
1973 – 2023
50 JAAR VRIENDEN

Op 16 mei 1973 werden de Vrienden van Den Haag officieel 

opgericht. Directe aanleiding was de voorgenomen sloop van 

het Kurhaus. Iets dat gelukkig niet is doorgegaan.

Gedurende het hele jaar organiseren wij diverse activiteiten 

om ons 50-jarig lustrum te vieren. Hier vindt u een overzicht. 

Per evenement zullen de details tijdig bekend gemaakt wor-

den via de nieuwsbrief of de Vriendenmail. 

Wij beginnen op 22 februari met een eerste jubileumlezing in 

een serie van vier. Deze lezing met aansluitend discussie zal 

gaan over de noodzaak van herstel van vertrouwen in het ge-

meentelijk bestuur en beleid ten aanzien van bouwplannen 

en de rol van de raad en Welstand daarbij. Alle leden van de 

gemeenteraad worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op 30 april is er de feestelijke opening van de grote kunstten-

toonstelling: 50 jaar Vrienden van Den Haag, in Kunstzaal 

van Heijningen. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling  

geven de Vrienden een mapje met tien ansichtkaarten uit 

met afbeeldingen van tentoongestelde werken.

De feestelijke viering van ons 50-jarig bestaan vindt plaats 

op zaterdag 13 mei in het voormalig stadhuis aan de  

Javastraat. ’s Middags wordt door diverse sprekers aandacht 

besteed aan de wenselijkheid van harmonische architectuur 

bij de invulling van nieuw te bouwen elementen in bestaan-

de Haagse gevelrijen en bij nieuwbouw in het algemeen. 

Onze voorzitter zal zijn feestrede houden in aanwezigheid 

van Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag.

Het avondprogramma zal een ontspannen karakter hebben, 

met muziek, een quiz en andere plezierige activiteiten.

Tegelijkertijd verschijnt het dubbeldikke jubileumnummer 

van Ons Den Haag. Dit is geheel gewijd aan 50 jaar ontwikke-

ling van de stad en de rol van de Vrienden daarin. Aan Jan 

van Zanen zal symbolisch het eerste exemplaar worden uit-

gereikt.  

Het jubileumjaar wordt voortgezet met nog drie lustrumle-

zingen. Op 10 juni een lezing gewijd aan de groene grandeur 

van Den Haag. Op 20 september discussiëren wij over nut en 

noodzaak van voldoende besef van de kwaliteit en geschie-

denis bij het behoud van (potentiële) monumenten. Wij slui-

ten het jubileumjaar op 8 november af met een bijeenkomst 

met als onderwerp ‘Klimaatbestendige stad aan zee’.

Het bestuur van de Vereniging

Vrienden van Den Haag

Gevangenpoort, olieverfschilderij van Ton van Steenbergen

De communicatie loopt dit jaar vooral via e-mail. Ontvangt u onze nieuwsbrief niet, geef dan uw e-mailadres door aan 

onze ledenadministratie (ledenadministratie@vriendenvandenhaag.nl). Heeft u geen e-mail, maar wilt u wel op de hoogte 

worden gehouden, neem dan contact op met de Vriendentelefoon (06 – 38 87 18 28).
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