NIEUWSBRIEF no 9: oktober 2015
Beste leden van Die Haghe,
Na een pauze van twee maanden pakken we de draad van onze digitale nieuwsbrieven weer op.
Hieronder vindt u een aankondiging voor een themamiddag over Joods Den Haag in het Joods
Historisch Museum (1 november as.) en een kleine greep uit de berichtgeving over de opening van
onze jubileumtentoonstelling Held op sokkel in het Haags Historisch Museum.

Themamiddag Joods Den Haag in Amsterdam
In het Joods Historisch Museum is tot en met komende
zondag nog de tentoonstelling Haagse meesters van de
romantiek. De gebroeders Verveer herontdekt te zien. In
het kader van deze tentoonstelling organiseert het JHM
op zondag 1 november een themamiddag over Joods
Den Haag. Er zullen lezingen zijn over negentiendeeeuws Den Haag (door o.a. Jan Hein Furnée), een
rondleiding over de tentoonstelling en een optreden van
een mannenkoor met het Loflied voor Verveer.
Deelname is gratis op vertoon van een entreebewijs
voor het Joods Cultureel Kwartier of een Museumkaart.
Voor aanmelden en het volledige programma, zie de
website:
http://www.jhm.nl/actueel/evenementen/november/th
emamiddag-joods-den-haag

Opening jubileumtentoonstelling Held op sokkel

Het zal u niet ontgaan zijn: op vrijdag 2 oktober
vond de viering van het 125-jarig bestaan van
onze vereniging plaats. In het eerstvolgende
ledenbericht kunt u een uitgebreid verslag lezen
van deze bijzondere dag. Hier doen wij alvast
een greep uit de berichtgeving over de opening
van de jubileumtentoonstelling Held op sokkel
in het Haags Historisch Museum. Vooral de
aanwezigheid van onze beschermvrouwe H.K.H.
Prinses Beatrix heeft ervoor gezorgd dat
verschillende media aandacht hebben besteed
aan ons jubileum.
Op de website van het Reformatorisch Dagblad
is een fraaie fotoserie te bekijken:
http://www.refdag.nl/achtergrond/koninklijkhuis/prinses_beatrix_bij_opening_tentoonstelli
ng_held_op_sokkel_fotoserie_1_943313. Het
programma Blauw Bloed maakte een kort item
over het bezoek van de prinses. De uitzending is
hier terug te kijken: http://www.npo.nl/blauwbloed/03-10-2015/VPWON_1239771.

Tot slot nog twee aanbiedingen van boeken over Den Haag:
De heer W. Westerveld uit Huissen biedt tegen vergoeding deel 1 t/m 5 van de Historische Atlas van
`s-Gravenhage aan. Het betreft de delen die tussen 1915 en 1923 gedrukt zijn bij Mouton & Co.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via de mail: dw.westerveld@hetnet.nl.
De heer R. Duyndam biedt de hele serie Die Haghe jaarboeken van af het begin tot nu te koop aan
tegen een prijs van €650. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via de mail:
robert.duyndam@pandora.be

