Nieuwsbrief no.4 april 2015
Beste leden van Die Haghe,
De lente is een uitstekende periode om er op uitgegaan en er wordt genoeg georganiseerd in uw Den
Haag.
Ten eerste ons eigen programma de komende weken: er zijn nog diverse plaatsen vrij voor de
‘Wandeling langs het Grondwetpad’ op 11 april, alsook enkele voor de excursie naar ‘Binck36’ op
16 april. Mocht u nog interesse hebben, schrijf u snel in.
Maar ook het Gilde van Den Haag heeft nieuwe interessante wandelingen in hun programma
opgenomen en op 9 april wordt de Herinneringsroute Atlantikwall geopend:

Nieuwe stadswandelingen van het Gilde
Bezuidenhout, heden en verleden:
Het is 70 jaar geleden dat er bommen vielen op het Bezuidenhout, de
zwaarste ramp die Den Haag ooit heeft getroffen. Tijdens de
wandeling wordt aandacht besteed aan de bewogen geschiedenis van
deze wijk. Door het tragische bombardement van 3 maart 1945 is veel
schoons verloren gegaan maar ook het een en ander gebleven of
nieuw gebouwd. De wandeling gaat zowel over heden als verleden
van deze door en door Haagse wijk.
Mesdag, kunstschilder, kunstverzamelaar, ondernemer
Ter herinnering aan zijn 100ste sterfdag wordt gewandeld door de
wijk waar Hendrik en Sientje Mesdag de belangrijkste jaren van hun
leven doorbrachten. Waar zij het Museum Mesdag (thans De Mesdag
Collectie) lieten bouwen voor hun omvangrijke kunstcollectie van
schilderijen van de Haagse en de Barbizon school en waar het
Panorama van Mesdag in de Zeestraat werd gebouwd. Mesdag heeft
veel betekend voor de schilderkunst, zijn kunstbroeders én voor Den
Haag. Tijdens de wandeling komt dit uitgebreid aan de orde.
Kijkt u voor meer informatie over de wandelingen op de website van
het Gilde: www.gildedenhaag.nl/stadswandelingen

Herinneringsroute Atlantikwall en tentoonstelling Museon
Op 9 april 2015 wordt de Herinneringsroute Atlantikwall ter
gelegenheid van 70 jaar bevrijding feestelijk geopend.
De route voert langs een reeks plekken in de stad waar de sporen
van de Atlantikwall nog zichtbaar of herleidbaar zijn. De eerste
fase van de herinneringsroute bestaat uit een wandel- en
fietsroute van bijna 5 kilometer lang van Madurodam tot aan de
Goudsbloemlaan.
Langs de route komen ruim 20
markeringspunten waar met behulp van informatiepanelen en
moderne audiovisuele technieken de overgang van verleden naar
heden in beeld wordt gebracht. Dit valt samen met
tentoonstellingen in het Museon en Haags Historisch Museum in
het kader van 70 jaar bevrijding. In de tweede fase zal de wandelen fietsroute worden uitgebreid richting Kijkduin en de andere
kant op richting landgoed Clingendael via Benoordenhout,
Raamgracht en het Haagse Bos. Deze fase zal na 2015 worden
gerealiseerd.
Voor meer informatie: www.zorgvliet.net/?p=312 of
www.museon.nl/nl/tentoonstellingen/atlantikwall

Documentaire en lezing Haags Historisch Museum op 5 mei
Kinderuitzendingen tijdens de Hongerwinter
In de Hongerwinter, nu 70 jaar geleden, werden 40.000
uitgehongerde kinderen vanuit de steden in het westen uitgezonden
naar het noorden en oosten van bezet Nederland. In deze gebieden
was nog wel voldoende voedsel te krijgen. Frans Nieuwenhuis was
een van hen; als jochie van elf jaar kwam hij vanuit Den Haag in
Friesland terecht. Na zijn pensionering deed hij onderzoek naar de
kinderuitzendingen en in deze lezing zal hij daarover vertellen.
Waarom was er sprake van een Hongerwinter? Nieuwenhuis gaat in
op de kinderuitzendingen die werden georganiseerd door het Inter
Kerkelijk Bureau en andere organisaties en particulieren. Het is
bewonderingswaardig hoe in zulke moeilijke tijden zoveel kinderen
van de dood zijn gered door hun verblijf ‘bij de boeren’. De reis
ernaartoe, het verblijf, de bevrijding en de terugtocht naar huis
komen ter sprake. Bevindingen uit het onderzoek van Nieuwenhuis
worden aangevuld met zijn persoonlijke ervaringen, wat het geheel
tot een indrukwekkend stukje geschiedenis maakt. Voorafgaand aan
de lezing is de documentaire Naar de Boeren te zien, van Raoul de
Zwart en Bob Entrop.
Aanmelden gewenst via educatie@haagshistorischmuseum.nl of bel
070-3123065. Tijd: 11.30-13.00 (vertoning documentaire) en 14.0015.00 uur (lezing). Deelname kost 5 euro + uw entreebewijs voor het
museum (à 5 euro, het HHM geeft u 2,50 euro korting). MK en
andere kortingspassen geldig.

