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Welkom

Deze maand....

Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op Het was een maand van een aantal

Twee marktkoopmannen van de Albert Cuyp in

de nieuwsbrief van de website

herdenkingen. In Rotterdam werd het prachtige

Amsterdam waren Andries Agsteribbe en

www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse

Kindermonument onthuld. We waren er bij en

Machiel Gobets. Machiel vertelt zijn verhaal in

zustersite.

ter gelegenheid van de onthulling

een documentaire. Verder is de Joodse Invalide

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke

reconstrueerden we wat vindbare gegevens over opgenomen in de site en naar aanleiding van

veranderingen in de afgelopen maand op de site het gezin Grijsaart..

een proefschrift het verhaal over Moortje, de kat

zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om Twee artiesten uit de Zandstraatbuurt waren

van Anne Frank.

uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie.

Dumas en De Haas. Hun verhaal staat bij het

Weer veel nieuwe verhalen op de site. De

Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden

Rotterdamse deel. Verder werd het verhaal over

nieuwsbrief is deze keer vroeg samengesteld

weten dat deze site bestaat.

dordrecht uitgebreid met Oscar Cahen, de

aangezet tussen 27 april en 9 mei we er even

populaire huisarts uit deze plaats.

niet zijn.

Deze maand werd het Rijksmuseum heropend

Via facebook worden echter wel berichten

met in de collectie de kampjas van Isabel

verspreid, deze zijn van te voren ingesteld.

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.
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

Wachenheimer. Haar verhaal is gereconstrueerd.
Op 25 april werd een plaquette in Brielle
opnieuw onthuld, en de namen op deze
plaquette hebben nu een plaats.
deze maand op de Amsterdamse site:

deze maand op de Rotterdamse site:

1 apr - Het verhaal over het poppenhuis van

1 apr - Maurice Dumas en Duifje de Haas waren

Marjan Drukker staat op de website.

populaire artiesten in het begin van de vorige
eeuw.

1 apr - Max Heymans was een beroemd
Nederlands couturier.

3 apr - het bijzonder leven van Marjorie EberléGotlib.

7 apr - het verhaal over de Manegestraat is
uitgebreid met het verhaal over Jakob Tropp en

4 apr - het verhaal over de Dordtse arts Oscar

Manja Kolenbrener.

Cahen.

14 april - bij de sociale instelling was De Joodse 6 apr - Het verhaal over behangselfabriek Cohen
Invalide nog niet opgenomen in de site - nu

is uitgebreid.

wel.
7 apr - Het verhaal over het weeshuis in
16 april - Moortje was de poes van Anne Frank.

Rotterdam is uitgebreid.

Deze maand kwam een boek uit over poezen in
verdrukking en verzet, en het verhaal over

10 april - ter gelegenheid van de onthulling van

Moortje wordt daar nader belicht.

het Kindermonument in Rotterdam een korte
biografie van het gezin Grijsaart uit Rotterdam.

21 april - Andries Agsteribbe was een
marktkoopman op de Albert Cuyp.

10 april - een foto's van de onthulling van het
Kindermonument.

24 april - Machiel Gobets was een
marktkoopman op de Albert Cuyp. Hij vertelt

13 april - In de collectie van het heropende

zijn verhaal op de website.

Rijksmuseum bevindt zich de kampjas van Isabel
Wachenheimer. Het verhaal over haar

Oproep:

gereconstrueerd.

Filmmaakster zoekt verhalen, foto's en ander

Alleen per mail

materiaal over vooroorlogs Joods leven in de

14 april - De Joodse sporen in de Hoogstraat

Amsterdamse Uilenburgerstraat

zijn verder geinventariseerd.

Facebook

en Rapenburgerstraat en omgeving. Wij zijn

Via deze link.

benieuwd naar familiegeschiedenissen en stille

25 april - een plaquette voor leerlingen van de

getuigen, voor een film die wordt

HBS in Briellle (tegenwoordig het Maerlant-

gemaakt in opdracht van de Joodse Omroep.

college) is vandaag opnieuw onthuld op de

Contact via dit adres.
© en website: bmwd / disclaimer

nieuwe locatie.

