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Van de voorzitter
In het vorige Ledenbericht schreef ik dat de  
presentatie van het Jaarboek 2021 wegens met 
corona verband houdende papierschaarste van 
de 9de naar de 29ste december moest worden 
verschoven. Ook dat uitstelscenario werd echter 
door de per 14 december ingevoerde lockdown 
jammerlijk verijdeld: de kerkdeur moest op slot. 
Zo hadden we geen feestelijke bijeenkomst in de 
historische Oude Kerk van Scheveningen voor onze 
trouwe bezorgers. En ook geen lezing met licht-
beelden door Heleen van der Weel naar aanleiding 
van haar artikel in het Jaarboek over de Oude Kerk 
tijdens de WO2.

De verschijning van het Jaarboek hebben we toch 
niet helemaal stilletjes voorbij laten gaan. Op 21 
december konden redactievoorzitter Herman Ro-
senberg en ik het vers van de pers gerolde eerste 
exemplaar in de Oude Kerk overhandigen aan 
ouderling-kerkrentmeester Teun Mooijman, pre-
cies op de plek waarop we dat anders ook hadden 
gedaan: voor de fraaie preekstoel in rococostijl 
uit 1757. De 119de editie van het 272 bladzijden 
tellende Jaarboek biedt met zes artikelen en de 
vertrouwde vaste rubrieken interessante kost en 
is met circa 120 afbeeldingen waarvan ruim 70 in 
kleur andermaal een lust voor het oog.

De lockdown is inmiddels grotendeels opgeheven. 
Musea en instellingen zijn weer open en het is 
ontzettend goed dat wij onze activiteiten kunnen 
hervatten. Op zaterdag 23 april zullen wij hopelijk 
weer ‘gewoon’ onze Voorjaarsvergadering kunnen 
houden. Dit keer echter niet in de Schutterszaal 
omdat deze niet beschikbaar is in verband met de 
tentoonstelling over de fotografie van Alexine Tin-
ne. Wij zijn te gast op de mooie historische locatie 
waar we in december zouden hebben gezeten: 
de Oude Kerk op Scheveningen. Na afloop van de 
vergadering volgt uitreiking van de Die Haghe Prijs 
– heuglijk feit dat we beklinken met een drankje. 
Iedereen van harte welkom!

Henk Grootveld

AGENDA
25 MAART
Lezing ‘Macht – 800 jaar 
Binnenhof’ door Lex van 
Tilborg in het HHM

20 APRIL
Rondleiding tentoonstel-
ling ‘Alexine Tinne, foto-
graaf – haar wereldbeeld’ 
in het HHM

22 APRIL
Rondleiding tentoonstel-
ling ‘Alexine Tinne, foto-
graaf – haar wereldbeeld’ 
in het HHM

23 APRIL
Voorjaarsvergadering en 
uitreiking Die Haghe Prijs 
in de Oude Kerk op Scheve-
ningen
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kon gewoon blijven verschijnen, mede dankzij de goede zorgen van 
redacteur en erelid Michiel van der Mast. Aan het bestuurlijk front 
voltrok zich een wijziging in de samenstelling van het bestuur, dat 
nu voor het eerst na twee jaar in nieuwe samenstelling aan tafel zit. 
Als nieuwe bestuursleden traden toe Tiemen Brill (activiteiten), Laura 
Plezier (o.a. Die Haghe Prijs) en Rosa Bilkes (statutaire zetel HHM). Zij 
namen de plaats in van de statutair afgetreden Lex van Tilborg en 
Monique de Vries. De voorzitter bedankt beiden voor hun jarenlange 
inzet voor Die Haghe en biedt Monique de Vries – Lex van Tilborg is 
verhinderd de vergadering bij te wonen – onder een hartelijk applaus 
van de aanwezigen een mooi boeket aan. De voorzitter besluit met 
een vooruitblik naar de eerstvolgende evenementen: op 12 oktober 
de Haagse Historie Quiz waarin Die Haghe vertegenwoordigd is door 
de leden Cannegieter, Wijsenbeek en Zwaanswijk; op 13 november 
de uitreiking van de Die Haghe Prijs en op 9 december de presentatie 
van het Jaarboek 2021 in de Oude Kerk op Scheveningen.

2. Mededelingen
Afwezig met bericht: de heren Van Doorn, Van der Poll, Van Tilborg, 
D. van der Toorn en mevrouw Pezie.

3. Verslag Najaarsvergadering van 12 oktober 2019
Het verslag wordt met dank aan de secretaris zonder opmerkingen 
vastgesteld.

4. Financieel verslag 2019 en 2020 en verslag van de 
Kascommissie
Aangezien de ledenvergaderingen in 2020 en de Voorjaarsvergade-
ring van 2021 geen doorgang konden vinden, is besloten de financië-
le verslagen over de jaren 2019 en 2020 tegelijk te behandelen.
Penningmeester Berghuis geeft aan dat ondanks een positief eind-
resultaat over het jaar 2019 en 2020 er zorgen zijn over de financiële 
vooruitzichten. Het ledenaantal staat zoals bekend al jaren onder 
druk en daarmee nemen de inkomsten uit contributiebijdragen af, 
terwijl de kosten stijgen zoals de kosten voor de drukker en de verzen-
ding van het Ledenbericht. De Kascommissie onder voorzitterschap 
van de heer Gmelig Meijling heeft de financiële stukken onderzocht 
en adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen het-
geen door de leden met applaus wordt ondersteund. 

5. Begrotingen 2021 en 2022
De penningmeester geeft een korte toelichting op de beide begro-
tingen. De heer Burger wil graag weten waaraan de projectonder-
steuning van 1.500 euro aan het HHM is besteed. De voorzitter geeft 
aan dat dit geld is gebruikt voor de tentoonstelling ‘Macht – 800 jaar 
Binnenhof’.
De heer Van de Spiegel merkt op dat in de begroting 2021 onder 
Baten achter de post Subsidie een verkeerd bedrag staat, dit moet 
3.700 euro zijn in plaats van 37.000.
Vervolgens maakt de heer Gmelig Meijling bekend dat de heer De 
Hullu terug zal treden als lid van de Kascommissie. Na een oproep 
aan de aanwezigen stelt de heer Burger zich beschikbaar als nieuw 
lid van de Kascommissie. Dat aanbod wordt door de vergadering 
met een hartelijk applaus aanvaard.
Mevrouw de Vries heeft naar aanleiding van de begroting een vraag 
over de gelden van het legaat Baud. Waarom worden die niet ingezet 
om eventuele tekorten die ontstaan door het teruglopen van de con-
tributie-inkomsten aan te vullen. Momenteel is het legaat onder an-
dere belegd in dividend gevende certificaten Stadsherstel. Door meer 
van deze certificaten aan te kopen kan het dividend wellicht dienen 

Voorjaarsvergadering

Het bestuur van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe – Vrien-
den van het Haags Historisch Museum nodigt u graag uit voor het 
bijwonen van de Voorjaarsvergadering. Deze wordt gehouden op 
zaterdag 23 april 2022 in de Oude Kerk, Keizerstraat 8, Scheveningen. 
Inloop met koffie of thee vanaf 10.30 uur. 
Aanvang vergadering 11.00 uur.
Toegang op vertoon van een coronatoegangsbewijs en met gebruik 
van mondkapje en inachtneming van de ‘anderhalvemeterregel’. Een 
en ander behoudens wijziging richtlijnen van overheidswege. Na af-
loop van de vergadering wordt de Die Haghe Prijs uitgereikt, gevolgd 
door een drankje ten besluite. De genomineerde boeken staan ver-
meld in het Ledenbericht van november en hieronder in het Verslag 
van de Najaarsvergadering onder punt 6.
Uw aanmelding ontvangen wij graag uiterlijk 16 april op: 
secretaris@haagsegeschiedenis.nl

Agenda 
1.  Opening en vaststelling agenda
2.  Mededelingen
3.  Verslag van de Najaarsvergadering van 9 oktober 2021
4.  Financieel verslag 2021 en verslag van de Kascommissie
5.  Jaarverslag 2021
6.  Activiteiten voor de leden
7.  Rondvraag
8. Sluiting
9.  Uitreiking Die Haghe Prijs met afsluitend drankje

Verslag Najaarsvergadering

De Najaarsvergadering werd op 9 oktober 2021 om 10.45 uur ge-
houden in de Schutterszaal van het Haags Historisch Museum, Korte 
Vijverberg 7.

1. Opening
Voorzitter Grootveld opent de vergadering met een hartelijk welkom 
aan de 31 aanwezige leden. Hij is verheugd dat de ledenvergadering 
na twee jaar – de laatste vergadering werd gehouden in oktober 
2019 – weer fysiek kan plaatsvinden, ook al is dat nog wegens de 
geldende coronarichtlijnen in beperkte omvang. De voorzitter geeft 
vervolgens een korte terugblik op de afgelopen twee jaar. Die ston-
den grotendeels in het teken van de heersende pandemie en de 
daarmee gepaard gaande afgelastingen van de door de vereniging 
georganiseerde en voorgenomen activiteiten. Het meest in het oog 
springend daarbij was het niet kunnen doorgaan van de feestelijke 
viering in september/oktober 2020 van het 130-jarig bestaan van Die 
Haghe en de daaraan verbonden presentatie van het lustrumboek 
‘Van de kaart geveegd’. In plaats daarvan werd het eerste exemplaar 
in klein comité aangeboden aan wethouder Robert van Asten. Ook de 
presentatie van het Jaarboek 2020 kon in december geen doorgang 
vinden. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan burgemeester 
en erevoorzitter Jan van Zanen. Tot troost diene dat het lustrumboek 
zeer succesvol bleek en binnen de kortste keren was uitverkocht. Het 
boek was een idee van bestuurslid Monique de Vries en het is mede 
dankzij haar inzet dat het boek tot stand is gekomen. De voorzitter 
memoreert verder dat ondanks de coronaperikelen de redactie van 
het Jaarboek heeft gezorgd voor een prachtig Jaarboek 2020 en 
zegt daarvoor de redactie bijzondere dank. Ook het Ledenbericht 
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voor een aanvulling op de teruglopende contributie inkomsten en 
blijft het legaat intact.
De voorzitter geeft aan dat de certificaten niet vrij verhandelbaar 
zijn en dat maakt het lastig geld vrij te maken op het moment dat 
dit nodig is. Overigens is destijds bewust en weloverwogen voor deze 
beleggingsmodule gekozen.
Vervolgens stelt mevrouw de Vries de vraag of de begeleidingscom-
missie die is ingesteld het bestuur te adviseren inzake het beheer van 
het legaat Baud, bij elkaar geroepen kan worden. De voorzitter en de 
penningmeester stemmen daarmee in en gaan in het nieuwe jaar 
daar verder gevolg aan geven.
De heer Hooft Graafland brengt onder de aandacht dat de ver-
eniging een deel van het legaat Baud heeft belegd in certificaten 
Triodos Bank, maar dat die niet meer vrij verhandelbaar zijn. Dit kan 
verlies opleveren. De penningmeester zal de berichtgeving hierom-
trent volgen en met de eerdergenoemde commissie in overleg gaan.
Na dankzegging aan de penningmeester en de voormalig penning-
meester De Vries voor advisering en ondersteuning sluit de voorzitter 
dit agendapunt.

6. Uitreiking Die Haghe Prijs
Bestuurslid Plezier informeert de vergadering over de tweejaarlijkse 
uitreiking van de Die Haghe Prijs, die dit jaar zal plaatsvinden op 13 
november in de Schutterszaal. De prijs is een jaar uitgesteld van-
wege de lustrumviering en het verschijnen van het lustrumboek en 
twee grote festiviteiten in een jaar leek het bestuur niet wenselijk. 
De jury van de Die Haghe Prijs die tot dusverre werd gevormd door 
gemeentearchivaris Ellen van der Waerden (voorzitter), Henriette van 
Aartsen-Warsen en Jan-Hein Furnée, werd uitgebreid met Herman 
Rosenberg (hoofdredacteur Den Haag Centraal) en Marjonne Maan 
(docent geschiedenis Gymnasium Haganum).
Uit dertig boeken met als onderwerp de geschiedenis van Den Haag 
die sinds de uitreiking van de vorige Die Haghe Prijs (oktober 2018) 
zijn verschenen, zijn negen boeken op een longlist terecht gekomen. 
Uit deze longlist zijn drie boeken gekozen die staan genomineerd 
voor de Die Haghe Prijs:
Wim Willems, Verzetsheldin met schilderkist. Het leven van Ru Paré
Lex van Tilborg, Nooit gebouwd Den Haag
Bert Alers, Van water naar theater. De Regentes. Geschiedenis van 
een Haagse Bad- en zweminrichting
Wegens de nog steeds heersende pandemie is er slechts een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar en is aanmelding voor de uitreiking 
verplicht.

7. Vooruitblik Jaarboek 2021 door redactievoorzitter Her-
man Rosenberg
Het is voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van Die Haghe dat 
de redactie ruim 1,5 jaar niet fysiek bij elkaar kon komen vanwege de 
Coronacrisis. Gelukkig zijn er andere mogelijkheden om te vergade-
ren en is de redactie er wederom in geslaagd een interessant Jaar-
boek samen te stellen. Naast de vaste rubrieken zijn in het Jaarboek 
onder andere artikelen opgenomen over de Zeestraat als toeristische 
attractie (Thomas von der Dunk), het Haagse leven van Alexine Tinne 
(Robert van Lit) en de Scheveningse Oude Kerk in oorlogstijd (Heleen 
van der Weel). De voorzitter bedankt de heer Rosenberg voor zijn 
uiteenzetting.

8. Activiteiten voor de leden
Bestuurslid Brill, coördinator van de activiteiten, heeft het afgelopen 
jaar slechts één fysieke activiteit kunnen organiseren, te weten de 
lezing op 16 januari 2020 door Marja Langenberg over het gebouw 

van de Haagse Automobiel Club. Alle overige activiteiten moesten 
worden afgezegd. Desondanks is er hard gewerkt om nog voor het 
einde van het jaar iets georganiseerd te hebben en in samenwerking 
met het Haags Historisch Museum zijn er voor de leden begin no-
vember twee rondleidingen over de tentoonstelling ‘Macht – 800 jaar 
Binnenhof’. Voor het komende jaar staat in ieder geval een excursie 
naar Maasland op het programma en is het streven om maandelijks 
minimaal één activiteit te organiseren. De leden worden van harte 
uitgenodigd ideeën voor een activiteit aan te dragen bij de heer Brill.

9. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

10. Sluiting 
De voorzitter sluit om 12.00 uur de vergadering onder dankzegging 
aan ieders inbreng en aan het Haags Historisch Museum voor de 
geboden gastvrijheid in de Schutterszaal.

Nieuws uit het HHM

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de plannen voor een 
nieuw museumgebouw. U las hier al over in het vorige Ledenbericht. 
Het definitieve ontwerp wordt binnenkort gepresenteerd. Wij houden 
u op de hoogte. 

Activiteiten

Lezing ‘Macht – 800 jaar Binnenhof’
Het Binnenhof is een unieke plek. Al bijna acht eeuwen lang wordt 
er op deze plek bestuurd en geregeerd. Daarmee is het een van de 
oudste nog in gebruik zijnde bestuurscentra ter wereld. Gesticht als 
grafelijke residentie in de 13de eeuw is het Binnenhof in de loop der 
eeuwen voortdurend uitgebreid, verbouwd en gerestaureerd. Nieuwe 
gebruikers en bewoners met nieuwe wensen en behoeftes leidden 
steeds weer tot bouwkundige ingrepen. Wist u dat de statige Rid-
derzaal in de 18de eeuw dienstdeed als boekenmarkt en loterijzaal? 
En wat te denken van het feit dat de middeleeuwse Hofkapel in de 
19de eeuw werd gesloopt om plaats te maken voor kantoorruimtes? 
Conservator Lex van Tilborg vertelt ons daar meer over. Na de lezing, 
een gezamenlijk initiatief van Haagse Historie Magazine, Geschied-
kundige Vereniging Die Haghe en het Haags Historisch Museum, is er 
gelegenheid de tentoonstelling te bezoeken.

Het Binnenhof met de Ridderzaal rond 1785
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-  Let op: u kunt de lezing zowel live als online volgen. U ontvangt de 
dag voorafgaand aan de lezing een link.

-  Datum: 25 maart
-  Duur: 14.30-15.30 uur
-  Locatie: live in het Haags Historisch Museum. En online, thuis van-

af de bank
-  Kosten: € 7.50 voor de live-lezing, inclusief koffie/thee en toegang 

tot de expo na afloop. Leden van Die Haghe en abonnees van 
Haagse Historie Magazine betalen € 5,00. En voor de online-le-
zing: € 0,00

-  Aanmelden: via de website haagsehistorie.nl/agenda (voor 
live-lezing, online-lezing, en betaling)

-  Toegang: controleer of coronatoegangsbewijs en/of mondkapje 
nog verplicht zijn.

Rondleiding tentoonstelling ‘Alexine Tinne, fotograaf – 
haar wereldbeeld’
De in Den Haag geboren en getogen Alexine Tinne (1835-1869) 
dankt haar bekendheid aan haar avontuurlijke ontdekkingsreizen in 
Centraal- en Noord-Afrika. Maar zij was ook een van de belangrijkste 
pioniers uit de begintijd van de fotografie. De tentoonstelling in het 
Haags Historisch Museum geeft een compleet overzicht van haar 
fotografisch oeuvre: zelfportretten en portretten van familieleden, 
Haagse stadsgezichten en interieurfoto’s van haar huis aan het Lan-
ge Voorhout. Tijdens haar verblijf in Noord-Afrika legde zij zich toe 
op het maken van portretten van haar Nederlandse, mediterrane 
en Afrikaanse reisgenoten. Fotografie van tijdgenoten plaatst haar 
werk in internationale context. Haar foto’s gaan bovendien een dia-
loog aan met het werk van de hedendaagse fotograaf Dagmar van 
Weeghel.

-  NB  De rondleidingen zijn ook toegankelijk voor introducés
-  Datum: 20 april
-  Duur: 11.00-12.00 uur (koffie/thee vanaf 10.45 uur)
-  Datum: 22 april
-  Duur: 15.00-16.00 uur (koffie/thee vanaf 14.45 uur)
-  Locatie: Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7

-  Kosten: geen
-  Aanmelden: Via het e-mailadres:  

activiteiten@haagsegeschiedenis.nl
-  Toegang: controleer of coronatoegangsbewijs en mondkapje nog 

verplicht zijn.

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
Hoefbladlaan 68 
2555 EH 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

Leden van het reisgezelschap van Alexine Tinne in Algiers, ca. 1866/68 (Haags Historisch 

Museum)


