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Surfers (Patricia Snel)
Op 11 mei werd Scheveningen en eigenlijk het hele land opgeschrikt
door een tragisch ongeluk. In het midden van de Corona crisis op het
moment dat sporten in kleine groepen weer werd toegestaan verloren
5 jonge mannen het leven, 5 ervaren surfers, bodysurfers en leraren
van de surfschool. Zij leefden voor en met de zee, zij kenden haar en
haar gevaren maar geen zee was te hoog voor hen, wind en storm
waren uitdagingen. Toch werden zij verrast door de elementen, het
opkloppend schuim, de sterke wind die een beetje draaide en zij
raakten gevangen als in een web. De zee geeft en de zee neemt. Vijf
jonge levens zomaar abrupt gestopt zoals door de eeuwen heen de
zee ook veel vissers meenam, mannen die wisten wat de zee hun kon
brengen maar ook de gevaren kenden. Laten wij stilstaan bij die 5
Joost, Sander, Pim, Max en Matthijs, ook hun namen zullen gegrift
staan in ons geheugen en deel uitmaken van de geschiedenis van ons
mooie Scheveningen, 11 mei 2020 de dag dat 5 mannen tegelijkertijd
omkwamen omdat de natuur toch altijd de baas blijft.
Terwijl ik dit stukje aan het schrijven ben hoor ik op het nieuws dat
Scheveningen en andere plaatsen weer zijn opgeschikt door de
verdrinking van meerdere zwemmers. Het gevaar van de zee wordt
vaak onderkend, velen zijn gered door de KNRM maar soms, zoals ook
bij de 5 surfers komt iedere hulp te laat.

Met dank aan Cor Wakum die, geraakt door het overlijden, dit
mooie schilderij heeft gemaakt dat wij mogen gebruiken.
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Bevrijding vs vrijheid
Het zal u niet ontgaan zijn dat veel organisaties dit jaar stilstaan bij de
herdenking van 75 jaar vrijheid. Ook de Praaiberichten is hieraan gewijd.
Vanzelfsprekend moeten wij dankbaar zijn dat wij al 75 jaar in vrijheid
leven. Toch betekende bevrijding niet voor iedereen ook vrijheid.
De evacuatie brak Scheveningen open. Veel vrouwen en kinderen waren
niet verder geweest dan het vissersdorp. Misschien voor een werkhuisje
naar Den Haag of met een negotie naar een andere stad. Door de evacuatie
kwam men terecht in de ondertussen wel bekende plaatsen, zoals: Aalten
en Winterswijk. Ook in vele andere plaatsen werden Scheveningers
ondergebracht. In principe vond de evacuatie plaats naar het midden en
oosten van het land als men niet economisch gebonden was aan Den Haag/
Scheveningen.
Zo ook de vrouwen en gezinnen van mannen die op zee waren,
voornamelijk bij de koopvaardij. Hun schepen waren gevorderd door de
geallieerden.
Op een open dag van de HGVS heeft de heer Leen van der Plas ons al
verteld over een “kort reisje” van vijf jaar.
Door het uitbreken van de oorlog konden velen niet terugkeren naar
Nederland.
Onlangs vertelde iemand mij over haar situatie vlak na de oorlog. De
evacués terug richting Scheveningen en de mannen van de koopvaardij
weer aan land. Sommigen voor lange(re) tijd anderen slechts voor enkele
weken. Beide partijen waren vaak niet, of niet volledig op de hoogte van
wat de andere had meegemaakt.
Als voorbeeld zal ik het verhaal van mijn eigen moeder gebruiken. Dit doe
ik bewust om privacy-schending te voorkomen.
Mijn opa Spaans vertrok in het najaar 1939 voor een korte reis naar Indië.
In november 1927 was zijn oudste dochter geboren en was dus maar 12
jaar toen haar vader vertrok. Door het uitbreken van de oorlog kon haar
vader niet terugkeren. In het prille begin van de oorlog was er nog een
soort correspondentie mogelijk, soms via het Rode Kruis. Omdat mijn oma
niet economisch gebonden was moest zij evacueren naar het oosten van
het land. Zij kwam met haar drie kinderen terecht in Lobith.
Ondanks dat het gezin daar ingekwartierd was was er een vrijheid die er op
Scheveningen niet was. Ook een nicht van mijn oma was met haar dochter
meegegaan.
Waarschijnlijk werd het gevoel van vrijheid veroorzaakt door het ontbreken
van sociale controle. Het leven was er goed. Er werd naar school gegaan en
de meisjes leerden jongens kennen.
Toen werd Arnhem onder vuur genomen en moest Lobith verlaten worden.
Mijn oma ging met de kinderen naar Markelo, haar nicht naar Friesland.
In Markelo werd het gezin ondergebracht bij boer Kloots. Ook daar was het
leven goed en in de laatste winter van de oorlog: geen honger.
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Na de bevrijding keerde het gezin terug richting Scheveningen. Niet meteen naar het huis dat zij verlaten
hadden. Dat gebeurde pas veel later.
Najaar 1945 keerde ook de vader van het gezin terug. Het meisje van 12 jaar was nu 18 jaar.
Zowel vader als dochter hadden veel meegemaakt. Zoals in vele gezinnen vertelde ook hier de vader niet
wat hij precies gedaan had en waar hij geweest was. Soms werd er verteld over het konvooi varen. Nooit
echt een compleet verhaal.
Zonder goed te beseffen wat hier, in Nederland, gebeurd was wilde hij eigenlijk op dezelfde voet
doorgaan zoals hij in 1939 was weggegaan. Hij zag zijn dochter niet als volwassen vrouw, die twee
evacuaties had meegemaakt maar als het 12-jarige meisje.
Zo werd de vrijheid een zwaar juk. Het zou nog vele jaren duren voordat het juk kon worden afgeworpen.
Achteraf kan je makkelijk relativeren.
Wat wist een jonge vrouw van de ontberingen die haar vader had meegemaakt en wat wist de vader van
zijn dochter? Ze was geen kind meer maar een volwassen vrouw. Het heeft hem veel moeite en tijd
gekost om dat te begrijpen.
Zo betekende bevrijding niet voor iedereen ook meteen vrijheid.

Grietje Spaans in Lobith
Toch even een andere omgeving dan Duindorp

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Het programma van die dag (26 september) ziet er als volgt uit:
10.00 uur

Inloop ontvangst met koffie of thee.

10.30 uur

Lezing van Peter Kouwenhoven over de vuurtorens langs de Nederlandse kust en in het
bijzonder de vuurtoren van Scheveningen

Ca. 11.45 uur Lunchpauze (zelf meenemen)
12.30 uur

Ledenvergadering tot max 15.00 uur

15.00 uur

Sluiting (de zaal moet om die tijd leeg zijn i.v.m. een ander programma)

NIEUWSBRIEF HGVS
AUGUSTUS 2020

PAGINA 4

Genealogisch Café
Corona volente zal er in 2021 weer een genealogisch café georganiseerd kunnen worden.
De nieuwsbrief is een mogelijkheid om toch het een en ander te bespreken.
Laten we het dit keer houden bij de site van het Haags gemeentearchief. Vele van ons kennen de site, niet
al te best functionerend, tergend langzaam. Dit is nu verleden tijd. De site is verbeterd, veel sneller en
veel toegankelijker.
Een open deur maar toch even de locatie waar de site te vinden is: https://haagsgemeentearchief.nl/

Bij “Zoeken door alles” kunt u een naam intypen, een gebeurtenis of de naam van een archief. Op deze
manier doorzoekt u de site zeer algemeen.
Ik ga er nu vanuit dat u een persoon zoekt. U klikt dus op “Personenoverzicht”.
U scrolled iets naar beneden en klikt op “personenoverzicht”.

Als u dat gedaan hebt zie u het volgend icoontje:

U kunt nu meteen een naam in typen maar u kunt ook klikken op
de twee pijltjes naar beneden.
U komt dan terecht in een uitgebreider zoekscherm.

NIEUWSBRIEF HGVS
AUGUSTUS 2020

PAGINA 5

Naar mijn idee wijst het zich allemaal vanzelf.
Ik denk dat sommigen van u mijn uitleg te
gedetailleerd zullen vinden.
Iets kan zo logisch lijken dat je er overheen kijkt.
Linksboven ziet u achter Persoon het + teken.
Als u hierop klikt krijgt u de mogelijkheid om op
twee personen tegelijkertijd te zoeken.
Zo kunt de kinderen uit een gezin zoeken.
Bijvoorbeeld de kinderen van Arie Spaans en
Jacoba van der Toorn.
Als u weet wanneer zij getrouwd zijn kunt u een
periode invullen. Zo zoekt u vanaf de
huwelijksdatum. Bij het invullen van de periode
moet u altijd een begin en eindjaar invullen.
Niet vergeten dat Jacoba ook Jaapje kan zijn of
Jakoba. Arie kan Arij zijn.
In de volgende nieuwsbrief meer
zoekmogelijkheden.

Leden helpen leden
U kent de rubriek lezers helpen lezers van het Algemeen Dagblad misschien wel.
In het verleden is er in de praaiberichten ook een mogelijkheid geweest om de hulp van andere leden in
te roepen.
Bent u tijdens uw onderzoek tegen een probleem aangelopen, weet u niet waar u moet zoeken of hoe
scan ik een foto, hoe sla ik die het beste op of…….
Misschien bent u door corona gedwongen thuisgebleven en heeft u, eindelijk, die kast eens opgeruimd.
Bent u tot de conclusie gekomen dat u al die boeken niet meer nodig of dubbel hebt. Wie weet kunt u er
een ander lid of de HGVS blij mee maken.
Maak gebruik van deze rubriek.
Zal ik zelf een voorzet geven?
Willem Pieter van der Toorn, geboren 12 juli 1866 zou in Engeland zijn overleden op 7 maart 1907.
Willem was getrouwd met Kniertje Verbaan.
De vraag: Waar is hij in Engeland overleden?

Uw vraag, opmerking……: vanmin@ziggo.nl
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Akten-bestand
In deze coronatijd hebben een aantal mensen niet stil gezeten en zijn verdergegaan met het
vrijwilligerswerk voor de HGVS. Zo zijn het boek van Dek en het boek van Ellen Maartense: "De Katholieke
bevolking van Scheveningen" samengevoegd tot één bestand in het genealogisch programma "Legacy".
Het gaat hier in totaal om ca 18.700 personen. Het betreft hier de periode van ca. 1650 tot 1811.
Binnenkort zal dit bestand op de computer van de HGVS beschikbaar zijn. Hierdoor zal het raadpleegbaar
zijn door iedereen.
Op dit moment is een zestal vrijwilligers bezig om geboorteakten te downloaden vanuit de site van het
Haags gemeentearchief. Het gaat hier om ALLE kinderen die op Scheveningen geboren zijn. Dit is een
behoorlijke klus, er is begonnen in 1914 en zijn gekomen tot 1884. Ongeveer 27.000 akten zijn reeds
gedownload. De jaren 1811 tot 1883 moeten dus nog gedaan worden. Een gedeelte van deze akten staan
al op de computer van de HGVS.
Van de huwelijksakten zijn er ook al ca. 6000 gedownload maar deze zijn verspreid over de jaren 1811 tot
1934.
De bedoeling is om alle akten in een Excell-programma te verwerken waardoor het totaal makkelijk
doorzoekbaar is.
Het opzoeken en downloaden van de akten is een gigantische klus. Vele handen maken licht werk. Heeft u
nog een paar handen over om te helpen? U hoeft er de deur niet voor uit!
Zo ja, neem dan contact op met: Kees Vrolijk - cavrolijk@hotmail.com

