
  

Op zaterdag 13 april barst het jaarlijkse historische feestje  
van Den Haag weer los; de Dag van de Haagse Geschiedenis.  
Dit jaar heeft de Dag een GOUDEN randje en kijken we terug  

naar Rembrandt en de Gouden Eeuw. 

Oog in oog met Willem van Oranje! De vader des vaderlands  
staart al sinds 1848 op het Plein in de verte. Hoog op zijn sokkel, 

onbereikbaar… tot nu! Op 13 april kun je voor één keer,  tijdens de  
Dag van de Haagse Geschiedenis, de bekendste Nederlander  

aller tijden recht in de ogen kijken.

Dompel je onder in de geschiedenis van onze stad. Het Haags 
Gemeentearchief organiseert de GOUDEN Dag van de Haagse 

Geschiedenis samen met ruim 30 erfgoedpartners. Met elkaar hebben 
we rondom dit thema van alles bedacht om er een topdag van te maken.

Hoe werkt het? In het blokkenschema kun je opzoeken wat er allemaal 
te doen is en op welk tijdstip je aan een activiteit mee kunt doen.  

Voor bijna alle activiteiten heb je een kaartje nodig en die  
kaartjes kun je alleen op het Plein ophalen bij de stand van de  

instelling die jouw activiteit organiseert. De meeste kaartjes zijn gratis, 
soms wordt een kleine vergoeding gevraagd. 

Op de website www.dagvandehaagsegeschiedenis.nl 
staat het hele programma uitgebreid beschreven.                       

    @haagsarchief

Mede mogelijk 
gemaakt door
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	 Openingsoptreden door het Koninklijk 
 Mannenkoor Die Haghe Sanghers

	 Gratis koffie en thee in het VOC café met 
 ‘Gouwe ouwe muziek’

	 Gekke portretten door Rembrandt van Rijn

	 Optreden van muziekgezelschap 
 Slag ende Stoot

	 Fotobus: neem hier je gouden kiekje 
 meteen mee naar huis

	 Ontmoet Johan van Oldenbarnevelt 
 voordat z’n kop eraf ligt

	 Laat je betoveren door  magische wezens 
 die wonderlijke bellen blazen

	 Gouden koetsen rijden rond 
 
 Workshops

 Spice up your life met de Spice Girls en
 creëer je eigen specerijenmengsels

	 17de eeuwse hapjes proeven en bereiden

 Maak een molensteenkraag

	 Schrijf je eigen gouden tegelwijsheid op 
 een Delfts blauwtje

 Kom mozaïeken met scherven uit de 
 Gouden eeuw

	 Knutsel je eigen geldbuideltje

 Leer een officieel document met 
 zegel maken

	 Teken samen met je (klein) kind

 Voor de kids! Gratis op te halen 
 strippenkaart (in het VOC café) 

 Parcours met Hollandse spellen en  
 koekhappen 

	 Poffer dikkie 

 Springkussen Kasteel
 

  

1	 Haags Gemeentearchief  
Stichting Joods Erfgoed 
Den Haag 
Nederlands Muziek 
Instituut

2 Nationaal Archief
3 Tweede Kamer der 

Staten-Generaal 
4 Zuid – Hollands Landschap
5 Stichting de Ooievaart 
6 Monumentenzorg en 

Welstand 
Museumkwartier

7 Haags Openbaar Vervoer 
Museum

8 Stichting Vrienden van de 
Hofvijver  
Stichting Carillon

9 Gilde Den Haag
10	 Stichting	Tong	Tong
11	 Pulchri Studio
12	 Bibliotheek	Den	Haag	|	

Haagse	Tijden	|	HIP

13	 Mauritshuis 
Galerij Prins Willem V

14	 Informatie	Dag	van	de	
Haagse Geschiedenis

15	 Museum de 
Gevangenpoort

16	 Haags	Historisch	Museum
17	 Archeologie, natuur- en 

milieueducatie 
18	 Huygens’	Hofwijck	

Erfgoeddag 
Leidschendam-Voorburg

19	 Vereniging Vrienden van 
Den Haag

20	 Vereniging	Vrienden	van	
de Witt

21	 Buitenmuseum 
Stichting Vincent van Gogh 
Experience  Den Haag

22 Stichting Haagse Historie 
en Erfgoed  
Haags Historisch 
Magazine

23 Stichting de Haagse 
Willemsvaart

24 Stichting Haags 
Industrieel Erfgoed

25 Bier	in	Nederland
26 Stichting Atlantikwall 

Museum Scheveningen
27 Historische Vereniging 

Buitenplaats	Ypenburg
28 Bus 
 Haags	Bus	Museum
29 Bus 
 Haagse Vrijheidsweken
  

 
Stichting HISTORIE-KS

 Museum van Kleef

1 keer in je leven 
krijg je de kans om 
oog in oog met 
Willem van Oranje te 
staan! Als Vader des 
Vaderlands staat hij 
al sinds 1848 op zijn 
sokkel op het Plein. 
Tijdens de Dag van 
de Haagse 
Geschiedenis kan 
iedereen deze 
staatsman in de 
ogen kijken. Er wordt 
speciaal voor deze 
dag een enorme 
stellage gebouwd die 
het publiek in staat 
stelt op ooghoogte te 
komen en rond het 
beeld te lopen. Zie 
met eigen ogen hoe 
klein zijn hoofd is en 
hoe groot zijn voeten 
zijn en kijk ook eens 
naar de hond die aan 
zijn voeten ligt. 

 Sociëteit de Witte

VOC café

Workshop
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