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De volgende activiteiten staan op het programma:
Op 18 mei a.s. vindt een presentatie plaats op Yad Vashem en in
samenwerking tussen het Centrum en Yad Vashem van vier Nederlandse
boeken, die vertaald zijn in het Ivriet. Een van de vier boekvertalingen, Amor
Fati, is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met ons Centrum. Wij
organiseren die studiedag op 18 mei samen met Yad Vashem. Nadere
informatie is de komende dagen te vinden op onze website.
Op 11 juni a.s. wordt de A.V. van het Centrum voorafgegaan door een lezing
van een student, die zijn MA-these heeft geschreven over "De oprichting in
1929 in Amsterdam van de Nijverheidsschool voor Joodse Jongens". Deze
school werd opgericht door en genoemd naar A.B. Davids en bleef geopend
tot hij in 1942 door de Nazis gesloten werd.
6-10 augustus
World Congress of Jewish Studies. Het Centrum sponsort een sessie met vier
sprekers. Details volgen.
In december komt er een Internationaal Symposium georganiseerd door
CRDJ in Jeruzalem. Het onderwerp is: Egodocumenten.
Publicaties
Naast recentelijk Amor Fati, komt begin deze zomer de "Proceedings of the
12th International Symposium" uit.

Belangrijke nieuwe donatie aan de bibliotheek
Het Centrum voor Onderzoek naar de Geschiedenis der Nederlandse Joden
ontving van mevrouw Judith Mekler, dochter van dr. Benno (Pinchas)
Weisberg z.l., wiens sterfdag dertig jaar geleden precies deze week herdacht
wordt, een scan van zijn Mohel-boekje waarin alle britot die hij in Holland na
de oorlog en later, na zijn Aliya, in Israël heeft verricht, genoteerd staan.
Wij zijn mevrouw Mekler zeer dankbaar voor deze waardevolle bijdrage aan
onze collectie.
Een ieder die geïnteresseerd is het boekje te zien en de namen
erin te bestuderen, kan contact opnemen met onze bibliotheek.
Bijgevoegd een scan van de inleiding en uitleg (in het Hebreews) geschreven
door dr. Weisberg voor zijn kleinkinderen en van de omslag van het boekje.
Wij wensen u allen prettige pesachdagen.

