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            1 april 2015 

 

JAARVERSLAG  2014 

 

1. Bestuurszaken JEDH 

 

-   Het bestuur heeft in 2014 vijf keer in het gebouw van het Cidi vergaderd. Bestuurslid Joke van 

Grootheest heeft in de loop van het jaar te kennen gegeven in mei 2015 als bestuurslid afscheid te 

nemen. Er zal naar opvolging worden gezocht. 

 

-   In maart 2014 is het Jaarverslag en het Financieel verslag over 2013 uitgebracht. Leden van het 

Comité van Aanbeveling en de donateurs van JEDH hebben de verslagen ontvangen. 

 

-   De ANBI-status moet nog worden aangevraagd.  

 

-   Secretaris (secr.) heeft eind 2014 een notitie gemaakt voor het structureel aanvragen van fondsen, 

noodzakelijk voor het uitvoeren van de projecten en activiteiten van JEDH. 

 

-  Het bestuur heeft een verzoek van NIG om van de kant van NIG vertegenwoordigd  te zijn in het 

bestuur, niet gehonoreerd.  

 

-  In verband met de demonstratie van enkel ISIS-leden in de Haagse Schilderswijk, waarbij ‘Dood aan 

de Joden’ werd  geroepen en de autoriteiten niet ingrepen, heeft het bestuur JEDH in de zomer zijn 

bezorgdheid uitgesproken aan het adres van burgemeester van Aartsen. Intern heeft JEDH zich 

beraden over veiligheidsaspecten tijdens het uitvoeren van de diverse projecten en manifestaties.  

 

-  Eind 2014 heeft het bestuur besloten Mike Durand als nieuw bestuurslid aan te trekken. Hiermee is 

Mike akkoord gegaan; hij zal in de eerstvolgende vergadering worden uitgenodigd. 

   

2. Contacten en samenwerking 

 

-   In de doelstellingen van de statuten van de stichting is opgenomen dat samenwerking wordt 

nagestreefd met organisaties en instellingen, die soortgelijke doelstellingen nastreven. JEDH onderhoudt 

contacten  met het Haags Gemeente Archief, het Haags Historisch Museum, het Museon, Stichting 

Joods Monument, Associatie Europees Joods Erfgoed en andere erfgoedinstellingen. Uit de 

samenwerking komt naar voren dat JEDH met recht een plaats in neemt in Den Haag, op het gebied 

van historie, cultuur en religie. 

 

-  JEDH heeft overleg gevoerd met Marco van Baalen, directeur van het Haags Historisch Museum wat 

betreft de wens van JEDH een expositie ‘Joods den Haag’ te organiseren door HHM. Dit heeft geleid tot 

een positief resultaat: van 5 juli tot 30 november 2016 zal deze expositie worden gehouden. Een 

bestuurslid  zal, wat betreft de inhoud van de expositie, betrokken worden in de aanloopperiode. 

Behalve de expositie wordt, ook door JEDH, een aantal nevenactiteiten ontwikkeld, zoals lezingen, 

wandelingen e.d.  

 

-  Voorzitter (vz.) JEDH is als adviseur betrokken bij de activiteiten van de Stichting Joods Monument. Het 

streven van JoMo is het totstandbrengen van een algemeen Joods Monument op het Rabbijn 

Maarsenplein. In dit project is tevens de gemeente Den Haag nauw betrokken. 

 

-  Op 8 mei 2014 hebben vz. en secr. een kennismakingsgesprek gehad met burgemeester van 

Aartsen. Deze staat zeer positief t.o. de JEDH en zegde zijn medewerking toe.  

 

-  Er is samenwerking met JEDH gezocht door de ontwerpers van het educatief project ´Ellis en Bernie´. 

Doordat JEDH niet garant kan staan voor de forse investering van de projectleiders, is de formele 

samenwerking niet voortgezet. Weliswaar heeft het bestuur JEDH een brief van aanbeveling gestuurd 

naar de projecthouders; dit i.v.m. hun verdere fondsenwerving.  
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-  Bij JHM Amsterdam is de mogelijkheid onderzocht voor een transfer van de namen van  de ruim 2100 

vermoorde Haagse Joodse kinderen naar het Museon Den Haag.   

 

3. Donaties 

 

JEDH heeft in 2014 van de Stichting David Roos-Weijl en van de Loge Hollandia een donatie ontvangen. 

Hiermee kon een aantal kosten worden gedekt, die zijn gemaakt voor de projecten die in 2014 werden 

uitgevoerd.  Het bestuur JEDH heeft de donateurs voor hun giften schriftelijk bedankt.  

 

4.  Projecten en manifestaties in 2014 

 

De stichting heeft in 2014 deelgenomen in de projecten: 

 

-  De Dag van de Haagse Geschiedenis op 29 maart 2014 op het Plein in Den Haag onder de titel Haags 

Vermaeck’. Corien heeft een lezing verzorgd in het Nutshuis en Martin een rondleiding door de 

voormalige Joodse Buurt. De kraam op het Plein werd druk bezocht. 

 

-  De Europese Dag van de Joodse Cultuur op 14 september 2014 onder de titel ‘Vrouwen in het 

Jodendom’. Martin heeft hierover  overleg gevoerd, met Vivian Colland, landelijk coordinator.  In het 

Nutshuis zijn lezingen gehouden over Ida Simons en over Joodse boekhandelaren. Er was een 

rondleiding in de voormalige Joodse Buurt en een afsluiting in de synagoge van de Liberale Gemeente. 

Het Haags Gemeentearchief stelde wederom, onder dankzegging, fraaie brochures ter beschikking  

 

-  Er is een samenwerkingsproject van de grond gekomen van diverse verenigingen en stichtingen, die 

zich in veel facetten gaan bezig houden met de geschiedenis van Den Haag.  

Dit op initiatief van Antoinette Visser, oud-directeur van HHM, en financieel ondersteund door Fonds 

1818. Intentie van de deelnemers in het project is om in 2015 te komen tot een gezamenlijk uit te geven 

kwartaalblad over de Haagse geschiedenis en een digitale portal. Vz. vertegenwoordigt JEDH.  

 

-  Planning van activiteiten om te komen tot een ‘Documentatiecentrum Joods Den Haag’ zijn  nog niet 

gerealiseerd. Hierover zal binnen JEDH eerst verder worden gediscussieerd. 

 

5. Lezingen, presentaties en rondleidingen in 2014 

 

28 jan -  Museon lezing ihkv de Internationale Holocaust Dag  – Geschiedenis van Joods Den Haag 

26 feb -  Israëlische ambassade lezing – Jacob Kann and the foundation of Tel Aviv 

                             10 mrt -  Liberaal Joodse Gemeente  rondleiding bij het Haags Gemeentearchief – Joodse               

                                           geschiedenis van Den Haag in documenten en afbeeldingen 

20 mrt -  Vrienden van de Hofvijver - Lezing Joods Den Haag  

29 mrt -  Nutshuis lezing ihkv de Dag van de Haagse Geschiedenis – Geschiedenis van Joods Den Haag 

              25 apr -  Die Haghe – rondleiding De Buurt 

              15 mei  - Liberaal Joodse Gemeente  rondleiding (2) bij het Haags Gemeentearchief – Joodse     

geschiedenis van Den Haag in documenten en afbeeldingen 

16 mei -  Haags Historisch Café lezing - Geschiedenis van Joods Den Haag 

              30 jun  -  Groep olv rabbijn L. v.d. Kamp lezing en rondleiding bij Haags Gemeentearchief – 

Geschiedenis Joodse vluchtelingkinderen in Den Haag 

              07 jul   -  Nederlands Israëlitische Gemeente rondleiding bij het Haags Gemeentearchief – Joodse 

geschiedenis van Den Haag in documenten en afbeeldingen 

              03 okt  - Protestante Gemeente Huizen – rondleiding De Buurt 

              10 nov - Lezersclub Breitnerlaan – Joods Den Haag 

              22 nov - Vrienden van Den Haag – rondleiding De Buurt 

              12 dec - Vrienden van Den Haag – rondleiding De Buurt  

 

6.  Voorgenomen projecten / activiteiten in 2015 

 

-  Er zal een educatief project ontwikkeld worden over ‘Joods Den Haag, in verleden en heden’, Dat zal 

resulteren in een educatief les- en lespakket dat bestemd is voor het Haagse onderwijsveld. Het pakket 

wordt voltooid in het voorjaar 2015. Vz. maakt hiertoe een bestuursnotitie. Ook zal gezocht worden naar 

externe ondersteuning i.v.m. het verwerkingsmateriaal voor docenten en leerlingen.  
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-  JEDH heeft het plan opgevat om een Jaarlezing in te voeren. De Jaarlezing kan gezien als ‘affiche’ en 

herkenningspunt van JEDH. Er is een breed scala van thema’s en onderwerpen, die in een lezing aan de 

orde kunnen komen. Op basis van een bestuursnotitie, heeft het bestuur besloten de lezing, de  

‘Mr. L.E. Visser Jaarlezing’ te noemen. (Mr. Visser was t.t.v. WOII president van de Hoge Raad).  

Prof. Judith Frishman (Leiden) is bereid om als extern adviseur op te treden.  

 

-  De Europese Dag van de Joodse Cultuur in 2015 is op 6 sepember en draagt de titel ‘Bridges’. Vivian 

Colland zal in het project weer een coördinerende rol spelen. 

 

-  JEDH zal in 2015 meedoen in het project ‘Open Joodse Huizen’. JHM Amsterdam heeft hierin een 

coördinerende taak. In 2015 zullen tussen de 10 en 15 steden in Nederland meedoen. 

 

- JEDH zal in 2015 meedoen in het project ‘Dag van de Haagse Geschiedenis’. Deze publieksdag wordt 

gehouden op 18 april. Tientallen organisaties doen aan het festival mee. 

7. Website JEDH 

 

Mike D., beheerder van de website JEDH, heeft eind 2014 een statistisch overzicht gegeven met het 

aantal website-bezoeken in 2014. Het waren 17.626 hits, waarvan 16.200 Nederland, waarvan 8.572 

Zuid-Holland. Corien G. heeft in 2014 de site opnieuw verrijkt met vele, zeer interessante artikelen.  

Graag ziet zij ook kopij van derden. 

Ook is een uitvoerige literatuurlijst aan de website toegevoegd. 

 

8.  Jaarrekening 2014 

 

Zie afzonderlijk document van de penningmeester. 

 

 

 

 

Martin Driessen 

voorzitter Stichting Joods Erfgoed Den Haag 

 

www.joodserfgoeddenhaag.nl 

joodserfgoeddenhaag@gmail.com 
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