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NIEUWSBRIEF no 7: December 2016
Beste leden van Die Haghe,
In deze nieuwsbrief ditmaal een activiteit die echt thuis hoort in dit jaargetij namelijk een
rondleiding door het Toverlantaarnmuseum in Scheveningen. De toverlantaarn is
natuurlijk allang verdrongen door de kijkbuis maar is desondanks nog steeds in staat
om ons te betoveren. Gaat u mee met onze rondleiding?
Voorts heeft de vereniging nog een interessante aanbieding voor u en zal het nieuwe
jaarboek deze maand zoals te doen gebruikelijk verschijnen.

Zaterdag 3 december
Bezoek aan het Toverlantaarnmuseum
Sinds 1997 bestaat dit museum dat (te)
weinig bekend is. Het museum is
voortgekomen uit de collectie van Nico
Brederoo
en
Henk
Boelmans
Kranenburg.
Dankzij
hun
verzamelwoede bezit het museum een
van
de
grootste
collecties
toverlantaarns in Nederland. Tijdens de
interessante rondleiding zal het verhaal
verteld worden van de bedenker van de
toverlantaarn, Christiaan Huijgens en
de rol die Nederland gedurende zo'n
tweehonderd jaar heeft gehad in de
ontwikkeling en de productie van deze
wonderlijke machine.
NB deze activiteit is toegankelijk voor leden en introducés.
Aanvang: 12:30 uur (koffie en thee staan voor u klaar vanaf 12:15 uur)
Duur: ca. 1 uur
Locatie: Museum De Toverlantaarn, Scheveningseweg 241 (schuin tegenover de
Duinstraat)
Kosten: €5 voor leden (€7 voor introducés)
Aanmelden: via een email naar activiteiten@haagsegeschiedenis.nl,
Betaling: op rekening NL49 INGB 0000 0717 91 t.n.v. Geschiedkundige Ver. Die
Haghe

Ledenactie!
Geschiedenis van Den Haag in vogelvlucht

Binnenkort verschijnt een nieuw boek over Den Haag, getiteld Geschiedenis van Den
Haag in vogelvlucht (Engelse editie: A Short History of The Hague), geschreven door
Michiel van der Mast, Robert van Lit en Chris Nigten, formaat 24,5 x 30,5 cm, 192
pagina’s en bijna 250 illustraties, waarvan vele in kleur.
Uitgeverij Bekking & Blitz te Amersfoort biedt de leden van Die Haghe een korting bij
voorintekening aan: € 24,90 inclusief verzendkosten i.p.v. de winkelprijs € 29,90! De
korting geldt ook voor de Engelse editie.
U kunt het boek op de volgende wijze bestellen:
Geef
uw
naam
en
adres
op
via
een
email
naar
penningmeester@haagsegeschiedenis.nl en maak € 24,90 over op rekening van
uitgeverij Bekking & Blitz, NL30 ABNA 0458 8692 87, onder vermelding van ‘actie
Die Haghe’ en ‘Nederlandse versie’ dan wel ‘Engelse versie’.
Uw aanmelding wordt door Die Haghe doorgegeven aan de uitgeverij. Zodra daar uw
betaling is ontvangen, wordt het boek naar het opgegeven adres verstuurd.
Een greep uit het persbericht:
Een bondige tekst met veel aandacht voor Den Haag als internationale stad en
talrijke illustraties op groot formaat maken Geschiedenis van Den Haag in
vogelvlucht een boeiend lees- en kijkboek.
Het verhaal begint bij de eerste bewoners van het latere Haagse grondgebied zo’n
5800 jaar geleden en eindigt met de Nucleaire Top in 2014. De auteurs Michiel van
der Mast, Robert van Lit en Chris Nigten beschrijven de talrijke ontwikkelingen en
gebeurtenissen in deze lange periode: van de bouw van het Binnenhof in de
dertiende eeuw tot het ‘IJspaleis’; van lakennijverheid tot ijzergieterij Enthoven; van
Mozarts optredens tot het geruchtmakende concert van de Rolling Stones in het
Kurhaus; van graven en stadhouders tot koningen en koninginnen, die Den Haag als
woonplaats kozen; van regeringscentrum tot demonstraties en van de Tweede
Wereldoorlog tot Stad van Vrede en Recht.

