NIEUWSBRIEF JANUARI 2015
Het is vorig jaar al aangekondigd maar hier is hij dan: de eerste digitale nieuwsbrief van Die
Haghe voor een activiteit die niet meer in het Ledenbericht van januari gepubliceerd kon
worden.
In samenwerking met onze zustervereniging De Vrienden van Den Haag willen wij u een
lezingencyclus aanbieden bestaande uit een viertal lezingen door de Haagse
architectuurhistoricus Marcel Teunissen, de auteur van het prachtige boek ‘Schoone
Eenheid’, met eventueel een afsluitende bustocht. Om na te gaan of hiervoor voldoende
belangstelling is, wordt een voorintekening gehouden.
Lezingen
Het gaat om een vierluik van typisch Haagse wijken: Duinoord, Statenkwartier, Bomenbuurt
en Benoordenhout. De chronologische volgorde vormt een viertrapsraket in de tijd waarbij op
stedenbouwkundig niveau een ontwikkeling wordt beschreven van het liberalisme van de 19e
eeuw (Duinoord) naar de gemeentelijk geregisseerde stedenbouw van het interbellum
(Benoordenhout). De parallelle architectonische ontwikkelingen zijn minstens zo boeiend en
caleidoscopisch bovendien, qua diversiteit in bouwstijlen. De opbouw van de reeks leent zich
goed voor het in kaart brengen van de politieke, economische en sociaal-culturele
ontwikkelingen van het Den Haag in de periode 1880-1940.
Planning
De vier lezingen worden om de twee weken gehouden in de periode 16-3-2015 tot 16-52015. Afhankelijk van de belangstelling van de deelnemers kan een afsluitende bustocht
worden georganiseerd. De lezingen vinden plaats op de donderdagochtend tussen 10:00 en
12:30, inclusief een koffie- en theepauze van ca. 20 minuten. Het betreft de volgende data:
26 maart, 9 en 23 april, en 7 mei 2015. De locatie wordt nader bekend gemaakt.
Kosten
De kosten van deelname aan de vier lezingen bedragen € 40 per deelnemer. De lezingen
vinden doorgang als minimaal 30 personen zich aanmelden.
Heeft u belangstelling voor de bovengenoemde lezingenreeks, meldt u zich dan vóór 1
februari
2015
aan
door
te
antwoorden
op
deze
e-mail,
of
via
aanmeldendiehaghe@hotmail.com of 06-22123039.
U hoeft nog niet te betalen. Indien zich minder dan 30 personen aanmelden, dan gaat de
lezingenreeks niet door. U ontvangt daarover nader bericht.
Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Florus Wijsenbeek, voorzitter

