NIEUWSBRIEF no 3:maart 2015
Beste leden van Die Haghe,
We hebben weer interessant nieuws voor u, allereerst enkele oproepen die onze vereniging bereikten:
regelmatig ontvangen we verzoeken om hulp bij historische onderzoeken.
Zo is een auteur voor een boek over de Werkverschaffing op zoek naar personen die betrokken zijn
geweest bij de aanleg van vliegveld Valkenburg. Kent u mensen die hier mogelijk bij kunnen helpen?
Een tweede verzoek betreft een boek dat geschreven gaat worden over de Indische buurten van
Nederland. Gezocht wordt naar een auteur die de Indische buurten van Den Haag voor zijn/haar
rekening wil nemen.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van Die Haghe.

Jaar van het industrieel erfgoed in Den Haag – Made in The Hague
Den Haag staat niet in de eerste plaats bekend als industriestad, maar
ooit hebben bedrijven als de IJzergieterij Enthoven, de meubelfabrieken
Mutters en Horrix, en de IJzergieterij en machinefabriek De Prins van
Oranje hun stempel op de stad gedrukt. Daarnaast kende Den Haag van
e
e
oudsher al veel drukkerijen en rijtuigmakers, waar in de 19 en 20 eeuw
nog chemische bedrijven en een breed scala aan fabrieken in de
voedingsmiddelen industrie bijkwamen.
Op veel plaatsen zijn nog sporen terug te vinden van dit industriële
verleden, zoals de geschutgieterij, de elektriciteitsfabriek en de panden
van de Sierkan (zie foto). In oude industriële gebouwen in de Binckhorst
zijn inmiddels veel bedrijven uit de creatieve sector neergestreken. Eén
daarvan, Binck36, kan in april door leden van Die Haghe bezocht
worden. Made in the Hague wil dit industriële erfgoed nog verder
ontsluiten voor het publiek.
Van 1 mei t/m 31 december 2015 staat Den Haag in het teken van Made
in the Haghe, een manifestatie die het verborgen verleden van de
industrie in Den Haag zichtbaar wil maken. Vanaf 1-23 mei zal een
tentoonstelling in het Atrium van het stadhuis te zien zijn, waarna er een
estafetteprogramma van start gaat met diverse activiteiten als open
dagen in oude bedrijfspanden, rondleidingen, tentoonstellingen o.a. in
De Affiche Galerij en het Haags Historisch Museum en nog veel meer. Zie
website: www.shie.nl/made_in_the_hague

Uitnodiging feestelijke boekpresentatie ‘Pastoor van Ars’
Op 24 maart zal Benno Tempel, directeur van het Gemeente Museum
het eerste exemplaar in ontvangst nemen van het boek ’Pastoor van
Ars, Monument van Aldo van Eijck’. Het boek gaat over ontwerp,
architect, bouwgeschiedenis en religieuze beleving van de kerk aan de
Aaltje Noorderwierstraat in Den Haag. Eigenzinnig architect van Eijck
brak met vrijwel alle bouwtradities binnen de katholieke kerk, maar wist
toch een bijzondere sacrale sfeer te creëren.
Voor de boekpresentatie bent u welkom vanaf 16.00 uur, waarna het
woord gevoerd zal worden door José ten Berge-de Fraiture, voorzitter
van het Ars Architectuur Comité, Jeanne Dekkers, hoogleraar en
architect, Annemarie van Oorschot, hoofdredacteur, en Benno Tempel.
Daaraan voorafgaand vanaf 15.00 uur worden rondleidingen door de
kerk verzorgd. U bent als Die Haghe lid van harte uitgenodigd deze
activiteiten bij te wonen en kunt u opgeven per email aan:
jtberge@ziggo.nl

Mesdagjaar 2015 ingeluid
Woensdag 4 maart ging het Mesdagjaar van start met het presenteren van het boek
over de beroemde kunstenaar, verzamelaar en entrepreneur Hendrik Willem Mesdag,
die dit jaar precies 100 jaar geleden is overleden.
Mesdag wist zichzelf en veel andere kunstenaars met moderne marketingtechnieken
bij het grote publiek bekend te maken en legde daarmee de basis voor het culturele
klimaat in de hofstad. Den Haag en Mesdag zijn hierdoor onlosmakelijk met elkaar
verbonden hetgeen de komende maanden herdacht wordt in een uitgebreid cultureel
programma. Verschillende tentoonstellingen, symposia en evenementen vinden plaats
waar tal van Haagse instellingen en musea aan meewerken. We noemen enkele data:
28 maart heropening verbouwd Panorama van Mesdag, vanaf 13 april Archiefstukken
in RKD, 24 april Mesdagconcert, 10 juli culinair Mesdag festival en diverse
tentoonstellingen: vanaf 29 maart in Panorama Mesdag, 17 mei in Couperus museum
en 30 mei in Pulchri. Maar kijkt u vooral op de prachtige website, er is nog veel meer te
genieten: www.denhaagmesdag.nl
Voor de leden van Die Haghe zijn er ook Mesdag activiteiten in de planning; we komen
daar in een later stadium op terug.

