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Open Dag

Open Dag
In 2016 vond de eerste open dag plaats van de HGVS.
Deze dag was een groot succes. Ruim 250 mensen brachten ons een
bezoek. Ook dit jaar wordt een open dag georganiseerd.
Het bestuur heeft voor de volgende onderwerpen gekozen.
De koopvaardij in oorlogstijd
Alhoewel de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland binnen vielen was op
zee de oorlog al begonnen. Al in 1939 werden schepen gecontroleerd
en waren de eerste magnetische mijnen gelegd. Voor de Duitse inval
in Nederland waren op zee de eerste doden al te betreuren.
Schepen die op zee waren konden niet meer terugkeren naar
Nederlandse havens. Zij werden gevorderd door de geallieerden.
Menige Scheveninger die toen op de grote vaart zat zou jaren van huis
zijn. Ondertussen waren families en gezinnen geëvacueerd.
Er werd, niet zonder gevaar, in konvooi gevaren tussen bijvoorbeeld
New York en Liverpool. Ook het Suezkanaal en de Middellandse zee
werd bevaren, deze route was niet zonder risico.
Leen van der Plas zal ons vertellen over het wel en wee in deze tijd.
Over de gevaren, de konvooien, het gemis van de familie en over zijn
vader die ruim vijf jaar is weggebleven: “Een kort reisje van ruim vijf
jaar”.

11 maart 2017

De visrokerij
De visrokerij is onlosmakelijk verbonden aan Scheveningen.
De heer van der Deijl zal ons bijpraten over zijn voormalig bedrijf maar
ook welke stappen genomen moeten worden voor de gerookte vis
gegeten kan worden. Hoe werd gespeet, wat zijn speetsers ?
Tevens is het mogelijk om te gelijker tijd een gerookt visje te
verorberen, als het weer het toe laat.
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Scheveningen en fotografie
Het laatste onderwerp gaat over de fotografie en Scheveningen.
Wanneer werd de eerste zwart/wit foto gemaakt, wanneer de eerste
kleurenfoto ?
Wat staat er op deze eerste foto’s ?
U hebt vast wel van die oude kartonnen foto’s in uw bezit, van Vermeulen
aan de Toussaintkade of Delboy aan de Gortstraat.
Wie fotografeerde in april 1906 Scheveningen jonge dames op de
boulevard?
Bent u benieuwd en wilt u er meer van weten ?
Sjaak Boone verteld ons er alles over.
Het programma:

Vermeulen

Zaterdag
Locatie:
11.00 uur
13.00 uur
14.30 uur

11 maart 2017
MUZEE Scheveningen
Dhr. L van der Plas (De koopvaardij in oorlogstijd)
Dhr. J van der Deijl (Visrokerij)
Dhr. S. Boone (Scheveningen en fotografie)

Doel van de open dag:
Met de open dag proberen wij de HGVS onder de aandacht te brengen van
een groter publiek.
Nieuwe leden zijn van harte welkom maar ook foto’s, documenten,
verhalen en alles wat met de Scheveningse geschiedenis te maken heeft.
Wat betreft de bovengenoemde drie onderwerpen heeft u of de bezoeker
van de open dag misschien nog “spullen” in huis. Memorabilia van de
koopvaardij, ansichtkaarten, telegrammen, foto’s, boordgeld of een model
van een schip, een bord van de HAL of SMN. Wie weet heeft u nog glazen
foto’s.
Wij hopen dat u 11 maart in uw agenda noteert en wij u mogen
begroeten. Vanzelfsprekend zijn introducees ook van harte welkom.
HGVS
Neptunusstraat 90-92
2586 GT Scheveningen

Scheveningsche Courant

Email: hgvs@ziggo.nl.

In de Scheveningse Courant staan met een bepaalde regelmaat foto’s
waarvan niet bekend is wie de geportretteerden zijn. Gemiddeld wordt
een foto per publicatie herkend. In december waren het er zelfs drie die
herkend werden.
Op de volgende bladzijde staan twee foto’s waarvan we nog niet weten
wie het zijn.
Herkent u ze ?
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Karel de Grote
Op 5 november 2016 presenteerde Fred van der Zwan het boek over de Scheveningse afstammelingen
van Karel de Grote. Aan de hand van een powerpoint presentatie gaven hij en Edwin Hamelink een uitleg
over het jaren durende onderzoek en de opbouw van het boek. Vanzelfsprekend was ook de derde
auteur van dit boek aanwezig, namelijk Martin Spaans.
Het eerste exemplaar
werd aan
geboden door de twee zonen van Edwin en Sandra Hamelink aan een van
Historisch
Festival
Scheveningen
onze oprichters Wil van den Broek-Taal.
Na de presentatie kon het boek worden aangeschaft en moest Fred nog veel vragen beantwoorden.
Voor de liefhebbers is het boek nog beschikbaar. U kunt het boek bestellen door een email te sturen naar
hgvs@ziggo.nl De kosten van een boek zijn € 22,50.
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De Collectie Knoester
Deze collectie is het levenswerk van de heer Knoester. Hij heeft bij het
Haags gemeentearchief bijvoorbeeld het archief van de weeskamer en
het notarieel archief bladzijde voor bladzijde doorgenomen. Elk relevant
document met betrekking tot Scheveningers heeft hij gekopieerd.
De collectie bestaat uit ordners op familienaam maar ook op onderwerp
en beroep.
Ook de doop, trouw en begraafboeken van de Scheveningse kerk zijn in
kopie vorm aanwezig.
Heeft u voor uw onderzoek deze collectie al geraadpleegd ?
De HGVS heeft deze collectie in bruikleen en is alleen toegankelijk voor
leden.

Activiteitenagenda 2017
Open dag
HGVS

zaterdag 11 maart – in het MUZEE Scheveningen
(zie vermeld programma)

Bazar Thabor

woensdag 5 april – van Boetzelaerlaan 286
Van 10.00 tot 16.00 uur

Jaarvergadering zaterdag 29 april

.

Zookpleitjes
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Onder deze titel viert Muzee Scheveningen de 65e verjaardag van de Scheveningse historische
collectie.
In 1952 werd de Stichting Oud-Scheveningen opgericht. In de oprichtingsakte van 12 juni 1952 stond als
doel van de stichting: het stichten, inrichten en onderhouden van een oudheidkundig museum, waarin
zal worden verzameld alles wat betrekking heeft op de visserij en haar nevenbedrijven, het badbedrijf en
verder al datgene, wat voor Scheveningen van historisch belang wordt geacht. Tevens zal aandacht
worden besteed aan de fotografische documentatie en het vastleggen van het Scheveningse dialect, het
bewaren van de Volkskunst en de klederdrachten.
Het kort daarop geopende Museum Scheveningen was een logisch gevolg.
De geschiedenis, die uiteindelijk resulteerde in het huidige Muzee Scheveningen zal in één van de
maandelijkse bijdragen in de Scheveningsche Courant worden gepubliceerd.
Het komende jaar zult u regelmatig het bijgevoegde logo aantreffen bij de aankondiging van activiteiten in
het kader van dit jubileum. De eerste zijn reeds gestart zoals:
•

•

De opening van de tentoonstelling ‘Muzee duikt in depot’ in november 2016. Deze
tentoonstelling is te bezoeken tot 31 maart 2017. Met deze tentoonstelling wil Muzee een
aantal verborgen museumschatten uit het depot halen en op een verfrissende manier
presenteren. Te zien zijn o.a. een Schilderijenwand, een Schepenwand en een Sieraden-uit-deZee wand. Een tiental objecten wordt met filmpjes op luchtige wijze toegelicht, bijvoorbeeld
het Scheveningsch straatje op wasdag, Hospitaal-kerkschip de Hoop, het strandleven, de
sieraden uit zee en de navigatie.
Iedere maand zal in de Scheveningsche Courant een artikel uit de Scheveningse geschiedenis
worden gepubliceerd. In januari verscheen “NETTEN BOETEN OP SCHEVENINGEN’’. Later in de
serie zal zoals gezegd ook de geschiedenis leidend tot Muzee Scheveningen worden
beschreven.

Het is nu te vroeg om op alle activiteiten in te gaan, maar één ding is al wel bekend. Daar de officiële
verjaardag 12 juni a.s. in 2017 op maandag valt is gekozen de verjaardag op 10 juni a.s. te vieren..
Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten in dit jubileumjaar volg dan de aankondigingen in de
Scheveningsche Courant onder het hierbij gepubliceerde logo of op de website
www.muzeescheveningen.nl.

