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Welkom

Deze maand....

Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op De vakantieperiode is weer voorbij en het werk aan deze site is weer hervat.
de nieuwsbrief van de website

De afgelopen maanden hebben vooral in het teken gestaan van de landverhuizers.

www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse

In Amsterdam kennen we het Lloydhotel waar vandaan vele landverhuizers naar -met name- Zuid

dochtersite.

Amerika zijn vertrokken. Het Lloyd had zelfs een mikwe (ritueel bad).

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke

Op de Rotterdamse site stond nog niets over de landverhuizers, terwijl 10% van de Amerikanen

veranderingen in de afgelopen maand op de site afstamt van mensen die via Rotterdam vertrokken. En van die 10% waren er veel van Joodse
zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om afkomst, weggedreven door de pogroms in het oosten van Europa.
uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie.

Hoewel nog in ontwikkeling is er al heel wat over deze landverhuizers in de Rotterdamse site

Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden

opgenomen. Een en ander werd overigens opgestart na een gesprek met de Rabbi van de liberale

weten dat deze site bestaat.

gemeente van Rotterdam. Hij was getipt door een lezer van de site en een inspirerende

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

ontmoeting was het gevolg. De rabbijn helpt nu om de puntjes op de i te zetten voor wat de
religieuze informatie betreft.
Amsterdam komt er deze keer een beetje bekaaid vanaf. Daarom ook de vraag voor tips. Zoals in
het gesprek met de rabbijn: "heb je hier wel eens aan gedacht" kan een stortvloed aan nieuwe
artikelen voor de site opleveren. Tips zijn altijd welkom via deze link.

maand voor het verschijnen van de nieuwsbrief. Deze maand op www.joodsamsterdam.nl

en op rotterdam.joodsamsterdam.nl

Informatie gezocht

Gesprek met de Rabbijn

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

Johnny en Jones
4 juli - Leo Cohen kon zich nog het lied
herinneren dat door Johnny en Jones in
Westerbork gezonden werd. Het is hier te
vinden.
Deportatie
16 juli - Het artikel over de deportatie is
aangevuld met een stuk over de rol van de
politie.
Liberale Sjabbat
30 aug - Het gedeele over de liberale Sjabbat
heeft een aanvulling gekregen - met dank aan
Rabbijn Ringer van de Liberale Gemeente van
Rotterdam.

16 aug - joodsrotterdam heeft de aandacht
getrokken van de rabbijn van de liberale
gemeente in Rotterdam - Hillegersberg. Een
inspirerende ontmoeting was het gevolg wat
resulteerde in een idee voor onderstaande
artikelen. Daarnaast heeft de rabbijn geholpen
om een aantal fouten in de site te herstellen.
Rotterdam emigratiestad
16 aug - Rotterdam was de poort naar de
Nieuwe Wereld, ook voor een groot aantal Oost
Europese Joden. Een artikel in ontwikkeling is
opgenomen in de site.
Elim
16 aug - Elim was een van de organisaties die
zich bekommerde om de Joodse landverhuizers
- zij het wel met tevens het oogpunt hen te
bekeren tot het christendom.
Montefiore
16 aug - Montefiore was de andere organisatie
die nog meer mensen op weg gehilpen heeft.
Huisvesting emigranten
23 aug - Waar bleven de emigranten in
Rotterdam? Een interaktieve kaart van de
locaties is toegevoegd.
Liberale Sjabbat
30 aug - Het gedeele over de liberale Sjabbat
heeft een aanvulling gekregen - met dank aan
rabbijn Ringer van de Liberale Gemeente van
Rotterdam.
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