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Het kerkschip voer
mee met de loggers

Leen Spaans werd
rooms-katholiek

Liever baden

Tere doopjurkjes • Zonder vis geen eten • Geworteld in geboortegrond

dan bidden

• Uitwaaien op de Pier • Lourdesgrot aan zee • Dorstige uilen

Tweehonderd jaar badplaats Scheveningen
De badplaats Scheveningen viert dit jaar het tweehonderdjarig bestaan.
Scheveningen is ondenkbaar zonder de kerk. In dit zomernummer-van oudsher het
'Badnummer' van Kerk in Den Haag genoemd - gaat het over 'geloven op Scheveningen'.

Vissersdorp-theologie

'Bij een badplaats
hoort wereldse wuft"
Hoe kun je het geloofsleven in vissersplaatsen
omschrijven? Barend H. Weegink, predikant, kent de hervormde gemeente in Katwijk en de Oude Kerk op Scheveningen, waar hij nu waarneemt. Hij doet een poging.
1 N TE RVI EW

K

unje spreken van een bepaald type
geloofin vissersdorpen?
'IK LAAT ROOMS-KATHOLIEKE

vissersdorpen zoals Volendam even
buiten beschouwing. In het protestantse Scheveningen, Katwijk en Urk kun
je wel een lijn zien. De mensen zijn niet
op de enkeling gericht, eerder gaat het
om de gemeenschap. Al eeuwen kijken

ze vanuit het water naar het land, daar
zien ze het hele dorp. De verbondsgedachte in de Bijbel weerspiegelt het bewustzijn van dat collectieve. Men verdient-of verdiende- zijn brood op het
water en was vaak weg van huis. Het
geloofsleven is daardoor ingekleurd:

Lees verder op pagina 2

Oud-politicus Jan Pronk had één wens:

'Lopen tot het einde
van het havenhoofd'
1 NTERVI EW Oud-politicus Jan Pronk
groeide op in de Jurriaan Kokstraat op
Scheveningen. Nog altijd wil hij 'terug
naar de kust'.

0

F HIJ NU ERGENS IN EEN BUITENLAND

woonde of in Krimpen aan de Lek, oudminister Jan Pronk (jarenlang PvdA-politicus) bleef in zijn hart een trotse Scheveninger. Hij is gevormd door een orthodox-christelijke opvoeding en door inspirerende preken in
de Badkapel. Altijd wil hij terug naar kust. 'Die

is uniek. Den Haag is de enige open stad aan zee,
niet ommuurd door snelwegen.'

Klederdracht
Op de leestafel liggen de Scheveningsche Courant en De Scheveninger, huis-aan-huisbladen
die een oud-ambtenaar trouw bij hem in de bus
gooit. Pronk woont iets buiten het verspreidingsgebied. 'Ik neem ze helemaal door.' Hij wil
graag dat zijn vrouw Tineke Zuurmond bij het
gesprek aanwezig is, want ook zij heeft een band
met Scheveningen.
Toen zij voor het eerst uitgingen, was de vraag
thuis 'van wie is hij er eentje?'. 'Dat zat wel goed',
weet mevrouw Pronk nog. Jan was zoon van een
zeer geliefde onderwijzer op de Koningin Emmaschool en zijn opa was al op zijn negentiende
schipper van een logger. Pronk ontdekte later dat
zijn grootvader en die van zijn vrouw (een binnenvaartschipper) naast elkaar woonden in de Katwijkstraat. Scheveningen is dus echt een dorp.

'Van wie is hij er eentje?'
Jan Pronk groeide op in de Jurriaan Kokstraat in
een tijd dat er nog veel vrouwen in klederdracht
liepen en de tonnen in de haven lagen. Hij bezocht verschillende kerken. 'Ik keek welke dominee zou voorgaan. Poldervaart, Van Heerden,
Buskes, Roscam Abbing, die spraken me aan. Ik
herinner me een serie preken over het herderlijk
schrijven Christen zijn in deze samenleving. Niet
verticaal, maar horizontaal: de kerk was maatschappelijk georiënteerd.' Pronk en zijn echtgenote zijn een tijd onderwijzer geweest op de
Westhill zondagsschool in de Nieuwe Kerk,
naast theater De Appel.

Eerste badhuis
Jan Pronk.

Later was de oud-politicus trouw bezoeker van
dit gezelschap. 'Even een anekdote. Aus Greidanus van De Appel regisseerde een paar jaar gele-

Hup, de zee in voor het ja-woord
Hoe kan een Scheveninger duidelijker zijn ja-woord aan God geven, dan met een duik in de zee? De Reality
Church, een kerk met zo'n honderd leden, 8 jaar geleden opgericht, laat met haar doopfeesten alle
nuchterheid varen. Nieuwe gelovigen geven zich over aan de grillen van de golven. De kerkgangers komen
's zondags samen in de blauwe loods op het Norfolkterrein.
Lees de online reportage: kerkindenhaag.nl/reportage/realitychurch

den de landing op zee van prins Willem. Ik was
in Costa Rica, maar volgde de rechtstreekse uitzending op tv. Het voelde alsof ik thuis was.' De
viering van tweehonderd jaar Scheveningen is
eigenlijk een soort familiefeest, want Jacob
Pronk die het eerste badhuis stichtte is een voorvader van Jan Pronk. 'Die stamboom is een soort
piramide.'
Zo kan het gebeuren dat een Jan Pronk nu in de
gemeenteraad zit, voor de VVD. Geen directe familie, maar de bekende Scheveninger kan het
wel waarderen dat hij zich inzet voor het dorp.

Zelf stemden hij en zijn vrouw voor het eerst
ChristenUnie bij de gemeenteraadsverkiezingen. 'Dat was best wel spannend.'
De 78-jarige Pronk is bezig met zijn achtste
boek, over Suriname. Hij moet wel letten op zijn
gezondheid na een zwaar hartinfarct vorig jaar.
'In het ziekenhuis in Zwitserland zei ik al dat er
één ding was dat ik zo snel mogelijk wil doen, ik
lag me erop te verheugen: dat is tot het einde lopen van het havenhoofd.'
HANS

HEMMES
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Diensten en huisbezoek op volle zee

D

Bezield zingen de vissers
in hun deinende kerkzaal
Een kerk die jaarlijks 23.000 mijl aflegt op volle zee om dichtbij de gelovige vissers te zijn. Het lijkt een ongelooflijk verhaal, maar het is de geschiedenis van
hospitaal-kerkschip De Hoop. Dertig jaar geleden gestopt, maar nog niet vergeten.
ACHTERGROND

E SCHEEPSFLUIT

KLINKT EN DE

bel luidt een aantal malen
krachtig, als uitnodiging om
aan boord te komen. Op de achtergrond het ruisen van de golven. De
marconist zegt: 'Ik ga u doorverbinden met de kerkzaal en wens u een
goede ontvangst.' Daarna begint een
dienst met veel samenzang, een overdenking en gebed. Familie van de vissers konden dat thuis volgen via de radio en de bemanningsleden op hun
schepen. Als ze in de buurt waren, gingen ze voor anker, stapten in een sloep
en woonden de dienst bij.
Zo ging het wekelijks op het hospitaal-kerkschip De Hoop. En dat 90
jaar lang, tot het schip in 1988 uit de
vaart werd genomen. Een witte vlag
met de B van Bethel (Huis van God) in
top als teken dat iedereen welkom
was. Een toeverlaat en baken voor
Scheveningse en Katwijkse vissers die
ver van huis waren. De Hoop voer altijd met hen mee naar de viswateren
op de Noordzee, Ierse zee of Atlantische Oceaan. Het kon flink spoken op
zee, maar dan was de redding nabij.

Scheepsjongen

Hospitaal-kerkschipDe Hoop, afgemeerdin Scheveningen in 1975.

BRON: HAAGS GEMEENTEARCHIEF.

Dankzij lp's die in 1967 en 1973 zijn gemaakt, kunnen de diensten herbeleefd
worden alsof je er zelf bij bent. De gezagvoerder Rog bespeelt vol verve het
orgel in de zaal. Nog steeds aangrijpend is het gezang van de ië-jarige
scheepsjongen Huug Meyvogel. Zijn
'Welk een vriend is onze Jezus' zal menig visser een brok in de keel hebben gebracht. Fans van de ongeschoolde zanger plaatsten de opname op YouTube.
Hoe bezield zingen de vissers in die
deinende kerkzaal! Psalmen en liederen van Johannes de Heer die erg populair waren: 't Gebruis der zee doet

FOTOGRAAF: ROBERT SCHEERS.

Gij bedaren, Geef de Heiland 't roer in
handen, Ik zie een poort wijd open
staan en Blijf bij mij Heer.
Een visser noemde het schip ooit 'een
Godsgeschenk, een engel van gerechtigheid'. Een predikant omschreefhet
geloof van een visser als 'rechtlijnig en
ongecompliceerd'. 'Werkend op een
stampend en slingerend dek voelt hij
zich heel dicht bij God.' Dat tekende

'Ik wens u een
goede ontvangst'
Arend van den Brink op toen hij in
meevoer met de Hoop. Een van de
bekendste bemanningsleden was auteur Jan de Hartog.

1984

Apotheek
Het hospitaal-kerkschip was in 1898 in
het leven geroepen door dominee
Chambers van de Engelse kerk in Amsterdam en werd later gefinancierd
door de rijksoverheid. Het was volledig
toegerust om hulp te bieden. Er waren
noodvoorraden, een ziekenzaal, apotheek en röntgenapparatuur aan boord,
alsmede een arts en 'verpleegtuigkundige'. In 1982 hielp De Hoop 282 vissersschepen en behandelde men 190 mensen. Tijdens elke reis van drie weken
voer er een dominee mee, gereformeerd
of hervormd. Hij legde op volle zee ook
'huisbezoeken' af en deelde lectuur uit.
In 1988 draaide minister Braks de
geldkraan dicht. Maar het gezang op
De Hoop leeft voort op YouTube.
HANS HEMMES
BELUISTER
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kwamen de mannen wel weer levend
terug? Ze zien de leiding van God in de
schepping en in de geschiedenis, ook
al is die vaak ondoorgrondelijk. Ze
hebben vertrouwen, ook als dingen tegenzitten. Er is een vrij basale opvatting van de Bijbel, men hecht aan
heilsfeiten, er is een zekere orthodoxie
en een wat ernstige toon in de prediking.'

Uitvaartzorg siods 1892
Dienstverlening op maat door uitvoering van:
• levensbeschouwings- en geloofsgebruiken en individuele wensen
Uitvaartcentra
• Sorghvliet Groot Hertoginnelaan 1
• Waldeck Oude Haagweg 28
• Nootdorp Veenweg 14
of uitvaartcentrum
naaruw keuze
Thuisopbaring volgens uw wensen met de juiste zorg en middelen

Is daarin verschil tussen Katwijk en
Scheveningen?

070 345 16 76

Groot Hertoginnelaan 227
2517 ET 's-Gravenhage
firma@kerkhof-uitvaartzorg.nl

'De Scheveningers kijken vaak wat op
tegen Katwijk, dat nog niet zo verloren is aan de wereld. Ook in Katwijk
verbrokkelt het kerkelijk leven, maar
op Scheveningen is het duidelijk dunner geworden. Scheveningen heeft van
oudsher meer invloed van buiten: het
heeft een haven en het is een bad-

www.kerkhof-uitvaartzorg.nl

Zorgvuldige aandacht en professionaliteit, al vier generaties een fomilietraditie

want met afacheid hegint he'linneiing
Voor een waardevol afscheid
met zorg en respect afgestemd
op ieders persoonlijke wensen.

'Een eenvoudig
geloof waar je
wat aan hébt'
plaats, met alle wereldse wuft die
daarbij hoort. Er worden kamers verhuurd, er zijn restaurantjes en vermaakcentra. Het is transparanter. Het

valt me op dat ze er beter Engels spreken dan de Katwijkers.'
Kopt het beeld van sommigen, dat op Scheveningen 'niets mag'?

'Dat was vroeger, hoor ik, maar dat is
echt niet meer zo. En ook toen was het
geloof best plooibaar: de vrouwen aan
de wal bepaalden de emotionele accenten in de godsdienst; die mannen
waren op zee en kwamen soms niet
eens toe aan belijdenis doen. Zoals de
golven en de baren bewegen, zo be-

Voor én door 50-plussers!

Gericht naar uw persoonlijke wensen
Verzorgen en hulp bij verzekeringen en deposito's

Zoals:
• Hulp bij belastingaangifte
• .Advisering voor Ouderen
• Korting ziektekostenverzekering

Diverse uitvaartcentra beschikbaar, o.a. 'Sorghvliet',
Groot Hertoginnelaan, 's-Gravenhage

Kantoor
Jan van Nassaustraat 110, 's-Gravenhage

Tel. (070) 350 7000

Wordt nu lid - info 06-2397937 4

(dag en nacht)

info@engelenenspoor.nl

www.engelenenspoor.nl
'

'

weegt hun geloof ook. De Scheveningers houden van de schepping en
daardoor mogen ze ook genieten van

'Scheveningers zijn
vrolijk en zangerig'
het leven. Ik zie vooral veel ruimte
voor beleving: lekker zingen, het
liefst Johannes de Heer, een eenvoudig geloof dat troost en vertrouwen
geeft, iets waar je wat aan hébt. En
ook kunnen ze goed leven met open
vragen. God heeft de antwoorden
wel, Hij leidt. Met wat diepere theologische vraagstukken houdt men
zich niet bezig.
Ik vind de Scheveningers vrolijke
mensen, zangerig, vriendelijk, ik
hoor weinig geklaag. Ze nemen de
gelegenheid om hen die op zee bleven te herdenken, maar daarna is er
weer die blik op de toekomst: vooruit. Het zijn meestal niet de grootste
filosofen die aan de kust wonen,
meer zijn het doeners: handen uit de
mouwen, spierkracht. In een paar
maanden tijd hebben ze de Oude
Kerk fantastisch opgeknapt, helemaal aangepast aan deze tijd. Het
zijn sterke, positieve mensen.'
MARGOT C. BERENDS
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Jubileum Prinses Julianakerk met stoere zangers

Ooit zijn ze gedoopt in zo'n teer jurkje
REP o RTA GE

Veel Scheveningse families en ook het predikantsgezin van 90 jaar geleden zijn er niet aan ontkomen:
het noodlot met de dood als gevolg. Des te dankbaarder zijn ze voor iedere dag. De Prinses Julianakerk viert feest.
nieuw begin van ons leven. Elke dag
is een afgesloten geheel. De huidige
dag is de grens van onze zorgen en
moeiten. De dag is lang genoeg om
God te vinden of te verliezen.'

'Wat hebben we
een lol met elkaar'
Dit dankbare bij de dag leven lijken de
Scheveningers vandaag extra in praktijk te brengen. Na afloop van de
dienst is er koffie met een uitbundig
gebakje en al snel worden wijn en hapjes aangerukt. In de feesttent in de
kerkentuin is een vrolijke stemming.
Iemand zegt: 'Hoezo zijn de Duindorpers vandalistisch? De tent met alle
spullen is een hele nacht onaangeroerd blijven staan!' Er klinkt instemmend gelach.

Blauwe strik

Doopjurkjes die door gemeenteleden

T

waren ingeleverd.

OEN DE MOEDER VAN GERRIT

Rog zwanger was, overleed
haar man. In de machinekamer waar hij zich bevond brak brand
uit. Vier jaar later stierf de moeder
aan leukemie. De kleine Gerrit werd
door een oom en tante opgevoed. 'En
kijk nou es', zegt hij in de tuin bij de
Prinses Julianakerk, een glas wijn in
de hand, 'ik ben al 56 jaar getrouwd,
en heb kinderen en kleinkinderen. Ik

FOTOGRAAF MARGOT

c. BERENos

ben God iedere dag dankbaar.'
Vandaag bestaat deze kerk in Duindorp negentig jaar. Er komen vooral
Duindorpers, maar ook wel Scheveningers uit 'het oude dorp'. De Prinses
Julianakerk heet net iets losser te zijn
dan de Oude Kerk die in de Keizerstraat staat, vlakbij zee.
Het zijn twee dorpen, vertelt Rog,
maar het is allebei Scheveningen. De
zee bindt, en het zware werk dat die

zee met zich meebrengt, soms met de
dood als gevolg. Iedereen heeft zo zijn
verhalen in de familie. En dan is het
God die troost en de kerk die het vertrouwen levend houdt.

Feesttent
In de feestelijke kerkdienst bevindt
zich de kleinzoon van dominee Tiggelman die negentig jaar geleden de
eerste steen legde van dit gebouw. Uit

Leen Spaans werd onlangs rooms-katholiek

'Ik werd op mijn schouder
getikt, maar door wie?'
1 N TER VI E W 'Ik ben geen prater, ik
ben een doener', vertelt Leen
seaans. Een lezing in de Schevenmgse Antonius Abtkerk leidde
tot veel vrijwilligerswerk. Sinds
afgelopen Pasen is hij officieel katholiek.

L

In de paasnacht van 2017 was Leen
aanwezig bij de doop van een vriendin. 'Ik zat gewoon in die kerk te kijken en voelde ineens dat ik op m'n
schouder werd getikt. Maar er was
niemand in de buurt, dus hoe kon dat?
De vriendin zei later tegen me: "Misschien moet jij ook gedoopt worden.''
Ik was het alweer vergeten toen de
priester van de Jacobuskerk me erop
aansprak. Van het een kwam het ander
en uiteindelijk ben ik in de paasnacht
van dit jaar in de Jacobus gedoopt. Als

'Ik zat liever op
mijn brommertje
dan op de boot'

EEN SPAANS IS EEN RASECHTE

geboren en getogen Scheveninger, opgegroeid in de Stuurmanstraat, op school gezeten aan het
dr. De Visserplein. Hij heeft een paar
jaar op een vissersboot gewerkt, in navolging van zijn vader en grootvader
die altijd gevaren hebben. 'Maar ik
vond dat vissersleven maar armoe.
Het waren de jaren '60, ik zat liever op
mijn bromrnertje dan op de boot.'

MARGOT C. BERENDS
REPETITIES
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In de Abdijkerk klinkt alles mooier!

Orgel recitals
iedere zondagmiddag
juli en augustus, 15.30 uur
toegang gratis

Willem III straat 40
Den Haag-Loosduinen
www.abdijkerk.info

Steentje
Na zijn pensionering bezocht Leen
een lezing in de Antonius Abtkerk
(Scheveningseweg) over de architectuur en geschiedenis van het gebouw.
Die interesse heeft hij altijd gehad.
Waar hij ook met zijn vrouw Elly op
vakantie ging: overal moesten erkerken, moskeeën ofboeddhistische tempels bekeken worden. Uiteindelijk
heeft het bijwonen van die lezing geleid tot vrijwilligerswerk voor zowel

de preek blijkt dat deze bijzondere
gast door een soortgelijk wonder als
bij Gerrit Rog hier zit: de predikant en
zijn vrouw kwamen enkele jaren na
die eerstesteenlegging om bij een auto-ongeluk. 'Een schok voor de gemeente.' Maar het leven ging door.
De boodschap van de preek is 'leer ons
onze dagen tellen'. Ds. Van Harten
haalt de Duitse theoloog Bonhoeffer
(1906-1945) aan: 'Elke morgen is een

Dat de Scheveningers het leven lijken
te vieren, is ook te merken aan het
Christelijk Mannenkoor Scheveningen, dat een groot deel van de dienst
van zich laat horen. 'Ruwe bolsters,
blanke pitten, en wat hebben we een
lol met elkaar', zegt voorzitter Klaas
Salverda (oud-eindredacteur van
KDH) over de koorleden. Het is opvallend hoe zoveel kerels tegelijk zó
zacht kunnen zingen.
Het is een prachtig geheel: vijftig
mannen in zwart pak met blauwe
strik die de kerk vierstemmig toezingen, en aan de zijkanten van de kerk
slingers van tere witte doopjurkjes.
Wie weet zijn deze mannen wel in deze jurkjes gedoopt. Ze zingen nog
steeds Gods lof. De traditie gaat door.

Leen Spaans bij de Antonius Abtkerk.

FOTOGRAAF: GREET KAPPERS

de Antonius Abtkerk, waar hij de tuin
onderhoudt, als de Jacobuskerk aan de
Parkstraat, waar hij elke vrijdag helpt
schoonmaken. Want: 'Die mooie kerken moeten bewaard blijven en daar
wil ik mijn steentje aan bijdragen. Ik

ben niet zo'n prater, ik ben meer een
doener. Ik ben niet religieus opgevoed
en nooit lid van een kerk geweest. Elly
is wel rooms-katholiek opgevoed,
maar we hebben daar tot vorig jaar
niets mee gedaan.'

voorbereiding op de doop heb ik bijeenkomsten met andere geloofsleerlingen meegemaakt en samen met Elly aan de Alphacursus deelgenomen.
Toen ik mijn mede-dopelingen samen
bij de kerk zag staan dacht ik: we zijn
net één grote familie. Zo voelt het ook
echt.'
'Er is wel iets veranderd doordat ik
katholiek ben geworden. Ik denk anders over de dingen, ik wil meer voor
andere mensen doen. Ik ben ook vrijwilliger geworden bij ziekenhuis
Antoniushove. Daar breng ik twee
zondagen in de maand zieke mensen
naar de kerk. En omdat ik voor de Antonius Abt met de wijkbus ook twee
keer per maand mensen naar de mis
breng, zit ik nu elke zondag wel ergens in de kerk.'
GREET

KAPPERS

Reinboud Schoemaker,
LETSELSCHADE ADVOCAAT

Uw letsel mijn zorg
070 - 40 43 34 6
ADVOCAAT@REINBOUDSCHOEMAKER.NL
WWW.REINBOUDSCHOEMAKER.NL

