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Welkom
Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op
de nieuwsbrief van de website
www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse
dochtersite. 
In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke
veranderingen in de afgelopen maand op de site
zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om
uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie.
Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden
weten dat deze site bestaat.

Voorwoord 
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de
wijzigingen en toevoegingen op de website
www.joodsamsterdam.nl en
rotterdam.joodsamsterdam.nl gedurende de
maand voor het verschijnen van de nieuwsbrief.

Informatie gezocht 
We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke
informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke
details kunnen inzicht geven over
gebeurtenissen die het waard zijn om vast te
leggen. Uw informatie is welkom via deze link.

Links 
Deze site heeft geen advertenties en heeft geen
commercieel karakter. Deze site wil een plek
geven aan de Joodse sporen in Mokum en
Rotterdam en respectvol deze sporen, de
mensen en de gebruiken een plek geven. We
worden graag gelinkt op andere sites, maar
zullen geen advertenties plaatsen. Wij niet op
andere sites, omdat daarvoor geen geld is,
andere sites niet bij ons, omdat wij geen geld
willen verdienen met dit stuk geschiedenis. 

Oproepen:
Behalve ideeen en suggesties zijn aanvullingen
en verhalen over de besproken gebouwen,
straten en buurten van harte welkom.

Herinneringen aan Artis
Wat zijn uw herinneringen aan het Joodse
karakter van Artis - of aan de onderduik? 

Vertalingen
Bij alle hoofdgroepen is er een index
opgenomen. Deze is ook vertaald in het Engels
en Duits, maar deze willen we ook vertalen in
het Hebreeuws. We zoeken nog hulp voor
Hebreeuws.

Contact 
Alleen per mail

Deze maand....

Deze maand kenmerkt zich door het nieuwe
boek over de ervaringen in de kampen Vught,
Westerbork en ook de Hollandse Schouwburg
van Klaartje de Zwarte - Walvisch. Met een
trefzekere preciezie geeft ze een duidelijk beeld
van de situatie van deze kampen. Het
manuscript werd onlangs (her)ontdekt. Maar
ook Rachel Frankfoorder, het persoonlijke
verhaal van Gerrit Meens (een lezer van deze
site), Eduard van Raalte, Daniël Ezechiels en
dergelijke zijn deze maand op de site
aangebracht. 

Komende maand begint het proces tegen John
Demjanjuk. Er is al eerder getipt over het feit dat
het kamp Sobibor niet is opgenomen op deze
site, terwijl toch 19 treinen naar dit kamp
gegaan zijn.
In de komende maand zal hieraan gewerkt
worden. Aflsluitend is het goed mogelijk dat de
samensteller van deze site in februari naar Yad
VaSjem gaat in Jeruzalem. We houden u op de
hoogte.

Deze maand op www.joodsamsterdam.nl

1 nov - Strafkamp Ommen was een strafkamp
en daarom niet in eerste instantie bedoeld voor
Joodse gevangenen in de oorlog. Maar toch
zaten er nog 8 Joden gevangen. Meer informatie
via deze link. 

8 nov - Margot Frank is nu ook opgenomen op
deze website.

14 nov - Een uitgebreid persoonlijk verhaal van
Gerrit Meents, bewoner van de Transvaalbuurt,
staat op de site. 

22 nov - Een verzetsstrijder van het eerste uur,
en een van de vrouwen die Margot en Anne
Frank in Bergen Belsen heeft meegemaakt, was
Rachel Frankfoorder. 

29 nov - Klaartje Walvisch schreef het deze
maand uitgekomen dagboek "Alles ging aan
flarden". Een schreinend ooggetuigenverslag
van haar verblijf in de Zentralstelle, de
Hollandse Schouwburg, kamp Vught en
Westerbork. 

en op rotterdam.joodsamsterdam.nl 

15 nov - Aäron Pinhashick was de eerste Joodse
Rotterdammer die werd vermoord in de oorlog.
Hij wordt genoemd in het boek "Moord te
Rotterdam" van commissaris Blaauw (dat boek
zoeken we). Al kort is zijn relaas opgenomen. 

16 nov - De informatie over Hartog Hijman Tels
is uitgebreid. 

16 nov - Maurits Denekamp, bekend kinderarts
te Rotterdam, is toegevoegd.

21 nov - Daniël Mozes Ezechiëls was de eerste
Joodse Rotterdammer die gemeenteraadslid
werd. 

22 nov - Eduard Ellis van Raalte was lid van de
Rotterdamse gemeenteraad. 
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