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Alle drie de kunstenaars zoeken 
met hun kunst de weg naar bin-
nen, onder je huid, naar je ziel. 

Angelique Boas volgt met haar 
“Native Art” de symboliek van 
natuurvolkeren. Haar kunstob-
jecten, waarin ze geprepareer-
de veren en andere natuurlijke 
materialen verwerkt, verworden 
tot natuuraltaren. Ze zijn zowel 
krachtig als teer, en herinneren 
aan oerbeelden die we kennelijk 
ergens in ons hebben opgesla-
gen. 
Bettina Hönig verrast met klei-
ne collages die, gevat in platte 
vitrines van glas, als schatten in 
een kistje tot je verbeelding roe-
pen. “Met tekst, beeld en draad 
onthul ik wat werd toegedekt. 
Vergeten fragmenten krijgen zo 
weer een plek. Rode wangen, 
open blik, en een geit: een ge-
heel.” 
Resie Schlooz maakt uiteenlo-
pend werk. Haar “Upcycle Arts” 
objecten, collages, schilderijen, 
lijken in eerste instantie raadsel-

achtig en smaakvol, maar roe-
pen, voor wie blijft kijken, sterk 
emotionele reacties op. Door het 
mengen van verschillende mate-
rialen ontstaat een soort patina 
met een bijna kosmische diepte. 

Gedurende de expositie zijn er 
drie middagen waarop een van 
de kunstenaars zelf aanwezig is. 
Angelique Boas op zaterdag 28 
juli, Resie Schlooz op zaterdag 
25 augustus en Bettina op zater-
dag 1 september. Op die midda-
gen staat er een extra hapje en 
drankje klaar. 
De expositie is te bezoeken ie-
dere donderdag en vrijdag en de 
eerste en laatste zaterdag van de 
maand van 13.00 tot 17.00 uur, 
en op afspraak. Uitzondering is 
de vakantiesluiting van 30 juli 
tot 13 augustus. De Presentatie-
studio is gehuisvest in het voor-
malige magazijn van Duikers, 
aan de 3de Ambachtsschool in 
de Zwaardstraat 16, met eigen 
ingang vanaf de straat, iets ver-
derop van de hoofdentree. 

Expositie Soul Missies 
in de Presentatiestudio

Tijdens het twee minutendebat 
op woensdag 11 juli werd duide-
lijk dat een meerderheid van de 
gemeenteraad van mening was 
dat het proces van besluitvor-
ming en communicatie rondom 
dit dossier niet goed is verlo-
pen. De verhoging van de bou-
wenvelop van 28 naar 34 meter 
was iedereen min of meer ont-
gaan en in het vervolg heeft de 
toenmalige wethouder de raad 
minimaal geïnformeerd over de 
voortgang, maar ook niet over 
de weerstand in de samenleving. 
Ook de communicatie met be-
woners werd als onvoldoende 
bestempeld, met als klap op de 
vuurpijl een akkoordverklaring 
van Karsten Klein voor het com-
promis van vijf woonlagen dat 
later plotseling weer werd inge-
trokken.  

Al met al ziet de bewonerscom-
missie, in samenwerking met 
De Vrienden van Den Haag en 
WOS, voldoende aanknopings-
punten om de verschillende as-
pecten van dit dossier juridisch 
aan te vechten. Allereerst door 
middel van het indienen van 
zienswijzen, maar ook via ju-
ridische weg, want er is gerede 
twijfel rondom een aantal aspec-
ten: 
•  Vaststelling en communicatie 

rondom de Nota van Uitgangs-
punten en hoe deze zich ver-
houdt tot het oorspronkelijke 
Master- en bestemmingsplan,  

•  Het juist en volledig informe-
ren van raadsleden zodat zij 
op juiste gronden een besluit 
kunnen nemen, 

•  Het feit dat een mondelin-
ge toezegging juridisch even 
rechtsgeldig is als een schrif-
telijke toezegging.

Daarnaast lijkt bij wethouder 
Revis ook de wil te ontbreken 
om Scheveningen tegemoet te 

komen. Op 11 juli stelt hij stellig 
dat er geen gelden beschikbaar 
zijn om in te zetten voor het aan-
gezicht van Scheveningen, maar 
een dag later blijkt er voor de 
tegenvaller bij de bouw van het 
Spuiforum wel 31 miljoen extra 
beschikbaar, ondanks de eerdere 
uitspraken dat er geen cent meer 
bijkomt. Ook een motie vanuit 
de raad om nogmaals te kijken 
naar mogelijkheden voor een ac-
ceptabele oplossing stuit op een 
negatief advies van zijn kant.
“Wij zijn verrast door de stellige 
houding van wethouder Revis 
om dit dossier zo snel mogelijk 
te willen sluiten. Natuurlijk re-
aliseren wij ons dat dit verhaal 
voor hem een hete aardappel 
is, maar hij maakt een misreke-
ning door te denken dat het boek 
hiermee zo simpel gesloten kan 
worden. Hij lijkt zich niet ge-
heel te realiseren dat wanneer 
het resultaat van een zienswijze 
of juridische interventie alsnog 
nieuwbouw met 5 woonlagen 
afdwingt, de schade voor de 
Haagse politiek, maar ook ze-
ker voor hem in zijn relatie tot 
Scheveningen flinke schade op 
zal lopen. Daarbij zijn wij ook 
verbaasd over het gebrek aan 
“fantasie”, want er wordt alleen 
maar gedacht en gesproken over 
een financiële compensatie. 

Het is namelijk goed om te we-
ten dat Projectontwikkelaar Vol-
ker Wessels (moeder van Kon-
dor Wessels) een belang heeft 
van honderden miljoenen in de 
diverse projecten op Scheve-
ningen en Den Haag. Zij zullen 
inzien dat nog meer vertraging 
ook niet in hun belang zal zijn. 
Wanneer Revis met Volker Wes-
sels in gesprek zou gaan, zou het 
niet ondenkbaar zijn dat er een 
compromis kan worden geslo-
ten, waarbij beide partijen wa-

ter bij de wijn doen om verdere 
(reputatie en financiële) schade 
te voorkomen. Daarvoor moet 
er echter wel de wil zijn bij de 
wethouder, want waar een wil is, 
is een weg”, aldus Martin Pronk 
van de bewonerscommissie.
Zienswijzen zullen nog worden 
ingeleverd tot 20 juli. Daarnaast 
zal het juridische traject worden 
opgestart, dus het zal nog zeker 
wel tot (ver) na de zomer duren 
voordat er 100 % duidelijkheid 
zal zijn omtrent de definitieve 
uitkomst van dit dossier. “De ge-
hele gemeenteraad betreurt hoe 
het gelopen is en zou de klok 
graag terugdraaien en het dan 
op een andere manier over doen. 
Juist hierom mogen wij toch ver-
wachten dat dit dossier niet als 
een hamerstuk wordt behandeld, 
maar dat er door alle betrokken 
partijen op een creatieve manier 
naar oplossingen wordt geke-
ken. Zo lang wij aanknopings-
punten zien om de uitvoering 
van dit besluit van de wethouder 
tegen te gaan, zullen wij die aan-
pakken. Positief aan dit verhaal 
is wel dat veel Scheveningers 
hun medewerking hebben aan-
geboden en dan blijkt er ineens 
veel expertise beschikbaar. Wij 
geven ook niet snel op: zolang er 
hoop is, zullen wij ons tot het ui-
terste in blijven zetten voor onze 
vuurtoren”, aldus een strijdbare 
en gemotiveerde Martin Pronk. 
Wanneer mensen geïnteresseerd 
zijn in meer informatie: de be-
wonerscommissie heeft ook een 
website (www.vuurtorenweg.
com) waar achtergrondinforma-
tie is te vinden. Onder “Foto’s 
en ontwerpen” zijn documenten 
beschikbaar van de communica-
tie met de gemeente, maar ook 
een voorbeeld van een zienswij-
ze voor degenen die dit initiatief 
ter behoud van de vuurtoren, 
willen steunen. 

Besluit nieuwbouw naast vuurtoren 
nog geen gelopen koers!
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Scheveningen - In tegenstelling tot wat de nieuwe wethouder Boudewijn Revis iedereen 
wil laten geloven, is zijn besluit om het compromis van vijf woonlagen voor de nieuw-
bouw naast de vuurtoren naast zich neer te leggen niet zo waterdicht als het lijkt. Met 
de mededeling dat de plannen van Kondor Wessels voldoen aan de Nota van Uitgangs-
punten probeert hij de gemeenteraad en bewoners van Scheveningen te overtuigen dat er 
geen weg terug is. Tevens is zijn standpunt dat de gemeente geen financiën vrij zal maken 
ter compensatie van de projectontwikkelaar Kondor Wessels.

Scheveningen - Drie vrouwelijke Haagse kunstenaars pre-
senteren hun werk tijdens de zomerexpositie “Soul Mis-
sies” in de Presentatiestudio van Jacobine van Beurden. 
Ze luiden op geheel eigen wijze met beelden, symbolen en 
zinnen een zomerse transformatie in. De tentoonstelling 
loopt tot en met 9 september. 

Werk van Angelique Boas. Foto: PR

Werk van Resie Schlooz. Foto: PR


