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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 verschenen er een aantal
artikelen die met de 2e Wereldoorlog te
maken hadden. Dat was deels omdat de
verhalen in de actualiteit kwamen. Nadat
eerder identiteitsplaatjes van Deddie Zak en
Judith de la Penha in Sobibor gevonden
werden, werd deze maand bekend dat ook
het plaatje van Annie Kapper daar gevonden
is. Het verhaal staat op de website.
In Amsterdam was op De Lairessestraat een
sjoel gevestigd. 10 jaar lang, voordat een
nieuw gebouw betrokken werd. Dat verhaal
staat ook op de website.
Het JHM organiseert rond 4 en 5 mei weer
de Open Joodse Huizen, zowel het
Amsterdamse programma als het
Rotterdamse programma kunt u via de links
in deze nieuwsbrief bekijken. Mocht u van
plan zijn te gaan, kijk dan later in april weer
op het programma. Er kan iets verandeen of
erbij komen. In Rotterdam wordt dit voor
het eerst georganiseerd.

Het verhaal over Maasoord is bijzonder. Er is
daar veel gebeurd, ook zaken die nog niet
opgehelderd zijn. Maar wat er met veel
Joodse patiënten in deze inrichting bij
Rotterdam gebeurde staat op de website. 
Een mooi verhaal is het verhaal over Esther
Hartog en ook de geschiedenis over
Abraham Tuschinski, vertelt door een van
zijn toenmalige medewerkers.
Via Josua Ossendrijver, zijn verhaal stond al
eerder op de site, kregen we foto's van Leen
Sanders. Leen is familie van hem en naast
dat de foto's van goede kwaliteit zijn geven
ze ook een mooi tijdsbeeld van Rotterdam.
Het hele verhaal over Josua is overigens
binnenkort te lezen in zijn boek "verdoezeld
verleden" dat binnenkort verschijnt. In een
volgende nieuwsbrief hiervoor meer
aandacht.

deze maand op de Amsterdamse site:

1 mrt - Alida Einfeld werd in de tram
opgepakt. Het verhaal over haar moeder,
haarzelf en haar dochter. 

1 mrt - Het huis op de Graaf Florisstraat 5-
1 werd nadat de familie De la Penha werd
opgepakt gepulst. De inboedel werd
walgelijk minitieus beschreven. Dat
document is toegevoegd aan het artikel. 

1 mrt - Op De Lairessestraat 145 was bijna
10 jaar een synagoge gevestigd.

15 mrt - een derde identiteitsplaatje is
gevonden in Sobibor. Nu van Annie Kapper.

30 mrt - Het JHM organiseert rond 4 en 5
mei weer de Open Joodse Huizen, waar op
verschillende locaties de verhalen worden
verteld over de huizen, en wat daar
gebeurde in de oorlog. Het programma voor
Amsterdam staat hier. De verhalen over een
aantal locaties staan ook op onze website.

deze maand op de Rotterdamse site: 

9 mrt - De Joodse patiënten in Maasoord in
Poortugaal werden grotendeels niet
weggehaald. Wat gebeurde er? 

9 mrt - in februari verscheen er een
advertentie over Herman en Sarah
Vleeschhouwer in de Volkskrant. Hun
verhaal verscheen op Historiek.net en wij
mochten dit van de schrijfster overnemen. 

22 mrt - Esther Hartog was een fotografe
die een groot deel van haar leven in
Katendrecht woonde.

23 mrt - A. de Haas, medewerker van
Abraham Tuschinski, schreef na de oorlog
zijn herinneringen aan Tuschinski. 

29 mrt - 3 pagina's met foto's van Leen
Sanders zijn toegevoegd aan de websiite.

30 mrt - Het JHM organiseert rond 4 en 5
mei weer de Open Joodse Huizen, waar op
verschillende locaties de verhalen worden
verteld over de huizen, en wat daar
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gecontroleerd worden.

Contact 
Alleen per mail 

Facebook
Via deze link.

gebeurde in de oorlog. Het programma voor
Rotterdam staat hier. Rotterdam doet dit
jaar voor het eerst mee. De verhalen over
een aantal locaties staan ook op onze
website.
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