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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

Deze maand....
Het lijkt wel of Rotterdam er deze maand er
een beetje bekaaid vanaf komt, maar niets
is minder waar. Ten eerste verschenen er
twee artikelen over voormalige synagoges,
ten tweede verschenen een aantal prachtige
computerreconstructies van de synagoge
aan de Boompjes, de mooiste sjoel van
Rotterdam. De eerste reacties die via
facebook terug kwamen vertellen dat het
wel heel erg goed lijkt. De situatie van 1725
is zoveel mogelijk teruggebracht. 
In Amsterdam weer een keur aan artikelen.
Zo werd in het begin van juni het
identiteitsplaatje van David Zak in Sobibor
teruggevonden. Dat tijdens archeologische
opgravingen, eerder werd een dergelijk
plaatsje van Judith de la Penha ook daar
gevonden. 
Het vervolg over Bakkerij Vuijsje is
verschenen en het verhaal over Sara
Beugeltas is voorzien van foto's.

Er zijn verschillende herinneringen aan de
site toegevoegd, over de Sterrekoekers en
Jan Poepenaatje, over de Palacheschool en
de Fröbelschool aan de Nieuwe
Keizersgracht. 
En verhalen over de Stroomarktsjoel, de
eerste Joodse begraafplaats in Groet,
Salomon Kroonenberg en waar de
uitdrukking Slome Duikelaar vandaan komt. 

Wederom een uitgebreide nieuwsbrief. De
volgende komt, vanwege de vakantie, rond 1
september uit. We slaan een maand over.
Actuele informatie komt natuurlijk wel op
facebook en twitter. 
We wensen u twee heerlijke zomermaanden
toe en blijf uw verhalen toesturen, hoe klein
ook, ze zijn vaak de bron voor een mooie
aanvulling. 

deze maand op de Amsterdamse site:

8 juni - het verhaal over David Zak. Net
zoals al eerder bij Judith de la Penha werd
70 jaar nadat hij vermoord werd in Sobibor
een identiteitsplaatje van hem gevonden.
David zat in het Kindertransport van 8 juni
1943. 

8 juni - Hoe het afliep met het pand van
Bakkerij Vuysje in de Weesperstraat stond
deze maand in Ons Amsterdam. Op de site
een bewerkte versie. 

8 juni - Het verhaal over het Westeinde is
aangepast. 

9 juni - Het verhaal over de Verversstraat is
uitgebreid met een foto van een eerste
steen, die nog aanwezig is in deze straat. 

15 juni - het verhaal over Sara Beugeltas is
voorzien van twee foto's. Daarnaast is het
verhaal uitgebreid met het verhaal over
Emanuel Polak, de dader van de moord. 

15 juni - de herinnering van een kind van
de Fröbelschool op de Nieuwe Keizersgracht
is toegevoegd.

deze maand op de Rotterdamse site: 

8 juni - de chewresjoel van Beth Jacob was
aan het einde van de 19e eeuw op de Baan
10 gevestigd. 

9 juni - de synagoge van Beth Tephilla heeft
nu een eigen pagina. 

9 juni - Timothy de Paepe, theaterhistoricus
aan de Universiteit van Antwerpen, stuurde
een aantal prachtge computeranimaties tie
van de synagoge aan de Boompjes in
Rotterdam, naar de situatie van 1725. In
totaal zijn er nu 6 reconstructies aanwezig,
3 van de buitenkant, 3 van het interieur.
Bouwtekeningen en beschrijvingen brengen
de situatie van 1725 zoveel mogelijk terug. 
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gecontroleerd worden.

Contact 
Alleen per mail 

Facebook
Via deze link.

15 juni - Het verhaal over het J D
Meijerplein is uitgebreid met herinneringen.

15 juni - Het verhaal over de Palacheschool
is uitgebreid met herinneringen. 

16 juni - Er is nog een synagoge
toegevoegd - de Stroomarktsjoel 

22 juni - Het verhaal over Newe Salom, één
van de drie eerste Sefardische gemeente in
Amsterdam en de bijbehorende synagoge is
toegevoegd aan de website. 

22 juni - De eerste Joodse begraafplaats in
Nederland, in Groet, is toegevoegd aan de
website. 

22 juni - Wie herinnert zich nog de
Sterrekoekers, of Jan-poep-een-uitje? De
kleurrijke figuren van weleer. 

22 juni - de eerste Joodse gemeente van
Amsterdam was die van Bet Jacob. 

23 juni - dat de uitdrukking Slome
Duikelaar een Joodse oorsprong heeft was
mij onbekend, maar dankzij lezers van de
site is dat nu in kaart gebracht. 

23 juni - de derde Sefardische gemeente in
Amsterdam was die van Bet Israël. 

29 juni - Salomon Kroonenberg was
handelaar in 2e-hands spullen. Zijn verhaal
verscheen dit voorjaar in "De Eilander" en
van de schrijfster, Titia Koerten, mochten
we het voor deze website gebruiken. 
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