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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....
In deze maand waren er een aantal
bijzondere gebeurtenissen. Op verschillende
locaties in het land werden Stolpersteinen
geplaatst, over twee locaties vertellen we
meer: de Schieweg in Rotterdam en over een
locatie in Hillegersberg. 
Daarnaast meer informatie over een
welhaast iconische afbeelding uit
Amsterdam, de viswinkel van Moos van
Kleef. 
De familie Polak zat generatie na generatie
in de pharmacie en hun verhaal staat op dit
site. Uit het ene verhaal komt het andere
voort, vandaar het verhaal over Zeno Paul
Polak.
Het verhaal over Dameshoedenzaak Boeki
aan de Hoogstraat in Rotterdam is
opgenomen. 

Daarnaast een aantal zaken rond deze
website. Deze maand bestond
joodsamsterdam.nl 7 jaar, de Rotterdamse
site bestond in januari 5 jaar. 
Een artikel werd genomineerd op de UvA, bij
de Open Joodse Huizen zijn we betrokken
bij een locatie (Huisje van Gosler,
Amsterdam) en in juni wordt er een lezing
over Joods Rotterdam in het Joods Historisch
Museum in Amsterdam gegeven. Kortom,
een volle nieuwsbrief en een aantal
bijzondere gebeurtenissen in het verschiet.
Kijk vooral in de komende weken naar het
programma van Open Joodse Huizen en
Huizen van Verzet, er worden bijzondere
lezingen en vertellingen aangeboden.

deze maand op de Amsterdamse site:

5 april - Van Antwerpen naar Amsterdam,
sefardische emigratie na 1585, is een artikel
dat genomineerd was voor de Jan Willem
Schulte Nordholtprijs.

20 april - De viswinkel van Moos van Kleef
is toegevoegd.

21 april - De pharmacie was regelmatig een
Joodse bedrijftak. Het verhaal over de
familie Polak. 

21 april - Foto van het trappenhuis van
Maimonides aan de Voormalige
Stadstimmertuin opgenomen. 

26 april - Zeno Paul Polak was een
verzedsstrijder. Zijn verhaal staat hier. 

29 april - vandaag wordt er een
gedenkplaquette geplaatst bij de synagoge
in de Molukkenstraat.

7 jaar - deze maand bestond
www.joodsamsterdam 7 jaar.
www.joodserfgoedrotterdam.nl bestond in
januari 5 jaar. 

27 april - Vanaf 27 april is in Workum de
tentoonstelling "Geleende gezichten" te zien

deze maand op de Rotterdamse site: 

5 april - van Antwerpen naar Amsterdam
(via Rotterdam), Sefardische emigratie na
1585, is een artikel dat genominereerd was
voor de Jan Willem Schulte Nordholtprijs.

5 april - De informatie over Dameshoeden
Boeki aan de Hoogstraat is uitgebreid. 

9 april - Vandaag werden er op
verschillende locaties in Rotterdam
Stolpersteinen geplaatst, waaronder op
Schieweg 91, voor de ouders en broer van
Josua Ossendrijver. 

9 april - In Hillegersberg werden
Stolpersteinen geplaatst voor de familie
Vilbach.

27 april - Vanaf 27 april is in Workum de
tentoonstelling "Geleende gezichten" te zien
waarin Ada Stel 102 portretten heeft
gemaakt van kinderen die in de boeken "In
Memoriam" van Guus Luijters worden
genoemd. Meer informatie, en ook hoe de
commercie buiten de deur wordt gehouden,
via de link. 

Komende periode:
4 mei - Open Joodse Huizen Rotterdam.
Rotterdam doet dit jaar voor het eerst mee

http://www.joodsamsterdam.nl/
http://rotterdam.joodsamsterdam.nl/
mailto:%20info@joodsamsterdam.nl
http://www.joodsamsterdam.nl/
http://www.joodsamsterdam.nl/gesantwerpenamsterdam.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/strweesperstr3.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/perspolakfam.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/strstadtimmer.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/perspolakzenopaul.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/strmolukkenstraat.htm
http://www.geleendegezichten.nl/
http://joodserfgoedrotterdam.nl/
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/gesantwerpenamsterdam.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/strhoogstraat2.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/persossendrijverjosua3.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/persvilbach.htm
http://www.geleendegezichten.nl/


gecontroleerd worden.

Contact 
Alleen per mail 

Facebook
Via deze link.

waarin Ada Stel 102 portretten heeft
gemaakt van kinderen die in de boeken "In
Memoriam" van Guus Luijters worden
genoemd. Meer informatie, en ook hoe de
commercie buiten de deur wordt gehouden,
via de link. 

Komende periode:
4 mei - Open Joodse Huizen Amsterdam
Ook dit jaar zijn er weer verschillende
locaties in de stad waar meegedaan wordt
met de Open Joodse Huizen. Het
programma is hier te vinden. 

4 en 5 mei - Waar zijn de huizen van
Verzet? Op verschillende locaties in de stad
wordt het verhaal verteld van het verzet dat
daar plaats vond. Het programma is hier te
vinden. 

4 mei - Deze deelnemende locatie bij de
Open Joodse Huizen werd door deze
website aangebracht. Joosje Lakmaker
(Voorbij de Blauwbrug) vertelt er over haar
Joodse opa, Roos Kruiver vertelt over haar
familieleden Abraham Gosler en Saartje
Gans.

15 juni - Lezing Joods Rotterdam in het
JHM.

met de Open Joodse Huizen. Het programma
is hier te vinden. 

15 juni - Lezing over Joods Rotterdam in het
Joods Historisch Museum in Amsterdam. 
Na 5 jaar werken aan de website over het
Joodse Erfgoed in Rotterdam nu een lezing
over deze stad. 
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