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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....
5 jaar
Deze maand bestond de website 5 jaar. 5 jaar
geleden begonnen als binnen een project van
een basisschool, daarna ermee doorgegaan
omdat de informatie en de verhalen zo
waardevol waren. Nu 5 jaar verder staat op de
site een schat aan informatie en is het einde
nog lang niet in zicht. Sterker, het aantal
verhalen dat geplaatst wordt en de informatie
die los komt wordt alleen nog maar groter. Uw
bijdragen en uw verhalen zijn daarvoor een
waardevolle bron en staan op de site.

Deze maand zijn er ook een aantal mooie
verhalen bijgekomen. Zoals over Paviljoen
Loosdrechtse Rade en het Hof van Moerkerken
in Mijnsheerenland. Twee locaties die veel met
elkaar te maken hebben. Over de burgemeester
van Oostvoorne en een prachtartikel over de
Hollandsche Papier Industrie en de familie De
Vries. Deze, én nog een aantal waardevolle
verhalen, markeren het 5 jarig bestaan. Ik wens
u veel leesplezier.

deze maand op de Amsterdamse site:

1 apr - De Dam is toegevoegd, met het pand
van naaimachinehandel Lewenstein.

6 apr - Ben Ali Libi kwam onlangs in het nieuws
in DWDD. Zijn verhaal staat nu ook op de site. 

7 apr - Een kort verhaal over de 1e locatie van
de Joodse HBS is toegevoegd.

7 apr - Het verhaal van de Jodenbreestraat is
uitgebreid.

8 apr - Johan Wertheim Salomonson is
toegevoegd aan de site. 

8 apr - Het verhaal over Paviljoen Loosdrechtse
Rade staat op de site. 

14 apr - Het verhaal over effectenbank Louis
Korijn & Co staat op de site. 

14 apr - Het verhaal van de Hollandsche Papier
Industrie en de familie De Vries is opgenomen
op de site. 

21 apr - Het verhaal van kunstverzamelaar
Willem Wolff Beffie staat op de site.

22 apr - de Valckenierstraat is toegevoegd aan
de website.

deze maand op de Rotterdamse site:

8 april - Het verhaal over de Hof van
Moerkerken in Mijnsheerenland is toegevoegd. 

14 apr - Het verhaal over effectenbank Louis
Korijn & co staat op de site. 

15 apr - zadelmaker Beffie zat op verschillende
locaties in Rotterdam. 

17 apr - De burgemeester van Zwartewaal en
Oostvoorne staat op de site. 
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