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Welkom
Ten eerste welkom voor de nieuwe
abonnees op de nieuwsbrief van de website
www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse
zustersite.
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.

Deze maand....
In het begin van de maand werd het
holocaust-museum in Berlijn bezocht. Daar
bleek de familie Peereboom-Brilleman uit
Amsterdam geportretteerd te zijn, en later
werd een prachtig artikel over deze familie
gevonden. Door de redactie van OpNieuw,
een blad voor de Nieuwmarktbuurt in
Amsterdam, werd toestemming gegeven om
het over te nemen.
Het verhaal over Abraham Pakkedrager is
een verhaal over een jongen die ging
logeren bij zijn grootouders en daar
Voorwoord
slachtoffer werd van een granaatscherf van
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de het afweergeschut.
wijzigingen en toevoegingen op de website Meer informatie over de architecten van het
joodsamsterdam.nl en joodsrotterdam
Tip Toptheater werd gevonden en is
gedurende de maand voor het verschijnen
toegevoegd aan de betreffende pagina's.
van de nieuwsbrief.
Vervolgens werd er veel werk verricht rond
het verhaal over Fritz Klaber en verzet in
Informatie gezocht
We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke Westerbork en het laatste artikel voor
Amsterdam van deze maand gaat over de
informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke
geschiedenis van de Wilhelmina
details kunnen inzicht geven over
Catharinaschool, de school waar de site ooit
gebeurtenissen die het waard zijn om vast
te leggen. Uw informatie is welkom via deze mee begon.
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

deze maand op de Amsterdamse site:

deze maand op de Rotterdamse site:

3 mei - We mochten het verhaal over de
familie Peereboom - Brilleman, eerder
gepubliceerd in OpNieuw, overnemen.

10 mei - Samuel Gaïm Canes was rechter en
woonde op de Heemraadsingel in Rotterdam
(en later in Amsterdam).

5 mei - Ook in Amsterdam zelf vielen

11 mei - Het verhaal over rabbijn Jehoeda
slachtoffers onder de Joodse bevolking in de Löb, rabbijn in onder andere Rotterdam in
tweede wereldoorlog, het verhaal over
de 18e eeuw, is toegevoegd aan de website.
Abraham Pakkedrager. Maar ook het verhaal
over overleven.
7 mei - informatie over de architecten van
het Tip Toptheater is toegevoegd.

aanvullingen en verhalen over de besproken 24 mei - Over verzet in Westerbork, het
gebouwen, straten en buurten van harte
verhaal over Fritz Klaber
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

Op de Rotterdamse site deze maand 2
verhalen, over Samuel Canes, rechter, en
Jehoeda Löb, rabbijn. Verder wordt een
lezing voorbereid over Joods Rotterdam die
op 15 juni a.s. in het Joods Historisch
Museum in Amsterdam gehouden gaat
worden.
Begin juli kunt u de volgende nieuwsbrief
tegemoet zien. En daarna volgt een
vakantie, dus de nieuwsbrief over juli en
augustus wordt samengevoegd en komt
begin september uit.

25 mei - er zijn een aantal bronnen

opgenomen over het verzet in Westerbork.
30 mei - Met het verhaal over de
Wilhelmina-Catharinaschool begon deze

website. De geschiedenis van deze school is

Komende periode:
15 juni - Lezing over Joods Rotterdam in het
Joods Historisch Museum in Amsterdam.
Na 5 jaar werken aan de website over het
Joodse Erfgoed in Rotterdam nu een lezing
over deze stad.

gecontroleerd worden.

nu toegevoeged

Contact

Komende periode:

Alleen per mail
Facebook
Via deze link.
© en website: bmwd / disclaimer

15 juni - Lezing Joods Rotterdam in het JHM
te Amsterdam.

