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Voorwoord

Scheveningen ligt me, zoals u weet,
nauw aan het hart. Ik geniet telkens
weer van de aparte sfeer en
identiteit, de zee, de haven, het dorpse,
het mondaine maar vooral de
bewoners. Om Scheveningen mooi
en sterk te houden is trots zijn niet
voldoende. Ook meegaan met de tijd is noodzaak. Er wordt
al jaren flink geïnvesteerd in Scheveningen, denk aan het
havengebied en de boulevard. Dat is een goede zaak.

is zowel divers als krachtig. Ik dank iedereen die meehielp
oprecht voor de inzet, waarbij ik vooral de Scheveningse
Courant en het Jumpteam apart en extra wil bedanken.

Moderniseren is ook altijd een delicate kwestie. Hoe doe je
dat precies met genoeg oog en gevoel voor de Scheveningse
identiteit? In de zomer van 2016 vroeg ik Eelco Koolhaas om
samen met Scheveningers een boekje te maken over het
thema: vernieuw Scheveningen met behoudt van identiteit.

Karsten Klein
Wethouder Stedelijke Economie,
Zorg en Havens en Scheveningen

De toon van de gesprekken en in dit boekje is constructief.
Af en toe wat zelfkritiek maar ook een tik(je) richting de
bestuurders van ‘Den Haag’ . Kritisch maar vooruitkijkend,
altijd een goede zaak. Met Scheveningen Schittert wordt een
mooie bijdrage geleverd aan ons – voortdurende - debat
over de toekomst van Scheveningen.

De auteur heeft samenwerking gezocht met de
Scheveningse Courant. Zo kwamen in het najaar van 2016
wekelijks stukjes in de krant onder de noemer
‘Scheveningen Schittert’. In november 2106 kwamen bijna
alle auteurs bij elkaar in de mooie locatie van het Jumpteam
Scheveningen. Een bijeenkomst met zicht op de nieuwe
boulevard en het reuzenrad maar ook op de vuurtoren en
de havenlichten. Bij dit gezellige en boeiende gesprek
overheerste zowel de trots op Scheveningen als de wil om
‘verstandig’ te vernieuwen. De Scheveningse gemeenschap
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Toerisme speelt een groeiende rol
Winkeliers uit de Keizerstraat en zeer
betrokken klanten verzameld in
restaurant De Maatschappij. Koffie erbij,
gezellig aan tafel.
Om hardop te denken en te spreken
over tradities en de toekomst.
“Vroeger kenden we katholieke winkels en protestantse
winkels. Elke groep had bijvoorbeeld een eigen slager. Het
kwam voor dat tijdens kerkdiensten bonnen werden
uitgedeeld die de dag erna bij de eigen slager verzilverd
konden worden.”
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“Voorheen was de winkelstraat vooral een plek voor kleine
dagelijkse boodschappen. De winkels gingen heel vroeg
open, om half acht bijvoorbeeld en om half negen was het
dan heel druk bij de bakker. Dit is echt veranderd: nu gaan
veel winkels pas om 10 uur open.”

“Winkels waren vaak eigendom van de ondernemer. Nu zijn
het huurpanden waarvoor diezelfde ondernemer een flinke
huur moet betalen. De hoge huren maken het moeilijk een
eigen zaak te beginnen. De surfer die een gat in de markt
ziet krijgt niet zomaar 50.000 euro van de bank om een
mooie start te maken. Zo remmen we vernieuwing.”
“We hebben het een tijd moeilijk gehad, als winkelstraat.
Door keihard te werken, het organiseren van activiteiten als
festivals en de nieuwe bestrating is het beeld
rooskleuriger geworden. We zijn op eigen kracht uit de
negatieve spiraal gekomen en zijn daar behoorlijk trots op.”
“De beeldvorming is echter hardnekkig: een winkelstraat

naar een hoger niveau tillen is echt lastig. De Keizerstraat is
te smal voor een markt op regelmatige basis, daar kan de
brandweer niet mee leven.”
“Toerisme speelt een groeiende rol. De surfsport is
belangrijk voor de Badhuisstraat geworden, al blijft de
afstand tot zee en boulevard een tikje groot. We moeten
eigenlijk een echt aaneen gesloten winkelgebied maken.
Eerlijk gezegd: de samenwerking tussen verschillende
winkeliersverenigingen kan beter.”

“Het accent ligt steeds meer op “fun” en “food”.
Daar komen de toeristen op af, vooral Japanners zijn graag
geziene gasten. Qua ligging is de Keizerstraat eigenlijk een
goudmijn, al beperkt de ligging aan zee ook de bereikbaarheid. Het gevaar van overbranchering dreigt. Een massagesalon bijvoorbeeld is welkom, maar vier wordt weer wat te
veel.”

“Naast gezelligheid en beleving is het belangrijk het
authentieke karakter te koesteren en te behouden. De
Oude Kerk en de historische panden in de Keizerstraat zijn
belangrijke blikvangers. Beeldverziekers moeten we alert
bestrijden. Het blijft puzzelen hoe de historie een grotere rol
kan spelen. Personeel in klederdracht? Nog meer historische
foto’s? We moeten echt onze band met de achterliggende
straten zien te versterken.”
“Internet? Lastig natuurlijk. Een gezamenlijk internetportaal
is steeds nog een wens, al lijkt dat vooralsnog te duur.”
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Meer kleur en variatie

Twee eigenaren van strandrestaurants,
een evenementenorganisator en een
marketingdeskundige. Koffie erbij,
gezellig aan tafel.
Om hardop te denken en te spreken
over tradities en de toekomst.

02
“Het woord strandtent is echt verleden tijd: tegenwoordig
hebben we het toch echt over strandrestaurants. Zo’n tien
jaar geleden werd door ons het kwalitatief goede eten
geïntroduceerd en ook de aankleding werd mooier. Er is
toen een beetje om ons gelachen, maar nu is het de
normaalste zaak van de wereld aan het worden.”

“Ondernemers van Scheveningen zijn iets te behoudend,
ook op het strand. Er valt nog veel meer uit te halen. Er kan
veel meer kleur en variatie in, letterlijk en figuurlijk. Denk
aan allemaal eigen “communities”, die hun eigen mensen en
publiek trekken. Waarom is er hier nog geen echt
Halalrestaurant? Dat kan gewoon bestaan naast een
sociëteit van de Rotary Club.”
“Den Haag profileert zich als stad van vrede en recht. Maar
wij bieden nergens Vrede en recht-arrangementen aan, dat
is toch eigenlijk jammer.”
“We kennen natuurlijk allemaal de ‘het strand is van iedereen’ discussie. Dat je op moet passen met allemaal van die
gehuurde tentjes en stoeltjes. Daar zit wel wat in.”

“Het verleden? Ach, nu praten we over het plaatsen van die
korven op het strand. Daar is iedereen nu blijkbaar
buitengewoon enthousiast over.”

“Voor een evenementenorganisator is het nog niet geweldig
hoe hier loopt. Je moet soms heel tijdrovend al je spullen van
de ene naar de andere auto overbrengen, enorm overbodig.
We organiseerden zelf steeds een jaarlijks “event”, maar zijn
daar om die reden mee opgehouden. Bepaalde regels
moeten natuurlijk wel goed gehandhaafd blijven.
Aangeschoten bezoekers die in de nacht van de muurtjes
naar beneden plassen, daar zitten we niet op te wachten.”
“In Den Haag heb voor diverse onderwerpen met vier
verschillende wethouders te maken, daar word je niet echt
blij van: je moet steeds uitdokteren bij wie je moet zijn.”
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Je hoort er nooit echt bij

Aan tafel zitten een technisch
businessconsultant, een
communicatieadviseur bij de
rijksoverheid, een beleidsadviseur van
diezelfde rijksoverheid en een
marketingman uit het bedrijfsleven. Allen hoogopgeleid en
ze hebben nog één ding gemeen; ze zijn echte
import-Scheveningers.

Blijf het alsjeblieft Scheveningen noemen. Dat “The Hague
Beach” gedoe is niet zo slim. Laten we niet het beeld
oproepen van isolement. Als je Scheveningen echt wilt leren
kennen, dan moet je op kroegentocht, daar kun je behoorlijk
veel van leren. Maar ook daar geldt, je komt niet zomaar
met iedereen in gesprek. We waarderen ook de humor van
Scheveningers; waar vind je nu een plek waar ze een partij
tegen de regen willen oprichten?”

“In mijn straat wonen mensen die helemaal van vroeger zijn.
Geboren en getogen in Scheveningen. Het is geweldig om
daar tussen te wonen. We kennen mensen uit kleine dorpjes
in zowel Friesland als Groningen. Daar lijkt het erg op. Je
gaat in een grote stad wonen, Den Haag. Dan denk je vooraf
niet aan zo’n hechte gemeenschap, het brengt je een beetje
terug in de tijd; heel prettig.”

“Je kunt ook niet zomaar praten over Scheveningen. Het
Statenkwartier is weer totaal anders dan andere wijken. Dat
is net Amsterdam-Zuid en het stikt er van de expats.”
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“Een bezoek aan de Panorama Mesdag maakte behoorlijk
emotioneel. Verhalen over vissersmensen die
verdronken, de kleine huisjes, het harde leven. Boeiend is
dat de export-Scheveninger, dus iemand die elders is gaan
wonen, steeds maar weer naar Scheveningen terugkomt,
om er rond te kijken en er verbonden mee te blijven.
Import-Scheveninger zijn is wel een mooie titel, maar
bedenk wel: je hoort er nooit echt bij, dat gaat gewoon niet
gebeuren. Men is wel vriendelijk tegen ons en zo, maar het is
een hechte club. Ik snap dat allemaal best. Als je met elkaar
opgroeit en naar dezelfde school bent geweest. Ergens
wringt het wel een beetje. Ik weet nog dat mijn buurman
me vroeg of ik met zijn bootje mee ging naar de intocht van
Sinterklaas, ik was daar zo blij mee.”
“Scheveningen is onderdeel van Den Haag. De trend om
overal Den Haag als woord te gebruiken, bevalt me niet zo.

“Je kunt hier van alles halen, in de winkels. Ik ga nooit naar de
stad, de kaasboer, slagers, bakkers, dat is allemaal prima.
Alhoewel, voor een goede winterjas ga ik toch echt wel
naar de stad. Ik hoor wel eens die verhalen over het oude
Kurhausplein met honderd cafés en restaurants. Het is daar
allemaal zo achteruit gegaan. Kunnen ze daar nou niet eens
een mooi plein van maken?”

“Scheveningen is overduidelijk ook een plaats van
gemopper. Wij doen het soms ook al! In Scheveningen heerst
soms het Calimero-effect. Wij zijn klein en zij zijn... Voor ons
is een traditie vooral iets waardoor je als inwoner geprikkeld
wordt. Iets wat je tot slimme plannen brengt, waarmee je
kunt ondernemen. Traditie is een middel waarmee je iets
kan laten gebeuren, waarmee je dingen kunt doen. Neem
bijvoorbeeld zo’n oude vissersfamilie, dat is toch gewoon
cool.”
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Geef ons een oud schip om aan te klussen
Een zeer volle zaal met allemaal
oud-vissers of mensen die werkten in
verwante sectoren zoals
scheepswerven.

“We hebben allemaal in de visserij gewerkt, op de een of
andere manier. We komen als oud-vissers bij elkaar in een
helaas veel te klein zaaltje, om elkaar te blijven zien. We zien
steeds minder van de visserij terug op Scheveningen. Dan
weer wordt de oude logger eruit gebonjourd en in plaats
daarvan komen hoge flats die voor driekwart leeg staan.
Door het Kurhaus kun je niet meer naar de zee kijken. Een
activiteit noemen ze vervolgens een ”experience”, echt zo’n
Haagse titel. Dit is Scheveningen! Wel leuk trouwens dat er
dingen bedacht worden waar zoveel kinderen aan meedoen.
De boulevard en het strand; die zijn van iedereen! Wie slecht
ter been is kan nauwelijks op het strand komen en de tram
stopt halverwege zodat je een enorm eind moet teruglopen.”
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“Het verval begon al jaren terug. Allerlei kansen zijn gemist
om de visserij en het verleden ervan te beschermen. Iedereen moet langer thuis blijven wonen maar waar moeten we
heenals we een kop koffie willen drinken? De Norfolk lijn is
weggepest, de kansen om een nieuw dok aan te leggen zijn
niet gegrepen, zo’n rokerij had best in stand kunnen blijven
en waarom moest de sleephelling nou weg?”
‘De visserij met alles wat daar bij hoort is goed voor het
toerisme. En geef ons een mooi oud schip waar we met
zijn allen aan kunnen klussen, dan hebben we ook wat te
doen! Wel mooi trouwens dat zo’n cruiseschip weer aan- en

uitvaart, dat is geweldig. We maakten laatst een toertje langs
de oude Zuiderzeehavens, dat is toch geweldig hoe dat zee is
blijven ademen. En in den Helder wordt nog steeds geld
verdiend in de werven, waarom kan dat hier nu eigenlijk
niet?
“Wij zijn nog steeds met dat verleden bezig, bijvoorbeeld
door avonden met korte amateurfilms over het vissersleven.
Dat is geweldig. We hebben op dit moment plannen om de
Scheveningse bedrijven langs te gaan en kijken of zij willen
meewerken aan excursies met onze groep mannen zodat zij
kunnen zien hoe de huidige vis wordt verwerkt. Je moet de
vis levend houden!”
“De elite neemt het over. Als we te dicht bij een strandtent
een boterham willen eten worden we weggestuurd. En
lopen we op het strand dan ga je zo door een volleybalveld
heen en worden we boos aangekeken. In en om de havens
verrijzen gigantische bouwwerken, nieuwe bewoners zijn
veelal mensen die geen weet hebben van de omstandigheden van tientallen jaren geleden. Ze klagen wel heel snel
over de vieze lucht van lokale visbedrijven.”
“Natuurlijk, de jongeren van nu moeten naar de IT en niet
in de visserij, dat is geweest. Maar valt er niet veel meer te
profiteren van de offshore? Bij de rederijen werkt allemaal
personeel uit lage lonen landen, kan dat nou niet anders,
kunnen we niet een beetje beschermd worden?”
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Belgisch park is meer stad dan dorp
Het is een bedrijvigheid van belang. In
de drukke wijkwinkel in het verder zo
rustige Belgisch Park, met mevrouw
Riet van Beveren als belangrijke motor.
Achter en voor de schermen.

“Kijk, zie je daar de hotelschool? Jongens en meisjes die voor
de eerste keer alleen wonen. Keurig gekleed. Maar af en toe
zie ik zie ik ze ook verfromfraaid weer thuis komen, schitterend is dat.”
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“Ik ben nu zo’n zes jaar actief in de wijkwinkel. Mijn bed staat
hier nog net niet. We hebben onlangs een Vitaliteits Award
gekregen voor onze inzet. Dat hoeft natuurlijk niet, maar het
is toch leuk.”
“Het Belgisch Park heeft een wat aparte identiteit,
vergeleken met de rest van Scheveningen. Het is hier rustig,
maar in onze onze wijkwinkel is het veel minder rustig. De
hele dag door wordt de tent hier verbouwd, dat is gewoon
verbazingwekkend. Dan weer wordt een jubileum gevierd,
vergadert een commissie of landt hier de trombosedienst.”

“Ik heb een horeca-achtergrond, ik hou van aanpakken.
Maar toch zeg ik wel eens; ik doe eigenlijk niks. Ik wacht
gewoon tot iemand op me af komt, met weer een mooi plan.
Iemand die bijvoorbeeld even niet te veel te doen heeft en
dat wil veranderen door Franse les te geven. Dan zeggen wij;
we gaan het voor elkaar proberen te krijgen. Wij roepen wel
voortdurend: “Je moet durven vragen.”

“Belgisch Park is meer stad dan dorp, we leven hier wat langs
elkaar heen. Maar het mooie is; bij mooie initiatieven is er

wel interesse en komen de mensen. Zoals met de
buurtinterventie teams, dat gaat prima.”

“Financieel is het natuurlijk allemaal heel knullig in zo’n
wijkwinkel, echt houtje touwtje. Maar ja, dan heeft iemand
een volkstuintje en zijn er opeens tomaten over die bij ons
gebracht worden. Dan maken we daar soep van. Dat moet je
kunnen hoor, voor soms 3 euro een goede maaltijd maken;
wij kunnen dat!”

“Ik heb ook op andere plaatsen gewoond, het is hier allemaal
wat harder. Scheveningen is voor ons ook goede lucht en
lekkere vis. Ik ben een positief mens. Bij gemopper denk ik
altijd; aan elke zaak zitten meerdere kanten. Wat kan ik er
zelf aan doen? Ons probleemoplossend vermogen is groter
dan we denken.”
“Toen ik nog betaald werkte zag ik mijn buurt niet. Ik had
daar geen oog voor. Dat is nu wel anders. We worden
allemaal oud en vaak ook hulpbehoevend. Bij de
hoogopgeleide mensen hier leeft soms het idee: dat
overkomt ons niet. Dus wel!”
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De nieuwbouw heeft veel veranderd
Duindorpers met passie, in een stevig
gesprek over verleden en toekomst.

“Het mooiste moment van de dag is
ons dagelijkse loopje, waar we steeds
eindigen op het leugenbankje bij de zee. Je probeert door
te lopen, maar steeds raak je aan de praat en schiet het
gelukkig helemaal niet op! We genieten echt van wonen aan
de zee en van elkaar ontmoeten.”
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“Dat was ook Duindorp, en het gevoel bij Duindorp. je kon
vroeger heel makkelijk bij elkaar eten en langskomen. De
gezinnen waren erg groot en je moest en wilde het samen
doen, we waren een grote familie. Je opa kwam van
Duindorp, dat was echt een familiezaak. Je ging niet weg,
alleen in je kist. Als je een huis wilde huren, keken ze wel
altijd even van wie je der eentje was.”

“Het was en is hier af en toe een rauwe familie, je maakte
van je hart geen moordkuil en er gebeurde nogal eens wat.
Je wist, als je hier woont kom je zelf ook wel een keertje aan
de beurt. Dat rauwe is gewoon recht voor zijn raap. Dat is de
taal van de straat, daar moet je niet te veel achter zoeken, wij
vinden het eigenlijk normaal. De mensen van instanties en
zeker van Vestia, ja, die moesten daar erg aan wennen. We
hadden weinig scholing en zijn op straat grootgebracht.”

“En ja, er zijn ook nieuwe bewoners bijgekomen die vonden
dat ze boven de wet konden leven. Met ouders die het eigenlijk niet goed aan kunnen. Al hebben we ook last van media
die ons als het even kan door de slijk proberen te halen.”
“Veel mensen wonen nu noodgedwongen op Ypenburg. De
huren zijn gewoon te hoog geworden. De mensen met geld

nemen de plaats in van de gewone man. En de timmerman
van vroeger maakt plaats voor een casino, het lijkt af en toe
wel Las Vegas hier.”

“De nieuwbouw heeft veel veranderd. De sfeer is er door
aangetast. We hebben nog met zijn allen in optocht gelopen
tegen de afbraak van de hoven, dat was en is zo jammer
geweest. Je had dat oude beschermen, dat is van ons, die
historische huisjes. Zeker, er waren problemen, ook met
drugs en zo, maar hadden ze dat niet anders kunnen oplossen? In die tijd zijn we vaak in de maling genomen, dan
was er weer zo’n bijeenkomst met prachtige maquettes,
en werden er weer gouden bergen beloofd. Maar achter
onze rug om werden we bespot. Er is nu nog steeds weinig
vertrouwen.”
“Het grote probleem van nu is werk. We zitten als
bewoners in de knel. Na de visserij is er weinig voor in de
plaats gekomen. Je loopt als laaggeschoolde steeds van het
kastje naar de muur. Ook onze jongeren passen maar
moeilijk in gewone bedrijven. Het sterft hier van de
voedselbanken.”
“Of we niet wat te somber zijn? Ik laat me geen rad meer
voor ogen draaien, dit is zoals het nu is. We zijn geen
ondernemers, we zijn gewend om voor een baas te werken.
Maar dan moet die er wel zijn.”
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Zo mooi was die goede oude tijd niet
Hij is 74 jaar jong en ‘zo druk als een oud
baasje’. Een inspirerend gesprek met
reder Henk Groen, op zijn kantoor aan
de haven.

Het steekt me wel eens, dat gebrek aan aandacht en soms
ook waardering voor de offshore. Veel schepen die
dagelijks binnenvaren zijn direct of indirect verbonden aan
ons rederijbedrijf.”

“Mooi hè, bijna iedereen die hier werkt komt op zijn fiets
naar kantoor. Omdat het Scheveningers zijn. We hebben
duidelijk de trekken van een familiebedrijf: heb je mijn zoon
Erik al ontmoet? Nee, op mijn schepen is dat natuurlijk niet
zo, allemaal Scheveningers aan boord, dat is gewoon niet
haalbaar. Twee maanden weg van huis, dat is ook niet iets
wat de mensen van hier nou zo graag willen.”

“Vaak wordt er gepraat over vroeger als de ‘goede oude tijd’.
Maar was dat nou wel zo? Kinderen moesten vroeg van huis
en het was soms pure armoede.”

“Voor mij is dat echt belangrijk, die band met Scheveningen.
In de huizen tegenover ons kantoor, die
gedeeltelijk van ons zijn, komen ook een hoop Scheveningers te wonen.”

“Ik vind wel dat we serieus moeten onderzoeken of de
visserij in een of andere vorm weer nieuwe aandacht kan
krijgen. Dat kan door oude schepen te koesteren en daar
zorgvuldig mee om te gaan. Maar ook door te investeren in
een zee opleiding, als een nieuwe ambachtsschool.”
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“Ik help natuurlijk bij de voetbalvereniging mee, daar wordt
zulk goed werk verricht, de club die ik steun heeft 1000
leden. Het is één grote familie waarbij ook de nieuwkomers
al snel soepel meedraaien.”
“Ik heb zelf ook gevaren en kreeg al snel belangstelling voor
de technische kanten van het vak, ook via de extra
opleidingen die ik deed.”
“Na de visserij is het vooral de offshore die voor leven in de
brouwerij zorgt in de haven.

“Nu we als ondernemer zijn opgestaan en veel bereikt
hebben zijn we apetrots. Maar daar hebben we jarenlang
kei- en keihard voor moeten werken.”
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Wonen aan de kust, een omgeving met allure
De huizenmarkt zit stevig in de lift en
makelaar Robert van der Zwan heeft het
druk. Getogen op Scheveningen stort hij
zich nu dagelijks op de
aan-/verkoop, (ver)huur, nieuwbouw en
taxaties van woningen in groot Den Haag en met name op
datzelfde Scheveningen.
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“Vanaf mijn zesde ben ik opgegroeid in Scheveningen,
Geuzen-/Statenkwartier, toen ik ging samenwonen hebben
wij met veel plezier 5 jaar in Rijswijk gewoond. Maar toch
trok het Scheveningse ons weer terug, dicht bij de havens en
het strand. Ik interesseer me erg voor de historie van
Scheveningen, ook via de verhalen van mijn grootouders: ik
moet bijvoorbeeld nog steeds eens uitzoeken hoe het nou
precies zit met de geschiedenis van hun boerderij aan het
Boetveld bij de Watertoren.”

“Ik kan erg genieten van de historische stukjes
Scheveningen, het deel met de authentieke visserswoningen
bijvoorbeeld. En ja, dat is ook bedrijfsmatig aantrekkelijk.
Laatst verkocht ik een visserswoning aan een Duits stel die
door het surfen verknocht zijn aan Scheveningen, waarbij
ik merkte dat ze heel gevoelig waren voor de oude sfeer. Ik
zie ook dat er steeds meer huizen worden aangekocht als
vakantiewoningen of vakantieverhuur, die trend is er. De
lage rente speelt daar een belangrijke rol in.”

“De komst van luxe appartementengebouwen in het
havengebied is een positieve ontwikkeling. Het geeft de
haven meer allure en maakt de omgeving levendiger, het is
een vorm van realistische stedenbouw die past bij deze tijd.”
“Ook de vele nieuwbouw in en rond Duindorp heeft een
grote aantrekkingskracht van buitenaf. Wie wil er nu niet
wonen aan de rand van de duinen op enkele minuten van
het strand? Ook wordt er rond de kust veel verkocht c.q.
verhuurd aan expats. Zij zijn vooral geïnteresseerd in
locaties in de nabijheid van de Franse, Duitse en
Internationale School. De expats vragen echt om een
omgeving met allure. Goed onderhoud speelt daar een
belangrijke rol in.”
“De bereikbaarheid en verkeersstroom rondom
Scheveningen is wel een punt van aandacht. Op warme
zomerse dagen en bij evenementen is er vaak geen
doorkomen aan, wat helaas tot veel irritaties leidt.”

“Met de vernieuwde Pier en het reuzenrad, de vele
surfscholen, sportactiviteiten op en rond het strand, diverse
evenementen en wellicht in de nabije toekomst vele
permanente strandpaviljoens is Scheveningen het gehele
jaar door DE modernste badplaats bij uitstek!”
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Ieder zijn eigen kotter

Oud-Scheveningen.

In de prachtige Oude Kerk zitten we
gezellig aan de keukentafel; een
predikant, enkele (hulp)kosters, een lid
van de kerkenraad uit diverse kerken op
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“Naar de kerk gaan, je wist niet beter. Iedere zondag twee
keer! Scheveningen is altijd het decor geweest van veel,
relatief kleine kerken. Rooms Katholiek, hervormd en
gereformeerd en daarnaast nog vele varianten. Elk buurtje
had min of meer zijn eigen kerk en daar ging je dan heen.
De kerk hoorde bij de wijk en andersom. Er zijn nu nog
steeds relatief veel kerken op Scheveningen, al is er nu meer
samenwerking dan vroeger. Op Scheveningen is een bekend
gezegde: ieder zijn eigen kottertje, dat geldt ook nog een
beetje voor de kerken. Niet iedereen hier is blij met
oecumenisch samenwerken.”
“Het verhaal is natuurlijk; kerk en samenleving drijven wat
uit elkaar. De sterke band met de gymnastiekvereniging, om
wat te noemen, die is er niet meer. De secularisatie is in volle
gang. En vooral ook; alles vercommercialiseert. De zondag
bijvoorbeeld is voor ons nog een echte rustdag en dan
liggen we in een bij tijd en wijle op een ook op die dag druk
wandelgebied.”

“We vinden soms dat we met te weinig respect worden
behandeld. Er is gedoe met parkeerplekken bij de Oude Kerk
en die pollers maken het bij bijvoorbeeld een begrafenis en
de volgauto’s soms lastig. We merken dat we vroeger door
onze eigen, christelijke mensen werden bestuurd. Nu is het
Den Haag dat over alles beslist.”

“Onze geschiedenis gaat een beetje gelijk op met die van
de koren. Dat is zo’n prachtige traditie. Daar vergrijst het
ook sterk. Onze kerkgemeenschap wordt kleiner en kleiner.
Natuurlijk zijn er wel nieuwe uitdagingen. Mensen uit de
nieuwbouw komen ook bij ons in de kerk. En we hebben ook
banden met Filipijnse en Chinese gelovigen.”

“Je moet zoeken naar iets wat werkt. Vroeger hadden we de
strandevangelisatie. Er is wel eens overwogen om ook dienst
in het beachvolleybal stadion te organiseren. Traditie nieuwe
stijl. Een idee als dit is bij ons natuurlijk niet onomstreden.”
“We hebben historisch gezien altijd moeten opboksen tegen
armoede. Op de schepen was het vroeger echt niet geweldig. Mijn vader kwam eerst uit de scheepswereld van
Vlaardingen, waar goed voor de schepelingen werd gezorgd.
Dat was vroeger op Scheveningen heel anders, merkte hij
toen hij overstapte. De fouragelijst was scherp, er stond echt
niks teveel op. Armoede heeft nog steeds onze aandacht.
Waar wij als kerk echt voor staan is: mensen moeten weer
leren omzien naar elkaar. Eenzaamheid, lage pensioenen;
het zijn echt zaken waar we ons druk over maken.”

SCH

SCH
Wachten op die prachtige golf

De surfers deden massaal mee; aan het
gesprek over hun ‘club’ in het prachtige eigen
‘clubhuis’. Over verleden, heden en met enige
zorg voor de toekomst.
“Surfen is geen sport, het is voor ons veel
meer. Ja, voor de kite-surfers is het misschien
wel een gezellige, sportieve activiteit. Voor de meesten van ons is het
meer dan dat; het is bijna een manier van leven. Of zelfs: een manier
van in het leven staan.”
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“Hoe leg je dat nu uit, wat de magie is van kijken naar de zee, wachten op die prachtige golf waarmee je direct naar het water wordt getrokken. Velen van ons kunnen echt niet rustig thuis zitten wanneer
zo’n golf ontstaat, dan moeten we er meteen naar toe en op uit.”

geworden, iets om reclame voor te maken voor de badplaats. Dat
gaat niet goed. Het verkeer is echt een ramp, er wordt maar van alles
georganiseerd en iedereen weet het maar durft het domweg niet te
erkennen dat de infrastructuur daar gewoon niet op berekend is. Wie
wordt hier nu eens wakker?! Scheveningen is een dorp, geen stad.”
“Daarnaast is het zo dat wereldwijd meestal per strand een club is.
Maar wat hebben wij? Een echte surfclub met een eigen huis waar
we blij mee zijn. Maar daarnaast ook drie commerciële clubs. De tijd
is niet ver meer dat elke strandtent zijn eigen surflessen en surfactiviteiten aanbiedt. Los dat dit teveel wordt maken we ons ook echt
zorgen om de veiligheid. Weet je wel hoeveel mensen we als surfers
de laatste jaren hebben gered. Heel veel!”

“We merken als surfers vooral dat het drukker wordt. Op het strand
zien we tijdens dit tijdens de lunch, met een groeiende rol voor de
expats. Op het water merken dat we bij mooi weer de zeilers en de
surfers op moeten passen niet in elkaars vaarwater te komen.”

“De ontwikkeling van het strand? Ach, we zien vooral dat onze vrijheid
steeds meer wordt ingeperkt. Laatst hadden we als grap een bord
‘verboden voor skaters’ op de boulevard gezet. Toen was de wereld
meteen te klein; er kwam meteen opstand. En ja die vernieuwingen;
wat ons wel opvalt dat ze uit de hele wereld architecten invliegen.
Waarom gebruiken ze eigenlijk geen lokale architecten?”

“De sufbeweging is natuurlijk wereldwijd iets heel groots. Er is op
diverse stranden ter wereld een hele subcultuur. Op Scheveningen
zijn we in de jaren zeventig ook met een kleine groep begonnen. We
hebben daar niet zo lang geleden ook samen met Muzee een hele
expositie aan gewijd. Langzaam maar zeker is die groep gegroeid,
het stokje werd als het ware steeds doorgegeven. We hebben nu nog
steeds een aantal oudgedienden erbij, de echte diehards.”

“De gewone Scheveninger heeft veel met water, schepen en vis, maar
lijkt ons niet helemaal te begrijpen. Ze zijn niet echt tegen ons of zo
hoor, maar ze kunnen ons niet plaatsen, lijkt het wel. Ze hebben er
niet veel mee. In het verleden was dat onbegrip soms iets hilarisch.
Er waren vergunningen nodig om het water op te gaan en de politie
zat bijna letterlijk achter ons aan. Omdat we het water op wilden!
Gelukkig is dat nu echt verbeterd.”

“Het ontwikkelt zich wel; er zijn diverse vormen, van de longboard
tot de kite; je mag eigenlijk niet meer praten over de surfers als een
geheel. Elke groep heeft weer zijn eigen gewoontes en tradities. Het
ene is ook wat moeilijker dan het andere.”

“We werden bij de ontwikkeling van de boulevard af en toe wel gek
van de ambtelijke onkunde. Had weer iemand achter zijn bureau
zitten tekenen die dan zei: Dit plekje is voor jullie. Terwijl onze plek
wel erg afhankelijk is van waar we het water op kunnen. Als je weet
hoeveel energie het ons kost om dat weer een beetje rechtgezet te
krijgen. We leven letterlijk van de wind. Ook als je hoge gebouwen
neerzet, moet je heel goed nadenken wat dat doet voor de golf
waar van we van afhankelijk zijn. We hebben universitaire expertise
moeten inhuren om dit goed voor ons in beeld te brengen. Praat
met ons! Ga niet iets bedenken als een brug bij het havenhoofd; we
hebben een unieke locatie die in ieder geval nationaal trekt en zelfs
internationaal.”

“Als surfers zijn we mensen met doorzettingsvermogen, ook bij koud
weer het water op. Ja, we zijn ook wat in ons zelf gekeerd. Wel is daar
wat beweging in, we werken nu bijvoorbeeld samen met Welzijn
Scheveningen, met kinderen bijvoorbeeld en daar zijn we ook blij
mee.”
“Dat intern gerichte breekt ons nu wat op; we zijn niet
helemaal blij met hoe het nu gaat en dat we hebben dus ook wat
aan ons zelf te danken. Wat is het verhaal? Surfen is nu een merk

SCH
De rode loper moet uit

Gesprek met een bevlogen ondernemer uit
Scheveningen, Boris Peters van The Blue
Hour, actief op het terrein van Business to
Business marktonderzoek.
Werkzaam met een team van 30 jonge
talenten in het oude pand van het
Joegoslavië–tribunaal aan de zeekust.

11
“Naast mijn werk ben ik vrijwilliger bij de KNRM Scheveningen en
werkzaam als opstapper (bemanningslid) van de reddingboot. Ik
kom uit Scheveningen, ken dus al heel wat mensen, maar nu kom
ik echt diep in de samenleving van Scheveningen, wat heerlijk is. Zo
geniet ik bijvoorbeeld van het contact met de (oud)vissers en andere
Scheveningers werkzaam in de haven.”

“Ons bedrijf, opgericht samen met Laurens Brand, is in korte tijd hard
gegroeid. Qua werk, marktonderzoek, hoeven we natuurlijk niet aan
de kust te zitten. Maar het is wel een voordeel. Mijn businesspartner
is overigens ook een verwoede kite-surfer, dat is ook een aantrekkelijk punt van Scheveningen.“ Eigenaren en medewerkers van grote
bedrijven komen graag langs, bijvoorbeeld op vrijdag en dan pikken
ze ook even een bezoek aan het strand eraan vast.”
“Als bedrijf zijn we niet zwaar vertegenwoordigd in het bedrijfsleven
van Scheveningen, onze klanten zijn door heel Nederland gevestigd
en opereren veelal internationaal. Dat traditionele handen schudden
en een biertje drinken op zo’n vereniging is ook niet helemaal onze
stijl aangezien we vanwege onze relatief jonge organisatie vooral
“social media” inzetten om ons netwerk te vergroten. Een aantal van
die echte netwerkers kennen we natuurlijk wel en hebben we ook
veel waardering voor.”
“We hebben zelf een eigen netwerk opgezet, Business Port
Scheveningen, waarmee we af en toe offline bijeenkomen om over
zakelijke onderwerpen wat verder te praten en elkaar kansen te
gunnen. Daarnaast willen we samen met de gemeente Den Haag
laten zien dat Scheveningen een geschikte vestigingsplaats is voor
zakelijke dienstverlening. Zoiets kost wel tijd, je moet dat vlammetje
wel brandend houden. We worden hiermee goed ondersteund door
gemeente Den Haag.”
“Het pand waarin we zitten laat qua uiterlijk wat te wensen over,
maar je ziet hoe het van binnen mooi is opgeknapt. Door de relatief

lage huur en groot oppervlak konden we snel groeien. Het wordt
gesloopt en we zijn in gesprek over een nieuwe ruimte. Dat is nog
niet zo eenvoudig, omdat veel van onze medewerkers buiten de
Scheveningen of Den Haag wonen is bereikbaarheid inmiddels
belangrijk geworden. Het contact met de economie-ambtenaren
is gewoon goed. Die snappen het en snappen ons en komen met
goede ideeën om ons in Scheveningen te houden. We grappen nog
wel eens dat de volgende stap huisvesting in Scheveningen voor
onze medewerkers is.”

“We verrichten voor nogal grote bedrijven benchmark onderzoek;
onderzoeken kortgezegd hoe de markt reageert op hun product of
dienstverlening. We hebben voor een deel ook klanten uit de maritieme industrie; daarmee zitten we bij wijze van spreken op dezelfde
golflengte, dat is zeker handig.”
“Weet je trouwens wel wat “The Blue Hour” betekent? Nee? Het
verwijst naar prachtig blauw licht vlak voordat de zon op komt; het
teken van een mooie nieuwe dag en voor vogels het moment om te
gaan fluiten.”

“Ja, we zijn zeker aanspreekbaar om na te denken en mee te denken
over de toekomst van Scheveningen. Scheveningen kan nog veel
meer halen uit de zakelijke dienstverlening. We kunnen echt een
mooie business hub maken met de haven als unieke locatie. Dat
gebeurt nu overal in havens, kijk maar naar Antwerpen bijvoorbeeld,
is natuurlijk een andere schaal, maar de ontwikkelingen gaan snel.”
“Vergeet niet hoe aantrekkelijk de strandrestaurants zijn, ook voor
zakenmensen. Op mooie dagen is iedereen hier aan het lunchen, dat
is geweldig aantrekkelijk. De rode loper moet uit en grond en ruimte
beschikbaar.”
“Ik behoor tot de positivo’s als het gaat over de ontwikkeling van
Scheveningen. Ja, daar hoort ook zoiets bij als de Volvo Ocean Race.
Pogingen om nog meer van de haven te maken steun ik van harte. Ik
heb ook oog voor het oude, de mooie panden, daar moeten we voorzichtig mee omgaan en is een belangrijk onderdeel van het gezicht
van Scheveningen.”

SCH

Soep bij een zieke oma, hoe mooi is dat
Scheveningen kent echte
Jongerenambassadeurs, die optreden
als veelgevraagd adviseur. De hoogste
tijd om hun verhaal te horen.

“Wij zijn al een tijdje actief als Jongerenambassadeur op
Scheveningen. Erg leuk, we worden regelmatig gevraagd om
mee te helpen en mee te denken. Recent nog met de leiding
van het Zuiderstrandtheater, over hoe dat gebouw meer
uitstraling krijgt en zo nog aantrekkelijker wordt.”
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“We wonen op Scheveningen of hebben er een
bedrijfsruimte. Dat laatste is nog wel een probleem; hoe
vind je als jongere een betaalbare werkruimte, dat wordt
steeds moeilijker. Noodgedwongen zijn we naar andere
plekken uitgeweken, zoals in Voorburg.”

“Het meest fascinerende van Scheveningen is toch dat hechte. Waar vind je het nog dat bij een zieke oma toch even dat
pannetje soep wordt gebracht, zoals in Duindorp gebeurt.
Dat is toch prachtig, dat zie je niet vaak meer.”

“Die oude verhalen over vroeger zijn ook mooi, ik heb
nog een tijdje meegeholpen bij Muzee, met de technische
ondersteuning. Vlaggetjesdag is ook nog steeds bijzonder;
we doen gewoon mee als vrijwilliger. Nu ook met het nieuwe
Historisch Festival, prima initiatieven! Bij ons overheerst de
trots op Scheveningen, met de Pier, boulevard en de haven,
dat is echt een familiedingetje, dat hoort bij ons.”

“Zorgen hebben we wel. Als je ziet wat voor bedragen er
worden gevraagd om wat je echt kippenhokken kan noemen
te verhuren, dat is echt niet goed. Alles gaat maar naar de
vrije sector. Betaalbare koopwoningen zijn er ook bijna niet
meer.”
“In de zomer zijn we aan het skaten, soms wel drie keer per
week. Of we relaxen op het strand. Strandtenten? Komen
sommigen van ons niet zo veel; het strand is voor ons een
plek voor zelfrecreatie, je moet toch jezelf entertainen.”

“Ontwikkeling hoort er gewoon bij, al moeten wel
oppassen met al die hoogbouw. Daar moeten we echt beter
over nadenken. We zijn zelf ook wel aan het ontwerpen
geslagen, daar is al de nodige publiciteit voor geweest. Het
symbool van de haring bijvoorbeeld kan nog veel meer
gebruikt worden in het straatmeubilair.”

“Erg creatief zijn we hier niet. Neem dat verkeer; iedereen
ziet dat daar nu eens een echte oplossing voor gezocht moet
worden. In Amsterdam wordt gewerkt met een
geleidingssysteem en gigantische parkeerplaatsen. Er valt
niet aan te ontkomen, zo’n onderneming moeten we nu ook
eens op poten gaan zetten.”
“Het belangrijkste vinden we toch de sociale relaties,
Scheveningen staat voor ons vooral voor saamhorigheid.”

SCH

Scheveningers willen op eigen kracht vooruit
De YCMA en SVV Scheveningen, twee zeer
bekende verenigingen uit
Scheveningen die hard aan de weg timmeren
om mee te gaan met de veranderende tijd.
Een gesprek met enkele bestuurders.

“Vroeger leek Scheveningen echt op Urk, maar de tijden zijn
veranderd. De tijd dat bijvoorbeeld allochtone stagiaires bij de
buurtsupermarkt nare opmerkingen toegeworpen kregen is wel zo’n
beetje voorbij.”
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“Dat geldt gelukkig ook voor onze voetbalclub, kijk maar eens rond
nu bij de training. Maar ook hier geldt dat het niet vanzelf is gegaan,
daar moeten wij gewoon eerlijk over zijn. Maar laatst hadden wij
roti’s als broodje van de maand, lekker hoor”, aldus de enthousiaste
voorzitter van SVV Scheveningen, Ron Kleijn.”

“Wij gaan en moeten met onze tijd mee. Scheveningen is nu bijvoorbeeld ook van de expats, die vangen wij dus ook op bij de club. Het
verleden en tradities zijn daarbij heel nuttig. Als het om de leden gaat
is het best een klein vijvertje waar we uit moeten vissen.”

“Wij organiseren een voetbaltoernooi terwijl tegelijk de vis zelf
gerookt wordt in die rooktonnetjes die leden zelf meenemen. De
expats vinden dat geweldig en iedereen wordt er blij van, hoe mooi is
dat! Als voetbalvereniging proberen wij ook het beachsoccer van de
grond te krijgen, dat gaat ons veel te langzaam.”
“Bij de YCMA hebben wij natuurlijk ook de tijd meegemaakt dat
het dansen eigenlijk “ not done” was. Laatst hebben wij een feest
georganiseerd waarin de oude Scheveningers heel gezellig lekker
ouderwets aan het rokenrollen waren, met die kleding erbij, dat was
supermooi. En voor onze expats organiseren wij muzieklessen, dat
trekt ook. Ik zou wel willen dat ons pand groter was, dat wij konden
uitbreiden.” Voor Wim de Graaf, manager bij YMCA, zal daarmee een
lang gekoesterde wens in vervulling gaan.”
“Bij Scheveningen hoort natuurlijk dat klagen. Het hoort een beetje
bij het dorp dat zich tegen de stad keert. Soms is het net of die oude
tolpoort op de Scheveningse weg er nog steeds is. Al blijft het

bijvoorbeeld wel een drama wat er met het eens zo mooie Kurhausplein is gebeurd.”

Wim de Graaf vervolgt: “Laten wij het alsjeblieft positief insteken.
Scheveningers willen geen hulp, die willen op eigen kracht vooruit,
dan moet je dus wel wat groter durven denken. Ik ben er voor hoor,
om van vlaggetjesdag een vlaggetjesweek te maken. Waarom
proberen wij zoiets nou niet eens een keer uit? Wij hebben het er
allemaal over dat het goed zal zijn als hotelgasten, die nu veelal een
weekend Scheveningen boeken gaan kiezen voor een langer verblijf,
maar dan moeten er wel meer activiteiten worden georganiseerd.”

Wim de Graaf haalt de traditie van de kerkkoren aan. “Dat loopt wat
terug, terwijl het toch om zo’n prachtige traditie gaat. Dat gaat zo
100 jaar terug! Dan moet je aan de slag, bijvoorbeeld met een groot
korenfestival, gewoon tegen de stroom in, nieuwe leden werven.
Meer diversiteit, meer jong en oud; het kan best. Als je niks doet, dan
neemt het enthousiasme om je aan te sluiten bij een koor snel af,
wat de gymnastiek bijvoorbeeld overkomen is.”
Wim en Ron beamen dat een leidinggevende functie binnen een
vereniging of een stichting vaak betekent dat ‘je de kop van jut bent’.
“Wij lopen daar niet voor weg, integendeel. Sterker nog, wij proberen
zoveel mogelijk mensen er van te overtuigen dat zij een belangrijke
bijdrage kunnen leveren door vrijwilligerswerk te gaan doen. Met
elkaar kunnen wij dan heel veel bereiken.”

SCH

Combineer traditie met het nieuwe
Vier zeer betrokken medewerkers van
Bewonersorganisatie Havenkwartier
namen ruim de tijd om hun visie op
(de toekomst van) Scheveningen uit te
leggen…

“Als bewonersorganisatie Havenkwartier betrekken we
iedereen, de ‘oude’ bewoners maar ook de mensen uit de
nieuwbouw. We nodigen alle bewoners uit Havenkwartier,
Geuzenwijk en Vissenbuurt steeds uit om naar onze bijeenkomsten te komen of op een andere manier mee te doen de
leefbaarheid in de wijk te verbeteren.”
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“Sommigen van ons zijn al jaren actief, dat gaat al decennia
terug toen we in verzet kwamen tegen onder andere de
geplande sloop van huizen. Het waren authentieke
huisjes die we graag wilden behouden. Dat is voor ons echt
een terugkerend thema; oog hebben en houden voor het
authentieke. Zo ijveren we ook voor de rode daken hier in de
buurt; die zijn onderdeel van onze identiteit. De nieuwbouw
rondom de haven onttrekt het dorpse karakter wat we altijd
uitgestraald hebben aan het zicht, wat echt jammer is. Het
Havenkwartier straalde de betrokkenheid met havengebonden bedrijvigheid uit. Dat is met de huidige nieuwbouw aan
het verdwijnen”
“Het toerisme het hele jaar rond, het bijbehorende verkeer,
het terugdringen van de vissershaven, het tast ook onze
manier van leven en de saamhorigheid zelfs aan.
Hoteltorens, kabelbanen, cruiseterminals, de groeiende
verdichting; we worden er als bewoners droevig van.”

“We zijn echt niet tegen vernieuwing en investeringen. Maar
doe het wel met beleid! Het is heel belangrijk dat we naar
de zee kunnen blijven kijken. Vroeger werd er gebouwd

zodat we over “elkaars schouders” naar zee konden kijken.
Nu wordt het ene appartementsgebouw voor het andere
neergezet. Maak de flats niet onnodig hoog. Combineer
zoveel als mogelijk de traditie met het nieuwe. En laten we
wel wezen; veel wordt hier gebouwd voor de leegstand, daar
schiet niemand wat mee op.”
“We hebben wel plezier in ons werk maar werden wel
droevig toen onlangs ons erelid overleed, iemand die
jarenlang met hart en ziel voor de bewoners opgekomen
was en we merkten dat hij voor veel ambtenaren toch een
vreemde bleek. Dan zit er iets niet goed, alhoewel we ook
echt goede contacten hebben hoor, op het stadsdeelkantoor.”

“We maken ons zorgen over de cohesie in de wijk. Krijgen
we niet te veel yuppen? De sociale woningbouw neemt af of
wordt te duur. Vroeger gingen de huizen makkelijker over
van de ene generatie op de ander, dat staat nu zwaar onder
druk.”
“De evenementen die worden georganiseerd vragen om
de inzet van steeds meer agenten. We zien en merken dat
de positie van de wijkagent daarmee onder druk komt, wat
we jammer vinden. De evenementen zorgen ervoor dat het
drukker wordt. Het dagtoerisme groeit, het effect daarvan
op onze wijk wordt onderschat.”
“De jongeren? Af en toe komt er wel een van hen bij ons
‘aanwaaien’, daar zij we dan heel blij mee. Het is belangrijk
dat we elkaar blijven helpen. Het is ook niet eenvoudig; voor
bewonersbelangen – jong en oud - opkomen kost tijd. Als je
invloed wilt, moet je er veel voor (willen) doen.”

SCH

SCH

Het is echt fijn dat de haven weer ontdekt is
Drie nogal ondernemend ingestelde en
vooral bevlogen voormannen van de
jachtclub Scheveningen aan het woord,
met soms een opvallend grote kennis
van de historie van Scheveningen!

“Toen Christiaan Huygens in de 17e eeuw de weg naar
Scheveningen liet aanleggen, werd er zwaar geprotesteerd.
Door de stadsbewoners, want ze waren band dat het Haagse
door zo’n weg te gemakkelijk bereikbaar werd voor aanvallers
uit zee! Toch kwam die weg er!”
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“Verandering, het lijkt soms anders, past echt bij
Scheveningen. Zo om de twintig jaar is er een golf die zorgt
dat we weer een andere kant opgaan. Nu zijn de havens in
positieve zin aan de beurt.”

“Scheveningen niet ondernemend genoeg? Kom op zeg, hier
wonen en woonden juist de grote ondernemers. Heel vroeger
werd de gevangen vis al vlot overal naar toe verhandeld, dat
was echt niet voor de eigen consumptie. We kennen grote
rederijen en nu weer volop nieuwe bedrijvigheid in de haven.
En ook belangrijk; het zijn echt niet alleen maar de
universitaire bollebozen die straks gaan profiteren; hier komt
ook uit werk uit voort voor de middengroepen. De handel in
vis leeft inmiddels weer flink op, dat is best goed nieuws.”
“Het is echt fijn dat de haven weer ontdekt is. We hebben er
als ondernemende mensen uit de jachtclub ook wel lobby
voor gevoerd. Denk aan het ‘multipliereffect’; elke toerist die
komt voor een overnachting, een reparatie of een “event” laat
geld achter.”
“Eerder beleid om het gebied rond de haven vol te bouwen
met woningen is een slechte zet geweest. Nu zitten we er aan
vast, er zijn veel te veel contracten gesloten en er zijn andere
toezeggingen gedaan. Volgens ons zit dit college daar ook
wat mee in de maag. We hebben zelf een kaart laten maken
waar al die geplande ontwikkelingen op staan. Toen we die
kaart lieten zien, schrokken ze zelf ook!! Neem nu een brug

slaan, voor de bereikbaarheid van de nieuwe woningen,
bij de jachthaven. Daarmee tast je het unieke karakter van
de haven, volledig open binnen 5 minuten op zee, aan. We
kunnen hier rechtstreeks de zee op, dat kan in geen plaats in
Nederland, in Stellendam bijvoorbeeld al helemaal niet. Daar
moet je erg zuinig op zijn. Je kunt niet alles hebben; het gaat
om de balans tussen wonen, watersport en visserij en ander
werk. Die wordt verstoord als je gelijk alles volbouwt! Je moet
vasthouden aan je visie!”

“Dat hele beeld van dure jachthavens en jachten, dat is zo
verkeerd. Gelukkig maakt de zee geen onderscheid tussen
arm of rijk. Bij ons komen alle lagen van de bevolking.
Sommige schepen zijn al heel oud en die worden al jarenlang
goed verzorgd. Een camper hebben en onderhouden is soms
duurder! We zijn nu ook bezig met kinderen en zeezeilen,
dat gaat heel goed. Maar ook met onze vissers, duikers en
roeiers; het is heel breed.”

“We moeten het echt hebben over vervoer hebben en de
bereikbaarheid. Dat gaat niet goed. Punt. Het overleg en
meedenken zit nu helaas vooral op het niveau van een
rotondetje hier of daar en soms wat gedoe tussen twee
bewonersverenigingen. Met alle respect; zo kan het niet
meer. Weet je om welke aantallen bezoekers het gaat? Het
antwoord is simpel: er moet een tunnel komen. Te duur,
wordt dan gezegd. Kijk naar Rotterdam, daar zijn heel wat
ongelijkvloerse kruisingen. Denk aan de Hubertustunnel; daar
kon het toch ook? Hier moet echt een doorbraak in komen,
anders loopt het helemaal vast, letterlijk en figuurlijk. We
gaan van 14,5 miljoen naar 22 miljoen bezoekers per jaar; dat
kun je niet meer afdoen met korte termijn bestuurswerk.”
“Wij zijn geen gemeentemopperaars hoor. Welnee. Helemaal
niet! We voelen ons ook gesteund juist door de gemeente met
onze visie op de verbinding tussen topsport en breedtesport.
In 2018 gaan we voor een wereldevent rond zeezeilen. We
bouwen samen vrolijk verder aan een aantrekkelijke
jachthaven met bijbehorende voorzieningen.”

SCH

Scheveningen is veel meer dan het stukje bij de pier
Gesprek op een toplocatie, in een
geweldig mooi familiehotel. Met vader
en zoon Van Aller, trotse eigenaren van
het Boulevard Hotel Scheveningen.
Hoe kijken zij aan tegen identiteit en de
toekomst van Scheveningen?
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“Ik heb al als 21 jarige een hotel gekocht, vlakbij het
station Hollands Spoor, dat was in 1975. Nadat het
onteigend werd, heb ik dit hotel kunnen kopen. Een prachtig
oud gebouw, maar we hebben er echt heel wat aan moeten
verbouwen. Daar zijn we wel 10 jaar mee bezig geweest,
mensen verklaarden ons soms voor gek.”
“Het gaat nu heel goed, we zitten vier seizoenen vol. We
hebben nu alleen een tegenslag met het verlies van
parkeerkaarten. Ja, dat is een direct gevolg van de nieuwe
boulevard. Die overigens schitterend geworden is, kijk maar
naar buiten hoe mooi het er uit ziet. We zijn druk aan het
nadenken over een goede oplossing en hopen dat de
gemeente ons daarin wil bijstaan. Gasten komen uit het
buitenland, met al hun spullen, in de nabijheid kunnen
parkeren hoort er gewoon bij.”

“Het hoteliersvak is wel veranderd. Mensen tellen wel steeds
hogere eisen, daar moet je in meegaan, wat we dus ook
doen. Beneden hebben we zoals je ziet de sfeer van vroeger
gehandhaafd, maar op de bovenverdiepingen hebben we
comfortabele kamers. Gasten komen bij ons voor die sfeer,
maar stellen ook hoge eisen aan comfort.”
“Een groot hotel is toch wat zakelijker; dat meer
persoonlijke past bij ons type hotel. Toch net even meer

aandacht, we merken dat dit zeer op prijs wordt gesteld. We
hebben hotelgasten die al 18 jaar jaarlijks bij ons komen!”

“We komen zelf niet uit Scheveningen, maar uit
Benoordenhout. Dat ligt wel op de grens, hè! Toch voelen we
ons thuis en gewaardeerd in de gemeenschap. Niet dat we
allerlei bijeenkomsten of zo aflopen, we hebben het wel erg
druk!”
“We verwijzen wel voortdurend naar al het mooie wat hier te
doen is, daar steken we veel energie in. Zo zijn we toch met
elkaar verbonden. Scheveningen is zo veel meer dan
pannenkoeken eten en het kleine stukje bij de Pier. Dat
willen we laten zien. Het oude dorp is toch ook prachtig!
Scheveningen is uniek; wat moet je in Zandvoort doen als
het regent?!”

“Dat surfdorp, het is zo jammer dat dit weg is. Echt jammer,
gasten van ons gingen daar met plezier heen. En wat komt
daar nu voor terug, een of ander doorsnee hotel? En dar
zeggen we echt niet om jaloers te zijn of zo. Die surfers, dat is
toch een verrijking! Kijken naar wat er allemaal op ze gebeurt
is al een plezier!”
“Het gaat toch steeds om nieuwe markten aanboren. De
congressen lopen wat terug, North Sea Jazz is er niet meer,
dan moet je inventief zijn. Nu zijn er de nieuwe zakenmensen, de expats, daar moeten we nu mee aan de slag!”

SCH

Wij kijken naar de schoonheid van Scheveningen
In gesprek met twee zeer actieve deelnemers aan Kunst op Scheveningen;
beeldend kunstenaars Violet Roest
en Gryts Lootsma. Beiden bestuurslid
van KopS, kunst OP Scheveningen, een
vereniging van beeldend kunstenaars die wonen en/of werken op Scheveningen.
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“Wat woon ik hier mooi”. Violet kijkt tevreden om zich heen.
Inderdaad, aan de Zeeweg wonen is helemaal niet gek.
“En de boulevard is ook heel erg mooi geworden, die oude
naoorlogse bouwstijl kon ook echt niet meer”.
Gryts kijkt nu toch wat bedenkelijk: “Het is wel aardig,
maar wel heel stenig. Dat had toch groener en duurzamer
gekund.”

“Dat is wat we (ook) doen wanneer we in Scheveningen zijn
en rondlopen. Kijken naar de schoonheid ervan, of soms
het ontbreken ervan. Maar wel altijd met een positieve
insteek, het dorpse van Scheveningen en de uitzichten doen
me soms denken aan de boerderij waar ik opgroeide”, zegt
Gryts.
Violet: “Het mooiste van Scheveningen vind ik het licht, dat
licht is zo prachtig en steeds wisselend, per dag zelfs. Ik kijk
graag naar buiten en naar de zee”.

“Kunstenaars hebben ook de taak om te kijken, en dan
vooral naar schoonheid. Gryts vertelt: Er was dit jaa een
kunstwedstrijd waarbij deelnemers ontwerpen presenteerden via maquette, beeld of een schilderij. Leden van
KopS doen daar ook aan mee. De gemeente is inmiddels
goed aangehaakt en doet haar voordeel met de nieuwe
beelden. Zo heb ik een groen parkje ontworpen waaronder
auto’s worden geparkeerd en waar ateliers en galeries, maar
ook openbare toiletten een plaats krijgen, aan de Gevers

Deynootweg. Met wedstrijden en bijvoorbeeld kunstroutes
moeten we wel een beetje opletten; voor je weet is er sprake
van ‘overkill’.”
“We hebben zeker ook een sociale en maatschappelijke
rol. Met veel plezier exposeren we bijvoorbeeld in zorginstellingen, waarbij we, denk ik, de bewoners regelmatig blij
maken door kunst op te hangen en er met hen over te
praten. We zijn ook blij met de rol van Muzee en directeur Paul de Kievit, hij is altijd een stimulerende kracht.”

Violet: “Kunstenaars op Scheveningen weten elkaar steeds
beter te vinden. We zoeken elkaar op en genieten van
elkaars werk en praten over kunst. Kunstenaar zijn is soms
eenzaam is en zakelijk natuurlijk ook geen vetpot. Ik heb
daarnaast ook jarenlang meegeholpen met de kookschool,
waar ook mijn man met hart en ziel aan werkt. Goed koken
is trouwens ook (een) kunst”.

“We zijn oprecht positief over Scheveningen. Het gaat
echt goed! Neem nu de Keizerstraat, die is me toch
opgeknapt. Weet je hoe het daar was? We hebben daar nu
zelfs onze eigen galerie! De milieusituatie is wel een
aandachtspunt. Nu is aan de kop van de Keizerstraat
vrijwel altijd die frisse zeewind. Maar neem nou heel Den
Haag, al dat fijnstof uit Pernis dat komt aanwaaien, dat moet
je echt niet onderschatten met als gevolg hoge CO2 waarden en hittestress door te weinig groen om koelte te geven
in de zomernachten.”
“Nog even over de boulevard, dat is dus best in orde als er
meer groen op komt. Maar die lelijke opgangen. Je ziet de
zee niet. Daar moeten wij als kunstenaars OP Scheveningen en de gemeente iets aan doen!”

SCH

Laten beleven hoe het is geweest
Het kostte hen letterlijk hun nachtrust. Het
organiseren van een gloednieuw Historisch
Festival. Maar ze hebben het wel gedaan! Aan
het woord zijn organisator Marjan Smit en
Inie de Jong van de Vrienden van Muzee.
“Als betrokken amateurs iets opzetten dat zo groot en ook zo sterk
is, iedereen snapt: dat gaat niet vanzelf. We hebben het Historisch
Festival nu voor de tweede keer gedaan, we zijn daar best trots op!”
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“Ik ben met Scheveningen verknoopt. Een Schollekop dus. Met
familie die heeft gevaren of als naaister heeft gewerkt.”

“Dat ligt voor mij anders, ik zit meer in de Sudeten-categorie, met een
Friese moeder en Drentse vader.”

“Die nagespeelde landing van de Prins in 2013 heeft bij ons iets
losgemaakt. Wat was dat mooi, om weer zo veel klederdracht te zien.
Daar wilden we wat mee.”
“We merkten toen we met het Festival bezig waren dat ook de
jongeren het wel cool vonden, ze hadden er wel wat mee!”

“Dat verleden romantiseren, echt niet. Vrouwen bleven eenzaam
achter. In het dorp werd geroddeld en als je bij de verkeerde kerk zat
had je een probleem. Die kanten zitten ook aan het verleden.”
“Aan de andere kant zitten er ook boeiende en voor ons onderschatte kanten aan; die vrouwen werden behoorlijk bijdehand. Ze
moesten het alleen zien te rooien. Anderen moesten hen niet te veel
gaan vertellen hoe het moest, dat pikten ze niet.”

“Ook was er veel samenhang; van buren in hofjes bijvoorbeeld. Je liep
bij elkaar heel makkelijk binnen, je leefde met je naaste buren.”
“We vinden het belangrijk om te tonen hoe het is geweest. Die oma
met dat wasbord bijvoorbeeld weer laten zien. Het boeten en het
mutsen plooien.”

“We zijn laatst met die klederdracht door de Schilderswijk gaan lopen,
nou, toen hadden we bekijks hoor! Fantastisch was dat!”
“We willen helemaal niet afgeven op Vlaggetjesdag of zo, maar geef
toe; dat is toch veel te commercieel geworden. Vroeger lag het accent
op het uitvaren, nu op de binnenkomst. Het is ons niet authentiek
genoeg meer. Graag wijzen we op de Scheveningse dag in Muzee;
dat is een keer per jaar en meestal een week na Vlaggetjesdag. Dat is
eigenlijk een Vlaggetjesdag in het klein, met allemaal oude ambachten; echt Schevenings. Daar komen ook veel mensen op af.”
“De haven wordt volgebouwd, de sleephelling weg, de rijken van
buiten komen in. Voor je het weet gaat onze ziel verloren.”

“Maar als het erom gaat zijn we toch weer één dorp, denk maar aan
alle protesten tegen ‘The Hague Beach’.”
“Het is wel zo dat de expats bijvoorbeeld het festival bijzonder
boeiend vinden. Daar moeten we ons nu ook op richten.”

“In een eventueel volgende editie kunnen we ons bijvoorbeeld ook
gaan richten op oude sporten. Zoals het kolven, de voorloper van het
golfen. Daar hebben we nu contact over met Martin Spaans van de
Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen . We hebben
ook allerlei dromen over een toeristische visafslag; dat zou ook
fantastisch zijn.”
“Het probleem voor ons is: het moet niet te groot worden. Het is
nu al een heel gedoe, met vergunningen en zo. Maar leuk is het
natuurlijk wel!”

SCH
Nabeschouwing

De onderstaande ‘gedachten’ naar aanleiding van de
gevoerde gesprekken, zijn volkomen voor mijn rekening. We
hebben er op 9 november 2016, in het huis van het Jumpteam, met bijna alle auteurs nog eens hardop over
nagedacht. Dat was een meer dan boeiende ervaring.
Iedereen die mee deed aan ‘Scheveningen Schittert, van
harte bedankt. Met vooral een heel groot applaus voor de
Schevingense Courant, die wekelijks de ziel van
Scheveningen in woord en beeld brengt. Scheveningen is
een hartverwarmende plek, met net zoveel toekomst als
een rijk verleden!

“Op Scheveningen wordt veel geklaagd; dit lijkt meer beeld
dan werkelijkheid. De trots overheerst, zowel bij de oude(re)
bewoners als de zogeheten import. Op Scheveningen is het
goed toeven. Wel een probleem lijkt het maken van keuzes.
Over de toekomst van de winkelstraten, echte oplossingen
voor het draconische verkeersprobleem; het oogt wel wat
weifelachtig. Hier past een waarschuwing: als je zelf niet
kiest, wordt er voor je gekozen (woningbouw?).”
“Die import-Scheveningers die er niet goed door heen
komen, bij de oude(re) bewoners. Dat is echt een
schoolvoorbeeld van onbenut sociaal kapitaal. De hoogste
tijd om letterlijk de deuren eens goed op te zetten.
Scheveningen is een dorp maar ligt in een grote stad; alle
reden om te kiezen voor het beste van twee werelden.”

“De oud-vissers zijn prachtige mensen met prachtige
verhalen. Ze mogen voortaan overal vooraan zitten, in
perfecte eigen gebouwen. Om nog een keer hun verhalen te
kunnen vertellen.”

“Die werkloosheid, ook onder jongeren. Die boosheid af en
toe, het wij en zij denken. Het gevoel weggedrukt te worden.
Onuitstaanbaar eigenlijk. Wie doorbreekt hier de cirkel?
Scheveningen is meer dan een mooie jachthaven.”
“Eenzaamheid en sociaal isolement, het raakt helaas ook
Scheveningen. Scheveningen was altijd het dorp van de
kerken. Maar kan het iets moderner? Of nog iets meer
buiten gericht?”

“Surfers zijn het ‘nieuwe’ icoon van Scheveningen. Wellicht
zijn ze jarenlang niet zo begrepen, maar nu zijn ze ‘hot’. Maar
om het surfen nu ook meteen commercieel te exploiteren,
dat is een denkfout.”
“Vlaggetjesdag? Vlaggetjesweek? Beachsoccer? Tuurlijk. De
koren onder druk? Hoeft niet. De verenigingen gaan (weer)
groot denken. En heel Scheveningen denkt mee.”
“Die bewonersorganisaties wijzen al veertig jaar of zo op
bescherming van de oude ornamenten, de oude sfeer. Ze
hebben gelijk. Al veertig jaar! De oude sfeer bewaken is toch
soepeltjes te combineren met vernieuwing?”

“De Volvo Ocean race. Zeezeilen. Scheveningen, waarom zijn
jullie niet trots? Of zijn jullie dat wel?”
Eelco Koolhaas, Ministerie van Verhalen

SCHEVENINGEN SCHITTERT

Colofon
‘Scheveningen Schittert’ kwam tot stand met hulp en inzet
een groot aantal mensen:
Deniece van der Burg, Mendy van Veen en
Michael Malschaert, van de gemeente Den Haag, voor de
financiering en de research.
Hilde Maasland en Marko Fehres (Ministerie van Verhalen)
voor de research, het maken van de afspraken en de
organisatie van de slotbijeenkomst.
Dick Teske voor de prachtige foto’s en daarnaast van de
Scheveningsche Courant Patrick den Heijer en vooral: Jill van
Calsteren voor de redactie en publicatie in de
Scheveningsche Courant.
Alle geïnterviewde Scheveningers: veel dank voor jullie tijd
en inzet!
Alle medewerkers van het Jumpteam, met name Thierry
Schmitter; veel dank voor de (mooie) ruimte voor de
slotbijeenkomst.
Twien (Johnny Nextdoor Design) maakte het grafisch
ontwerp.
Wethouder Karsten Klein; dank voor de support en vooral;
de inhoudelijke vrijheid!
Scheveningen Schittert!
Eelco Koolhaas (Ministerie van Verhalen)

SCH

CS
TRETTIHCS NEGNINEVEHCS

