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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.

Boeken
Een aantal boeken die op de site genoemd
worden zijn bijeen gebracht op de
boekenpagina.

De zoektocht naar nieuwe artikelen heeft
deze maand weer een aantal bijzondere
verhalen opgeleverd. Zo is een toespraak
van de vermaarde politievrouw Dina Sanson
teruggevonden. Een geheel andere karakter
is het verhaal over de uitbater van Palais
Oriëntal in Rotterdam, een luxe bordeel in
de Maasstad. Verder is de Joodse
geschiedenis van drie straten in de
Maasstad nader uitgezocht.

In Amsterdam werden herinneringen aan de
Duizendkinderenschool gevonden, maar
ook nog een "nieuwe" school op het
Waterlooplein. 
Bijzonder was het plaatsen van
Stolpersteinen op de Gerard Doustraat, een
verslag staat op de website. Verder verhalen
over liefdadigheidsverenigingen, over een
aantal straten en over een aantal sjoels.
Zelfs een verhaal waarbij synagoges
genoemd worden die nog niet op de website
stonden.

Samenvattend is dit weer een overvolle
nieuwsbrief. Blijf uw informatie sturen, het is
vaak het begin van een nieuw verhaal op de
website. 

deze maand op de Amsterdamse site:

2 sep - In een NIW uit 1960 werden
herinneringen aan de
Duizendkinderenschool gevonden. 

4 sep - Op het Waterlooplein 13 was de
Fröbelschool van Josephina Kater gevestigd.

7 sep - Een verslag van de onthulling van de
Stolpersteinen voor de familie Viool op de
Gerard Doustraat staat hier. 

8 sep - Met behulp van een eeuw NIW's
werd nagegaan welke winkels en bedrijven
er op de Batavierstraat gezeten hebben. Een
overzicht. 

11 sep - In 1925 draaide in Tuschinski een
film met een volledig Joodse cast en Joodse
thematiek door met name Joods publiek,
Kadisch.

11 sep - Het verhaal over het bejaardenhuis
op de Ruyschstraat 7 staat hier. 

11 sep - Welvaart zij ons Doel was een
liefdadigheidsorganisatie voor Uilenburg. 

deze maand op de Rotterdamse site: 

1 sep - Dina Sanson was de eerste hoge
politievrouw van Nederland. Als Joodse
vrouw hield ze een toespraak over de
roerige Zandstraatbuurt en de prostitutie
daar. Deze toespraak is gevonden, via de
link. 

2 sep - Palais Oriëntal was het meest
luxueuze bordeel in Rotterdam, vakkundig
geleid door de Joodse Nephtaly Edouard
Barraine

19 sep - Er is meer informatie gevonden
over het Haagscheveer. 

20 sep - De informatie over de Graaf
Florisstraat is uitgebreid. 

20 sep - De Aleidisstraat is toegevoegd.
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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
gecontroleerd worden.

Contact 
Alleen per mail 

Facebook
Via deze link.

11 sep - Geftseij Thora was een
broederschap die voor de armen broden
verzorgde én een deel van de rituelen rond
de begrafenis uitvoerde. In 1903 vierde men
het derigjarig bestaan. 

14 sep - De chewres organiseerden voor
haar leden veel, en zo waren er ook
begrafenisverenigingen. Het verhaal over
een van de verenigingen staat op de site. 

16 sep - Ohabe Zedaka Menachem Abelim
was onder andere een begrafenisvereniging.
Het verhaal staat hier. 

16 sep - in de 2e Jan Steenstraat is nog
tastbaar Joods erfgoed te zien, dus er is
onderzocht hoe Joods deze straat was. 

25 sep - Pinchas Wolf Reisel was een
uitzonderlijke chazzan van de Nieuwe
Synagoge te Amsterdam.

26 sep - E S Hen schreef in 1925 een
uitgebreid artikel in het NIW over
chewresjoels en huisynagogen. Het artikel
staat hier. 

26 sep - Wie woonden er in de Plantage
Franschelaan?

Trompettist Avishai Cohen bij Mark Turner :
http://bimhuis.com/gigs/mark-turner-
quartet 

18 oktober, 
Shai Maestro:
http://bimhuis.com/gigs/shai-maestro 

6 november, in (en in co-productie met ) het
Muziekgebouw, Joshua Redman, Aaron
Parks in James Farm:
http://bimhuis.com/gigs/james-farm 

ZA 7 NOV 20:30 € 20 
ESTER RADA 
Ester Rada zang, Gal Dahan sax, Inon  Peretz
trompet, Maayan Milo trombone, Lior
Romano toetsen, Ben Hoze gitaar, Michael
Guy bas, Dan Mayo drums, link 

VR 11 DEC 20:15 € 36 IN & I.S.M.
MUZIEKGEBOUW AAN ‘T IJ 
NOA 
LOVE MEDICINE, link
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