V R I E N D E N VAN H E T H A A G S H I S T O R I S C H M U S E U M

NIEUWSBRIEF no 5: Augustus 2016
Beste leden van Die Haghe,
Voor de thuisblijvers of de thuiskomers is hier een digitale nieuwsbrief om
u te attenderen op enkele activiteiten die voor u interessant kunnen zijn.
Er zijn deze maand twee lezingen waaronder de Johan de Witt lezing, een
traditie van de Vrienden van het Haags Historisch Museum die na het
samen onze verenigingen uiteraard wordt voortgezet.
En augustus is natuurlijk de maand voor de jaarlijkse Die Haghe excursie!
Tot slot is er nog een concert dat gegeven wordt in Rijswijk ter herdenking
van het begin van de Beeldenstorm op 10 augustus 1566.
Zaterdag 6 augustus
UITNODIGING
Op zaterdag 6 augustus houdt prof. Chan
Choenni een lezing over Hindostaanse
contractarbeiders en de weg van India
naar Suriname naar Den Haag. De lezing
wordt gegeven in de informatiehal op het
Milan Summerfestival in het Zuidpark.
Aanvang is om 17:00 uur.
Het bijwonen van de lezing kost €3,50 (via
internet
http://iticketz.com/General/AddhocTicket/Index/1
1862) en is inclusief toegang tot het Milan
Summer Festival terrein. Kaarten bij de
kassa kosten €5,--

Zondag 21 augustus
De 11e Johan de Witt lezing
Ter herdenking van de sterfdag
van de gebroeders de Witt, 20
augustus 1672, wordt jaarlijks een
lezing
georganiseerd.
Het
onderwerp van de lezing is ditmaal
het Rampjaar 1672 en heeft als titel
“Moorden met Woorden”. De
lezing wordt gegeven door Michel
Reijnders en begint om 11:00 uur.
Ontvangst met koffie en thee is
vanaf 10:15 uur. De toegang voor
leden is gratis, niet-leden betalen
€7,50.
Aanmelden:
activiteiten@haagsegeschiedenis.nl
Zaterdag 27 augustus
Jaarlijkse zomerexcursie
Wij verzamelen om 10 uur op het Stationsplein voor het Centraal
Station van Rotterdam. Dan maken we een korte wandeling naar de
Luchtsingel, nabij het oude station Hofplein. Hier krijgen wij een
rondleiding van ongeveer een uur. Rond 11.00 drinken we een kopje
koffie op de Dakakker, een daktuin met een magnifiek uitzicht over de
stad. Rond 11.30 wandelen we naar het onlangs geopende Timmerhuis
voor een kort bezoek aan het Stadsmuseum, waarna onze excursie
wordt voortgezet met een rondrit in een historische tram en een lunch
in het Openbaar vervoer museum. Na de lunch volgt het tweede deel
van de rondrit die zal eindigen bij het huis Sonneveld. Omdat er
maximaal 15 personen naar binnen mogen is er het volgende tijd
schema:
15:30-16:00 = 15 personen
16:00-16:30 = 15 personen
16:30-17:00 = 10 personen.
Naar verwachting is programma omstreeks 17:00 uur afgelopen.
Wij raden u aan voor deze excursie makkelijke schoenen aan te trekken

en zo nodig regenkleding mee te nemen.
Aanmelden (alleen voor leden) via: activiteiten@haagsegeschiedenis.nl
Betaling: u maakt 45 euro over op rekening NL 49 INGB0000071791
t.n.v. Geschiedkundige Vereniging Die Haghe.
Let op!! Uw aanmelding is pas definitief na ontvangst van het geld, in
volgorde van binnenkomst.
Buiten de gemeentegrens
Woensdag 10 augustus
Uitnodiging Beeldenstorm concert
Op 10 augustus 2016 is in Rijswijk het 1e
concert van onze serie met als ondertitel
het Steenvoorde-concert. Dit vanwege de
naam-associatie met het voormalige kasteel
Steenvoorde en het tegenwoordig NoordFranse Steenvoorde. Daar begon dit jaar
450 jaar geleden, op 10 augustus 1566, de
beeldenstorm. Het Hemony Ensemble
concerteert vanaf 10 augustus op 10 plekken
door het land en volgt daarmee symbolisch
het spoor dat in 1566 werd getrokken.
450 jaar geleden leidde de Beeldenstorm
tot de Opstand en uiteindelijk tot de
afscheiding van de noordelijke provincies.
Dit vormde de basis voor het huidige Nederland. In het protestantse
noorden kwam er een einde aan de rijke, veelstemmige muziekcultuur
van de katholieke kerk.
De protestanten beperkten zich tot de eenstemmige en onbegeleide
zang van psalmen. Via de achterdeur keerde de rijke, veelstemmige
religieuze muziek echter terug in de Nederlandse huiskamers.
Op het programma staan:
- de requiemmis van Antoine de Févin uit de Occo-codex (±1520)
- enkele bewerkingen van psalmmelodieën, o.a. voor orgel en voor
zang met luit.

- drie psalmzettingen van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Plaats: Oude kerk, te Rijswijk
Kaarten à €19,50 verkrijgbaar aan de deur
Aanvang: 20:00 uur
Tot slot is er nog een boekaanbieding van een van onze leden. De
heer Bouman beschikt over een, vermoedelijk, eerste druk van de
Geschiedenis van Scheveningen uit 1926, door J.C. Vermaas en wil
deze graag van de hand doen. Indien u belangstelling heeft voor deze
twee delen dan kunt u contact opnemen dhr. Nanko Bouman via
nanko@nanko.nl

