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Welkom

Deze maand....

Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op Al een aantal jaren heb ik het genoegen om

Verder is in deze maand gewerkt aan de

de nieuwsbrief van de website

Benjamin Flesschedrager persoonlijk te

navigatie door de site. Een plan voor een totale

www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse

kennen. In februari was ik bij hem thuis waar ik

restyling ligt in de koelkast, inmiddels is de

zustersite.

bijzonder hartelijk ontvangen werd door

hoeveelheid informatie zo groot dat een

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke

Benjamin en Rachel. Zijn verhaal, dat meer dan

restyling geen eenvoudige klus is. Zowel het

veranderingen in de afgelopen maand op de site bijzonder is, staat op de site.

Amsterdamse deel als het Rotterdamse bevatten

zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om Het verhaal over Max Hamburger stond al op de enkele duizenden artikelen en daarom is de
uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie.

site, maar er kwamen meer gegevens vrij bij zijn inventarisatie van die artikelen bijgewerkt. Bij

Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden

overlijden, afgelopen juli. Daarom zijn er wat

beide sites is de navigatie via de kaart ook

weten dat deze site bestaat.

aanvullingen gedaan.

uitgebreid én wanneer een artikel bestaat uit een

Een eerste oproep via facebook en twitter voor

aantal pagina's wordt het nu makkelijker om

Hennie de Haas heeft niets opgeleverd. We

daar doorheen te bladeren. En er blijven wensen.

hopen nu wel, via de nieuwsbrief. Over het

Zo is de introductiepagina in het hebreeuws

gezin waaruit Hennie komt is bekend dat ze

vertaald door google translate en weten we

allen vermoord zijn, maar over Hennie is niets

zeker dat die vol fouten zit. Een correctie daarop

bekend. Op dezelfde foto staat een tweeling,

of een goede vertaling van de introductiepagina

vriendinnen van Hennie. Die namen zouden we

is zeer welkom.

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

ook graag achterhalen. De locatie is met grote
zekerheid wel bekend, speeltuin Oud Valkeveen. In de komende periode komt er meer aandacht
Het ene contact leidt tot het andere en zo kon

voor de Joodse Raad. Deze organisatie had een

het artikel over Trudel van Reemst - de Vries in bijzonder groot aantal medewerkers - waarmee
de afgelopen periode worden aangepast en via

getracht werd levens te redden - en wanneer de

leggen. Uw informatie is welkom via deze link.

haar zoon worden voorzien van betere foto's. In locaties en afdelingen van de raad

Links

de komende periode komen er nog een paar

geinventariseerd worden wordt dat beeld

correcties.

duidelijker. Naast alle andere tips is informatie

Met name de Sefardiem in Amsterdam hadden

over dit onderwerp zeer welkom.

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.
Vertalingen
Bij alle hoofdgroepen is er een index
opgenomen. Deze is ook vertaald in het Engels
en Duits, en het Hebreeuws. De Hebreeuwse
vertaling moet nog gecontroleerd worden.
Contact
Alleen per mail
Facebook
Via deze link.

een zeer uitgebreid net van sociale instellingen.
Deze staan nu op de site.
In Rotterdam viel de familie Solser op. Adrienne
Solser was een beroemd artieste. Meer leden
van haar familie waren bekend en beroemd in
het Nederland van de vorige eeuw. Verder
ontbrak Dordrecht nog bij de Rotterdamse site,
deze plaats is nu ook toegevoegd.
deze maand op de Amsterdamse site:

deze maand op de Rotterdamse site:

2 sep - Benjamin Flesschedrager werd in een

23 sep - Variété-artieste Adrienne Solser is

vuilnisbak de creche tegenover de Hollandse

toegevoegd aan de site.

Schouwburg uitgesmokkeld. Zijn verhaal staat
op de site.

29 sep - Dordrecht is toegevoegd aan de site.

8 sep - Het verhaal over Max Hamburger is

sep - navigatie via de kaart. De navigatie via de

uitgebreid. Max overleed op 2 juli 2012 en een

kaart door de website is in de afgelopen periode

aantal nieuwe gegevens zijn opgenomen in het

uitgebreid. Niet alleen locaties zijn verder

artikel.

opgenomen, ook personen die aan een locatie
kunnen worden gekoppeld staan nu al voor een

10 sep - We zoeken Hennie de Haas. Haar

groot deel op de kaart. Het resultaat is hier te

verhaal staat hier, en wellicht heeft Hennie de

zien, en via de hoofdpagina van de website.

oorlog overleefd. Wie weet meer?
sep - navigatie per pagina. Verschillende
15 sep - Het verhaal over verzetsstrijdster

bladzijden hebben zo'n lang verhaal dat deze

Trudel van Reemst - de Vries is opgenomen.

verhalen gesplitst worden. Navigatie in de kop
van zo'n verhaal maken het nu makkelijker om

19 sep - Wat er na de oorlog gebeurde met het
Provinciaal Ziekenhuis in Santpoort weten we
door een lezer van de site.
23 sep - hoe zat het in de 17e en 18e eeuw met
de sociale instellingen? Hier een artikel over de
sefardiem.
sep - navigatie via de kaart. De navigatie via de
kaart door de website is in de afgelopen periode
uitgebreid. Niet alleen locaties zijn verder
opgenomen, ook personen die aan een locatie
kunnen worden gekoppeld staan nu al voor een
groot deel op de kaart. Het resultaat is hier te
zien, en via de hoofdpagina van de website.
sep - navigatie per pagina. Verschillende
bladzijden hebben zo'n lang verhaal dat deze
verhalen gesplitst worden. Navigatie in de kop
van zo'n verhaal maken het nu makkelijker om
heen en weer te bladeren tussen de pagina's.
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heen en weer te bladeren tussen de pagina's.

