
Eline Vere - Louis Couperus
Een Haagse historische literaire klassieker is natuurlijk ...
Eline Vere geschreven door Louis Couperus. Deze 
psychologische roman werd geschreven in de periode 
1887-1888. Couperus schreef Eline Vere in het huis van 
zijn ouders aan de Surinamestraat 20 in Den Haag.

Panorama Mesdag album - 
John Sillevis

140 jaar geleden werd het Panorama Mesdag geopend. 
Het 1660 vierkante meter grote geschilderde panorama laat 

je denken dat je op een duintop staat, met uitzicht op de zee, het 
strand, het vissersdorp Scheveningen en de zomerbadplaats. Het boek 

Panorama Mesdag album geschreven door John Sillevis is zeker de moeite 
waard  om te lezen en te bekijken. Dit geldt ook voor het prentenboek Aap & Mol in 

Museum Panorama Mesdag geschreven en getekend door Gitte Spee dat speciaal voor 
het 140 jarig bestaan hiervoor is uitgegeven.

Boeken cultuurlijst
De medewerkers van Bibliotheek Haagse Hout 
hebben speciaal voor jou onze cultuurboeken-
tips op een rijtje gezet. Geniet ervan. 

De archeologie van Den Haag - 
Anne de Hingh en Evert van Ginkel
De archeologie van Den Haag is geschreven door 
Anne de Hingh en Evert van Ginkel. Het is een 
archeologisch overzicht van de Haagse regio in 
boekvorm. Interessant om te lezen en te zien hoe 
de mensen vroeger in deze omgeving leefden!



100 jaar modern Den Haag: 
van Nirwana tot Central Innovation District - 
Eric Vreedenburg en Marcel Teunissen 
100 jaar modern Den Haag: van Nirwana tot Central 
Innovation District geschreven door Eric Vreedenburg 
en Marcel Teunissen geeft een mooi overzicht en een 
beschrijving van het bouwen in Den Haag vanaf het 
interbellum tot heden. Prachtige foto’s van bijzondere 
Haagse gebouwen illustreren dit boek!

Confettiregen - Splinter Chabot 
Bijzonder is ook de Haagse familie Chabot. Naast 
vader Bart bevinden ook zijn zonen Sebastiaan, Maurits 
en Splinter zich op het schrijversgebied. Confettiregen 
door Splinter Chabot staat op dit moment erg in de 
belangstelling. Het is een autobiografisch verhaal over 
Chabots coming-out en de weg ernaartoe. 

Boeken cultuurlijst

Ut nieuwe groen-geile boekie - 
Sjaak Bral, Marnix Rueb en RJ Rueb 
Ut nieuwe groen-geile boekie met de offesjeile spelling 
vannut haags kan niet ontbreken op deze cultuurlijst! 
Geschreven door Sjaak Bral, Marnix Rueb en RJ Rueb 
en geïllustreerd door Marnix Rueb. Het is een absolute 
aanrader voor alle Hagenezen en anderen die het 
Haags ‘een warrum hagt’ toedragen.



Nog meer leestips
Ook tippen we natuurlijk voor deze Haagse lijst Sonny Boy van Annejet van der Zijl en 
Mevrouw mijn moeder van Yvonne Keuls. Niet speciaal Haags maar wel héél bijzonder 
is het boek Duizend dingen over Nederland. Charlotte Dematons tekende Nederland 
op een zeer detaillistische en herkenbare manier; Jesse Goossens heeft de teksten erbij 
geschreven.
Tot slot is de young-adult trilogie De groene bloem van Floortje Zwigtman een verhaal dat 
zich afspeelt in het Victoriaanse Engeland. De zestienjarige hoofdpersoon in het boek komt 
in een wereld terecht van glamour, miljonairs en ... kunstenaars! 

Haags Speelkwartier - Leo Blokhuis 
Den Haag werd in de late jaren vijftig en de jaren zestig 
de grootste beatstad van Nederland: van de Indo-rockers 
tot de Golden Earring, van Q65 tot Shocking Blue - in 
Den Haag wemelde het van muzikaal talent en klonk 
het geluid van een nieuwe generatie. Muziekwinkel Nico 
Servaas speelde daar een centrale rol in. Wie niet bij 
Servaas kwam hoorde er niet bij. In Haags Speelkwartier 
vertelt Leo Blokhuis aan de hand van het verhaal van 
de winkel en zijn klanten het verhaal van de bloeiende 
muziekscene van de jaren zestig en van de geboorte van 
de rockmuziek.

Boeken cultuurlijst

Bieb070@Home met deze maand extra veel cultuur! 
Kijk voor meer cultureel aanbod op onze website en social media.

www.bibliotheekdenhaag.nl


