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 Beste bezoeker 
van het Haagsch College

Hartelijk welkom bij het Haagsch Foto College in 
Perscentrum Nieuwspoort. In samenwerking met 
PictureThis, het Haagse fotoplatform, zoomen we 
vanavond in op de parlementaire fotografie.

Politiek en fotografie zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Een beeld zegt meer dan duizend 
woorden, zeker in de politiek. Een goede foto kan 
een politicus maken, een slechte hem jarenlang 
achtervolgen. Maar wat maakt een politiek foto 
iconisch? 

Lars Boering, directeur van World Press Photo geeft 
een mini-college over politieke fotografie. Hij legt uit 
waarom bekende beelden in ons collectieve geheugen 
zijn gegrift. En kunnen beelden doorslaggevend zijn 
tijdens de verkiezingen?  

De ervaren Binnenhof-fotografen Freek van den Bergh 
en Martijn Beekman geven ons een uniek inkijkje in 
hun dagelijkse werk. Hoe ziet de politiek eruit door de 
lens van een parlementair fotograaf? Achter hun foto’s 
blijken verrassende verhalen te zitten die een hele 
nieuwe blik werpen op onze politici.

Inhoudelijke goodiebag
Als dank voor uw komst bieden we u in samenwerking 
met Repro van der Kamp deze inhoudelijke goodiebag 
aan. Hierin vindt u een aantal mooie politieke foto’s 
uit het archief van Martijn Beekman en Freek van den 
Bergh.



Agenda Haagsch College

22 februari - Trump Update

20:00 uur - Perscentrum Nieuwspoort
Een inreisverbod, knetterende ruzie met journalisten 
en twittertirades over ‘zogenaamde’ rechters. 
Trump neemt in zijn eerste presidentiële weken 
geen gas terug. President Trump lijkt verdacht 
veel op de campaigner Trump. Wat staat ons de 
komende vier jaar te wachten? Willem Post gaat in 
de eerste maandelijkse Trump Update in gesprek 
met Bernard Hammelburg en Jan Postma over de 
wittebroodsweken van de nieuwe president.

26 februari - Het Grote Debat College

19:00 uur - Perscentrum Nieuwspoort
Het is al weken een gespreksthema op het Binnenhof. 
Wie mag meedoen aan het premiersdebat van RTL? 
Deelname kan zomaar eens van doorslaggevend 
belang zijn. Samen met Lars Duursma kijken we naar 
het debat. Vooraf geeft deze oud-wereldkampioen 
debatteren een mini-college en vertelt ons de fijne 
kneepjes van het debatvak. Tijdens de uitzending 
zien we de lessen gelijk in de praktijk. Welke trucs 
gebruiken de politici?

Houdt onze site haagschcollege.nl in de gaten voor 
de komende colleges. We hopen u de volgende keer 
weer te begroeten.

De initiatiefnemers van het Haagsch College,
Freek Ewals en Vincent Rietbergen



TRUMP UPDATE
@ NIEUWSPOORT
Maandelijkse update over alle ontwikkelingen in Amerika

22 februari 
NIEUWSPOORT



Uit het archief 
van Martijn Beekman







DE OPGAVEN VAN HET 
OPENBAAR BESTUUR
Digitalisering, vernetwerking en verknoping van steeds grotere vraagstukken. 
Ontwikkelingen die zorgen voor pittige uitdagingen voor bestuurders en 
ambtenaren. Want hoe komt u tot oplossingen die aansluiten bij de huidige 
fundamentele transities in het fysieke, sociale en veiligheidsdomein?
Berenschot ondersteunt uw organisatie bij deze opgaven. Door het systematisch 
verbeteren van sturing. Door inhoudelijke expertise op het vlak van bijvoorbeeld 
de Omgevingswet, decentralisatie, integriteit en informatieveiligheid. En door 
het optimaliseren van secundaire processen. Dit doen we vanuit onze eigen visie, 
gebaseerd op jarenlange praktijk en wetenschap.
Meer weten? Download de brochure ‘Berenschot en het openbaar bestuur’ op 
www.berenschot.nl/openbaarbestuur











HET GROTE
DEBAT COLLEGE
Les van Lars Duursma + eten tijdens het RTL premiersdebat 

26 februari 
NIEUWSPOORT



Marieke Blom, Staat van de Economie
25 januari, Perscentrum Nieuwspoort
Foto’s: Michelle Zandbergen

Frank Pieke, Het Grote China College
30 januari, Perscentrum Nieuwspoort
Foto’s: Suzanne al-Taie



Inauguratie president Trump
20 januari, Perscentrum Nieuwspoort

Foto’s: Michelle Zandbergen

Lodewijk Asscher, Avond met de Vicepremier
23 januari, Paard van Troje

Foto’s: Martijn Beekman



Beeld is in de wereld waarin wij leven steeds bepalender. We denken steeds meer in beelden.

We communiceren steeds meer in beelden. Beelden lijken onze nieuwe woorden.

dpa picture alliance is een beeldbank met meer dan 25 miljoen foto’s. Dagelijks stromen er

honderden nieuwe foto’s binnen. Foto’s van nu en foto’s van toen. Van over de hele wereld, met

als specialisatie Duitsland. www.picture-alliance.com. Voor uw communicatie en publicaties.

Contact voor Nederland: Edouard van Arem | Strandhuis Communicatie

www.picture-alliance.com | 06 46 13 33 91 | foto@strandhuis-communicatie.nl

De werelD
in beelDen
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Uit het archief van 
Freek van den Bergh















denhaag@pakkenfabriek.nl | 070 752 1283
www.pakkenfabriek.nl
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*geldig jan/feb 2017 op nieuwe collectie voor Haagsch College bezoeker - betreft Michaelis overhemd
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YoungTheHague verbindt & inspireert

YoungTheHague is hét  stadsbrede netwerk waar overheid 
en bedrijfsleven samenkomen: een netwerk voor álle young 
professionals in Den Haag. Dankzij YoungTheHague 
kunnen young professionals contacten opdoen buiten hun 
eigen organisatie en een ‘kijkje over de schutting’ nemen. 

Benieuwd welke YoungTheHague evenementen eraan 
komen of wil je zelf actief worden? Check de agenda 
en vacatures op www.youngthehague.nl! 

Ben jij een young professional en woon of werk je in 
Den Haag? Dan wordt het tijd dat je YoungTheHague 
leert kennen!

YTH Flyer A5 dubbelzijdig 14-06-2015.indd   1 15-06-15   14:35



Aantekeningen Haagsch Fotocollege





Aantekeningen Haagsch Fotocollege



Hét Haagse platform voor 
de nieuwsgierige fotograaf

Den Haag en fotografie, beiden in de ruimste zin van het woord. Daar gaat het bij PictureThis over. 
Door het organiseren van bijeenkomsten, door het met elkaar in contact brengen van professionele 
fotoliefhebbers, door het publiceren van een agenda en door het promoten van activiteiten, willen we 
fotografie vanuit de hele wereld voor het voetlicht brengen van die liefhebbers uit onze regio.

Viermaal per jaar organiseren wij bijeenkomsten in het Fotomuseum Den Haag. Met verrassende 
sprekers, mooie fotografie en interessante onderwerpen die meestal over de fotografie zelf gaan en 
soms het onderwerp fotografie raken.
Onze doelgroep zijn fotografen, fotojournalisten, beeldredacteuren, beeldresearchers, laboranten, 
beeldbewerkers, fotoverzamelaars, beeldkenners, opdrachtgeves, vormgevers, art-directors, 
docenten. Mensen voor wie fotografie meer dan een hobby is. Al zijn ook die van harte welkom. 

Ons vertrekpunt is de journalistieke, documentaire fotografie. Het beeld dat onze wereld en omgeving 
verslaat en vastlegt. Maar het umfeld kan groeien. We zullen zien wat het eindstation zal zijn.
In 2017 organiseren we weer vier reguliere bijeenkomsten: 22 maart, 21 juni, 27 september, 29 
november. Toegang is 7,50. Vrienden van PTDH betalen 22,50 per jaar (4 bijeenkomsten).
http://picturethisdenhaag.wixsite.com/picturethis

Foto’s: Studio Oostrum en Studio Nelson
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