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HGVS IN CORONATIJD
Na onze Open Dag op zaterdag 7 maart bleek al snel dat Corona ons
Nederland op zijn kop ging zetten en dat alle sociale activiteiten op
een laag pitje kwamen te staan door de intelligente lock down.
We mogen van geluk spreken dat in onze groep die dag geen zieken
waren en dat er geen besmettingen hebben plaatsgevonden want het
Weer
was zeer druk en gezellig. Onze sprekers en de onderwerpen wisten
veel bezoekers naar Muzee te trekken. De onderwerpen hadden met
75 Bevrijding te maken: Evert de Niet over de Evacuatie en Pieter de
Graaf over de Arbeitseinsatz.

Opgesteld door Patricia Snel en Sjaak
Boone

Evert de Niet

Pieter de Graaf
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Door de sluiting van Muzee was onze studieruimte niet meer bereikbaar waardoor onze vrijwilligers groep
die op dinsdag werkt aan de digitalisering en het uitzoeken van het Pronkarchief niet meer kon
samenkomen. Wel is er thuis nog door meerdere mensen gescand en is Dek inmiddels ingevoerd in ons
Legacy programma op de kleine pc in de studiezaal.
Muzee zou officieel weer open mogen op 1 juni maar door een reorganisatie blijven ze nog gesloten tot
zeker 1 juli. Woensdag 3 juni is er een gesprek geweest tussen de directeur van Muzee en Sjaak Boone en
Adri van der Zwan. Daar is oa uitgekomen dat het mogelijk is in overleg met Muzee om op de
dinsdagochtend weer samen te komen volgens de richtlijnen dus met 1,5 m afstand. We zullen met elkaar
moeten afspreken wie dan gaan zodat we niet met teveel mensen aan het werk zijn. Voorlopig is het nog
niet mogelijk om op zaterdag mensen te ontvangen. Als dat van Muzee weer mag, hopelijk vanaf 1 juli
moet er een afspraak gemaakt worden met de bureauwacht die dienst heeft. Hans van der Donck is
contactpersoon voor die groep en zal dan de naam van de dienstdoende bureauwacht doorgeven aan de
bezoeker en de naam van de bezoeker aan de bureauwacht en aan Muzee. Het telefoonnummer waar
Hans van der Donck te bereiken is : 0620613123 of jd52@live.nl
Zodra er toestemming is van Muzee zullen wij dit aan de leden doorgeven.
Verder wordt er ook nog gewerkt aan de website. Cees van der Zwan, Sjaak Boone en Patricia Snel hebben
een bespreking gehad met het bedrijf Noblestreet die ons willen helpen om een goed werkende ,
aantrekkelijke website te realiseren zodat veel mensen de weg naar HGVS.net kunnen vinden en ook
geregeld terugkomen. Ook hopen we op die manier wat jongere leden aan te trekken. Om dit te realiseren
zal subsidie aangevraagd worden .

Algemene ledenvergadering
Deze vergadering zou plaatsvinden op zaterdag 18 april en kon niet doorgaan ivm de Corona
maatregelen..
Belangrijke zaken zullen wij tot een nieuwe datum gepland kan worden per mail of Nieuwsbrief
communiceren. Wij kijken nog naar een mogelijkheid om online te vergaderen eventueel.
De bestuursvergaderingen mogen vanaf nu wel in de studieruimte plaatsvinden.

Binnengekomen documenten en boeken
Van Peter Maronier ontvingen wij in de afgelopen periode een boekje over het onderwijs in Scheveningen
in 1817, van Karel Pronk een mooi boek over het Plakkaat van Verlatinge 1581 met transcriptie en
vertaling in hedendaags Nederlands en het boek “Nooit Meer” van André van Kruijssen over de Joodse
slachtoffers in Scheveningen 1940-1945. Hartelijk dank aan beide heren om hiermee onze collectie aan te
vullen. De boeken zijn inmiddels ook gedigitaliseerd en doorzoekbaar en zullen in de toekomst op de site
te raadplegen zijn voor leden.

Vrijwilligers gevraagd
In de vorige NB is er ook al een oproep gedaan en daar hebben 2 mensen op gereageerd waarvoor dank.
Jammer genoeg sloot Muzee toen en konden we geen start maken met het scannen maar dat zal
binnenkort weer opgepakt worden.
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Nu heeft ook Kees Vrolijk gevraagd om hulp. Kees is al geruime tijd bezig met het digitaliseren van de
Scheveningse geboorte en trouw aktes die te vinden zijn op de site van het Gemeentearchief Den Haag.
Compleet zijn de geboorteaktes van de jaren 1887 t/m 1889 en 1900 t/m 1904. De huwelijksakten zijn
compleet van 1811 t/m 1843 en 1891 t/m 1900.
Er is op dat gebied nog veel werk te doen, teveel voor een mensenleven . Hieronder een opsomming van
de hulp die we kunnen gebruiken:
1 Wie wil er meedoen om de verbeteringen en aanvulling van Dek in te voeren in Legacy, denk aan een
kleine werkgroep die wekelijks bijeenkomt bij de vereniging.
2 Wie wil er meedoen om thuis van een kalenderjaar (geboorte, huwelijks of overlijdens) aktes te
downloaden vanaf de site van de gemeente Den Haag.
3 Wie wil een kwartierstaat maken van zichzelf en deze ter beschikking stellen aan de vereniging, of nog
beter in voeren in Legacy zodat deze gekoppeld kan worden aan "Dek".

Advies raadcommissie: stop subsidie Muzee
Een raadcommissie heeft eind april geadviseerd om voor de periode 2021-2024 geen subsidie te
verstrekken aan Muzee. De verantwoordelijke wethouder zal zich beraden over het advies, waarna de
Haagse gemeenteraad naar verwachting in oktober daarover een besluit gaat nemen. Wanneer de
gemeenteraad inderdaad besluit om de subsidie te stoppen, dan heeft dat uiteraard ingrijpende gevolgen
voor de exploitatie van Muzee. In het slechtste geval zal Muzee de deuren moeten sluiten.
Het bestuur van de HGVS heeft een brief gestuurd aan de wethouder Robert van Asten met argumenten
waarom Muzee voor de Scheveningse gemeenschap bewaard moet blijven. Inmiddels zijn diverse acties
gestart zoals een petitie op petities.nl. Wanneer u die petitie nog niet heeft ondertekend, doe dat dan
vandaag nog en stuur hem door naar uw familieleden en kennissen: https://petities.nl/petitions/muzeemoet-open-blijven.

Praaiberichten
Door de redactie wordt hard gewerkt aan een themanummer van de Praaiberichten, die in het teken staat
van 75 jaar na de bevrijding. Wat weten de nu nog levende ouderen zich nog van die tijd te herinneren?
Welke invloed heeft de bezetting door de Duitsers in de Tweede wereldoorlog op de Scheveningse
bevolking gehad?
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Boek van der Harst
Frans van Min heeft inmiddels het genealogisch
boekwerk over de familie van der Harst af. Het is
een “full color” boek geworden met 620
bladzijden en heel veel foto’s.
De presentatie zou plaatsvinden op 4 juli maar
ivm de Corona maatregelen gaat deze
bijeenkomst uiteraard niet door omdat er erg
veel mensen worden verwacht. Een volgende
bijeenkomst om het boek officieel te
presenteren en veel van der Harst verwanten bij
elkaar te brengen zal op een later tijdstip
plaatsvinden afhankelijk van de richtlijnen. Het is
wel mogelijk om het boek rechtstreeks bij de
schrijver te bestellen en bij hem af te halen of op
te laten sturen. U kunt het boek bestellen door
overmaking van € 50,00 per boek. Voor € 9,00
extra kan het boek ook toegezonden worden (in
Nederland). Bankrekeningnummer: NL 24 INGB
000 345 7638 (F.A. van Min)
Vermeld, om verwarring te voorkomen, uw
adres! Het beste is Frans even te mailen dat u
geld hebt overgemaakt.
boekvanderharst@ziggo.nl / 06 52 111 391

Activiteitenagenda 2020
HGVS
HGVS
HGVS

Vlaggetjesdag
Scheveningse dag
Historisch Festival
Contactdag

13 juni 2020 Hele dag Scheveningen AFGELAST
20 juni 2020 10.00 uur AFGELAST
22 aug. 2020 Hele dag AFGELAST
26 sept. 2020 NOG ONZEKER

De verdere planning zal gecommuniceerd worden afhankelijk van de Corona maatregelen.

