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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....
Deze maand staat op het Amsterdamse deel
van de website de familie Bamberg centraal.
Een interessante familie waar de ene na de
andere generatie als (wereld)beroemd
illusionist of goochelaar de kost verdiende.
Het verhaal begint in de 18e eeuw en
eindigt in de 20e eeuw. Daarnaast een
stukje van een agenda die afgedrukt werd in
een Israelische krant. Dat leidde tot een
verhaal.
In het Rotterdamse deel van de site een
verhaal over Hotel De Beer, de Veemarkt en
een paar bewoners. Maar ook over een
koffiehandelaar en over de Palestina
Tentoonstelling in 1910.
Kortom, weer aardig wat nieuwe bijdragen.

Verleden jaar deden we mee aan de
Geschiedenisonlineprijs. Deze week bereikte
ons het bericht dat deze prijs voortaan
tweejaarlijks wordt, dus volgend jaar zijn we
van de partij. We eindigden hoog in het
afgelopen jaar en willen volgende keer nog
hoger eindigen.
Een aanzet is al gegeven. Nieuwe artikelen
zijn al anders geschreven en hebben een
duidelijker bronvermelding.Dit heeft nu de
constante aandacht waardoor de historische
relevantie op een hoger plan komt.
Uw bijdragen en ideeen kunnen, zoals altijd,
daarbij helpen dus blijf ze insturen. We
gebruiken ze graag.

deze maand op de Amsterdamse site:

19 okt - Het verhaal over David Leendert
Bamberg (1787-1869).

19 okt - Een interview van Omroep
Gelderland met Donald Bamberg (1920-
2013).

19 okt - Een interview van Dagblad Trouw
met Donald Bamberg (1920-2013).

19 okt - het verhaal over Eduard Bamberg
(1816-1900).

19 okt - Het verhaal over Eliaser Bamberg
(1760-1833).

19 okt - Het verhaal over Emile Bamberg
(1883-1966).

19 okt - Het verhaal over Theodore
Bamberg (Fu Manchu) (1904-1974).

19 okt - Het verhaal over Jasper Bamberg
(ca 1700 - 1780).

19 okt - Het verhaal over Theo Bamberg
(Okito) (1875-1963) 

19 okt - Het verhaal over Tobias Bamberg
(1812-1870).

deze maand op de Rotterdamse site: 

22 okt - aan de Veemarkt in Rotterdam zat
hotel De Beer. 

23 okt - Nathan Marcus was slager en kocht
zijn vee ook op de Veemarkt. 

24 okt - In het gebouw van de Rotterdamse
Kunstkring werd in 1910 de Palestina
Tentoonstelling gehouden. Dit gebouw
stond aan de Witte de Withstraat.

26 okt - Op de Westewagenstraat woonde
Sjaak van Dam en Jetje Bood. De informatie
over hen is gecorrigeerd en uitgebreid. 

26 okt - Leonard Jacobson & Zonen waren
was een bedrijf in koffie en specerijen. 
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gecontroleerd worden.

Contact 
Alleen per mail 

Facebook
Via deze link.

21 okt - een stukje uit een agenda stond in
Ma'ariv - een krant uit Israël. Het verhaal
over Mathieu van Leeuwen.
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