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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....

Deze maand is er een oproep geplaatst in de
Oud Rotterdammer. Een heel klein oproepje met
veel respons. Leuke oude foto's, verhalen van
families en herinneringen aan de stad. Dat moet
allemaal nog uitgewerkt worden en zal in de
komende periode op de site verschijnen. 

Het verhaal van Betty Kok leidde in de afgelopen
maanden tot het plaatsen van een plaquette op
haar vroegere woonhuis. Deze maand - met
medewerking van Betty - haar verhaal. 
De plaquette op het huis van Betty is ontworpen
door Eva Kohnstamm, en dat leidde tot het
verhaal over Dinah Kohnstamm. Al met al is er in
deze korte maand weer veel nieuws, maar zoals
altijd blijven tips welkom. 

deze maand op de Amsterdamse site:

1 feb - De pagina over schilder Martin
Monnickendam is aangevuld. 

8 feb - Een leerling van Martin Monnickendam
was Dinah Kohnstamm. Ook haar verhaal heeft
een plaats.

8 feb - een aanvulling (correctie) op het bericht
van "uitgelicht" van de vorige maand. 

13 feb - Het artikel over variete in de
Amstelstraat is verbeterd en aangepast. 

15 feb - Betty Kok overleefde de oorlog en
onlangs werden op haar voormalige woonhuis
plaquettes onthuld om haar verhaal in
herinnering te houden. 

20 feb - De collectie Tillmann is een van de
belangrijkste collecties met het Tropenmuseum.
Het verhaal van Georg Tillmann via deze link. 

21 feb - foto van het bejaardenhuis op de
Plantage Middenlaan gecorrigeerd. 

21 feb - De Paardenstraat is toegevoegd.

21 feb - Een toevoeging bij het Waterlooplein
(De Vries & Van Buuren).

deze maand op de Rotterdamse site:

14 feb - het is soms moeilijk om van niet-
bekende mensen sporen terug te vinden. We
gaan zoeken naar een niet-bekend Rotterdams
gezin om hun sporen terug te vinden.

22 feb - Een pagina over pictoloog Maurits van
Dantzig is toegevoegd. 

22 feb - Een pagina over kunsthistoricus Henri
van de Waal is toegevoegd.
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