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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 

Facebook
Via deze link.

Deze maand....
Deze maand werden we eerst genomineerd voor
de Grote Geschiedenis Onlineprijs en vervolgens
kon en kan er op ons gestemd worden. Na 6
jaar werk is de nominatie al een groot
compliment, hoog op de ranglijst van
gewaardeerde historische sites komen zou een
nog groter compliment zijn. Daarom de oproep,
stem voor ons. Dat kan via nevenstaand logo.
En stuur de nieuwsbrief door aan iedereen die
dit belangrijk vindt en voor ons wil stemmen!!
En dan de laatste nieuwsbrief van 2012.
Natuurlijk alle goede wensen voor 2013. We
kunnen deze keer een grote nieuwsbrief sturen
met bijzondere verhalen. Zo is er het verhaal
over Ellen van der Spiegel - Cohen, maar ook
over een keur aan Rotterdamse straten. Een
klerewipper is wel een heel typisch Rotterdams
woord, maar ook een verhaal over verraad. 

Deze keer wat minder over Amsterdam, maar
Bloemen Mozes, Fie Carelsen, een anekdote, een
helderziende en een synagoge zijn nieuwe
toevoegingen. Kortom, heel veel om te lezen.
Nieuw is overigens het jaaroverzicht 2012. 
Na zes jaar schrijven over Amsterdam en
Rotterdam komen er nog steeds veel nieuwe
verhalen. En daar ga ik mee door. Vergeet niet
op ons te stemmen. 
Veel mazzel en broche voor 2013.

deze maand op de Amsterdamse site:

1 dec - Het verhaal over helderziende Maloïtz
staat op de website. 

2 dec - De Davidsterren op de Plantage
Middenlaan - hier het verhaal. 

2 dec - Leendert Schijveschuurder was de eerste
Joodse Nederlander die geëxecuteerd werd in de
oorlog. 

6 dec - De Elizabeth Wolffschool op de
Prinsengracht is toegevoegd .

8 dec - De actrice Fie Carelsen is toegevoegd
aan de site. 

8 dec - het bijzondere leven van Bloemen
Mozes. 

9 dec - Achter Blasiusstraat 46 was een
Sefardische synagoge. Een artikel uit het NIW
van 1935 vertelt er meer over. 

9 dec - Naarden is toegevoegd aan de website. 

10 dec - Amstelveen is toegevoegd aan de
website vanwege: de inwijding van de nieuwe
synagoge.

16 dec - De Meer, Blauw Wit en Schwapie, een
anekdote uit de 50er jaren.

deze maand op de Rotterdamse site: 

1 dec - Het verhaal over de Schieweg en Ellen
van der Spiegel - Cohen staat op de website. 

2 dec - Salo Landau was een
schaakgrootmeester uit Rotterdam. 

8 dec - De Korte Hoogstraat is toegevoegd aan
de site. 

8 dec - De Passage is toegevoegd 

12 dec - benieuwd wat een klerewipper is? Nu
op deze pagina bij de familie Zwaaf én meer
informatie!.

16 dec - De informatie over de
Westewagenstraat is uitgebreid.

16 dec - Een luchtfoto van voor 1940 van
Hofplein en omgeving is hier te zien. 

16 dec - Een steekpartij in de Vierwindenstraat -
maar wel in 1906. 

16 dec - Een kaart van de zandstraatbuurt uit
1836 staat hier. 

16 dec - Het Steiger is toegevoegd aan de site. 

21 dec - De Kikkersteeg is toegevoegd aan de
Zandstraatbuurt.
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22 dec - De Krattensteeg is toegevoegd aan de
website met het verhaal over schoenmaker B H
Frenk. 

22 dec - Poortugaal is toegevoegd aan de
website. 

22 dec - Het verhaal van de Rotterdamse Brit
Leon Greenman.

23 dec - Het verhaal over het verraad van
Stijntje Rozendaal - Lusse is opgenomen op de
pagina over Ridderkerk.

23 dec - De Kruisstraat in Rotterdam is
toegevoegd met een flimpje van de oude
diergaarde.
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