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indelijk is de Kurzaal weer tot leven gekomen. Onder de rijk gedecoreerde
koepel klinkt gepraat, gelach en geroezemoes van een zeer voornaam publiek.
Het neemt zijn plaats in en heeft hoge verwachtingen van wat komen gaat.
Wanneer op deze mooie zomeravond in 1918 eenmaal het doek openschuift en
het licht van de kristallen kroonluchters dooft, zitten de leden van het Residentie
Orkest al klaar. De instrumenten zijn gestemd, de partituren staan in de juiste
volgorde op de lessenaars. Als vanzelf stijgt een warm en hartelijk applaus op. Dit
zwelt nog eens aan bij de binnenkomst van de 38-jarige René-Emmanuel Baton,
beter bekend als Rhené-Baton. Als gastdirigent heeft deze sympathieke Fransman
zich voorgenomen om de musici tot een ongekend spektakel te verleiden. Zover is
het nog niet. Eerst neemt Baton alle hulde in ontvangst.
Hij groet en glimlacht – niet uit ijdelheid, maar omdat hij zich bij deze concertgangers thuis voelt. Baton trad hier vaker op, met ditzelfde Haagse orkest dat
eveneens een grote, ook internationale faam geniet. Het wacht nu gedwee op zijn
instructies.
Het is zaterdag 15 juni. Twee weken geleden begon in Scheveningen het badseizoen. Al vanaf begin mei staan de rieten korfstoelen op het strand. Daarna is alles
langzaamaan tot leven gekomen en openden de hotels, cafés en restaurants één
voor één hun deuren. Gedurende een maand of acht zijn ze gesloten geweest. Zo
gaat het altijd. De badplaats bloeit op in de zomer, de rest van het jaar is hier vrijwel geen bezoeker te bekennen. Dan zit de boel op slot en valt een lange periode
van stilte in. Juist daarom wordt het voorjaar steevast met gejuich verwelkomd.
Ook het Kurhaus heeft zijn eerste gasten al ontvangen. Toch wordt het seizoen pas
écht ingeluid met dit traditionele openingsconcert in het Kurhaus.
De dirigent tikt op zijn lessenaar. Het publiek valt stil, de musici halen diep
adem en wachten op hun instructies. Nu komt het erop aan. ‘Wien Neêrlands
Bloed’ vormt de gezwollen prelude van een zeer gevarieerde uitvoering. Het omvat
fragmenten van de romantische opera ‘Oberon’ van Carl Maria von Weber en de
eerste ‘Peer Gynt Suite’ van de Noor Edvard Grieg. Ook Debussy en Berlioz zijn
vertegenwoordigd. Het ‘Wilhelmus’ is het slotstuk. Het gaat erin als koek. ‘Baton
dirigeerde met een feu sacré, met een bezielende geestdrift die de forsche rythmen
met een fortissimo-kracht de zaal in schokten’, luidt het enthousiaste oordeel van
de recensent van De Maasbode.
De wereld lijkt een feest zonder zorgen te zijn. Dat is schijn. Op iets meer dan
tweehonderdvijftig kilometer afstand bevinden zich de slagvelden van het Belgische Ieper. Europa wordt verscheurd door de Eerste Wereldoorlog. Deze treft
ook de vissers op zee. Door de mijnen en de meedogenloze aanvallen door Duitse
U-boten zijn ze hun leven niet veilig. Ook in het nabijgelegen vissersdorp zijn veel
gezinnen in rouw gedompeld als gevolg van het verlies van een vader en/of een
zoon, of soms zelfs meer zonen. Dát Scheveningen is nog geen vijftienhonderd
meter verwijderd van de plaats waar de concertgasten deze avond het glas heffen.
De oorlog zorgt er ook voor dat grote tekorten aan levensmiddelen en grondstoffen zijn ontstaan. Bijna twee maanden voordat Rhené-Baton bij het Residentie
Orkest zijn rentree maakt, slaat een kilometer of zeven verderop zelfs de vlam in
de pan: de bevolking van Den Haag is de schaarste beu, heeft honger en plundert
zowel een aantal brood- en banketzaken als een schoenenwinkel. ’s Avonds wordt
een grote demonstratie gehouden die uitloopt op hevige rellen met de politie.
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Jacob Pronk, de Scheveninger
die met een eenvoudig badhuis
de basis legde van wat een
miljoenenbadplaats is geworden.
Schilderij van Cornelis van
Cuylenburgh, 1814. Particuliere
collectie.

Het wandelhoofd Koningin
Wilhelmina behoort tot de
belangrijkste attracties van de
badplaats. Elders in Europa
woedt de Eerste Wereldoorlog,
maar in dit deel van Scheve
ningen blijft het een vrolijke
bedoening. Prentbriefkaart,
uitgave Weenenk & Snel, Den
Haag, circa 1919. Collectie
auteur.
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Vijftig huzaren te paard komen te hulp. Ze zijn gelegerd in een van de Haagse
kazernes en patrouilleren nu door de straten van de stad. Agenten die worden
belaagd, schieten met hun revolvers op het publiek. Met getrokken sabel voeren
ze ook charges uit. Er vallen veertig à vijftig gewonden. Broodbezorgers krijgen
vanaf dat moment zelfs bescherming van de politie, om te voorkomen dat anderen
er met hun handel vandoor gaan.
Deze avond in het Kurhaus is ook dáárvan weinig te merken. In de badplaats
kan de zomer beginnen, Scheveningen is er helemaal klaar voor. Wie hier al eens
is geweest – en dat zijn er velen – weet wat dat betekent. Het is ongekend wat
gebeurt op deze postzegel aan de Nederlandse kust. Waar eens een verlaten duinstrook lag, bevindt zich een droomwereld die zich volledig richt op een mondain
publiek. Dankzij de comfortabele hotels en een groot aantal uitgaansgelegenheden is hier altijd wat te doen, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.
Het is een overzichtelijk geheel. Evenwijdig aan de zee liggen in een rechte lijn
de belangrijkste hotels. Het Kurhaus met zijn immense voorplein vormt letterlijk
en figuurlijk het middelpunt. Aan de ene kant verheffen zich schouder aan schouder het Palace Hotel en het Oranje Hotel, aan de andere zijde staan het Grand
Hotel en, haaks hierop, Hotel des Galeries.
Aan de landzijde kan, ook weer ter hoogte van het Kurhaus, het Gevers Dey
nootplein als hét uitgaansgebied worden beschouwd. Er staat een fors bakstenen
bouwblok met daarin een aantal populaire café-restaurants als De Burcht en Trianon. Iets verderop is het Circusgebouw te vinden. Ook andere gelegenheden en
een indrukwekkend aantal chique winkels dingen naar de gunst van het publiek.
Hier tussendoor krioelt het op mooie dagen van de bezoekers. De heren dragen
veelal een strohoed en een luchtig zomertenue, de dames kiezen doorgaans voor
wijde rokken en eveneens een koket hoofddeksel. Trams en automobielen rijden
af en aan.
In totaal beslaat de badplaats nog geen vierkante kilometer. Dit Scheveningen
lijkt in geen enkel opzicht op het gelijknamige vissersdorp. Beide leven van de zee,
maar een groter contrast is nauwelijks denkbaar. Bij het Kurhaus draait het grotendeels om plezier en vertier, rond de Oude Kerk gaat het er heel wat soberder aan
toe. De bevolking is grotendeels afhankelijk van de visserij. Veel gezinnen leven in
grote armoede.
Het strand vormt een van de weinige elementen die beide werelden verbinden
– niet alleen in letterlijke, maar ook in figuurlijke zin. Voor het dorp diende het
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Twee stelletjes poseren in 1920
op een bank bij de zogeheten
Oranjegalerij. Collectie Haags
Gemeentearchief.

Het Gevers Deynootplein vormt
vanaf het eind van de negen
tiende eeuw het kloppend hart
van de badplaats. Deze foto is
van 1912. Het kerkgebouw is de
Badkapel. Deze moest in 1915
wijken, maar ter compensatie is
zevenhonderd meter verderop de
Nieuwe Badkapel gebouwd.
Foto Jacob van der Markt,
Exploitatie Maatschappij
Scheveningen. Collectie
Beheerskantoor Scheveningen.

strand eeuwenlang als stalling voor de vissersschepen. Na elke reis zijn die uit zee,
richting duinen getrokken. Dat is inmiddels niet meer nodig. Sinds 1904 beschikt
Scheveningen over een haven. Maar nog steeds wandelen bezoekers van de badplaats langs de zee naar het dorp, omdat er onderweg altijd wel wat valt te beleven.
Zelf beschikt dit mondaine publiek over een privéstrand dat van alle gemakken
is voorzien. Er staan rieten korfstoelen die de badgast een comfortabele zitplaats
bieden en tegelijkertijd tegen de zon beschermen. Ze zorgen ook voor voldoende
privacy tegen de nieuwsgierige blikken van anderen. Ditzelfde kan worden gezegd
van de vele badkoetsjes. Die maken het mogelijk om vrijwel onbespied een bad in
zee te nemen. Ook dat wordt zeer gewaardeerd. Want baden is ‘in’, maar niemand
houdt ervan om zich in schaarse kledij aan een groot publiek te vertonen.
Als geen ander weten de ondernemers hoe ze hun klanten tevreden kunnen
stellen. Het brengt geld in het laatje en heeft een zeer aantrekkelijk neveneffect: de
badplaats zorgt tijdens het zomerseizoen voor veel werkgelegenheid. Veruit de belangrijkste werkgever is de ems, de Exploitatie Maatschappij Scheveningen. Deze
is in 1902 opgericht en heeft onder meer de zeer actieve Maatschappij Zeebad
Scheveningen als dochterbedrijf.
De ems zwaait de scepter over een indrukwekkend aantal badpaleizen als het
Kurhaus, het Palace Hotel, het Grand Hotel, het Oranje Hotel en hotel Savoy. Het
concern is ook verantwoordelijk voor de bedrijvigheid op het strand en bezit zowel
het bijna 375 meter lange wandelhoofd Koningin Wilhelmina als het Circusgebouw. Deze ems heeft zo’n duizend mensen in dienst. Van hen zijn er alleen al
tweehonderd die, bijvoorbeeld als timmerman, elektricien of schilder, allerhande
onderhoudswerk verrichten. De restaurants, bars, pensions en hotels die niet tot
het concern behoren, zijn eveneens goed voor een groot aantal banen.
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Ieder draagt zijn steentje bij. Tezamen houden al die mensen een paar maanden
lang een minisamenleving in stand. Deze draait volledig om de bezoeker die zijn
vrije tijd in Scheveningen komt doorbrengen. Voor dit badpubliek is genoeg te
beleven. Het Kurhaus biedt bijvoorbeeld een indrukwekkend programma met
symfonie- en opera-uitvoeringen, veelal met solisten en soms zelfs met complete
koren. Na afloop kan iets worden gebruikt in het chique Ancienne Maison Berenbak van L.J.A. Kemper. Café-restaurant Trianon adverteert eveneens heel deftig
in het Frans. Elke avond speelt er tot middernacht het orkest van ‘monsieur
Guillaume Smeets’. Het begeleidt een bariton genaamd Canis. Die draait zijn
hand niet om voor ‘l’opera Française’.
Voor een gezellig, wat minder opgeprikt avondje uit kun je terecht in het nabijgelegen restaurant/theater Seinpost. Het staat op het duin dat H.W. Mesdag in
1881 gebruikte voor het schilderen van zijn immense panorama. Het sprookjesachtige gebouw dat nadien is verrezen, heeft door zijn karakteristieke koepel wel iets
weg van het Kurhaus. Seinpost richt zich doorgaans op het luchtiger genre. Voor
de seizoensopening van 1918 is het populaire toneelstuk ‘Rooie Sien’ van de bekende acteur en toneelleider/-schrijver Marius Spree en zijn (tweede) echtgenote
Sophie Spree-te Mijtelaar geboekt.
‘Hulde aan mevrouw Spree. Een artiste van begaafdheid’, juicht dagblad Het
Vaderland in een verslag van een van de voorstellingen. De Nieuwe Courant stelt
vast dat Marius Spree de kunst verstaat ‘spannende tooneelen te schrijven’. ‘Liedjes
en dansjes zorgen voor vroolijke afwisseling’, wordt hier nog aan toegevoegd. Het
Dagblad van Zuid-Holland noemt medeacteur Alex Hock ‘zeer grappig’ en is al net
zo enthousiast. ‘Toeschouwers ten zeerste voldaan’, luidt de conclusie.
Ook overdag hoeft niemand zich dit zomerseizoen te vervelen. De badplaats
begon indertijd als kuuroord en nog altijd worden zee- en zoetwaterbaden aangeboden. Het Inhalatorium, pal naast het Kurhaus, is hierin gespecialiseerd. Het
kan worden gezien als de voorganger van de moderne wellness centres en biedt
onderdak aan een instituut voor ‘physische therapie’. Ter verstrooiing is het ook
mogelijk om in augustus een bezoek te brengen aan een driedaagse tentoonstelling
van ‘gladiolusbloemen’. Het pas enkele jaren eerder geopende café-restaurant De
Burcht aan het Gevers Deynootplein treedt op als gastheer. ‘Men aanschouwt en
bewondert er niets dan gladiolen’, schrijft de Haagsche Courant. ‘Welk ’n buitengewone variaties en welk ’n zeldzame kleurenpracht.’
Op een paar honderd meter van De Burcht staat het Circusgebouw. Het behoort in onze tijd tot de bekendste musicaltheaters van ons land. Een eeuw geleden was het minstens zo populair. In de zomermaanden biedt het onderdak aan
circussen. Dit jaar is het de beurt aan Carl Hagenbeck die een complete zoo op de
trein naar Scheveningen heeft gezet. Olifanten en leeuwen, zelfs ijsberen en apen,
zijn vanuit Hamburg meegesleept om hier hun kunsten te vertonen. ‘In Scheveningen is thans het seizoen in volle glorie’, meldt columnist Willy London eind
juli in het Eindhovensch Dagblad. ‘Kurhaus, Pier en boulevardcafés zijn dag in dag
uit druk bezocht. Het is een levend, kleurig schilderij dat het oog streelt.’
Toch laat de Eerste Wereldoorlog de ondernemers niet helemáál onberoerd.
Eigenlijk valt in 1918 iets geweldigs te vieren: precies een eeuw geleden opende
Scheveninger Jacob Pronk een eenvoudig houten badhuis. Hij legde hiermee de
basis van deze moderne en populaire badplaats.
Het gezaghebbende bedrijf Koninklijke Begeer is daarom opdracht gegeven om
herdenkingspenningen te slaan. Ze worden aangeboden in een gouden, zilveren
en bronzen variant. De Maatschappij Zeebad Scheveningen wil op deze manier
iets doen voor de bevolking van het vissersdorp. Het Fonds ter Ondersteuning van
Oude Visschers te Scheveningen kan rekenen op de opbrengst van de bijzondere
munten.

De badplaats beschikt over een
eigen treinstation. De entree is
voorzien van sierlijke bogen.
Vlak bij het Kurhaus kunnen
de bezoekers in- of uitstappen.
Prentbriefkaart, uitgave
Rembrandt, Utrecht, circa 1920.
Collectie Haags Gemeente
archief.

Op zee zijn de vissers hun
leven niet zeker. De vrouwen
zijn blij en opgelucht wanneer
de schepen ongeschonden
terugkeren. Prentbriefkaart.
Collectie auteur.

Met zeilscheepjes is het mogelijk
om vanaf het strand een boot
tochtje te maken. Op de achter
grond zijn Paviljoen Von Wied
en, geheel rechts, theater/caférestaurant Seinpost te zien.
Prentbriefkaart, uitgave
Weenenk & Snel, Den Haag,
circa 1916. Collectie Haags
Gemeentearchief.

Veel liever had het bedrijfsleven natuurlijk met nog veel meer activiteiten willen
uitpakken. Het honderdjarig bestaan geeft alle aanleiding voor een ongekend feest
aan zee. Als gevolg van de oorlog hoeft desondanks niemand op zo’n spektakel te
rekenen. In krantenartikelen legt de directie van de Maatschappij Zeebad Scheveningen uit wat hiervan de reden is. ‘Vanwege de tijdsomstandigheden’, luidt
de summiere verklaring voor het uitblijven van extra festiviteiten. Verdere details
blijven achterwege, maar dat is misschien om het uitgaansplezier niet te bederven.
Niemand zit op de verhalen van de oorlog te wachten, al is het alleen al omdat ze
niet bepaald bevorderlijk zijn voor de sfeer.
Toch is er alle reden om aan te nemen dat het publiek nauwelijks doorheeft dat
er geen jubileumfeest op het programma staat: er is nog zoveel meer te doen in de
badplaats. Ook in 1918 bruist het van de activiteiten. Het openingsconcert in het
Kurhaus blijkt maatgevend te zijn voor het vele dat nog volgt. Het is een groot
succes. Het Residentie Orkest en Rhené-Baton hebben de zaal in vervoering gebracht. Wanneer het slotakkoord heeft geklonken, stijgt een geweldig applaus op.
De dirigent wordt overladen met bloemen. Het aantal boeketten is zelfs zo groot,
dat het Rhené-Baton niet lukt om ze allemaal vast te houden.
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Jacob Pronk, een ambitieuze Oranjeklant
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Vanaf de tweede helft van de
zestiende eeuw is het een traditie
dat jongemannen naar Scheve
ningen komen voor, zoals dat
heet, ‘het doopen en inzouten
der Haagsche juffers’. Collectie
Katwijks Museum.

ij heeft het tóch voor elkaar gekregen. Met een tevreden gevoel bekijkt Jacob
Pronk het gloednieuwe badhuis dat op het duin is neergezet. Negen jaar
geleden probeerde de Scheveninger er al toestemming voor te krijgen. Dat liep op
niets uit, maar inmiddels zijn de tijden veranderd.
Het houten gebouwtje telt vier badkamers en een ontvangstruimte. Ze zijn
bestemd voor de gasten die hun voordeel willen doen met de geneeskrachtige
werking van het zeewater. In Engeland en andere landen bestaan al diverse ‘badinrigtingen’ die hier op inspelen. In ons land is Pronk de allereerste die er wel brood
in ziet. Op 15 juli 1818 opent zijn badhuis zijn deuren. Het is de geboortedatum
van de badplaats Scheveningen.
Pronk aanschouwt de golven en het strand. Zijn blik blijft hangen bij twee
koetsen. Ze staan gereed om de bezoekers naar de zee te rijden: een grote die is
gebouwd naar een voorbeeld uit het Engelse Ramsgate en een kleinere. Die laatste
is door Pronk zelf ontworpen. Dan slaat hij in zijn handen, alsof hij er wat achtergebleven zandkorrels vanaf wil kloppen. Hij heeft er zin in. ‘Laat de badgasten
maar komen’, zegt de ambitieuze ondernemer tegen zichzelf.
De Scheveninger is al 56 jaar. Toch belet dit hem niet om zich op zo’n nieuw
avontuur te storten. Succes is nog allerminst verzekerd. Hoewel het strand van
oudsher een trekpleister vormt, zijn de gewone wandelaars niet degenen op wie
Pronk zich richt. In plaats daarvan hoopt hij op de komst van bezoekers die in een
rustige omgeving aan hun gezondheid willen werken.
Zijn badhuis staat bovendien in een soort niemandsland. Het vissersdorp bevindt zich op honderden meters afstand. Het is al van veraf te herkennen aan de
Oude Kerk in de Keizerstraat, van oudsher de belangrijkste straat. Ook zijn in de
duinstrook enkele buitenhuizen gebouwd en is, voorbij de kerk, op een van de
toppen de vuurbaak te zien. Het is een robuuste, drieëntwintig meter hoge toren;
een olielamp doet ’s avonds en ’s nachts dienst als herkenningspunt voor het passerende scheepvaartverkeer.
Voor het overige heeft Pronk het rijk alleen. Alleen op het strand kan het soms
een drukte van belang zijn. Dat is wanneer de vissers arriveren of vertrekken.
Scheveningen zal pas in 1904 de beschikking over een haven krijgen. Tot die tijd
worden de schepen met behulp van paarden of handmatig het strand op getrokken en dicht bij de duinen geparkeerd.
Het gaat gepaard met een ongekend spektakel, gevolgd door het verhandelen
van de zojuist aangevoerde vangsten. Visverkoopsters in klederdracht, kooplieden
en anderen monsteren het aanbod dat her en der in partijtjes in het zand is uitgestald. Voor de bezoekers van het badhuis is het de moeite waard om er eens naartoe
te wandelen. Desgewenst is Pronk bereid een toelichting te geven. Hij kent iedereen en iedereen kent hem.
In 1762 is Pronk geboren, als zesde kind van zeeman Klaas Pronk en Rookje
Zuurmond. Van dit stel is niet veel bekend, maar Klaas zal een rouwdouwer zijn
geweest. Van hem staat althans vast dat hij het in 1763 aan de stok kreeg met dorpsgenoot Cornelis Vranken en diens echtgenote Immetje de Niet.
Bij het tolhek aan het begin van de Scheveningseweg is die ruzie ontstaan: Cornelis maakt een grap die Klaas geenszins kan waarderen. Hij ontsteekt niet alleen
in grote woede, maar roept ook nog eens ‘moordenaar, schurk en schelm’ en maakt
de echtelieden uit voor ‘stinkende canaille’.
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Het eerste badhuis van
Scheveningen. De bezoekers
kunnen in zee baden of gebruik
maken van een kuip in een van
de badkamers. Het benodigde
water wordt met een wagen
aangevoerd. Lithografie door
Barentie Willem Dietz naar
Cornelis van Cuylenburgh, 1824.
Collectie Haags Gemeente
archief.

14

D. Pronk, S.E. Pronk Czn en W.B. Pronk van Hoogeveen maken hier melding
van in een door hen geschreven artikel over Jacob Pronk dat in 1983 verscheen. Zij
stellen ook dat Klaas nadien wat is teruggekrabbeld: hij ontkent niet dat hij een en
ander heeft gezegd, maar maakt wel als kanttekening dat hij het allemaal niet zo
onaardig heeft bedoeld.
Achttien jaar later volgt een belangrijke stap in Klaas’ carrière. Hij mag zich in
1781 de kapitein noemen van het gloednieuwe oorlogsschip De Dappere Patriot.
Een Haags bankiershuis heeft dit laten bouwen om ermee de Engelsen te lijf te
gaan. De overheid juicht dit soort initiatieven toe. Holland is in oorlog met de
Britten, beschikt zelf over een te kleine vloot en nodigt particulieren daarom uit
om naar hartenlust mee te doen met de strijd.
Om onduidelijke redenen krijgt Klaas nog geen twee weken later alweer zijn
congé. Dorpsgenoot Daniël Verbaan neemt zijn plaats in en richt niet veel later
zijn kanonnen op de Cameleon, een Engels fregat. Bij Texel gaan de schepen de
strijd aan. Ze liggen zo dicht naast elkaar dat, volgens de overlevering, van het
ene naar het andere schip een beschuit kan worden geworpen. Verbaan delft het
onderspit door een voltreffer op de kruitkamer. Zijn Dappere Patriot gaat met
een oorverdovend geraas de lucht in. Alle 54 opvarenden, onder wie Verbaan en 21
andere Scheveningers, moeten het met de dood bekopen.
Klaas zal zich ongetwijfeld achter de oren hebben gekrabd. Stel dat hij nog het
bevel had gevoerd. Zou hem dan hetzelfde zijn overkomen? Ook zoon Jacob, op
dat moment negentien jaar oud, moet zich hebben gerealiseerd welk onheil zijn
vader bespaard is gebleven.
Jacobs eigen loopbaan kent een totaal ander verloop. Voordat hij in 1818 met
zijn badhuis begint, is hij zeeman, reder en herbergier geweest. Ook werkte Pronk
als ambtenaar die zich met de belastingen bezighoudt. En in 1814 wordt hij benoemd tot ‘agent voor de buitenlandse correspondentie’. Het houdt in dat Pronk
moet toezien op de verzending van de post naar Engeland. De stukken worden
meegenomen door vissersschepen.
In 1788 trouwt hij met het Haagse burgermeisje Wilhelmina Catharina Sarter.
Vier maanden later wordt hun eerste kind geboren. Dat is Nicolaas. Er volgen
nog twaalf andere kinderen, maar van de complete groep worden er slechts vier
volwassen. De anderen overlijden al op zeer jonge leeftijd.
Jacob Pronk is niet zomaar een Scheveninger. Niet alleen vertoont zijn staat van
dienst een grote variëteit aan beroepen, ook beschikt hij over invloedrijke contacten tot in de hoogste Haagse kringen. Dat laatste komt voort uit zijn geweldige
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Een van de badkamers van het
eerste badhuis. Wie er gebruik
van maakt kan kiezen tussen
warm en koud water. Lithografie
door Barentie Willem Dietz
naar Cornelis van Cuylenburgh,
1824. Collectie Haags Gemeente
archief.

Na een ballingschap van acht
tien jaar keert prins Willem
Frederik terug naar Nederland.
Op 30 november 1813 wordt hij
verwelkomd op het strand van
Scheveningen. Jacob Pronk, met
een oranje sjerp en zittend op
het paard in het midden van
deze tekening, vervult hierbij
een hoofdrol. Tekening van
Nicolaes Lodewick Penning,
1813. Collectie Rijksmuseum
Amsterdam.

inzet voor het Oranjehuis. Het zorgt ervoor dat Pronk een hoofdrol vervult bij
twee belangrijke, zelfs historische gebeurtenissen.
De eerste dateert van januari 1795, wanneer Franse troepen de bevroren rivieren
oversteken om Holland in te nemen. De indringers hangen de gedachte van de
Franse Revolutie aan en moeten niets hebben van de adel en de aristocratie. Precies
twee jaar eerder gaven ze wat dit betreft hun visitekaartje af met de onthoofding
van Lodewijk xvi. De koning vormde een makkelijke en weerloze prooi voor de
guillotine op de Place de la Révolution in Parijs.
Voor stadhouder Willem v is er dus alle reden om de benen te nemen. Met onder
andere zijn echtgenote Wilhelmina en hun zonen Willem Frederik (in 1813 gekroond
tot koning Willem i) en Willem George Frederik vertrekt hij via het strand van
Scheveningen naar Engeland. Willem Frederik is in gezelschap van zijn echtgenote Frederica Louisa Wilhelmina en hun tweejarig zoontje Willem Frederik George
Lodewijk (vanaf 1840 bekend als koning Willem ii).
Ze gaan in twee verschillende groepen. Ook andere hoogwaardigheidsbekleders
maken deel uit van hun gevolg. Jacob Pronk vervult hierbij een belangrijke rol. Zo
begeleidt hij Willem v en zijn zonen Willem Frederik en Willem George Frederik
bij het instappen in een garnalenboot. Die brengt het gezelschap naar een vissersschip dat al gereed ligt voor de kust.
Het vriest dat het kraakt. Daarom spreidt Pronk zijn jas over de loopplank uit.

De komst van de Fransen leidt
tot de vlucht van de Oranjes.
Via het strand van Scheveningen
vertrekken ze naar Engeland.
Het is een emotioneel afscheid.
Jacob Pronk helpt volop en
zorgt ervoor dat alles zo veilig
mogelijk verloopt. Tekening
door Dirk Langendijk en Chris
toffel Meijer, 1795-1813. Collectie
Rijksmuseum Amsterdam.

Het bescheiden initiatief van
Jacob Pronk leidt al snel tot veel
bedrijvigheid en de komst van
een indrukwekkend aantal bad
koetsen. Bewoners van het na
bijgelegen vissersdorp gaan aan
de slag als badman, badknecht
of koetsier. Collectie auteur.

16
Hij wil hiermee voorkomen dat de prinsen uitglijden. Wadend door het ijskoude
water wandelt Pronk met ze op. Mochten ze vallen, dan kan hij ze opvangen.
Daarna helpt hij met het roeien van de garnalenboot. Pronk drukt de vorst en
diens zonen uiteindelijk de hand en vertrouwt ze een welgemeend ‘vaart wel’ toe.
‘Zoo ik mijn vaderland weder betreed, zal ik aan u gedenken’, zegt op zijn beurt
Willem v.
Het laat de Scheveninger allemaal niet onberoerd. Zijn emoties zorgen er zelfs
voor dat hij niet doorheeft hoe verschrikkelijk koud het is. Als hij terug op het
strand is, blijken zijn kleren bevroren te zijn. Om hem ervan te bevrijden, moeten
ze van zijn lichaam worden gehakt.
Achttien jaar lang blijft Holland bezet door de Fransen. Napoleon Bonaparte
ziet in die periode kans de macht in handen te krijgen en kroont zichzelf tot keizer.
Na de vernietigende Volkerenslag bij Leipzig in oktober 1813 keert het tij. Napoleon is verslagen, de Nederlandse prins Willem Frederik kan zich opmaken om uit
ballingschap terug te keren; zijn vader Willem v is al in 1806 overleden.
Het is een kwestie van dagen, misschien weken, voordat de Oranjes weer hun
vertrouwde paleizen kunnen betreden. Leopold graaf van Limburg Stirum wordt
intussen benoemd tot gouverneur van Den Haag. Van hem krijgt Jacob Pronk op
17 november opdracht om zijn dorpsgenoten van de jongste ontwikkelingen op de
hoogte te stellen en ze op te roepen om zich alvast voor te bereiden.
De Scheveninger kan zijn geluk niet op. Hij spreekt de bevolking toe, waarna
iedereen zich in een uitgelaten stemming via de Keizerstraat richting strand beweegt. Ze stuiten op een groep van zo’n dertig gewapende Franse militairen, maar
ook met hen weet Pronk wel raad.
Volgens een onderzoeksrapport van enkele jaren later wendt hij zich tot de
commandant, neemt hij zijn hoed af en zegt hij slechts: ‘Mijnheer, ik kome alhier
de tijding brengen dat de Franschen ons land verlaten en dat er verandering van

zaken plaatsheeft. Ik ben hier gezonden om de rust te bewaren en de goede orde de
menschen in te boezemen.’ De officier toont zich diep onder de indruk. ‘Ik dank
u mijnheer’, zou het enige zijn geweest wat de Fransman nog kan uitbrengen.
De volgende dagen blijft Pronk actief met het treffen van voorbereidingen.
Hij rijdt af en aan naar Den Haag om er steeds weer nieuwe instructies in ontvangst te nemen. Er landen intussen 240 Engelse mariniers om te helpen met de
machtsoverdracht. In Pronks woning in de Keizerstraat krijgen ze een rantsoen
dat uit brood, kaas en jenever bestaat. De Oude Kerk doet dienst als tijdelijke opslagplaats voor de enorme hoeveelheden munitie die worden aangevoerd. Gevolg
is wel dat veel Scheveningers niet meer durven te slapen. Ze zijn bang dat de boel
een keer de lucht in gaat.
Wanneer op 30 november duidelijk wordt dat die dag de prins zal arriveren,
stuurt Pronk meteen zoon Arie naar Den Haag. Met een oranje vlag om zijn
schouders geslagen, doet de jonge Pronk er acht minuten over om te paard bij
gouverneur Van Limburg Stirum te komen. Zelfs in een tijd dat er nog nauwelijks
verkeer is, is dat razendsnel.
Niet veel later stapt ook Jacob op zijn paard. Getooid met een oranje sjerp rijdt
hij de branding in en ziet hij erop toe dat de prins veilig van boord gaat en op een
gereedstaande boerenwagen stapt. Pronk rijdt ook voorop in de stoet naar Den
Haag. Eenmaal gearriveerd in een huis aan de Kneuterdijk is Willem Frederik pas
in de gelegenheid om even op adem te komen. Daar grijpt graaf Van Limburg
Stirum de hand van Pronk, waarna hij de Scheveninger naar de prins leidt. ‘Vorst’,
zegt hij volgens de overlevering. ‘Deze man heeft van den beginne met ons medegewerkt. Hij heeft in alles uitgemunt en verdient grooten lof.’
Willem Frederik kan een glimlach niet onderdrukken. ‘Ik ken hem’, is zijn
laconieke reactie op de introductie door de gouverneur. ‘Het is Pronk.’
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Van zijn inzet blijft Pronk de vruchten plukken. Zo volgt in 1816 zijn benoeming tot Broeder in de Orde van de Nederlandschen Leeuw. Die eretitel is goed
voor een jaarlijkse toelage van tweehonderd gulden. Omgerekend naar de huidige
tijd staat dit bedrag gelijk aan een waarde van 1326 euro. Zijn contacten tot in
de hoogste kringen zijn wellicht ook van pas gekomen bij zijn plannen voor het
badhuis. Die dateren al van 1809. Dat is nog in de Franse bezettingstijd. Vergeefs
hoopt Pronk op steun van koning Lodewijk Napoleon, de Fransman die in Nederland is gedetacheerd door zijn broer Napoleon Bonaparte.
Natuurlijk kan Pronk niet zomaar op de koning afstappen. Om die reden
schrijft hij een brief aan diens minister van Binnenlandse Zaken. In het stuk wijst
de Scheveninger op de economische voordelen die een badhuis biedt. Door de
oorlog van Frankrijk met onder meer Engeland is dat van extra grote betekenis. Er
geldt een handelsverbod en op zee zijn de vissers hun leven niet zeker.
Een badinrichting kan daarentegen voor alternatieve werkgelegenheid en nieuwe inkomsten zorgen. Het ‘zoozeer verarmde Schevelingen’ zal er volgens Pronk
‘eene uitnemende weldaad’ mee worden bewezen. Hij wijst ook op de voordelen
van de beoogde inzet van badkoetsen. Badgasten kunnen hiermee een stuk de zee
in worden gereden. Zo hoeven ze niet zelf te wandelen en voorkomen ze dat ze
slachtoffer kunnen worden van verraderlijke muien en stromingen.
Een koets biedt bovendien privacy. Een bader kan zich verkleden zonder dat
anderen hem zien. En als hij schrikt van de frisse temperatuur van het water, hoeft
hij niet te vrezen dat iemand hem gaat staan uitlachen. Eigenlijk kleven er volgens
Pronk alleen maar voordelen aan een badhuis. Toch volgt een jaar later een afwijzend bericht. Pas na de terugkeer van de Oranjes waagt hij een nieuwe poging. Die
heeft succes.
Waarom Pronk zo graag op het strand aan de slag wil gaan, is niet met zekerheid
te zeggen. Vermoedelijk speelt zijn zakelijke en ambitieuze inborst een rol, want
de kansen liggen voor het oprapen. Elders in Europa is dit volop aangetoond. Al
vanaf het midden van de achttiende eeuw ontwikkelt zich bijvoorbeeld langs de
Engelse kust een serieuze badcultuur. Zowel in diverse Duitse plaatsjes aan de
Oostzee als in Frankrijk vindt deze navolging.
In alle gevallen wordt ingespeeld op de heilzame werking van het zeewater. Het
is niet alleen verkwikkend, ook helpt het tegen allerhande ziekten en aandoeningen. Het stadsbestuur van Den Haag wil daar wel meer van weten. In 1814 gaat de
Stedelijke Commissie van Geneeskundig Toezicht aan de slag om te bezien wat de
mogelijkheden voor Scheveningen zijn. De conclusie is positief. Baden in zeewater verhoogt ‘de kragten van lichaam en geest’, oordeelt de commissie. Wel is het
van belang om niet te overdrijven en het aantal bezoeken dus beperkt te houden.
Vanwege de soms onverwachte effecten moet bovendien voor ‘een nauwkeurig
geneeskundig toezigt’ worden gezorgd.
Is dat allemaal geregeld, dan blijven er uitsluitend pluspunten over: het baden
is goed voor de luchtwegen, bevordert de eetlust en helpt volgens de commissie
tegen ‘zenuwziekten, zenuwtrekkingen, kramptrekkingen, zwellingen en allerleij
langdurige en hardnekkige huidziekten’. De commissie voegt eraan toe dat ‘het
derwaarts lokken van zieken, zoowel uit de nabuurschap als uit meer afgelegene
plaatsen, tot voordeel der inwoonders zou kunnen strekken’. De bevolking kan
volop profiteren van de komst van de badgasten, wil ze hiermee zeggen.
Het blijken profetische woorden te zijn.
Het onderzoeksresultaat zal Pronk als muziek in de oren hebben geklonken.
Het bevestigt wat hij allang doorhad en enkele jaren eerder al heeft uitgedragen.
Wat zijn vertrouwen nog eens vergroot, is dat het strand en de zee sowieso zeer
populair zijn. Zo is het altijd geweest.
Van oudsher komen uit Den Haag grote drommen bezoekers om uit te waaien,

Voorbij het vissersdorp strekt
zich een vrijwel verlaten
duinlandschap uit. In 1826-1827
wordt vlak -bij het badhuis
Paviljoen Von Wied gebouwd.
Het is een geschenk van koning
Willem I voor zijn echtgenote,
koningin Frederica Louise
Wilhelmina. Zij kampt met een
zwakke gezondheid. De zeelucht
zal haar goed doen. Schilderij
van Johannes Josephus Destree,
1877. Collectie Rijksmuseum
Amsterdam.

van de zon te genieten en plezier te maken. Wandelend, te paard of met een koets
maken ze gebruik van de in 1665 aangelegde Zeestraet of Scheveningseweg. Al in
1679 schrijft historicus Pieter Bor hoe populair het is om in Scheveningen ‘een
zoode visch, zoo versch uit zee komende’ te eten.
Een ander boek noemt het vissersdorp een halve eeuw later ‘het vermaak en
de verlustiging voor alle vreemdelingen’. Het zogeheten ‘doopen en inzouten der
Haagsche juffers’ mag evenmin onbenoemd blijven. Van de tweede helft van de
zestiende eeuw tot de eerste helft van de zeventiende eeuw is het traditie dat jongemannen uit Den Haag zich hier in de meidagen mee bezighouden. Steeds verloopt het op dezelfde manier: ze nemen het meisje dat ze leuk vinden mee naar
het strand en tillen haar dan op een onbewaakt moment op. Al dan niet hevig tegenspartelend wordt ze de zee in gedragen en in meer of mindere mate ‘gedoopt’.
Daarna gaan de twee naar de rand van de duinen, waar de jongen het meisje nog
eens lekker door het zand rolt om haar ‘in te zouten’. Succes verzekerd – tenminste, als de warme gevoelens wederzijds zijn. Bij dit spel zal dat razendsnel duidelijk
worden.
De herbergiers varen wel bij al die belangstelling voor de zee en het strand.
Met name in en rond de Keizerstraat zijn tal van uitspanningen te vinden. De
ondernemers doen bij mooi weer goede zaken. Wie wil overnachten, kan eveneens in het vissersdorp terecht. Van het comfort moet in die gevallen overigens
niet te veel worden verwacht. Zo beschrijft de bekende chroniqueur Johan Gram
in 1893 in het boek ’s-Gravenhage in onzen tijd een echtpaar met een dochter die
hun intrek hebben genomen ‘boven een klein winkeltje in ’t dorp’. Daar moet het
zich behelpen ‘met één muf warm kamertje, iets grooter dan een theekist, waar de
benauwde, vieze lucht van gedroogde en gerookte visch hen geen oogenblik van
den dag verlaat’.
Eerder stelt ook reiziger/schrijver Carlo Antonio Pilati uit het Italiaanse dorpje
Tassulo al vast hoezeer de ondernemersgeest door het dorp waait. ‘Herbergen zijn
er in groot aantal en alle zeer slecht’, schrijft hij in zijn in 1780 verschenen Lettres
sur la Hollande. ‘Men bezoekt ze meest om er thee te drinken.’
Met enkele Hollandse kennissen besluit Pilati om een duik in zee te nemen.
Tot zijn verbazing ziet hij hoe ze op weg naar het strand worden gevolgd door
een groot aantal meisjes en vrouwen. Zij blijken hun hulp aan te bieden ‘voor het
bewaren van onze kleederen’. Na afloop staat de groep al klaar met alle spullen.
Ook helpen de Scheveningsen bij het afdrogen. ‘Ze bewijzen voor geld deze beleefdheid aan iedereen’, aldus Pilati.
Jacob Pronk zal het alleen maar als voordeel hebben gezien. Scheveningen is
geen wereldvreemde stip op de landkaart. In plaats daarvan wijst alles erop dat
dit een ideale plek is voor een badhuis, moet Pronks conclusie zijn geweest. Ook
de nabijheid van Den Haag biedt interessante kansen: hier woont het kapitaalkrachtige publiek dat hij eveneens tot het gebruik van zijn zeebaden wil verleiden.
Voor de gasten die van elders komen, is de aanwezigheid van zo’n stad eveneens
de moeite waard, al was het alleen al vanwege de vele bezienswaardigheden en de
beduidend comfortabeler hotels.
Het lukt Pronk om de vereiste toestemming van het gemeentebestuur te krijgen. Eindelijk kan de Scheveninger in 1818 aan de slag. Hij weet het zeker: dit
wordt een succes.
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