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Welkom
Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op
de nieuwsbrief van de website
www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse
dochtersite. 
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
www.joodsamsterdam.nl en
rotterdam.joodsamsterdam.nl 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.

Herinneringen aan Artis
Wat zijn uw herinneringen aan het Joodse
karakter van Artis - of aan de onderduik? 

Vertalingen
Bij alle hoofdgroepen is er een index
opgenomen. Deze is ook vertaald in het Engels
en Duits, maar deze willen we ook vertalen in
het Hebreeuws. We zoeken nog hulp voor
Hebreeuws.

Contact 
Alleen per mail

Deze maand....

Loofhuttenfeest
Een van de belangrijkere Joodse feesten is
Loofhuttenfeest, oftewel Soekot. En in
Amsterdam werd de loofhut (Soekah) gebouwd
in de tuin of ook wel als een permanent gebouw
waarvan het dak geopend kon worden. In de
sjoel op de Gerard Doustraat is zo'n soekah te
zien. 
Maar ze moeten ook bij woonhuizen gestaan
hebben, en wellicht zijn ze er nog. Een
"schuurtje" achter in de tuin waarvan het dak
geopend kan worden. De resterende soekot
willen we in beeld gaan brengen. Dus: kent u er
nog, neem s.v.p. contact met me op. Hetzelfde
geldt overigens voor Mezoezot die nog
aanwezig zijn op huizen die voorheen door
Joodse bewoners werden bewoond.

Foutjes
Beide sites, joodsamsterdam en de Rotterdamse
evenknie, bevatten inmiddels heel veel inhoud.
En waar gehakt wordt vallen spaanders. Van tijd
tot tijd kom ik zo nog wel eens een type-, taal-
of stijlfout tegen én die moeten er uit. Komt u
ze tegen, tip ons!

Deze maand op www.joodsamsterdam.nl

1 okt - Voor de 2e Wereldoorlog werd een zaal
van het Tolhuis, bij de pont in Amsterdam
Noord, gebruikt als synagoge. Zo meldt Jac van
der Kar in zijn boek "Joods Verzet". 

4 okt - Het artikel over Nina van Leer leidde tot
een tip van de heer Engelsman uit Israël. Hij
tipte over de architect van dit pand, Abel Cahen,
en deze informatie is opgenomen. Verder is er
nu ook een foto van dit pand opgenomen. 

4 okt - Joods verzet was belangrijk in de oorlog.
Het verhaal van Jacques van de Kar is een
voorbeeld ervan. 

7 okt - Naast de Clarastichting had Zandvoort
meer Joods leven. Dat is hier te lezen. 

11 okt - Ook Haarlem is nu opgenomen in de
website. 

24 okt - Een slideshow van de Portugese
Synagoge - ooit aanwezig op de oude site - is
nu in een modener jasje opnieuw opgenomen
via deze link 

25 okt - De Achtergracht is nu toegevoegd. 

25 okt - De Waalstraat had ook een synagoge. 

25 okt - Ook op het Weesperplein was een
synagoge.

en op rotterdam.joodsamsterdam.nl 

30 okt - Het artikel over Cobie Frank, waarvan
gewag werd gemaakt in de vorige nieuwsbrief, is
klaar. 

31 okt - Er zijn links aangebracht naar de
Joodse gemeenten in Rotterdam van
tegenwoordig.
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