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COLUMN – 15 oktober 2016 - Columnist: Peter Drijver 

 

Scheveningen ‘De Vloek’ 
 
Scheveningen is een Topzeilcentrum rijker. Een naam even zelfoverschattend als Beter Bed of 
Meesterbakker maar in dit geval is het een project dat door stad en private partijen van de grond 
is getild. Grond, waar voorheen een onaanzienlijk bedrijfsgebouw stond, gekraakt door een 
groepje dat ooit de Blauwe Aanslag had verlaten.  
 
Onder het vaandel Mijn en Dijn heeft de Haagse VVD fractie een staat van dienst opgebouwd om 
krakers van lege panden agressief te bestrijden, zoals onlangs aan de Badhuisweg.  De rechter 
stelde die VVD’ers overigens in het ongelijk. Ik denk trouwens, dat het begonnen is toen Joris 
Wijsmuller en Peter Bos met een groepje medebewoners VVD wethouder Henk-Jan Meijer  
's nachts van zijn bed lichtten.  
 
Is het erg dat de Vloek ontruimd is? Dat hangt er van af, wat er is gebeurd op de plek van dat 
akelige bedrijfsgebouw. En daar wringt hem de schoen. De VVD heeft als één van de 
pleitbezorgers van dit Topzeilcentrum de bouw en subsidiëring van dit project gesteund en voor 
wie nu in de haven gaat kijken kan zich verbazen over het gebrek aan smaak van de liberalen. 
Hun steun en inzet heeft geleid tot een armetierige, gesloten hoog oprijzende doos: “Zeker zo 
lelijk als de Vloek was. Weg winst”. 
  
Google voor de grap eens 'Yachtclub' op afbeeldingen. Een indrukwekkende stoet vrolijke, 
uitbundige clubgebouwen half in het water, overspoelen je scherm. Veranda's, balkons, 
vlaggetjes, zonneschermen, uitkijkplatforms, torentjes, windvanen: precies de toevoeging die 
een beetje liberale fractie in dit deprimerende stuk van de haven had moeten toejuichen en 
verlangen.. 
 
Wanneer je serieus wilt, dat Scheveningen verbetert, dan moet je niet zeggen dat je dat aan het 
initiatief overlaat, maar dan moet je dat als gekozene uit de stad ronduit verlangen en 
stimuleren. 
 
Gele kaart, VVD! 
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