Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen Nieuwsbrief 5

In dit nummer
1

Karel de Grote

2

Scheveningse Courant

2

Haagse Historie

2

Contactdag

3

Historisch Festival

3

Activiteiten

3

Rectificatie

Opgesteld door Frans van Min.

Karel de Grote

Karel de Grote
Op 5 november wordt door de HGVS het boek “Van Aken naar
Scheveningen” gepresenteerd in het MUZEE Scheveningen. Een
bijzonder boek over Scheveningse nakomelingen van Karel de Grote.
Het boek is het resultaat van een jarenlange studie door Fred van der
Zwan, Edwin Hamelink en Martin Spaans. Uitgangspunt is de chirurgijn
Johannes Frederik Baumann. Hierin zijn alle nakomelingen vanaf het
huwelijk in 1772 tot ongeveer 1940 opgenomen.
Niet alleen de vele den Heijer’s; Pronken en Jollen zijn terug te vinden
in dit boek, maar bijvoorbeeld ook de hele Katwijkse tak van de familie
den Dulk.
Om te zien of u of uw ouders een nakomeling is van dit echtpaar
Baumann-Beekhuizen kunt u ontdekken op de site van de HGVS
(www.hgvs.net). Het boek telt 250 bladzijden en zal op A4 formaat in
een zeer beperkte oplage worden uitgegeven. De kosten zijn alleen op
zaterdag 5 november € 20 en na die datum kost het € 22.50 (excl.
porto). Reserveren en te bestellen via hgvs@ziggo.nl.
Bent u als nakomeling geïnteresseerd in uw voorgeslacht, dan bent u
welkom op zaterdag 5 november, tussen 10.00 en 13.00 uur in Muzee
Scheveningen, Neptunusstraat 90-92. Wie weet welke (verre)
familieleden u hier tegenkomt.

5 november 2016

Aalbert Pronk en Johanna Roos
foto collectie Martin Spaans)
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Scheveningse Courant
In de fotocollectie van de HGVS bevinden zich verschillende foto’s van,
voor ons, onbekende personen.
Met een bepaalde regelmaat plaatsen we in de Scheveningse Courant
een aantal foto’s in de hoop dat de lezers wel weten wie de
geportretteerden zijn.
Vorige maand stond de hiernaast afgebeelde foto in de krant.

Jan Vrolijk

Verschillende mensen hebben gereageerd omdat zij wisten wie het
was.
Het betreft Jan Vrolijk, geboren 10 april 1851 en overleden op 25 mei
1942. Hij bekleedde verschillende functies waaronder ouderling van
de Gereformeerde Kerk van 1878 tot 1942.
Naar hem werd de Jan Vrolijkschool in de Heemraadstraat genoemd

Haagse Historie
Op 24 september is de eerste uitgave verschenen van een nieuw
magazine, namelijk: “Haagse Historie”. Dit magazine bevat niet alleen
artikelen met betrekking tot Den Haag. Ook worden er artikelen
gewijd aan Scheveningen.
Zoals in het eerste nummer een artikel: “Vissen op Leven en Dood”.
Zie: http://www.haagsehistoriemagazine.nl/

Contactdag

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

Op zaterdag 15 oktober was de jaarlijkse contactdag. In de ochtend
konden we de Nieuwe Badkapel bekijken. We werden door Arie van
Dongen en zijn vrouw ontvangen met koffie en een “dingetje”. Helaas
moesten we het pand vroegtijdig verlaten omdat er een rouwdienst
moest plaatsvinden. Ondanks het grauwe, natte weer was er een
goede opkomst.
In de middag heeft Cees van der Zwan ons verteld over
monsterboekjes en rollen, aansluitend sprak juwelier Ron van Wijnen
over de Scheveningse hoofdijzers.
Beide lezingen waren zeer leerzaam.
Aan het einde van de middag bedankte Martin Spaans onze
scheidende secretaris Bert van der Toorn voor zijn inzet van de
afgelopen 10 jaar en overhandigde hem een cadeaubon.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag.
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Historisch Festival Scheveningen
Op 20 augustus jl. heeft de HGVS weer acte de présence gegeven op
dit festival dat voor de 2e keer gehouden werd. Wederom hadden
wij een uitstekende plaats, namelijk in de gang van de Oude Kerk.
Onze nieuwe banner trok de aandacht.
Velen bezochten onze stand. De verkoop van de boeken liep goed.
Laten we hopen dat de mensen de weg naar de HGVS makkelijker
kunnen vinden.
Historisch Festival
Scheveningen in
de Oude Kerk

Activiteitenagenda
Bazar Ons Centrum

zaterdag 3 december van 10.00 tot 17.00 uur

Locatie: Tesselsestraat 59
Kerstland

zaterdag 17 december van 10.00 tot 17.00 uur

Locatie: MUZEE Scheveningen

Rectificatie
In de vorige nieuwsbrief is abusievelijk vermeld dat Wim van Heeren
aanwezig was bij de kranslegging van 29 mei. Dit moet zijn de heer van
der Donck.

Heeft u uw contributie
voor 2016 al betaald ?

