
die haghe september 2021 nummer 5

geschiedkundige vereniging die haghe — 
vrienden van het haags historisch museum
anno 1890
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Ledenbericht
september 2021 / 131e jaargang nr. 5 / verschijnt 6 x per jaar

Van de voorzitter
Dit nog in hoogzomer geschreven ledenbericht 
gonst van de voorgenomen najaarsactivitei-
ten - met een vliegende start in oktober. Een blij 
vooruitzicht, na vele maanden van gedwongen 
terugtred, zij het bij de huidige stand van zaken 
en verwachtingen nog altijd onder noodzakelijk 
voorbehoud. 

Zo worden de lezingen en excursies hervat, te 
beginnen met een lezing op 6 oktober van Wim 
Tigges over hartstocht achter Haagse horren. Op 
zaterdag 9 oktober komen we voor de najaars-
vergadering weer fysiek bijeen in de Schutters-
zaal van het Haags Historisch Museum. Dat zal 
weer even wennen zijn en tegelijkertijd een goed 
weerzien, want de vorige vergadering werd bijna 
twee jaar geleden in oktober 2019 gehouden. Het 
verslag van die vergadering vindt u samen met 
de agenda in dit ledenbericht. Onze verwachting 
is als altijd op een grote opkomst gericht, maar 
op dit moment biedt de Schutterszaal wegens de 
corona maatregelen minder plaatsruimte dan 
gebruikelijk. Vandaar dat aanmelding vooraf is 
gewenst. Mocht de beperking naar ik vurig hoop 
voordien komen te vervallen, dan wordt u per 
digitale nieuwsbrief geïnformeerd.

Kenners van onze Haagse geschiedenis komen 
meteen in de week na de najaarsvergadering aan 
hun trekken. Na een jaar onderbreking in 2020 
wordt op dinsdag 12 oktober in de Centrale Bi-
bliotheek voor de vijfde maal de jaarlijkse Haagse 
Historie Quiz gehouden. Dit keer vormen de leden 
Diederick Cannegieter, Florus Wijsenbeek en Hans 

Zwaanswijk het team van Die Haghe. Zij zullen 
met de teams van de Vrienden van Den Haag, het 
Gilde en een team van masterstudenten van het 
Huygensinstituut wedijveren om de wisselbeker. 
Die wonnen we eerder in 2017 en 2019. Ons team 
gaat natuurlijk voor een driemaal scheepsrecht. 
Nadere informatie over aanvangstijdstip en moge-
lijkheid tot bijwonen elders in dit ledenbericht. 

En dan natuurlijk de Die Haghe Prijs. De uitreiking 
daarvan is gepland in oktober, maar plaats en 
datum zijn bij het ter perse gaan van dit ledenbe-
richt nog niet bekend. Dat geldt ook voor de zgn. 
shortlist, die onze deskundige jury samenstelt 
uit de longlist die in het vorige ledenbericht werd 
gepubliceerd. Zodra een en ander bekend is, wordt 
u per digitale nieuwsbrief geïnformeerd.

AGENDA
6 OKTOBER
Lezing ‘Hartstocht achter 
de horren’ door Wim Tig-
ges in het Haags Historisch 
Museum

9 OKTOBER
Najaarsledenvergadering 
in het Haags Historisch 
Museum

12 OKTOBER
Haagse Historie Quiz in de 
Centrale Bibliotheek aan 
het Spui

27 OKTOBER
Lezing over de Schevening-
seweg als Wereldwonder 
door Paul Gerretsen
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Grootveld als dank voor zijn inspanningen een klein aandenken aan-
geboden.

2. Mededelingen
Afwezig met bericht: de heren H. Bordewijk, M. van der Mast en  
L. van Tilborg en mevrouw C. Wentholt.
Vaststellen van de agenda. Voorgesteld wordt om de punten 4 en 5 
volgordelijk te wisselen, zodat penningmeester De Vries de mogelijk-
heid heeft de begroting voor 2020 toe te lichten. Dit voorstel wordt 
aangenomen.

3. Verslag Voorjaarsledenvergadering van 6 april 2019
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag meldt de voorzitter met betrekking 
tot de op het landgoed Clingendael gelegen commandobunker van 
Seyss Inquart, dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen 
die er kort gezegd op neer komt dat het Rijksvastgoedbedrijf niet zo-
maar de bunker kan verkopen, maar eerst moet worden onderzocht 
of de bunker behouden kan blijven met een culturele bestemming, 
zodat gesteld kan worden dat onze steunbetuiging met andere 
verenigingen aan de Stichting WO2 Sporen zin heeft gehad. Verder 
meldt de voorzitter dat de Die Haghe Prijs en de uitreiking ervan niet 
in 2020 zal plaatsvinden maar in het voorjaar van 2021. Volgend jaar 
is er de lustrumviering met daarbij een lustrumboek en wordt er ge-
vierd dat ons land 75 jaar geleden werd bevrijd. Dit alles zorgt ervoor 
dat er weinig aandacht zal zijn voor de uitreiking van de Die Haghe 
Prijs. Tot slot deelt de voorzitter mee dat de tentoonstelling ‘Nooit 
gebouwd Den Haag’, samengesteld door bestuurslid  
L. van Tilborg, binnenkort geopend wordt. Tegelijkertijd zal een wan-
delboekje verschijnen dat is gewijd aan deze tentoonstelling en dat 
tot stand is gekomen met financiële steun van onze vereniging.

4. Begroting 2020
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2020. Die 
is iets minder rooskleurig dan andere jaren en dit heeft een aantal 
oorzaken. Het langzaam teruglopen van het ledenaantal, de ver-
hoging van de portokosten door het op een andere wijze moeten 
verzenden van het ledenbericht en de lage rentestand. Dit alles leidt 
tot een tekort op de begroting van 2500 euro. Het bestuur doet daar-
om het voorstel aan de vergadering de contributie te verhogen met 
2,50 euro (gewoon lidmaatschap wordt dan 30 euro per jaar en een 
gezinslidmaatschap 37,50 euro per jaar). De verhoging is de eerste 
sinds 2015. De heer J. van der Poll geeft zijn waardering aan het be-
stuur dat ondanks alles de activiteiten doorgang kunnen vinden. De 
heer F. Wijsenbeek sluit zich daarbij aan en geeft de complimenten 
aan penningmeester De Vries.
De aanwezigen keuren door middel van applaus de begroting en het 
voorstel tot contributieverhoging goed.

5. Bestuurssamenstelling
Helaas moet het bestuur afscheid nemen van penningmeester  
E. de Vries. Gedurende zeven jaar – sinds 2012 – heeft hij deze functie 
met enthousiasme vervuld en was hij niet alleen verantwoordelijk 
voor sluitende begrotingen, kloppende jaarrekeningen en het innen 
van de contributie, maar daarnaast verzorgde hij ook de ledenad-
ministratie en de jaarlijkse distributie van het jaarboek. Gelukkig 
heeft de heer De Vries zich bereid verklaard de ledenadministratie te 
blijven verzorgen.
Ook wordt afscheid genomen van bestuurslid C. Burger. Sinds 2015 
was hij samen met bestuurslid Van Tilborg verantwoordelijk voor de 
organisatie van lezingen, excursies en niet te vergeten het jaarlijkse 

Tenslotte ons Jaarboek 2021: slotevenement van het jaar. De redactie 
heeft voor ons weer mooie artikelen in petto met inbegrip van de 
gebruikelijke rubrieken en kroniek. Momenteel wordt daaraan de 
laatste hand gelegd. Presentatie en bezorging volgen in december. 
De redactie heeft daarnaast nieuwe richtlijnen opgesteld voor het 
schrijven van een artikel in het Jaarboek. Men leest er onder meer 
aan welke inhoudelijke criteria een manuscript moet voldoen en hoe 
het moet worden aangeleverd. Een gedegen en leerzame behan-
deling van de technisch-redactionele aspecten ontbreekt daarbij 
vanzelfsprekend niet. De auteursrichtlijnen staan geplaatst op de 
website van de vereniging. Onmisbare kost voor wie ons Jaarboek 
met een artikel wil verrijken en daarmee de kennis over de geschiede-
nis van ons mooi Den Haag.

Henk Grootveld

Najaarsledenvergadering

Het bestuur van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe – Vrien-
den van het Haags Historisch Museum nodigt u graag uit voor het 
bijwonen van de Najaarsledenvergadering. Deze wordt op zaterdag 
9 oktober 2021 om 10.45 uur gehouden in de Schutterszaal van het 
Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7.
Let op: er is vanwege coronabeperkende maatregelen slechts plaats 
voor dertig leden en er is geen inloop met koffie. De vergadering 
begint om exact 10.45 uur. 
U kunt u aanmelden door een e-mail te sturen aan:  
secretaris@haagsegeschiedenis.nl 
Bevestiging van uw deelname ontvangt u per e-mail.

Agenda
1.  Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3.  Verslag van de Najaarsledenvergadering van 12 oktober 2019
4.  Financieel verslag 2019 en 2020 en verslag van de kascommissie
5.  Begroting 2021 en 2022
6.  Uitreiking Die Haghe Prijs
7.  Vooruitblik Jaarboek 2021 door redactievoorzitter  

Herman Rosenberg
8.  Activiteiten voor de leden
9.  Rondvraag
10.  Sluiting

Verslag Najaarsledenvergadering

De Najaarsledenvergadering werd op 12 oktober 2019 om 11.15 uur 
gehouden in de Schutterszaal van het Haags Historisch Museum, 
Korte Vijverberg 7.

1. Opening
De voorzitter bedankt de waarnemend directeur van het Haags His-
torisch Museum (HHM) Tj. Vrij voor de verleende gastvrijheid, waarna 
de voorzitter de vergadering opent en de 31 aanwezige leden en 
ere-leden van harte welkom heet. Een bijzonder welkom voor  
M. van Baalen, voormalig directeur van het HHM en voor C. Stal die 
met zijn groep cursisten Paleografie erin geslaagd is een transcriptie 
te maken van de Quaetclap, het resolutie- en vonnissenboek van de 
secretaris van het dorpsbestuur. Een tentoonstelling, ‘de Quaetclap 
ontcijferd’, is te zien in het Atrium. De heer Stal krijgt van voorzitter 
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uitje. In totaal waren het zo’n 60 activiteiten, die de heer Burger 
nauwgezet en tot veel genoegen van eenieder voor zijn rekening 
heeft genomen. Beide leden worden door de voorzitter bedankt en zij 
krijgen een klein aandenken: een miniatuurbeeld van Haags Jantje 
ten bewijze dat zij zich er niet met een ‘Jantje van Leiden’ van af heb-
ben gemaakt.
Na een korte introductie wordt de heer W. Berghuis met applaus door 
de vergadering tot nieuwe penningmeester benoemd. De voorzitter 
benadrukt dat het bestuur nog niet volledig op sterkte is en er veel 
werk te verzetten is, zoals het organiseren van activiteiten, website 
beheer en de lustrumviering. Hij doet een oproep aan de aanwezigen 
om de aandacht te vestigen op kandidaten.

6. Lustrumviering 2020
De voorzitter deelt mee dat de vereniging is aangemeld bij het Plat-
form Haagse Historie en dat wij aan de activiteiten deelnemen met 
ons lustrumboek, dat zoals bekend gewijd is aan de door de Duitsers 
aangelegde tankgracht en de huizen die daarvoor moesten wijken.
Bestuurslid mevrouw M. de Vries geeft een toelichting op het project. 
Het werk ligt op schema en het is goed om te melden dat alle  
auteurs uit eigen kring komen. In november zijn de bijdragen in con-
cept gereed en zal het beeldmateriaal geselecteerd worden. Dan is 
ook bekend wie de uitgever zal zijn. Er zijn nog wel een aantal kleine-
re zaken die geregeld moeten worden, bijvoorbeeld de locatie voor 
de uitreiking van het lustrumboek. Vanuit de zaal zijn er verder geen 
vragen.

7. Jaarboek 2019
De voorzitter van de redactie mevrouw P. van der Heiden geeft een 
kort exposé over de zeven artikelen die in het komende jaarboek te 
lezen zijn. Het jaarboek zal aan de vicepresident van de Raad van 
State de heer Th. de Graaf worden aangeboden. Deze festiviteit vindt 
plaats in het gebouw van de Raad van State op 12 december. Na 
afloop liggen de jaarboeken gereed om door de bezorgers te worden 
rondgebracht.

8. Activiteiten voor de leden
Bestuurslid Burger bedankt de directie en het personeel van het 
HHM voor de prettige samenwerking. Vervolgens geeft hij een korte 
terugblik op een aantal activiteiten van het afgelopen jaar, zoals de 
archeologische opgravingen op het Kerkplein, de zomerexcursie naar 
West-Friesland, een rondleiding over de tentoonstelling ‘Glans, glo-
rie en misère. De Gouden Eeuw in Den Haag’ en een lezing ‘Zand en 
veen, Den Haag een stad van rangen en standen’. Deze activiteiten 
werden alle druk bezocht. Een van de andere hoogtepunten was een 
bezoek aan de Eerste Kamer.
De heer Burger zal zijn activiteiten nog tot het einde van het jaar 
blijven voortzetten. Dan staan nog een bezoek aan het depot van het 
HHM, een lezing over orgelstrijd in Den Haag en een rondleiding over 
de tentoonstelling ‘Nooit gebouwd Den Haag’ op het programma.

9. Rondvraag
Mevrouw J. van Bennekom vraagt wanneer de uitreiking van het jaar-
boek plaatsvindt. Dat zal zijn op donderdag 12 december om 16.00 
uur in de Raad van State.
De heer F. Wijsenbeek legt de vraag voor of het geen idee is om de 
Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis in te lijven bij onze ver-
eniging om ledenverlies door de hoge gemiddelde leeftijd tegen te 
gaan. De voorzitter zal dit laten onderzoeken. Er is in het recente 
verleden eveneens samenwerking gezocht met andere verenigingen 
en dat heeft geresulteerd in de website Haagse Historie.

De heer W. Dubbeldam vraagt aandacht voor het onderhoud van de 
website. Er is nu een mooie nieuwe website, maar de informatie erop 
is gedateerd. De voorzitter geeft aan dat dit een zorgpunt is van het 
bestuur. Vandaar onze oproep voor een webmaster in het komend 
ledenbericht van november. Het idee is dat het bestuur de content 
aanlevert en de webmaster deze op de website plaatst.
Mevrouw E. Bergansius brengt onder de aandacht dat het Spaans 
Genootschap van Den Haag in 2020 100 jaar bestaat en het zou 
aardig zijn wanneer samen met Die Haghe een lezing zou kunnen 
worden georganiseerd. Deze suggestie wordt door de voorzitter ge-
waardeerd. Na de vergadering zullen gegevens worden uitgewisseld 
en onderzocht of concrete afspraken kunnen worden gemaakt.

10. Sluiting
Na een dankwoord van de voorzitter aan de voormalige directeur 
van het HHM, M. van Baalen en de waarnemend directeur Tj. Vrij voor 
de verleende gastvrijheid, sluit de voorzitter om 12.00 uur de verga-
dering.

Na afloop van de vergadering houdt de waarnemend directeur  
Tj. Vrij een lezing waarin hij een korte blik verschaft op de komende 
ontwikkelingen bij het HHM , zoals de verbouwing(en) en de plaats 
van het museum in de Haagse samenleving.

Activiteiten

Aanmelden
-  Via het e-mailadres: activiteiten@haagsegeschiedenis.nl, tenzij 

anders vermeld.
-  Betaling van de deelnemersbijdrage op rekeningnummer NL49 

INGB 0000 0717 91 t.n.v. Geschiedkundige Vereniging Die Haghe.
-  Bevestiging van uw deelname volgt per e-mail.
-  Wanneer er geen plaats meer is, wordt dat eveneens per e-mail 

kenbaar gemaakt.
-  Belangrijk! Geen bericht van ons gekregen? Kijk dan voor de zeker-

heid bij uw spamberichten.
Mocht u nog vragen hebben, stuur een e-mail naar ons bestuurslid 
Tiemen Brill: activiteiten@haagsegeschiedenis.nl

Lezing over hartstocht achter de horren
Wim Tigges, onder-
zoeker moderne 
letterkunde verbon-
den aan de Leidse 
universiteit, zal 
op 6 oktober een 
lezing geven over 
‘Hartstocht achter 
de horren: Den Haag 
en de Haagse roman 
rond 1900’. In die tijd 
maakten zowel de 
Nederlandse lette-
ren als de stad Den 
Haag ingrijpende 
ontwikkelingen door. 
De romans werden 
moderner, experi-
menteler en vooral 
vrijmoediger.
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Het boek dat Tigges hierover heeft geschreven bespreekt romans van 
bekende Haagse auteurs als Louis Couperus en Marcellus Emants, 
maar ook minder bekende auteurs komen aan bod.
De lezing geeft een fascinerend inkijkje in met name het vaak nogal 
onstuimige liefdesleven van de hoofdpersonen, dat zich afspeelde in 
het gezapige Den Haag, vaak in het geniep, als het ware ‘achter de 
horren’.
Na afloop van de bijeenkomst kunt u het boek van Wim Tigges ko-
pen. Het wordt tegen een gereduceerde prijs aangeboden.

NB  Deze activiteit is ook toegankelijk voor introducés
Datum: woensdag 6 oktober
Aanvang: 15.00 uur (koffie/thee vanaf 14.45 uur)
Duur: ca. 1 uur
Locatie: de Salon van het Haagse Historisch Museum,  
Korte Vijverberg 7
Kosten: € 5 voor leden en € 6 voor introducés
Aanmelden: zie onder ‘Activiteiten’

Haagse Historie Quiz 2021
Na een jaar onderbreking in 2020 wordt op dinsdag 12 oktober in 
Studio B van de Centrale Bibliotheek voor de vijfde maal de jaarlijkse 
Haagse Historie Quiz gehouden. De organisatie is in handen van 
Haagse Historie Magazine en Die Haghe.

Publieksronde
De quiz begint voor het eerst in zijn bestaan met een publieksronde 
waaraan iedereen op individuele basis online (vanuit huis) actief kan 
meedoen (dat zijn de online deelnemers) of passief naar kan kijken 
(dat zijn de online toeschouwers). Ze worden in beeld gebracht op 
grote TV-schermen die in Studio B staan opgesteld. De quiz – met 
niet al te moeilijke vragen – eindigt met het uitroepen van de pu-
bliekswinnaar.

Expertronde
Het tweede deel van de quiz is zoals die altijd is geweest. Teams van 
Die Haghe, de Vrienden van Den Haag, het Gilde en een team van 
masterstudenten van het Huygensinstituut gaan de strijd aan om de 
wisselbokaal. De presentatie wordt verzorgd door de lokale journa-
listen Ivar Lingen en Sanderine Thelosen en de jury bestaat uit Henk 
Grootveld (voorzitter), Herman Rosenberg en Kees Stal.
Behalve als livetoeschouwer is dit onderdeel ook te volgen als online 
deelnemer en online toeschouwer van de publieksronde. De quiz 
wordt verder rechtstreeks uitgezonden via stadsomroep Den Haag 
TV.
U bent van harte welkom, maar reserveer snel, het aantal plaatsen 
voor live toeschouwers is beperkt.

Datum: dinsdag 12 oktober
Aanvang: 19.00 uur (inloop 18.30 uur)
Duur: ca. 2 uur
Locatie: Studio B van de Centrale Bibliotheek aan het Spui
Kosten: € 2,50 voor leden van Die Haghe en abonnees van Haagse 
Historie Magazine, overigen € 5. U krijgt een consumptiebon aan-
geboden. Voor online deelnemers en online toeschouwers is er geen 
toegangsprijs, maar ook geen consumptiebon.
Aanmelden: kan alleen via de website haagsehistorie.nl/quiz

Lezing over de Scheveningseweg als Wereldwonder’
Op woensdag 27 oktober houdt Paul Gerretsen een lezing over de 
Scheveningseweg als Wereldwonder in het Haags Historisch Museum. 
Nadere informatie volgt per digitale nieuwsbrief.

Nieuwe leden

dhr. A. de Man, mw. M.D.M. van Oort, dhr. H. Veldhorst

Het bestuur van Die Haghe
is als volgt samengesteld:

Voorzitter
dhr. H.C. Grootveld

Secretaris
dhr. J. Zwaanswijk

Penningmeester
dhr. W.K.H. Berghuis

Leden
mw. R Bilkes
dhr. T. Brill
mw. L.M. Plezier

Secretariaat
Sonoystraat 51
2581 VJ Den Haag
e-mail: 
secretaris@haagsegeschiedenis.nl

Financiën
Rekening NL49 INGB 0000.0717.91 t.n.v. 
Geschiedkundige Ver Die Haghe

Info ledenadministratie en
opgave nieuwe leden
dhr. E.B. de Vries
Margrietstraat 9
2555 PT Den Haag
administratie@haagsegeschiedenis.nl

Redactieadres Ledenbericht
Loudonstraat 100
2593 WB Den Haag
e-mail: michielvdmast@gmail.com
Redacteur Ledenbericht
dhr. W.M. van der Mast

Website Die Haghe:
www.haagsegeschiedenis.nl

Jaarboek Die Haghe
Voor aanwijzingen auteurs en inzenden 
van kopij: 
secretaris@haagsegeschiedenis.nl

Contributie/Opzegging
Bij opzegging van het lidmaatschap
in de loop van het verenigingsjaar
blijft de contributie voor dat jaar 
verschuldigd. Zie Statuten op website 
Die Haghe


