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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
joodsamsterdam.nl en joodsrotterdam
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 zijn er weer veel nieuwe zaken aan
de sites toegevoegd. Helemaal van deze tijd is
het omvormen van de wandeltocht voor
Amsterdam naar een GPS-versie, die te lopen is
met een iPhone. Hiervoor moet men de app van
7scenes downloaden, een wachtwoord
aanvragen (allemaal kostenloos) en wanneer
men binnen 1 km van het startpunt is
(Frederiksplein) kan men de wandeltocht "Van
Frederik naar Rembrandt" opzoeken. De route
geeft aan waar men naartoe moet, en iedere
keer wanneer men in de buurt van een
bezienswaardigheid komt trilt de iPhone en
verschijnt een scherm met nieuwe informatie. 
Maar meer werd toegevoegd, deels naar
aanleiding van uw tips.

Zo is het verhaal van Virrie Cohen op de site
gezet maar ook over Emanuel Boekman. Voor de
Rotterdamse site zijn veel foto's gemaakt en
deze staan er nu grotendeels ook op.
Het verhaal van firma Peekel (met de
medewerking van de familie) is een groot nieuw
stuk op de site maar ook de emigratie met de
Uranium Steamship Company en de wijk
Katendrecht en de speciale positie van deze wijk
in de oorlog zijn nieuwe stukken.

Zoals altijd zijn uw bijdragen en suggesties weer
welkom. 

deze maand op de Amsterdamse site:

6 mei - Jerry Meents vertelt over zijn ervaringen
in Jozeboko in Wijk aan Zee. 

9 mei - de GPS versie van de 1e wandeltocht is
beschikbaar. Op dit moment alleen via de
iPhone. Informatie over de locaties terwijl u de
tocht loopt. Meer informatie via deze link.

9 mei - Virrie Cohen was directrice van de
creche op de Plantage Middenlaan en zorgde
voor het wegsmokkelen van tientallen kinderen.

12 mei - Hoe vertrokken de mensen die
gedeporteerd werden Amsterdam? Niet alleen
via de schouwburg. Een artikel in Ons
Amsterdam leidde tot deze pagina. 

30 mei - Het verhaal van Emanuel Boekman,
wethouder in Amsterdam, is toegevoegd. 

deze maand op de Rotterdamse site:

6 mei - Op vele pagina's zijn nu foto's
aangebracht. 

8 mei - Een artikel over het Rotterdamse
leerhuis is opgenomen. 

8 mei - De Rotterdamse site heeft nu ook een
slideshow op de indexpagina (beginpagina). 

9 mei - Op de indexpagina staat een google
kaart. Hier is nu ook de brandgrens ingetekend. 

9 mei - Virrie Cohen was verpleegster in het
Joods Weeshuis op de Mathenesserlaan. 

10 mei - Firma H Peekel werd opgericht door
Hartog Peekel. Het verhaal van dit bedrijf en
deze familie via deze link. 

14 mei - Rond 1800 als Leonardus Davids in
Rotterdam een vooraanstaand geneesheer, die
samenwerkte met Jenner voor de bestrijding van
pokken. 

16 mei - Een artikel over de Uranium Steamship
Company is toegevoegd.

23 mei - Katendrecht is toegevoegd.
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