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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.

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 
Alleen per mail

Deze maand....
De maand november was wederom een
productieve maand met veel nieuwe artikelen op
de site. Daarbij waren er weer leuke bijdragen
van de lezers, zoals het portret van Frieda
Belinfante dat we mogen gebruiken van de
schilderes Yme Mary Bosma.
Op de Amsterdamse site is er de uitbreiding van
de Plantage met de Plantage Badlaan, deze
ontbrak nog. Ook een paar personen zijn
toegevoegd, zoals David Wijnkoop, Max
Werkendam en Lion Schulman.
Op de Rotterdamse site aandacht voor rabbijn
Lou Vorst, belangrijk in de oorlog én erna, bij
de heropbouw van de Joodse gemeenschap in
Rotterdam.
Hellevoetsluis stond al op de site, maar was nog
niet gelinkd. Nu wel, met informatie over Roosje
Frenkel.
Van de sjoel Brielle werd een mooie pentekening
gemaakt door de Oostvoornse tekenares Diana
Moerman en er staat nog een artikel op de site
over het Zuider Modehuis.

De oproepen van de afgelopen maanden, naar
mensen die informatie hebben over het leven
rond het Frederiksplein van het begin van de
vorige eeuw tot ca 1955, hebben nog niet veel
opgeleverd in kwantiteit, maar wel in kwaliteit.
Inmiddels heb ik de eerste mensen ontmoet over
deze buurt en hun verhaal opgetekend. In
december bezoek ik weer mensen en in februari
reis ik naar Israel om ook daar verhalen te gaan
vastleggen. Mocht u mij uw verhaal willen
vertellen, mail me dan via deze link.
Hoewel mijn streven was om dit project in april
2012 af te ronden wordt dat wel een jaar later.
Af en toe is een uitvloeisel te zien op de site,
zoals nu, nu de informatie over de Wilhelmina
Catharinaschool is aangepast en uitgebreid.

deze maand op de Amsterdamse site:

1 nov - Bij het stuk over boksen is een foto van
Isaac Brander toegevoegd.

5 nov - De Plantage Badlaan is toegevoegd aan
de site. 

12 nov - Het gedeelte over turnen is uitgebreid
met nieuwe informatie. 

12 nov - Max Werkendam, turner, is toegevoegd
aan de site 

12 nov - Waar werden de geroofde goederen in
Amsterdam tussen 1940 - 1945 opgeslagen?
Een overzicht. 

13 nov - David Wijnkoop, communistisch
voorman, is toegevoegd aan de site. 

19 nov - de informatie over de Wilhelmina
Catharinaschool is herzien én uitgebreid. 

26 nov - Yme Mary Bosma maakte een schilderij
van Frieda Belinfante. Met haar toestemming
staat het nu op de site. 

26 nov - Schilder Lion Schulman is toegevoegd
aan de site.

deze maand op de Rotterdamse site:

13 nov - Hoe werd het roven van de inboedels in
Rotterdam georganiseerd?

19 nov - De informatie over sjoel Lew Jom is
uitgebreid. 

19 nov - opperrabbijn Lou Vorst is toegevoegd
aan de site.

20 nov - de informatie over Hellevoetsluis is
uitgebreid met de informatie over de enige
Joodse vrouw in 1940, Roosje Frenkel. 

20 nov - Diana Moerman maakte een
pentekening van de sjoel in Brielle.

27 nov - "Engers-Katan. De Magneet", "Het
Nieuwe Modehuis", "Het Zuider Modehuis" waren
de winkels van Nathan van Engers en Josephina
Katan.
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