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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.

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....

Juni was weer een maand van interessante
toevoegingen aan de site. Ten eerste werd de
hulp van Joodsamsterdam gevraagd voor een
aantal panden in de Vrolikstraat en de 3e
Oosterparkstraat, die vanwege de geschiedenis
tot Joods erfgoed gezien kunnen worden en nu
op de nominatie staan om gesloopt te worden.
De verhalen over deze panden staan hieronder.
Daarnaast wordt nu in Amsterdam Oost het
initiatief genomen om te komen tot een
werkgroep voor het behoud van Joods erfgoed.
Deze werkgroep zoekt nog leden!! 
Het Frederiksplein - waar deze site ooit begon -
krijgt binnenkort een monument erbij. Ook dat
verhaal staat al op de site. 
Daarnaast een nieuw initiatief in de
rivierenbuurt. Onder de naam "spoorzoeken"
terug naar sporen van de oorlog - in casu de
grote geschilderde huisnummers in verband
met de verduistering en nog aanwezige
Mezoezah's. Natuurlijk ook de verhalen van een
paar Amsterdammers, deze maand Lau Mazirel
en Alida de Jong. 

Ook in Joodsrotterdam deze maand de verhalen
van 2 Rotterdammers, Jacob van Gelderen en
Maup Frenk. 
De Wijnhaven is toegevoegd en met hulp van de
gemeente Etten-Leur het verhaal over de andere
locatie van de Rotterdamse Gezondheidskolonie.
Deze instelling had naast een huis in Ter Heijde
ook een huis in Etten-Leur met een opmerkelijke
geschiedenis.

Zoals altijd wordt de nieuwsbrief over juli en
augustus gecombineerd en komt op 1
september uit. Dus ik hoop dat u deze
nieuwsbrief weer lezenswaardig vindt en tot
september.

deze maand op de Amsterdamse site:

4 jun - In de Vrolikstraat staan een aantal
panden met een Joodse geschiedenis op de
nominaie om gesloopt te worden. 

5 jun - Om dezelfde reden is nu ook de 3e
Oosterparkstraat toegevoegd. 

12 jun - In verband met een binnenkort te
onthullen monument voor Walraven van Hall is
het Frederiksplein opgenomen. 

12 jun - Lau Mazirel was een belangrijk persoon
uit het verzet in Amsterdam. 

18 jun - oproep
Het vechten om het behoud van Joods erfgoed
in Amsterdam Oost leidt er op dit moment toe
dat er een werkgroep wordt opgericht om dit te
bewerkstellingen. Wie wil zitting nemen in deze
werkgroep? Neem hier contact op met de
werkgroep. 

20 jun - Alida de Jong was een bekende vrouw
binnen de vakbeweging en als lid van de
Tweede Kamer. 

24 jun - grote geschilderde huisnummers

deze maand op de Rotterdamse site:

1 jun - Jacob van Gelderen was een Rotterdams
architect. 

13 jun - de Wijnhaven is toegevoegd.

19 jun - De tweede locatie van de Israelietische
Gezondheidskolonie, in Etten Leur, is
toegevoegd.

27 jun - Maup Frenk werd geboren als zoon van
een Rotterdamse voddenman en werd rector van
een van de grootste scholengemeenschappen in
Rotterdam. 
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moesten tijdens de periode dat in de oorlog de
verduistering verplicht was mensen de weg
wijzen. Ze zijn er nog, en een website over deze
huisnummers, maar ook over Mezoezah's, in de
Rivierenbuurt is onlangs online gegaan. 
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