joodsamsterdam.nl & joodsrotterdam nieuwsbrief december 2009
Welkom

Deze maand....

Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op

Er is wat minder gewerkt aan de Rotterdamse
site. Eigenlijk omdat ik eens uitgebreid naar

de nieuwsbrief van de website

Deze maand zijn er weer veel toevoegingen op

Rotterdam moet om daar de sporen die er zijn te

www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse

dit site. Deels over het Joodse leven, zoals

fotograferen. Fotografiemomenten in de

dochtersite.

aanvullingen op de bladzijde over voetbal,

donkere decembermaand zijn schaars...

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke

billardfabriek Wilhelmina, het Lilalo cabaret, De

In de komende maand ook nieuwe informatie

veranderingen in de afgelopen maand op de site Beer, boksen en beeldhouwen, maar ook over

over het Joodse leven rond Rotterdam.

zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om Jules Schelvis die op dit moment een
uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie.

Nebenklager is in het proces tegen Demjanjuk

En natuurlijk

Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden

en over Sobibor.

Een heel gezond 2010. Een nieuw decenium, laat

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

het een beter decenium worden dan het
afgelopen.
Deze maand op www.joodsamsterdam.nl

en op rotterdam.joodsamsterdam.nl

20 dec - Een artikel over het vernietigingskamp

21 dec - De Graaf Florisstraat, ooit een straat

Sobibor is toegevoegd.

met veel Joodse inwoners - is toegevoegd.

22 dec - De pagina over voetbal is aangepast.

21 dec - nieuwe informatie over de
Heemraadsingel is toegevoegd.

25 dec - Jules Schelvis is Nebenkläger bij het
proces tegen John Demjanjuk en overlevende
van Sobibor. Zij verhaal is opgenomen op de
site.
26 dec - De Manegestraat is bijgewerkt.
26 dec - informatie over Billardfabriek
Wilhelmina is uitgebreid.
26 dec - Kosjere drankenhandel De Beer is
toegevoegd
26 dec - Isaac Brander is toegevoegd aan de
pagina over boksen.
27 dec - beeldhouwer Jaap Kaas is toegevoegd.
27 dec - beeldhouwer Henri Teixeira de Mattos
is toegevoegd.
27 dec - pagina over Joseph Mendes da Costa is
uitgebreid.
27 dec - een pagina over rabbijn Meijer de
Hond is toegevoegd.
27 dec - een pagina over Jossy en Jacques
Halland over het Li La Lo Cabaret was al af,
maar 'vergeten'. Nu opgenomen in de site.
29 dec - Wat hebben Paul Citroen (fotograaf en
schilder) en Citroën met elkaar te maken? Ze
zijn beide afstammeling van Roelof Limoeneman
en stammen uit een Amsterdams Joods

geslacht. Hun verhaal via deze link.
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