NIEUWSBRIEF no 10: december 2015
Beste leden van Die Haghe,
Dit is al weer de laatste digitale nieuwsbrief van 2015. Hoewel er in de donkere dagen voor Kerst
van alles te beleven valt op historisch gebied, kijken we ook alvast vooruit naar het nieuwe jaar.
Hieronder vindt u een kleine greep uit de vele tentoonstellingen, boeken en activiteiten die u als
Die Haghe-lid mogelijk zullen interesseren.

Lezing over majoor Lodewijk Thomson
In 2016 zal Die Haghe weer een gevarieerd
activiteitenprogramma organiseren. Omdat de
eerstvolgende activiteit van het nieuwe jaar vrij snel
na het verschijnen van het ledenbericht plaats vindt,
maken wij er hier alvast melding van.
Op vrijdag 15 januari om 15:00 uur zal Jolien (T.C.)
Berendsen in het Haags Historisch Museum een lezing
geven over het leven van majoor Lodewijk Thomson
(1869-1914), die na zijn dood in Albanië tijdens de
eerste vredesmissie in de Nederlandse geschiedenis
als nationale held vereerd werd (wat o.a. leidde tot de
oprichting van het Thomson-monument in Den Haag),
maar in de loop van de twintigste eeuw in de
vergetelheid raakte.
Berendsen is al sinds 2002 in de ban van Thomson. Als
oprichter van de Thomson Foundation ijvert zij al
jaren voor eerherstel voor deze ‘vergeten held’, wat
onder meer heeft geresulteerd in de plaatsing van een
Thomson beeld in Albanië in 2003 en in de Eerste
Kamer in 2014.
Aanmelden voor deze activiteit kan vanaf het
verschijnen van het ledenbericht in januari.

Lezing door Henk te Velde

Mocht u de lezing van prof. dr. Henk te Velde op het
lustrumsymposium hebben gemist, dan krijgt u een
herkansing. Op donderdag 21 januari van 14.00 tot
15.00 uur spreekt Te Velde in het Haags Historisch
Museum over ‘Vaderlandse beelden’. Kijk voor meer
informatie op de website:
http://haagshistorischmuseum.nl/agenda/lezingdoor-henk-te-velde-vaderlandse-beelden

Gratis puzzel
Wellicht ten overvloede wijzen we u erop dat u met
uw gepersonaliseerde Die Haghe-ledenbericht gratis
toegang krijgt tot onze jubileumtentoonstelling Held
op Sokkel in het Haags Historisch Museum.
Bovendien kunt u bij de kassa een gratis puzzel
ophalen van het schuttersstuk Het Oranjevendel trekt
uit van Martinus Lengele uit 1660 (max. 1 puzzel per
persoon, zolang de voorraad strekt). Een cadeautje
van het Museum dat wellicht mooi dienst kan doen als
kerstcadeau...

(nog meer) Joodse geschiedenis in en rond Den Haag
De geschiedenis van het Joodse leven in en rond Den
Haag mag zich tegenwoordig verheugen in een grote
belangstelling. Onlangs wezen wij al op de prachtige
tentoonstelling (en publicatie) over de negentiendeeeuwse Joods-Haagse gebroeders Verveer in het
Joods Historisch Museum. De themamiddag die het
JHM aan Joods Den Haag in de negentiende eeuw
wijdde op 1 november jl., werd druk bezocht, ook
door Die Haghe-leden.
Dichter bij huis was er de tentoonstelling Joods leven
in het Westland in het Westlands Museum in
Honselersdijk (t/m 15 december). Aanleiding voor
deze tentoonstelling is de publicatie van een
gelijknamig boek waarin 15 auteurs de 200-jarige
geschiedenis van de Joodse gemeenschap in het
Westland uit de doeken doen. Vanaf het midden van
de achttiende eeuw vestigden zich enkele Joodse
families in het Westland. Rond 1800 was hun aantal
sterk toegenomen en werd een Joodse gemeente
opgericht. De Joodse aanwezigheid leidde onder meer
tot de oprichting van een synagoge en een Joodse
begraafplaats in Naaldwijk. Het boek beschrijft het
Joodse leven in het Westland in al zijn facetten. Aan
bod komen onder andere de bekering van joden in de

zeventiende eeuw, negentiende-eeuwse joodse
kunstenaars (i.h.b. de Naaldwijkse bohemien-schilder
Anton van Teijn), en de tijdens W.O. II door Truus
Wijsmuller georganiseerde transporten van Joodse
kinderen vanuit Hoek van Holland.
In een van de volgende ledenberichten zal een
recensie gewijd worden aan deze publicatie. Daar zal
dan ook aandacht zijn voor het onlangs verschenen
Hier woonden wij. Hoe een stad zijn Joodse verleden
herontdekt van Wim Willems en Hanneke Verbeek,
dat handelt over het Joodse gemeenschapsleven in
Scheveningen vanaf 1900 tot 1942.
Het boek Joods leven in het Westland is verkrijgbaar
via de website van Genootschap Oud-Westland
(oudwestland.nl/) en bij boekhandel Paagman in Den
Haag.

Een waargebeurde soap in 1624
Mocht u de lezing van dr. Irma Thoen na afloop van de
algemene ledenvergadering van 17 oktober jl. hebben
gemist, dan wijzen wij u hier graag op haar
interessante project: ‘Odilia’s wereld’.
Thoen liet zich voor dit project inspireren door het
bekende dagboek van de zeventiende-eeuwse Haagse
schoolmeester David Beck. Dit belangrijke, historische
document uit 1624 behoort tot de collectie van het
Haags Gemeentearchief en bevat een schat aan
informatie over het dagelijks leven in die tijd. Thoen
herschreef het dagboek vanuit het perspectief van
Davids jongere zus Odilia, die werkelijk bestaan heeft
en bij haar broer inwoonde in de Hoogstraat.
In haar dagboek schrijft Odilia dagelijks over de
belevenissen van haar familie, het laatste nieuws en
de roddels over het Oranje-hof, recepten, en het
echte weer van diezelfde dag in 1624. Het dagboek
berust deels op fantasie, maar zoals Odilia zelf zegt:
“ik heb echt bestaan en zeker 95% van wat ik jullie te
vertellen heb, is waargebeurd.” De berichten worden
geïllustreerd met prachtig beeldmateriaal van
schilderijen,
prenten,
pamfletten
en
gebruiksvoorwerpen.
Odilia’s dagboek is te volgen via haar website:

http://www.odiliasdagboek.nl/dagboek/
en via Facebook:
https://www.facebook.com/odilia.beck
Een digitale wandeling door het Den Haag van Odilia
Beck is te vinden op de website van het Haags
Historisch Museum:
http://www.haagshistorischmuseum.nl/wandelroute/
odilia-beck
En wie geen genoeg kan krijgen van Odilia kan t/m 31
december 2015 in Museum Boijmans van Beuningen
nog de presentatie Een dag uit het leven van Odilia
Beck gaan bekijken. Hierin worden historische
objecten uit het dagelijks leven van Odilia getoond.
Kijk voor meer informatie op de website:
http://www.boijmans.nl/nl/348/kalender/calendarite
m/1724/een-dag-uit-het-leven-van-odilia-beck

