsle-
den van Den Haag (VOG) kent sinds 2004 
jaarlijks de Piet Vink-prijs toe. Er is een 
jury ingesteld die Hagenaars en/of Haagse 
organisaties oproept om projecten voor te 
dragen, die voor de Piet Vink-prijs in aan-
merking kunnen komen.

Waaraan moeten deze projecten en/of initi-
atieven voldoen ?

• In het groot of in het klein de verschil-
len en de afstanden in de samenleving over-
bruggen en de saamhorigheid vergroten 
• Er dient zichtbaar te zijn dat het pro-
ject of initiatief successen heeft behaald of 
waarom het in de  nabije toekomst succes 
zou kunnen behalen.
• Het project ontvangt geen of nauwelijks 
subsidie en wordt grotendeels door vrijwil-
ligers gerund.

Projecten en initiatieven voor deze Piet 
Vink-prijs 2015, kunnen met een omschrij-

ving (max. één A4) tot 1 september 2015 
worden ingezonden aan de Vereniging van 
Oud- Gemeenteraadsleden p/a Griffie Ge-
meenteraad, Postbus 19157, 2500 CD Den 
Haag. T.a.v. mw. J. van der Salm 

Aan de winnaar(s) van de Piet Vink-prijs 
2015 wordt een wisselbeker, een oorkonde 
en een cheque uitgereikt. Het totale prijzen-
geld bedraagt € 4.500,- en moet het project 
ten goede komen. Er kunnen meerdere pro-
jecten in aanmerking komen; dan zal deze 
geldprijs worden verdeeld.

Meer informatie over deze prijs kunt u op-
vragen bij de juryleden:
Jaap Huurman, tel. 06 -24240111 of
Corrie Hoekstra, tel. 070-3258192 of email: 
j.w.b.hoekstra@wxs.nl

Wie was Piet Vink? 
Als gemeenteraadslid (1964 -1970) en wet-
houder (1970 – 1986 voor jeugd, sport, 
recreatie en cultuur) heeft Piet Vink zich 

gedurende vele jaren op zeer bijzondere 
wijze ingezet voor de Haagse samenle-
ving. Hij was altijd en overal bezig om de 
saamhorigheid in de Haagse samenleving 
te vergroten. Karakteristieke eigenschappen 
van Piet Vink waren dat hij vele Hagenaars 
kende en vooral op het gebied van sport en 
burgerschap in Den Haag zijn sporen heeft 
verdiend. 

De Vereniging van Oud- Gemeenteraads-
leden (VOG) heeft in 2004, met steun van 
het Gemeentebestuur van Den Haag, het 
initiatief genomen om, in nauw overleg 
met de weduwe, mw. Zwaantje Vink, de           
Piet Vink-prijs in te stellen. 
In 2014 heeft de Gemeente Den Haag be-
sloten deze termijn met 10 jaar te verlengen. 
Tijdens de ledenvergadering van onze ver-
eniging in oktober 2014 werd de hoofdprijs 
uitgereikt aan het project: Spinozahof Stati-
onsbuurt. De 2e en 3e prijs gingen naar:
Wijktuin Houtwijk en 
Stadstuin Emma’s Hof

KANDIDATEN GEZOCHT VOOR DE PIET VINK-PRIJS !



In publicaties over het leven in het verleden, 
speciaal voor ‘de jeugd’, is de man/vrouw 
verhouding van zowel de tekst als de il-
lustraties zo ongeveer 50 op 1. De man is 
duidelijk de standaard, de vrouw een – al 
dan niet getolereerde – afwijking daarvan. 
Ook afbeeldingen van kinderen zijn bijna 
geheel afwezig. Hoe kan deze voorstelling 
van zaken een betrouwbaar, helder, beeld 
geven van de oudste beschavingen van onze 
planeet?? 

Het bedenkelijke schoonheidsideaal van ‘ge-
bonden voeten’ voor meisjes in het klassieke 
China, of de duizenden keizerlijke concubi-
nes waarvan er één is uitgegroeid tot de for-
midabele keizerin Cixi (1835 – 1908), niets 
hierover in Het Oude China. 
Ook bij De Inka’s zijn het, afgezien van een 
vermelding over priesteressen, uitsluitend 
de mannen die de maatschappij draaiende 
houden. 
In het Drenthse Borger toont het Hunebed-
denmuseum mannen als stoere jagers en ver-
richters van andere dappere daden. Ergens 
op de achtergrond zitten enkele vrouwen 
leer te looien. Daarvan maken ze prachtige 
kleding. Een mannelijk model zit er op de 
voorgrond piekfijn gekleed bij, ook nu nog 
hip! Op zes prominent getoonde mannen is, 
in de verte, één vrouw te onderscheiden.
In The Ancient World zijn de Egyptenaren 
farao’s en piramidebouwers. Ja, ook Cleopa-
tra staat er bij. Als enige, want in de rest van 
Afrika is geen enkele vrouw of vrouwelijk 
gebruik te vinden.
Bij de Britse antieke Keltische beschaving 
ligt de nadruk op het krijgshaftige verzet te-

gen de Romeinen. Maar geen woord over 
legeraanvoerdster koningin Boudica, die 
daarin een grote rol speelde, ondanks haar 
standbeeld in Londen aan de oever van de 
Theems.
Early People uit de serie Eyewitness Guides 
begint hoopvol met de vondst in 1974 van 
het skelet van ‘Lucy’ de australopithecus 
afarensis in Oost Afrika. Maar op een paar 
vrouwenfiguren bij een kampvuur na, zijn 
er in het boek alleen mannelijke figuren uit-
gebeeld. The Vikings begint en eindigt met 
plaatjes van krijgshaftig uitgedoste mannen. 
Behalve oorlogvoeren en veroveringstoch-
ten overzee houden zij zich ook bezig met 
landbouw en scheepsbouw. Er staat wel-
geteld één tekening in van een vrouw met 
kind (ja, een jongetje) en er wordt melding 
gemaakt van de Walkuren, de mythische 
vrouwen die gesneuvelde krijgers begelei-
den naar het Walhalla.

In Knights and Castles zijn weer tientallen 
mannen bezig met taken in en rond het kas-
teel, op valkenjacht of op het oorlogspad. 
Eén vrouw komt min of meer prominent in 
beeld: de chatelaine, de kasteelvrouwe, die 
de touwtjes in handen krijgt wanneer haar 
man met zijn leger ten strijde is getrokken.

Hoe is het mogelijk dat Anno Domino 2015 
onze kinderen wereldgeschiedenis krijgen 
voorgeschoteld waarin de vrouwelijke helft 
van de mensheid is weggemoffeld? Hoe 
moet mevrouw de Minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen hier wel over 
denken?.

Ellettha Schoustra

BESTONDEN ER VROEGER OOK VROUWEN?
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VIND U ONS 
LEUK?

Vond u de papieren gazet altijd al leuk? Nu 
kunt u ook onze facebookpagina “liken”.
De Scheveningen-Bad Gazet valt zes keer per 
jaar bij zo’n 7000 huishoudens in de brie-
venbus en dat hopen we nog heel lang zo te 
houden. Maar soms komen er berichtjes of 
verzoeken binnen tussen de nummers door 
die bij de volgende Gazet alweer achterhaald 
zijn. 
Daarom hebben we ook een facebookpagina. 
Zo kunnen we beter inspelen op de actuali-
teit en informatie op het juiste moment met 
u delen. Ga naar www.facebook.com/pages/
Scheveningen-Bad-Gazet, 
dan blijft u altijd op de hoogte.

Hetty van den Broek

ACTIVITEITEN IN DE ZOMER

In de zomervakantie organiseert het 
Kinder- en Jongerenwerk van Welzijn 
Scheveningen weer allerlei leuke activitei-
ten! 
Houd de Facebook-pagina https://www.
facebook.com/jongerenwerkschevenin-
gen in de gaten voor het actuele aanbod 
en kom gezellig naar het Surfdorp, de Tie-
nerdisco of de BBQ! 
Heb je zelf leuke ideeën voor activiteiten, 
neem dan contact op met het Jongeren-
werk via 070-338 06 91.

Op het eerste oog zou men kunnen denken dat bij gebrek aan haring de Scheveningse da-

mes een Westlands produkt promoten. Een bijzondere schaduwwerking van de letters op de 

winkelruit op de foto in de etalage. (foto: Axel Rosendahl Huber)

Keizerin Cixi (1835 – 1908)
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Horizontaal
 4. De opbrengst van boetes op de grote weg (13)
 7. In zulke kraaiennesten moet je oppassen! (12)
 8. Zulke onderwijzers moeten goed te verstaan zijn 

(13)
10. In zo’n tent gebeurt tenminste eens iets (14)
12. Mallotige barbier (11)
15. Daarop loop je als je het moeilijk hebt (5)
16. Die terreurgroep bestaat ook twee keer (2)
17. Zo’n bergplaats kun je niet serieus nemen (10)
19. Niet de allerbeste kleding (4)
20. Het andere werk van een imker (6)
21. Die mensen maken ons vertrouwd met de huidige 

tijd (11)

Verticaal
 1. Die wilgentakken groeien niet in de zomer (11)
 2. Met zulk gereedschap ben je de klos (6)
 3. Hij probeert iets te weten te komen over een school 

(6)
 4. Strijd tussen mannen die geen grote bek hebben 

(16)
 5. Zeer langlopende rechtszaak over ondeugdelijke 

goederen (13)
 6. Daar kunnen alleen talentvolle kapiteins afmeren 

(11)
 9. Oppervlaktemaat, maar aan de andere kant ook een 

periode (3)
11. Zulke tussendoortjes zijn broodnodig (6)
13. (Zo is hij) gepromoveerd in het arbeidsrecht (8)
14. Proefwerk (8)
18. Mislukt hondje (6)

Oplossing uiterlijk 26 juli sturen naar: Leuvensestraat 81, 
2587GD Den Haag, of naar janvanpesch@planet.nl. 
 

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 67:
Horizontaal:
3.Jumbo; 6.Brombeer; 8.OV; 10.Draadjesvlees; 13.Sol; 15.Model-
overeenkomst; 17.Stamkroegen; 19.Reve; 20.Schermen; 21.Dob-
ber; 23.Heet van de naald; 26.Heet; 27.Banklening; 29.Reisbeurs.

Verticaal:
1.Gondel; 2.Neusje; 4.Uniseks; 5.Beos; 6.Brandstichting; 7.Gepe-
perd; 9.Vorstverlet; 10.Dom; 11.Verwennen; 12.Lee; 
16.Versmaden; 18.Meevaller; 19.Rib; 22.Badhuis; 24.Ebben; 
25.Aagje; 28.Iks.

De gevraagde oplossing was: ‘Hun vriendinnetjes oranje 
versieren.’

De winnaar van Badcrypto 67 was Yde Steensma, 
Mechelsestraat 32. Gefeliciteerd! 
Ook dit jaar gaat Warme Bakker Driessen aan de Gentsestraat 50 
door met de verrassingen voor de winnaars. Alvast bedankt, Fred!

Jan van Pesch

BADCRYPTO nr. 68

 TRAINING VOOR HONDEN, OOK PUPPY’S

 Wilt u bepaalde gedragingen van uw hond verbeteren,
 zoals trekken, opspringen, veel blaffen, niet luisteren?
 
 Bel dan Anneke Lambert 06-23 929 227

MINDFULNESS, HYPNOTHERAPIE
bewuste en onbewuste zaken
Helpt bij: depressieve gevoelens, stress, chronische lichame-
lijke klachten (PDS/IBS, hoofdpijn), slapen, angst, etc. 
Begeleiding van (jonge) vrouwen met borstkanker. 
Cursus Mindfulness en Positief Denken.
Vergoeding door zorgverzekeraar. Zie: www.regain-zuidhol-
land.nl of bel 070-213 19 66 / 06-16 430 650

CORRECTIE EN REDACTIE VAN ALLE SOORTEN TEKSTEN
 
Wilt u er zeker van zijn dat uw tekst foutloos geschreven is?
Behoefte aan een frisse blik?
 
Annelou Oorthuys
www.thuisintekst.net
info@thuisintekst.net
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STADSDEELKANTOOR, 
Scheveningseweg 303, 2584 AA, tel. 353 56 00
KLACHTENLIJN GEMEENTE tel. 14070
KLACHTENLIJN GELUIDSOVERLAST tel. 14070

AVOND- EN WEEKENDDIENSTEN
APOTHEKEN tel. 345 10 00
DOKTERSNACHTDIENST tel. 346 96 69
TANDARTSENDIENST (spoedgevallen avond- en weekend) tel. 311 03 05

APOTHEKEN 
Duinapotheek, mevr. T. Vlietstra, Stevinstraat 203, tel. 355 18 66
Seinpostapotheek, dhr. L.S. Hu, Badhuisweg 74, tel. 358 55 34

ARTSEN
H.C. Baak, Badhuisweg 72-78, tel. 355 50 00
R.J.D.de Groot/mevr. J.H. Berkhout-de Groot, Badhuisweg 72-78, 
tel. 355 41 19
mevr. C. Heitkamp-v.d. Dungen/mevr. P. van den Berg, (regulier en/of 
antroposofisch), Badhuisweg 72-78, tel. 352 22 50
W. Libeton, Badhuisweg 72-78, tel. 355 65 64

TANDARTSEN
G.B.v.d.Berkhof, Luiksestraat 24, tel. 355 17 67
P.R.J.M. Berssenbrugge, Renbaanstraat 73-75, tel. 355 81 64
P.P.L.Crefcoeur, P.M. Crefcoeur-v.d. Bussche, Luiksestraat 15, tel. 354 30 57
Mevr. H.E.A.Kamminga-Bredero, Nieuwe Parklaan 7, tel. 355 56 31
Praktijk Gentsestraat 30: tandarts - R.M. Fledderus, tel. 358 77 21; ortho-
dontie - R. Maijer (orthodontist), B.E. Becking, tel. 322 38 67
J.H.B. Verbeek, Stevinstraat 191, tel. 355 64 55
Tandsartspraktijk Belgisch Park, Stevinstraat 176, tel. 767 00 80

DIERENARTSEN 
Dierenkliniek Stevinstraat, I.M. de Maesschalck, Namensestraat 13 (hoek 
Stevinstraat), tel. 355 55 31

DIERENDOKTERSNACHTTELEFOON tel. 311 03 07

DIERENAMBULANCE 
Den Haag, Tel. 328 28 28, De Wijs, tel. 366 09 09

CENTRAAL MELDPUNT TIJDELIJKE VERZORGING 
Oldael, tel. 530 05 08

DIENSTENWINKEL St. Van de Kolk, Elandstraat 154, tel. 360 14 65 
www.dienstenwinkel.nl, Werkzaamheden in en om het huis. 

MAALTIJDENSERVICE
Verzorgingstehuizen Oldeslo, tel. 5300 530, De Eshoeve, tel. 306 47 00

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK SCHEVENINGEN
amw@welzijscheveningen.nl

OUDERENADVISEURS SCHEVENINGEN 
Informatie en advies voor 55+ over wonen, zorg en welzijn, 
ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl
Welzijn Scheveningen, Keizerstraat 71c, tel. 416 20 20 
www.welzijnscheveningen.nl

VERTROUWENSLIJN tel. 360 14 65

WIJKBUS SCHEVENINGEN tel. 338 54 95

WIJKVERENIGING EN BEWONERSVERENIGING 
NOORDELIJK SCHEVENINGEN
Luc Vlug  Voorzitter
Riet van Beveren Secretaris
Vacature  2e Secretaris
Hetty van den Broek Penningmeester
Bert van Swol Verkeer en Ruimtelijke Ordening
Benno Smit  Groen
Vacature  Woon- en Leefklimaat
Harry de Jongh Wijkmedia en Communicatie

SECRETARIAAT
Wijkwinkel Gentsestraat 22a, 2587 HT Scheveningen, tel. 354 10 81
E-mail: bns@online.nl , Website: www.bnsscheveningen.nl
Muurkrant: www.bnsscheveningen.nl/digitale-muurkrant-bns
Bank (BNS) NL86INGB0006257688, Wijkver. NL23INGB0000544261 
WIJKWINKEL: Openingstijden secretariaat: 
maandag tm vrijdag van 10.00 – 13.00 uur
VERHUUR: Wijkwinkel per uur of dagdeel te huur voor vergaderingen, 
  familiefeestjes e.d. Prijs op aanvraag.

ACTIVITEITEN IN DE WIJKWINKEL
Maandag   9.30 - 14.00 expat bridge
  14.00 - 16.00  klaverjasclub
Dinsdag   9.15 -  9.45 trombosedienst
  10.00 - 12.00 inloop koffie-ochtend
  12.00 - 13.00 lunchconcert door Rene Rakier, 1e dinsdag  
   v.d. mnd. 
  14.30 - 15.30  1e dinsdag v.d. mnd. politiespreekuur
  20.00 - 21.00  1e dinsdag v.d. mnd. pensioenadviseur
Woensdag 10.00 - 12.30 teken-/schilderles
  14.00 - 17.00 3e woensdag mnd. spreekuur familierecht 
  19.00  BINGO, 4e woensdag van de maand
Donderdag  9.00 - 10.00 Franse conversatielessen voor beginners
  10.00 - 11.00 Franse conv. lessen voor (licht) gevorderden
  12.00 - 13.30 Warme maaltijd
  13.30 - 16.00 Ontmoetings SOOS 55+
Vrijdag 14.00 - 16.00 bridge drive licht gevorderden
Zondag  13.30 – 15.00  elke eerste zondag van de maand 
   Warme maaltijd

WIJKVERENIGING DUTTENDEL EN WITTEBRUG
Tom Ensink   voorzitter, GSBO
Marjon Margés secretaris, voorzitter commissies Groen-
   Water, Duurzaamheid-Evenementen
Ben Giesen  penningmeester
Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug onderhoudt met een aantal vrij-
willigers dossiers op het gebied van ruimtelijke ordening, cultuur en zorg 
in de wijk.
Correspondentie-adres  Gentsestraat 22a, 2587 HT Scheveningen
mail: secretaris@duttendelwittebrug.nl Site: www.duttendelwittebrug.nl

BURENHULP Centrale: Tel. 262 99 99

WIJKAGENTEN BUREAU NIEUWE PARKLAAN
Telefoonnummer: 0900-8844
Verzorgingsgebied Boulevard
 Wijkagent Pjotr Vreeswijk
Verzorgingsgebied Harstenhoekkwartier / Belgisch Park / Duttendel
 Wijkagent Willem Kwappenberg
Verzorgingsgebied Renbaankwartier / Westbroekpark / Wittebrug
 Wijkagent Peter van den Burg

Voor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkel

S E R V I C E



G A Z E T J E S

Naam geb.jaar telefoon
Kay van der Valk (06-38023468) ’01 354 85 24 e.
Romy Beekhof ‘99 06-22 920 417 e.
Elsemiek Dikker ’99 06-374 375 23 e.d.
Dyon van der Ende ’99 06-101 401 26 e.d.
Ella Scheltinga ’99 06-41 022 641 e.
Noa van der Valk (06-28505042) ’99 354 85 24 e. d. f.
Tiani van Aagten  ’98  06-40 214 844 e. indonesisch
Simone Pronk ’98  06-81 384 442 e.d.
Anne Snoeij ’98 06-53 89 00 26 e.d.
Tom van Beek (06-41667301) '97 365 23 39 e.
Florence Bonten  ‘97 06 14 16 04 86 e.
Marijne Dikker (06-31695281) ’97 887 85 35 e. d. f. 
Josephine Kloeken ’97 06-25 132 111 e. d. f.
Katja Salzer Levi ’97 06 33 800 471 e. russ
Tim Schepers  '97 06-19 44 45 30 e.
Hidde Scholten  ’97 06 516 600 20 e. d. f.
Jamie Breukel (06-21817602 '96 355 20 78 e. (d. f.)
Annelou Stevens ’96 06-39 19 35 05 e. d. f. gr.
Esmee de Vos ’96 354 05 21
Dita Adema ’95 06-36 30 26 85 e. fries
Flo Schepers  '95 06-20 28 06 36 e.
Estelle Strijers (06-15268926) '95 306 18 65 e.
Suzanne de Vries ’95 06-46 44 81 62 e. d. f.
Floris van Dreven '94 350 70 87 e.
Bas Zaalberg (06-51289960) '94 358 94 68 +. e.
Niek Adema ’93 06-50 96 50 21 e. fries
Patricia Bitter ‘93 06-10 82 96 49 x. e.
Zeeger Verschuren ‘93 350 91 94 e.

e : ook engelstalig - english spoken  b/c : bosnisch/croatisch
f : ook franstalig - parle français  gr : grieks
d : ook duitstalig - spricht deutsch  russ : russisch
z : ook zweedstalig  it : Italiaans
sp : ook spaanstalig-hablar español  p : portugees
x : alleen in het weekend  + : niet in het weekend
Wijzigingen in deze lijst kunnen gemeld worden via het e-mailadres:  
bns@online.nl of per telefoon van de Wijkwinkel tel. 354 10 81. Het bestuur 
van de Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen kan geen verantwoorde-
lijkheid aanvaarden voor samenstelling en gebruik van deze namenlijst.

VAKWERK VOLGENS BARTJES Ambachtelijk timmerwerk, voor bedrijven 
en particulieren. Eigen machinale werkplaats. Ruime ervaring. Bart Duin, 
Maaswijkstraat 93, 070-8879900 www.vakwerkvolgensbartjes.nl , 
E-mail: vakwerkvolgensbartjes@gmail.com

VOETREFEXOLOGIE, SHIATSU, CHI NEI TSANG: Goudenwagen massage, 
de praktijk waar in aandacht wordt gewerkt aan wat voor jou nodig is. 
Bij rug-, nek- schouderklachten, hormonale klachten, stress, spijsverterings-
klachten, slapeloosheid etc. contact@goudenwagen.nl, 
www.goudenwagen.nl,  Maastrichtsestraat 92, 06 20302866

GEEF EEN WERELD CADEAU! WERELDWINKEL SCHEVENINGEN
Van kleine cadeautjes tot grote geschenken.
Stevinstraat 149, Den Haag, 070 - 306 08 51
www.wereldwinkelscheveningen.nl

Te Koop ZEILJACHT Spirit 32 - bouwjaar 1978 -  9.5 m - 5 slaapplaatsen 
- nieuwe motor 2006  - nieuwe zeilen 2006 - ligplaats Scheveningen. Vraag-
prijs € 17.500,- Tel. 06 502 93 981
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Voor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkel

BABYMASSAGE (ik leer je massagetechnieken voor een ontspannen baby; 
in een kleine groep of individueel; ook voor prematuren). Kindertherapie (bij 
pijn / spanningsklachten zoals buikpijn, hoofdpijn, onrust, vage klachten) 
www.Kinderbalans.nl / 070-2202009 (ook voor vrijblijvende info) 

BIJLES IN ALLE VAKKEN – Wij bieden op de Pansierstraat 19 in Scheveningen 
bijles aan in alle vakken, vmbo, havo, vwo. Gegeven door getrainde begelei-
ders, die allen hun specialisatie hebben, bijles op maat.
070-3589930, sascha@afterscool.nl

BIJLES WISKUNDE door geroutineerde eerstegraadsdocente 
Duttendel: 070-3826094

Aangeboden GARAGEBOX aan de Antwerpsestraat, voor autostalling of 
opslag huisraad. Maandhuur € 187,55. Voor info 0653281508 of mail 
n.vanhelden@casema.nl

HUISWERKBEGELEIDING IN SCHEVENINGEN – In ons ruime pand aan de 
Pansierstraat bieden wij huiswerkbegeleiding. Elke middag in kleine groepjes 
per begeleider, vakinhoudelijke hulp, ondersteuning bij het plannen en het 
leren leren. Pansierstraat 19, 070-3589930, sacha@afterscool.nl

MULTIOPSLAG SCHEVENINGEN Efficiënt per kubieke meter. Voordelige 
opslag voor zowel korte als langere periode. Transport mogelijk. Ook voor 
het leeg ruimen van huizen. Maaswijkstraat 93, 
070-8879900 / 06 17435912 www.multiopslagscheveningen.nl 
E-mail: multiopslagscheveningen@gmail.com

OPVANG voor oude katten zoekt nog donateurs! 070-3522259 
mw. Spaans. www.dierenplaatsing.nl

PEDICURE/VOETVERZORGING (aangesloten bij Provoet), 
M.H.G. de Graaf-Koppelman. Stevinstraat 298, tel. 358 54 38

PIANOLESSEN – Dhr. R.A. Rakier; dipl. Kon. Conservatorium. Harsten-
hoekweg 135. Voor alle leeftijden zowel voor beginners als vergevorder-
den. Inlichtingen: 354 02 94

Loop niet langer met PIJN IN UW VOETEN.
Bel voor een Voetafspraak 070-355 30 63. Marjan Krijger

POSTZEGEL- OF MUNTENVERZAMELINGEN, ansichtkaarten, klein zilver, 
boeken, strips, verzamelingen op elk gebied verkopen of laten taxeren, 
bel dan Dick van der Toorn: 070 - 3388427 of 0651118436, of e-mail: 
toorndick@gmail.com
 
PRIMA ASSISTENTIE, uw professionele hulp op secretarieel, organisatorisch 
en administratief gebied! Voor freelance korte en langere opdrachten. (Tij-
delijk) handen tekort?. Bel 06-46174681 of mail naar info@prima-assisten-
tie.nl voor een vrijblijvende offerte. 
www.prima-assistentie.nl 

SCOUTING ST. JORISGROEP 5, Brugsestraat 49 – Elke zaterdag voor jon-
gens en meisjes van 4 tot 23 jaar. Kom ook eens kijken! 
Inlichtingen: secretariaat 06-1443 2754 (op zaterdag 070-355 63 24)
of kijk eens op www.sintjorisgroep5.nl

SPEELTUIN KAATJE MOSSEL – Harstenhoekstraat achter de Poort 
Voor kinderen 4 tot 10 jaar. Door inzet van een aantal enthousiaste 
buurtbewoners i.s.m. BNS is het speeltuintje “KAATJE MOSSEL” aan 
de Harstenhoekstraat weer geopend van maandag t/m vrijdag van  
10 uur tot 16.00 uur.

Gezellige kleine BASTAARDHOND zoekt leen-baasje om SAMEN IN DE 
DUINEN TE WANDELEN!. Door een blessure kan mijn baas helaas niet flink 
met mij wandelen. Wie wil een paar keer per week ’s middags met mij op 
pad? Mail naar klaskehermans@hotmail.com

De prijs voor Gazetjes bedraagt E 9,– voor maximaal 35 woorden. Contante betaling 
kan in de wijkwinkel, maar alleen gepast, of per bank 
NL 86 INGB 000625 76 88 t.n.v. Bewonersvereniging(BNS) te Den Haag. 
Gazetjes worden uitsluitend na ontvangst van betaling geplaatst. 



EEN SAAIE TREINREIS

‘Zou het weer zo’n oersaaie treinreis wor-
den?’ Bram gaapte ongegeneerd en bla-
derde lusteloos in het treinkrantje dat een 
andere passagier had achtergelaten.
Om zich heen kijkend, stelde hij vast dat 
zijn medereizigers niet bepaald een vrolijke 
uitstraling bezaten. Integendeel. – In zijn 
fantasie wist Bram zeker dat het bejaarde 
stel tegenover hem alleen maar meneer 
en mevrouw Zuurpruim konden heten. En 
wat te denken van dat stel pubers dat naast 
het gangpad verveeld uit het raam staarde. 
En dan dat zogenaamde ‘verliefde’ koppel 
tegenover hen? Dat weliswaar dicht tegen 
elkaar aanleunde, maar ieder op een eigen 
manier contacten onderhield met anderen 
via de Smartphone. Totaal geen oog meer 
had voor elkaar.

De jongeman pakte opnieuw het bedui-
melde krantje en las nogmaals de daarin 
vermelde voetbaluitslagen. Hetgeen ook 
weer de nodige ergernis bij hem opriep.
Net dat hij in slaap sukkelde, leek het wel 
alsof plotseling de hel losbrak. De deur van 
de coupé werd met een ruk opengescho-
ven en ineens stond daar een uit de klui-
ten gewassen conducteur. Grijze paarden-
staart en een enorme grijns op zijn gezicht. 
In zijn kielzog een vrouwelijke collega die 
net als hij een lach had van oor tot oor. Zij 
hingen samen onmiddellijk de clown uit. 
Grappen in een gezellige Haagse tongval 
vielen als prettig gestoorde cadeautjes uit 
hun mond. Het publiek kwam niet meer 
bij!
Bram wist niet wat hij zag toen mevrouw 
en meneer Zuurpruim elkaar uitbundig 
op hun dijen sloegen. En daarbij zó hard 
schaterden, dat mevrouw kort daarop op 
handen en voeten tussen de benen van de 
overige passagiers over de grond kroop. 
Op zoek naar haar gebit. Dat door een on-
verhoedse lachbui ineens uit haar mond op 
de grond ‘spoot’. Haar echtgenoot bukte 
zich ijverig om mee te zoeken en Bram zag 
– net als alle anderen - dat de broek van 
de man door het bukken plotseling was 
uitgescheurd. Waardoor een boxershort, 
vol roze harten met pijlen erdoor, zicht-
baar werd (en dat op zijn leeftijd!). Om 
niet te spreken van zijn ‘bouwvakkers dé-
colleté’…

Het puberstel stond boven op de zitting 
van hun stoelen en begon wild te dansen, 

waardoor zij samen bijna door de ruiten 
knalden. De grijsharige conducteur had in-
middels de mouwen van zijn uniform op-
gestroopt. Waardoor zijn zwaar behaarde 
armen ongegeneerd tevoorschijn kwamen. 
Hij zat er absoluut niet mee.
Zijn vrouwelijke collega zwaaide ritmisch 
met haar heupen, terwijl zij luidkeels een 
hiphop song in plat Haags ten gehore 
bracht. De conducteur raakte in extase. 
Hij greep onverwacht een van de metalen 
stangen vast die zich in de coupé bevond. 
Slingerde zich er - aapachtig behendig - 
om heen en voordat iedereen het wist wat 
hen overkwam, gaf de geüniformeerde 
man een staaltje onvervalst paaldansen 
weg.
De jubelstemming bereikte zijn top.

Een nieuwe passagier die net de coupé 
betrad en middenin dit pandemonium 
terecht kwam, waarbij hij de paaldanser 
ontwaarde, mompelde hardop: ‘ Oh My 
God, die staat toch ècht voor paal!’ Het 
publiek keek verstoord op naar de nieu-
weling. ‘Joh, als het je niet bevalt, rot op!’ 
schreeuwde een van de pubers. – ‘Ho, Ho, 
let maar eens op,’ was het antwoord. ‘Ver-
gis je niet in mij!’

De nieuwkomer trok zijn pet achterste vo-
ren over zijn kaalgeschoren kop nadat hij 
zich eerst had ontdaan van zijn shirt. Hij 
draaide eerst rond zijn as en dook plotse-
ling naar beneden om zijn ‘moves’ in het 
gangpad voort te zetten. Op een manier 
die een hiphopper absoluut de eerste prijs 
in een battle zou hebben opgeleverd. Nu 
stonden de conducteur en zijn vrouwelijke 
collega te gieren van het lachen. En gaven 
hem een groot applaus. Terwijl zij allebei 
tegelijkertijd de bewegingen nadeden.

Zo ook de overige passagiers. Ondanks 
de te krappe ruimte waren zij niet meer 
te houden.

Helaas kwam voor Bram onverwacht het 
einde. Zijn halte was bereikt. Hij lachte 
breed bij het uitstappen en zwaaide en-
thousiast naar iedereen alsof zij elkaar al 
jaren kenden. ‘Bedankt hoor, Folks! Het ga 
jullie goed. ‘

Nadat hij was uitgestapt, voor zijn ver-
volgtocht naar Scheveningen, zwaaide 
iedereen hem nog vrolijk na vanachter de 
ramen. Waarbij de conducteur nog een 

snelle laatste paaldraai maakte, terwijl hij 
Bram een knipoog schonk.

De jonge reiziger liep lachend het perron 
af, terwijl hij in zichzelf prevelde: ‘Hoezo, 
Brammetje? Zijn treinreizen nou echt zo 
oersaai?’ 

Tina Daniels

Met dank aan student Joris die de ‘paaldansbouw-

steentjes’ mondeling aandroeg, zodat dit verhaal ge-

deeltelijk op waarheid berust…
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I N G E Z O N D E N

VIND U ONS 
LEUK?

Vond u de papieren gazet altijd al leuk? Nu 
kunt u ook onze facebookpagina “liken”.
De Scheveningen-Bad Gazet valt zes keer per 
jaar bij zo’n 7000 huishoudens in de brie-
venbus en dat hopen we nog heel lang zo te 
houden. Maar soms komen er berichtjes of 
verzoeken binnen tussen de nummers door 
die bij de volgende Gazet alweer achterhaald 
zijn. 
Daarom hebben we ook een facebookpagina. 
Zo kunnen we beter inspelen op de actuali-
teit en informatie op het juiste moment met 
u delen. Ga naar www.facebook.com/pages/
Scheveningen-Bad-Gazet, 
dan blijft u altijd op de hoogte.

Hetty van den Broek

ACTIVITEITEN IN DE ZOMER

In de zomervakantie organiseert het 
Kinder- en Jongerenwerk van Welzijn 
Scheveningen weer allerlei leuke activitei-
ten! 

Houd de Facebook-pagina https://www.
facebook.com/jongerenwerkschevenin-
gen in de gaten voor het actuele aanbod 
en kom gezellig naar het Surfdorp, de Tie-
nerdisco of de BBQ! 
Heb je zelf leuke ideeën voor activiteiten, 
neem dan contact op met het Jongeren-
werk via 070-338 06 91.


