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Opgesteld door Frans van Min.

Open dag

Open Dag
Op zaterdag 12 maart vond de eerste open dag plaats van onze vereniging. Medio
2015 was het bestuur al aan het nadenken over de invulling van deze dag. De grote
vraag was wie wij hoe wilden bereiken. Wat was het doel ? De uitbreiding van onze
collectie en het werven van nieuwe leden werden de speerpunten. Na verschillende
mogelijkheden de revue te hebben laten passeren werd er gekozen voor het in kaart
brengen van het aantal verschillende boeken en het uitbreiden van de verzameling
monsterboekjes. Juwelier van Wijnen was bereid te komen om ijzers en boeken te
taxeren en dateren. Cees van der Zwan wilde een presentatie houden over
monsterboekjes.
Als thema werd gekozen “Aanmonsteren”.
Via verschillende media werd aandacht geschonken aan de open dag. De
Scheveningse Courant pakte uit met een groot artikel op de voorpagina. Zaterdag
zouden de deuren open gaan om 10.30 uur. Echter om iets over tienen kwamen er al
belangstellenden. Tot tegen vier uur bleven de mensen komen. Al met al mochten we
zo’n 300 mensen begroeten. Al snel vormde zich een rij voor de tafel van de heer van
Wijnen. Tot zijn grote verbazing kreeg hij zelfs een paar onbekende ijzers te dateren.
De presentatie van Cees van der Zwan en de heer van Wijnen werden zeer goed
bezocht en gewaardeerd !
De vragen van de bezoekers waren divers. Zo waren er echte genealogische vragen
maar ook werd er veelvuldig gevraagd naar foto’s, naar informatie over schepen, de
visserij en over de HGVS: “Wat doet de HGVS”.
Gelukkig werd er niet alleen gevraagd maar werden er ook foto’s en andere
documenten aangeboden.

Het was een succes.

Na een vruchtbare maar zeer vermoeiende dag konden we rond de klok van half 5
naar huis. Moe, maar voldaan.
Ik mag niet onvermeld laten dat zeven nieuwe leden zich hebben aangemeld.
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Digitalisering
De vereniging is voorzichtig begonnen met het digitaliseren van verschillende
bestanden. Jaak de Graaf heeft ondertussen meer dan 44.000 overlijdensadvertenties
en rouwkaarten gedigitaliseerd. Een levenswerk ! Gelukkig wordt hij sinds enkele
maanden geholpen door Jan Verheij.
Ook de fotocollectie wordt onder handen genomen. Dat wil zeggen dat Bernard van
Leeuwen de foto’s scant en de gegevens van de geportretteerden probeert op te
zoeken. Dit is zeker niet altijd even gemakkelijk omdat niet op iedere foto duidelijk
staat beschreven over wie het gaat. Bij de omschrijving “oma Toet” is het bijna
ondoenlijk om te weten wie het is. Soms is het mogelijk om het toch te achterhalen
omdat er nog meer foto’s van dezelfde persoon in de map zitten.
Vervolgens worden de gegevens en foto’s opgenomen in een database. Op dit
moment is de database nog niet beschikbaar op de computer van de HGVS. Het is
echter wel de bedoeling om dit jaar de database te activeren.
Vele handen maken licht werk. Ook uw handen kunnen we gebruiken. Bent u in de
gelegenheid om op regelmatig basis te helpen ? Laat het ons weten en we kijken
gezamenlijk wat er mogelijk is.

Jaarvergadering 2016
Op zaterdag 16 april zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden.
De vergadering zal beginnen om 10.30 uur.
Na de lunch, 13.30 uur, zal de de oud-hoogleraar maritieme geschiedenis de heer H.J.
den Heijer ons het een en ander vertellen over de sleephelling.

Contributie 2016
Over het jaar 2015 hebben een paar leden hun lidmaatschap nog niet betaald. Wij
verzoeken u dit alsnog te doen. Er zijn ook leden, die voor het jaar 2016 reeds betaald
hebben, hiervoor onze hartelijke dank. Alle leden die nog niet betaald hebben over
2016 worden verzocht de contributie van € 17,50 per lid en € 25,00 voor gezinsleden
over te maken op het rekeningnummer NL50 RABO 0368 0250 12, t.n.v. de Historische
en Genealogische Vereniging Scheveningen.
Uw lidnummer(s) en het jaar van de contributie a.u.b. erbij vermelden.

Praaiberichten
HGVS
Neptunusstraat 90-92
2586 GT Scheveningen
Email: hgvs@ziggo.nl.

Ons verenigingsblad verschijnt drie maal per jaar. De laatste jaren is het echter steeds
moeilijker om het blad te vullen.
Het gevaar bestaat zelfs dat Praaiberichten niet meer of minder zal verschijnen.
Voor het bestuur is het ook van groot belang te weten wat uw mening is. Welke
artikelen zou u graag willen lezen ? Kijk naar de enquête op de volgende bladzijde.
Natuurlijk kunt ook u kopij aanleveren.
Wilt u helpen met het samenstellen van Praaiberichten neem dan even contact op
met de redactie: martinspaans@ziggo.nl
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Enquête
Het bestuur heeft uw mening nodig.
Momenteel wordt er veel aandacht besteed aan genealogie. We zijn echter ook een
Historische vereniging. Het idee bestaat om de contactdag eens in te vullen door
een excursie naar bijvoorbeeld het Kurhaus, paviljoen de Witte, een rondleiding
door het oude stadhuis aan de Groenmarkt, of….. ? Hoeveel van onze voorouders
hebben daar niet elkaar het ja-woord gegeven. In vervlogen tijden op de terugweg
langs fotograaf Vermeulen aan de Toussaintkade 11 of Delboy aan de Prinsestraat
120.
Maar, ….. bent u geïnteresseerd ? Ook als er een eigen bijdrage wordt gevraagd !
Praaiberichten en de nieuwsbrief.

Geef uw mening !

Zoals u op de vorige bladzijde hebt kunnen lezen kost het de laatste tijd veel moeite
om kopij te krijgen voor Praaiberichten.
De prangende vraag is of u nog steeds belangstelling hebt voor Praaiberichten. Zijn
er onderwerpen die ontbreken of die u juist leuk vindt.
Zou de frequentie van verschijnen moeten/kunnen veranderen ? Bijvoorbeeld van
drie maal per jaar naar eenmaal ? Aangevuld met een regelmatige nieuwsbrief ?
In principe is de nieuwsbrief in het leven geroepen om u, vanuit het bestuur, op de
hoogte te houden van het wel en wee van onze vereniging.
Ook hierover kunt u uw mening geven.
Reacties
Het is geen enquête geworden met vakjes waar u een kruisje in kunt zetten.
Mail, bel of schrijf ! Het email adres van de vereniging is hgvs@ziggo.nl

Heeft u uw contributie
voor 2016 al betaald ?
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Boek Blok
Vandaag gaat het verhaal over de familie Blok.
Zaterdag 19 maart 2016 om 13:30 uur worden we verwacht in de Engelse kerk aan de
Ary van der Spuyweg, voor de bijeenkomst waarin het boek over de familie Blok van
Scheveningen zal worden gepresenteerd.
Het was even zoeken, maar beneden in de grote zaal van de kerk moesten we zijn.
Hartelijk worden we ontvangen door Frans van Min.
Nadat we ons jas hebben opgehangen wordt ons een kop thee of koffie aangeboden. In
de zaal bleek al aardig wat familie aanwezig te zijn, zo ook de familie Tjepkema uit Assen.
De vrouw Tjepkema, is C.A. (Kitty) Dijkhuysen, haar moeder was Agatha Blok. Ze kwamen
speciaal uit Assen om de familie te ontmoeten.
Wat een pracht, 3 dochters in Scheveningse dracht: Adriana(Anja), Cornelia(Cora) en
Gerdina(Gerdien) en een kleindochter Ariana van Gerrit en Dina Blok-Schaap, die de zaal
binnen komen. Zij hebben op hun hoofd hun Scheveningse oorijzer met boeken en
kleurige doeken om. Hun vader Gerrit Blok is de zoon van Gerrit Blok.
Het gonsde in de zaal van wies ben je d’r ien?
Op de beamer zagen we de familie foto’s voorbij gaan terwijl Frans met zijn welkomst
praatje begint.
De Blokken zijn zeer actieve mensen; veel ondernemen en doen, ook in de kunst zijn ze te
vinden.
Frans vertelt verder dat hij niet weet waar de naam Blok vandaan komt. Het blijft daarom
gissen. Het zou kunnen zijn van oblok, van klomp of blok van katrol.
Interessant is het beroep van de oude Cent Jans: die blockmaker was.
Het fotoboek van Frans van Min omschrijft vanaf de 16e eeuw verschillende familielijnen,
die zouden kunnen hebben geleid tot de familie Blok.
In het kohier van 1543 komt voor: Cent Jans, Cent is afgeleid van Vincent.
In 1553, 1556 en 1561 zijn er gegevens bekend over deze familie Cent.
Ter zijde werd vermeld dat de heer Berkenbosch Blok geen nakomelingen heeft en er
daarom geen familie is.
Er moest voortdurend aan getrokken worden om foto’s en andere kiekjes van de familie
te ontvangen, maar het is gelukt om een mooi boek samen te stellen, dat zeer waardevol
is voor de familie geschiedenis van de “Blokken”.
Frans had niet gedacht, dat er bijna 150 mensen op deze presentatie af zouden komen.
Daarvan waren ook veel belangstellenden.
Adri van der Zwan.

U komt toch ook naar de
Jaarvergadering !

