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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
www.joodsamsterdam.nl en
rotterdam.joodsamsterdam.nl 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.

Contact 
Alleen per mail

Deze maand op www.joodsamsterdam.nl

Synagoges
1 jan - Er is een begin gemaakt met een
vollediger inventarisatie van de synagoges die in
Amsterdam bestaan (hebben). Een voorlopig
overzicht is hier te vinden. 

Plantage Westermanlaan
1 jan - Er is een begin gemaakt met de Plantage
Westermanlaan. 

Ben Bril
1 jan - bij cultuur is nu ook boksen toegevoegd
met hierin een stuk over Ben Bril. 

Weesp
4 jan - in de oude site bestond Weesp al, maar
deze pagina was nooit overgezet. Dat is nu
gedaan. 

Sjoel Mosveld/Latherrusstraat
4 jan - De foto van de synagoge is er, en staat op
de site. 

Estella Agsteribbe
21 jan - bij cultuur is een stuk over turnen en
Estella Agsteribbe toegevoegd.

Jerry Meents
28 jan - Jerry Meents is geboren op Marken. Hij
geeft ons zijn herinneringen aan het Joods
Amsterdam van voor de oorlog. Dit is hier te
vinden. 

en op rotterdam.joodsamsterdam.nl

Rotterdam
3 jan - Ik ben ermee begonnen, met een
website over Joods Rotterdam. Zelfde lay out,
zelfde opzet. Niet omdat Joodsamsterdam niet
verder kan - verre van dat, maar vanwege een
aantal leuke stukken over Joods Rotterdam.
Binnenkort meer up to date maar voorlopig al te
zien op rotterdam.joodsamsterdam.nl

Geschiedenis
7 jan - Er wordt gewerkt aan een aanpassing
van het deel over de geschiedenis aan de
Rotterdamse situatie. Dit gedeelte is
grotendeels voltooid. 

Sjoel Boompjes, Sjoel Botersloot
7 jan - Beide synagoges zijn opgenomen. 

Lodewijk Pincoffs
14 jan - Een stuk over deze belangrijke
ontwikkelaar van de Rotterdamse haven is
opgenomen. 

Heel erg veel
28 jan - Er is zoveel toegevoegd in deze maand
aan Joods Rotterdam. Teveel om hier te
inventariseren. Bezoek de site en laat ons weten
wat u er van vindt.

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.
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