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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....
Het uitgebreide onderzoek van het laatste jaar
voerde me in februari naar Israël, deze maand
naar Oxford waar in de grootste Joodse
bibliotheek (Center for Jewish and Hebrew
Studies) de Coppenhagen Collectie ligt
opgeslagen. 30.000 veelal Nederlandstalige
boeken over Joods Nederland en vooral Joods
Amsterdam. 60% ervan staat in de online
catalogus, 40% moet nog worden
geïnventariseerd. 
Een geweldige ervaring. Veel informatie gelezen
en een deel ervan is de basis voor artikelen van
deze maand. Daarom komt Rotterdam er nu wat
bekaaid van af.

Stichting Wolff
Deze en voorgaande maand was er contact met
de Stichting Wolff. Annemie Wolff, een fotografe
uit Amsterdam Zuid, maakte prachtige
portretten. Ook van haar Joodse stadsgenoten,
compleet met ster. De schoonheid van de foto
en de Jodenster vormen een aangrijpend
contrast. Annemie schreef op wie ze
fotografeerde en de Stichting Wolff spant zich in
om alles erover uit te zoeken. Wellicht kunt u
helpen, het verhaal staat hieronder bij 13 mei. 

Oproepen 
Hiernaast zijn twee oproepen opgenomen, een
van het NIK en een van een student. Gaarne
vestig ik uw aandacht erop.

Ietsje eerder
normaal gesproken komt de nieuwsbrief over
een bepaalde maand altijd de 1e van de nieuwe
maand uit. Nu iets eerder, om de oproepen en
de Stichting Wolff zo snel mogelijk in contact te
brengen met mensen die mogelijk kunnen
helpen.

Oproep van het NIK 
In verband met het 100-jarig bestaan van het
Nederlands Kanker Instituut - Antoni van
Leeuwenhoekhuis in 2013 zijn wij op zoek naar
gegevens / verhalen  / foto's over oud-
medewerkers. Met name zijn wij geïnteresseerd
in  Mozes Kwieser, werkzaam geweest in het
NKI-AVL  als fysicus van de afdeling
radiotherapie tot 1942; wij weten dat hij  op
19.10.43 samen met broer en zus op transport
is gegaan naar Auschwitz . Hij  heeft vanaf
1942 ook in de CIZ en NIZ gewerkt.
Heeft U informatie over  Mozes , dan kunt U
contact opnemen met Mieke de Mots, Centrale
Kanker Bibliotheek - NKI-AVL : tel: 020 512
2596 of email: m.d.mots@nki.nl. 
Informatie over Mozes die ook interessant kan
zijn voor deze site kan in cc gestuurd worden
naar deze link. 

Onderzoek naar Joodse ‘feelings of belonging' 
Voor mijn master thesis van de studie Sociale
Geografie uit Nijmegen ben ik op zoek naar
Joodse respondenten wonend in Amsterdam. 
Ik wil graag onderzoeken wat de Joodse
gemeenschap in Amsterdam onder gevoelens
van verbondenheid verstaat, waarmee men zich
verbonden voelt (op zowel lokaal als globaal
niveau) en hoe dit tot uiting komt in het
dagelijkse leven. Daarnaast wil ik inzicht krijgen
in de netwerken van Joodse respondenten. Hoe
vaak onderhouden zij contact met familieleden
en vrienden over de hele wereld? En hoe geven
zij vorm aan hun gevoelens van verbondenheid?
De interviews die ik wil afnemen zullen ongeveer
30 minuten van u tijd in beslag nemen. Mocht u
geïnteresseerd zijn dan kunt u mij een e-mail
sturen op het onderstaande adres of telefonisch
contact opnemen. U doet mij een groot plezier
door deel te nemen aan dit interview. 
Alvast dank, 
Christine van Pul 
chriss.vanpul@hotmail.com 
06-10189702

deze maand op de Amsterdamse site:

1 mei - Op 1 mei stond deze site met het JOK in
het NRC in de rubriek Mens&.

13 mei - Annemie en Helmuth Wolff waren twee
heel bijzondere fotografen. Annemie maakte in
1943 indringende portretten van Joodse
Amsterdammers.

deze maand op de Rotterdamse site:

28 mei - een verhaal over het Joods Lyceum op
de Speelmanstraat is toegevoegd.
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20 mei - Deze maand bezocht ik de
Coppenhagen Collectie in het Oxford Centre for
Hebrew en Jewish Studies. Meer informatie over
deze collectie via deze link. 

20 mei - de Hendrik Westerschool op het
Weesperplein is toegevoegd aan de site. 

20 mei - een foto uit 1849 van de Nieuwe
Synagoge is toegevoegd. 

20 mei - een foto uit 1905 van het
Rembrandthuis is toegevoegd. 

20 mei - een foto van de sportschool van Joop
Cosman aan de Jodenhouttuinen is toegevoegd,
ook van bakkerij Theeboom in de
Weesperstraat.

21 mei - een artikel over een van de eerste
Joodse bedrijvigheden in Amsterdam, de zijde-
industrie, staat op de site. 

22 mei - de suikerindustrie was ook een
belangrijke Joodse industrietak. Het verhaal
staat op de site. 

26 mei - Het artikel over de diamantindustrie is
uitgebreid. 

26 mei - de boekdrukkunst is toegevoegd aan
de site. 

27 mei - de tabaksindustrie is toegevoegd aan
de site. 
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