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Vorstelijk
en Adellijk
leven
Hofcultuur
in en om
groen
Den Haag

In het midden van de
19e eeuw de wat
wonderlijke verschijning
van Alexine Tinne,
ontdekkingsreizigster en
verdienstelijk fotograaf.
Zij reed wild op haar
paard over het Voorhout
om de Haagse elite te
choqueren

Hoe leefde de Haagse elite? Waar had zij
haar buitenplaatsen? Wat is daar nog van
terug te vinden?
Met de geschiedenisapp ‘Vorstelijk en
Adellijk leven’ ga je terug naar toen.
Start bij het Haags Historisch
Museum. Of begin bij het Huygensmuseum Hofwijck, kasteel Duivenvoorde,
in Wassenaar of een ander punt op de
route, bijvoorbeeld een station.
Centraal staat het gebied rondom het
Lange Voorhout: een van de grootste,
mooiste en statigste pleinen van Europa,
en uitloper van het Haagse Bos.
Met je smartphone kun je naar binnen
gluren. Wat is er achter de gevels nog van
dat vorstelijk en adellijk leven te zien?
Met je smartphone reis je terug in de
tijd. Hoe zag een huis of plek er vroeger
uit? Verscheidene markante historische
personen treden voor het voetlicht.
Boeiende en belangwekkende gebeurtenissen uit het verleden raken uit de
vergetelheid.
De reis terug naar toen loopt via het
netwerk van fietsknooppunten. Rondom
het Haagse Voorhout (rondom fietsknooppunt 29) kan je het best wandelen, de rest
gaat het best op de fiets. De route heeft
een lengte van circa 60 kilometer. Je kunt
de route ook in etappes rijden.
Wil je meer weten? Surf naar www.
haagshistorischmuseum.nl. Of bezoek
de musea op de route: Haags Historisch
Museum, Kasteel Duivenvoorde en
Huygensmuseum Hofwijck. Een leuke
herinnering of zonder smartphone op
pad? Koop het Naar toen-boekje Vorstelijk en Adellijk leven met prentbriefkaarten en korte beschrijvingen van markante
plekken op de route.

‘Vier ananasse voor
den Koning op desselve huwelijk, twee
voor den 1e minister
Hertog van Bourbon’,
krabbelde Pieter de la
Court van der Voort
op de achterzijde van
de enveloppe waarin
een brief van de markies de Fenelon had
gezeten.

> download de gratis app > surf naar haagshistorischmuseum.nl

Vorsten natuurlijk, als
koning Willem II,
zijn gemalin Grootvorstin
Anna Paulowna van Rusland
en hun kinderen.

Zuiderburg stond bekend
om de angstaanjagende
collectie die zich in het
pathologisch anatomisch
museum bevond. Iedere
woensdag werd het huis
voor studenten en geneesheren uit de hele wereld
opengesteld om de collectie
te bekijken.

Met dank aan

