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Open Dag
Een korte terugblik op de open van 11 maart 2017.
Het is alweer drie maanden geleden maar de herinneringen zijn nog
vers. Wat was het een geslaagde dag. De opkomst was groot, groter
dan verwacht. In de ochtend heeft dhr. Leen van der Plas ons verteld
over de koopvaardij in oorlogstijd. We konden stoelen blijven
bijzetten, tot dat de zaal echt vol was.
In de middag werden we heel wat wijzer gemaakt over de visrokerij
door de heer van der Deijl en vervolgens leerde Sjaak Boone ons veel
over Scheveningen en de fotografie.
Het bestuur heeft de smaak te pakken en is ondertussen al bezig met
de open dag 2018.

Leen van der Plas

De zeer volle zaal.
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Scheveningsche Courant
We mogen Jill van Calsteren van De Scheveningsche Courant dankbaar
zijn voor haar artikelen. Zij heeft in aanloop van de open dag de drie
sprekers geïnterviewd.
Jill, bedankt !!!
Niet alleen de Scheveningsche Courant heeft aandacht geschonken aan
de HGVS. Ook De Oud Hagenaar heeft een artikel over de open dag
geschreven. Tenslotte zijn Sjaak Boone en Frans van Min te gast
geweest in het radioprogramma Debby en haar mannen van radio West.

Jill van Calsteren

Vlnr: Curt Fortin, Sjaak Boone, Frans van Min en Debby.
HGVS
Neptunusstraat 90-92
2586 GT Scheveningen
Email: hgvs@ziggo.nl.

Foto’s 1914 -1918
In de periode 1914-1918 zijn veel vissers op zee gebleven. Slechts van
een vierde, van deze vissers, is een foto aanwezig. Heeft u een foto van
een familielid of bekende die in deze periode is gebleven wilt u dan
contact opnemen met Bert van der Toorn: g.vandertoorn@ziggo.nl
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In memoriam Edwin Hamelink
Edwin Hamelink, geboren te Terneuzen op 15 augustus 1974, overleden te Gent (België) op 7 april 2017.
Gehuwd met Sandra Louise Muys en vader van Reinier en Wouter.
Beroep: coördinator documentaire informatievoorziening bij het havenschap Zeeland Seaports.
Gezin en werk waren belangrijk voor hem. Edwin was actief in de medezeggenschap van / voor school en
bedrijf.
In 1989 begon hij met genealogisch onderzoek. Naast genealogie had lokale geschiedenis zijn aandacht en
publiceerde er regelmatig artikelen over. Ook gaf hij lezingen over de lokale geschiedenis en verzorgde
cursussen Genealogie voor Beginners. Verder was hij actief voor het lokale Shantyfestival en vrijwilliger in
het Industrieel Museum Zeeland.
Op 2 november 2012 legde ik het eerste contact met Edwin. Ik ontdekte via internet dat Edwin en ik via de
Scheveningse chirurgijn Johannes Frederik Baumann afstammen van de reformator Johannes Brenz.
Dit contact ontwikkelde zich tot een warme samenwerking om de kwartierstaat van Johannes Frederik
Baumann verder uit te zoeken en te publiceren. Samen met zijn echtgenote Sandra is hier vier jaar hard
aan gewerkt.
Het nageslacht van de chirurgijn Baumann werd opgesteld door Martin Spaans en het gehele onderzoek
resulteerde in het boek VAN AKEN NAAR SCHEVENINGEN.
Op 5 november 2016 werd het boek gepubliceerd in MUZEE SCHEVENINGEN.
In februari van dit jaar meldde Edwin mij dat hij sukkelde met zijn gezondheid.
Hij schreef: “Ik heb half januari een virusinfectie opgelopen en daar bovenop de griep. Ik ben inmiddels
bijna drie weken ziek thuis met vervelende huiduitslag en ontzettend veel spier- en gewrichtspijn.” Ik
wenste hem veel sterkte en spoedig herstel toe, want het idee was het voortgezette onderzoek – dat na
de samenstelling van ons boek [2015] was gevonden – ook te publiceren. Dat Edwin’s gezondheid zo snel
achteruit zou gaan en leidde tot zijn overlijden kwam voor mij als een grote schok. Aan een hechte
vriendschap komt zo plotseling een einde. Edwin en Sandra zullen altijd in mijn gedachte zijn, want ik zie
terug op een vriendschap en samenwerking die leidde tot een bijzonder boek.
Onze verre neef Dietrich Bonhoeffer schreef:
Als je van iemand houdt
en je bent van diegene gescheiden
Kan niets de leegte vullen
Je moet dat niet proberen
Je moet eenvoudig aanvaarden en volharden
Dat klinkt erg hard
Maar het is ook een grote troost
Want zolang de leegte leeg blijft
blijf je daardoor met elkaar verbonden
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Jaarvergadering – Hugo Landheer
In de middag van 29 april vond de goed bezochte jaarvergadering plaats.
Voor de jaarvergadering heeft Hugo Landheer een lezing gehouden over Scheveningen in de Bataafse tijd
1795-1825 aan de hand van brieven en documenten uit het archief van de marine.
Als u niet geweest bent heeft u echt iets gemist !

Activiteitenagenda 2017
Scheveningse dag
Contactdag
Kerstland

zaterdag 24 juni – in het MUZEE Scheveningen
zaterdag 7 oktober
in december, datum nog niet bekend

Herdenking gebleven zeelieden 2017
Op vrijdagavond 2 juni vond, onder grote belangstelling,
de herdenking plaats van gebleven zeelieden.
Zoals vele andere instellingen en organisaties gaf ook de HGVS
acte de présence.
Na het welkomstwoord, in de Oude Kerk, van mw. Flinterman-van Hoeken
bestede ds. van Harten extra aandacht aan de omgekomen vissers van de
SCH 384 “De Twee Maria’s” en de SCH 54 “de Oceaan IX”.
Hierna ging de stoet naar het monument van de vissersvrouw waar de
burgemeester van Den Haag een korte toespraak hield.
Na een minuut stilte werden de bloemen bij het monument gelegd.

