NIEUWSBRIEF no 1: januari 2016
Beste leden van Die Haghe,
Allereerst de beste wensen voor 2016 namens het bestuur van de Geschiedkundige
Vereniging Die Haghe-Vrienden van het Haags Historisch Museum! Het feest van oliebollen
en champagne ligt inmiddels enige weken achter ons en deze eerste digitale nieuwsbrief van
2016 staat alweer vol met activiteiten.
Uw speciale aandacht vragen wij voor de eerste aankondiging. Jaarlijks wordt een
bevrijdingsvuurestafette gelopen en om deze gebeurtenis van historische context te voorzien
is de stichting Liberty Tour op zoek naar mensen die hier een bijdrage aan willen leveren.

Lezing over ‘Vaderlandse beelden’
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 Hagheledenbericht 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).

Lezing over Willem Drees
Op vrijdag 20 januari geeft Drees-biograaf Jelle
Gaemers voor onze vereniging een lezing over
Willem Drees (1886-1988), een held die zich
liever niet op een voetstuk liet plaatsen.
Drees was één van de meest geliefde
Nederlandse politici van de twintigste eeuw en
ook nu -ruim 25 jaar na zijn dood- is hij nog
steeds populair. Waaraan dankte 'Vader Drees'
zijn populariteit, ook onder mensen die nooit op
de PvdA zouden stemmen?
Omdat er nog enkele plaatsen beschikbaar zijn,
hebben wij de lezing opengesteld voor
introducees.
Datum: vrijdag 22 januari
Aanvang: 15.00 uur
Locatie: Haags Historisch Museum
Kosten: € 4,-, voor niet-leden: € 6,- Aanmelden:
activiteiten@haagsegeschiedenis.nl

Lezing ‘De kunst van het stelen’
Het Haags Historisch Museum en Wladimiroff
Advocaten
brengen een
nieuwe
serie
Gevangenpoortlezingen, waarin prominente
sprekers maatschappelijk en juridisch actuele
onderwerpen belichten.
De serie lezingen in 2015-2016 gaat in op het
thema kunst en strafrecht. De onderwerpen zijn
nauw met elkaar verweven. In de reeks wordt
ingegaan op relevante thema’s als vervalsing van
kunst, zowel door de ogen van de
kunstenaar/vervalser als door de ogen van de
opspoorder/deskundige, roofkunst, de diefstal in
de Kunsthal en de internationale kunsthandel.
Tevens zal worden ingegaan op de vraag wat
veilinghuizen kunnen doen om misbruik te
voorkomen.
De eerstvolgende lezing is:
De kunst van het stelen – 7 februari 2016
Lex Boon, journalist bij NRC schreef veel artikelen
over de diefstal in de Kunsthal en maakte een
uitgebreide multimediaproductie hierover. Hij
vertelt het ongelofelijke verhaal van de inbraak
en de tocht die eindigt in Roemenië.
Praktische informatie

Aanvang: 12.00 uur (duur circa 60 minuten)
Locatie: Haags Historisch Museum | Korte
Vijverberg 7 | Den Haag
Voor meer informatie en aanmelden, zie:
http://gevangenpoort.nl/agenda/gevangenpoortl
ezing-de-kunst-van-het-stelen

Haags Historisch Café vrijdag 19 februari
Elke derde vrijdag van de maand wordt er in het museumcafé de Halve Vleet, Muzee
Scheveningen Neptunusstraat 92, een lezing georganiseerd. Op vrijdag 19 februari wordt
deze lezing verzorgd door Andrea Kroon.
Andréa Kroon vertelt over een wereldberoemde en tegelijk onbekende museale collectie: de
verzamelingen van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. In
bijna 300 jaar is het verenigingsarchief van de Orde via schenkingen, aankopen en legaten van
onder meer prins Frederik uitgegroeid tot een bijzondere erfgoedcollectie. Andréa is
recentelijk gepromoveerd op onderzoek naar de materiële cultuur van de vrijmetselarij in de
18de en 19de eeuw en daardoor goed bekend met de collectie.
Aanvang: 17.00 uur

Oproepen en aanbiedingen
Oproep Stichting Liberty Tour
De stichting Liberty Tour is voor het initiatief "route-Prinses Irene Brigade Mei '45" op zoek
naar historisch geïnteresseerde Hagenaars die willen helpen bij het maken en het uitwerken
van een ‘historische perspectief’ van de bevrijding Den Haag e.o. in mei 1945.
Elk jaar wordt in de nacht van 4 op 5 mei over een afstand van 135 km de
bevrijdingsvuurestafette vanuit Wageningen naar Den Haag gelopen door atleten van de Den
Haag Marathon. De aankomst van het bevrijdingsvuur is vervolgens de officiële opening van
het Bevrijdingsfestival Den Haag op het Malieveld, met meer dan 60.000 bezoekers één van
de grootste bevrijdingsfestivals van het land. De route die wordt gelopen is dezelfde als in
1945 door de Prinses Irene Brigade werd afgelegd. De doorkomst van het bevrijdingsvuur
wordt omkleed met historische (leger) voertuigen, moderne defensievoertuigen en ander
materieel. Ter ondersteuning worden in de periode voorafgaand aan 5 mei verschillende
historische en culturele initiatieven (o.a. foto serie ToenEnNu) georganiseerd langs de route.
Voor de randprogrammering is de organisatie op zoek naar Hagenaars die goed in dit
onderwerp thuis zijn en willen helpen bij de ‘historische onderbouwing’ van dit evenement,
bijvoorbeeld in de vorm van een lezing tijdens de Haagse Vredesweken, herpublicatie van
bestaand werk of een bijdrage aan de website. Alle ideeën en suggesties zijn welkom.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de stichting Liberty Tour (info@routeirenebrigade.nl).
Meer informatie vindt u op de website www.route-irenebrigade.nl.
Om de Liberty Tour te volgen, like Facebook "route irene brigade mei '45"

Jaarboeken van Die Haghe in de aanbieding!
Er zijn nog enkele delen van het Die Haghe jaarboek beschikbaar bij het Haags

Gemeentearchief. Dus wilt u uw serie jaarboeken compleet maken dan is dit uw kans! Voor
een overzicht van de beschikbare jaren kunt u een mail sturen aan
secretaris@haagsegeschiedenis.nl. Deze actie loopt nog tot het einde van deze maand.

Nog meer Jaarboeken in de aanbieding!
De heer J.G.M. van der Ploeg biedt tegen ieder aannemelijk bod de volgende Jaarboeken te
koop aan: 1890 t/m 2013 met uitzondering van de jaren 1891,1912, 1953, 1960,1961,1972 en
1985. E-mail: jgmvanderploeg@kpnmail.nl.

