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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

U kunt nog stemmen
Aanstaande vrijdag sluit de mogelijkheid
om op deze site te stemmen voor de
Geschedenisonlineprijs 2015. De site heeft
voor de publieksprijs de Top 15 gehaald
(van ruim 290 sites). Maar we willen graag
in de Top 15 komen. Waarom? Vanwege het
verhaal in de huidige tijd. Dát moet voor het
voetlicht. En ook omdat we niet van
webstrijden houden en nu zo ver gekomen
zijn. Dus: stem op ons via deze link en
vergeet niet de stem via de mail die u krijgt
te bevestigen. 

En rond die webstrijd is er nu ook een
interview geplaatst met de samensteller van
de site. Want, het is geen site van een
museum of van een organisatie, maar
grotendeels samengesteld door één
persoon. Dat verhaal, over de motivatie en
het waarom, staat deze keer op de website.

Maar deze maand is er ook weer genoeg
gevonden in de speurtocht naar verhalen in
en om Amsterdam en Rotterdam. Prachtige
verhalen zoals over Mirjam Ohringer, de
Armenschool, een treinramp, Matle
Moscovici, Maison Weinthal, ellen Danby en
nog een telg uit de familie Bamberg. 

Stuk voor stuk weer mooie aanvulling bij de
website. Ook volgende maand staan er
mooie verhalen op stapel.

Bent u overigens in de gelegenheid om naar
het Joods historisch Museum te gaan, daar
is nu een prachtige tentoonstelling over
Joden in de Cariben. 

deze maand op de Amsterdamse site:

1 jan - Abraham David Bamberg was lid van
de Bamberg dynastie van goochelaars en
illusionisten. Zijn leven speelde zich af
tussen het Hof en de goot. 

2 jan - Op 9 september 1926 vond er in
Nederland een grote treinramp plaats en
waren David Jessurun Lobo en Greta Lobo
onder de slachtoffers. Wie waren zij, wan
waarom hangt er in de Stadschouwburg een
plaquette van deze mensen? 

2 jan - het Leidseplein is toegevoegd aan de
site. 

4 jan - Het grootste deel van de
levensbeschrijvingen van personen op de
Amsterdamse site is nu in een tijdbalk
weergegeven. Wie waren elkaars
tijdgenoten? 

4 jan - Op de Nieuwe Kerkstraat was het
Oude Mannen- en Vrouwenhuis gevestigd
op nummer 135.

10 jan - Mirjam Ohringer was een Joodse
verzetsstrijder in Amsterdam en vertelde
haar verhaal op een basisschool in

deze maand op de Rotterdamse site: 

1 jan - Moses Jacobus van Gigch was een
vooraanstaand advocaat en betekende veel
voor Joods Rotterdam. 

1 jan - Op de 2e Lombardstraat was de
Israëlitische Armenschool gevestigd.

1 jan - het verhaal over de familie Hakkert is
aangepast en verbeterd.

1 jan - op de 2e Lombardstraat was de
Israëlitische Kostenloze Godsdienstschool
gevestigd. Wat is er nog over te vinden?

1 jan - de firma J van Raalte en Zoonen was
een grossier in manufacturen op het
Westnieuwland. 

1 jan - het Westnieuwland is toegevoegd
aan de website. 

4 jan - In Rotterdam werd in 1905 de
Gecontroleerde Particuliere
Nachtveiligheidsdienst opgericht. Het
verhaal over Louis Israëls.

18 jan - Haar ouders gingen van Roemenië
naar de VS, en Matle bleef in Rotterdam. Het
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gecontroleerd worden.

Contact 
Alleen per mail 

Facebook
Via deze link.

Amsterdam. 

11 jan - David Waterman werd als Dave
Parker een wereldberoemd artiest. 

14 jan - Een 'stout' verhaal over Maison
Weinthal. 

15 jan - Ellen Danby overleefde door het
kunstschaatsen de oorlog. 

24 jan - Wie zit er achter deze website? Het
verhaal staat hier. 

verhaal over Matle Moscovici. 

18 jan - Enoch Italie was van groot belang
voor de Joodse gemeente in Rotterdam. 

Agenda:

Stadswandeling Rotterdam met Crescas:
De eerste van seizoen 2014/15
stadswandeling vindt plaats in Rotterdam,
waar voor de oorlog een bloeiende Joodse
gemeenschap woonde. Zondag 19 april
wandelt u, onder leiding van Rob Snijders,
initiator en onvermoeibaar beheerder van de
websites over Joods Rotterdam en Joods
Amsterdam, langs gebouwen en plaatsen die
de geschiedenis van Joods Rotterdam
vertellen. Sommige ervan bestaan alleen nog
in verhalen, en ook die zal uw gids vertellen.

Inschrijven via Crescas (niet via deze
website) vanaf 15 augustus, de datum
waarop het volledige cursusprogramma
online staat op onze website
www.crescas.nl.
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