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 1: april 2017
Beste leden van Die Haghe,
Hierbij ontvangt u onze eerste digitale nieuwsbrief van 2017. Wij willen u graag
attenderen op de publieksopening van de nieuwe tentoonstelling in het Haags Historisch
Museum op zaterdag 29 april.
Verder een vooraankondiging van de zomerexcursie op vrijdag 30 juni met een prachtig
programma. Meer details volgen in het ledenbericht van mei.
En tenslotte kunnen wij het niet nalaten nogmaals reclame te maken voor het mooie
tijdschrift ‘Haagse Historie’.

Publieksopening nieuwe tentoonstelling Haags Historisch Museum

Arm en Rijk / Rijk en Arm
Zaterdag 29 april 2017
Ter gelegenheid van de tentoonstelling Arm en
Rijk / Rijk en Arm is het Haags Historisch
Museum op zaterdag 29 april voor één dag
omgetoverd tot een wel heel bijzondere plek:
de Haagse kermis, een eeuwenoud stadsfeest
waar arme én rijke Hagenaars elkaar
ontmoeten.
Op deze dag kunt u de tentoonstelling Arm en
Rijk / Rijk en Arm bezoeken of deelnemen aan
verschillende ouderwetse kermisattracties,
zoals blikgooien. Of doe mee aan een echte
Haagse bingo onder leiding van Marian
Zuiderwijk, bekend van het tv-programma
‘Rondkomen in de Schilderswijk’. Wie weet
loopt u nog een rijke Hagenaar, waarzegster of
smartlappenzanger uit het verleden tegen het
lijf.
Activiteiten vinden plaats tussen 12.00 en
17.00 uur. Toegang en deelname aan de
activiteiten is deze dag gratis.

Over de tentoonstelling Arm en Rijk / Rijk en Arm in het Haags Historisch Museum
29 april t/m 3 september 2017
Den Haag wordt ‘de stad van zand en veen’ genoemd. Een stad waar rijk en arm wonen
in aparte werelden. Klopt dat beeld? En is het altijd al zo geweest? De tentoonstelling
Arm en Rijk/Rijk en Arm laat zien hoe en waar de rijke én arme Hagenaars woonden
en leefden. Van stadspaleis en buitenplaats tot krotwoning. En van sociëteit tot
buurtkroeg. Thema’s als stadsontwikkeling, huisvesting, dagelijks leven en
vrijetijdsbesteding komen in de tentoonstelling aan bod. De focus ligt op Den Haag
rond 1900, met uitstapjes naar vroeger en nu.

VOORAANKONDIGING ZOMEREXCURSIE
Na een onderbreking van een jaar verheugt het ons om u dit jaar weer een
zomerexcursie te kunnen aanbieden. In tegenstelling tot de afgelopen jaren zal deze
excursie wat vroeger in het seizoen plaats vinden, namelijk op vrijdag 30 juni.
Op het programma staan een bezoek aan het Muiderslot en aan het eiland Pampus.
Per touringcar wordt u vervoerd van het station Den Haag Centraal naar het Muiderslot
waar wij starten met koffie en een Tessels Muiltje. Na het Muiderslot brengt de
veerdienst ons naar Pampus waar een Soldatenlunch wordt geserveerd.
Aanvang: 09.00 uur, terugkomst ongeveer 17.30 uur
Locatie: Station Den Haag Centraal (Busplatform)
Kosten: €45 per persoon, €50 voor introducés
Meer informatie in het Ledenbericht van mei 2017.

TIJDSCHRIFT ‘ HAAGSE HISTORIE’

Ja, u ziet het goed. Daar lopen Juliana en Bernhard midden tussen de winkelende

Hagenaars. Op weg naar de bioscoop. Ze zijn net verloofd, weet je. Het is 1936.
Tachtig jaar geleden dus. Maar wij brengen mensen uit de geschiedenis weer tot leven
in beelden en verhalen. Haagse mensen, die veel hebben betekend voor onze stad. Vier
keer per jaar. Dat wilt u niet missen. Dus neem nu een abonnement.
Bel met 085 – 040 74 00 of vul het formulier in op
www.haagsehistoriemagazine.nl/abonnement
Als lid van Die Haghe ontvangt u 4 nummers voor €17,50 per jaar.

