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Welkom

Deze maand....

Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op
de nieuwsbrief van de website

Deze maand komt de nieuwsbrief ietsje eerder

Verder is deze maand van een groot aantal

www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse

uit, dit vanwege de collegereeks over het Jiddisj

pagina's de lay-out verbeterd. Met name bij het

dochtersite.

in Amsterdam. Deze begint op 1 november.

gebruik van Internet Explorer kwamen deze

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke

Verder zijn er nieuwe foto's gemaakt in

pagina's slecht over, dit is nu verbeterd.

veranderingen in de afgelopen maand op de site Rotterdam. Zo ontbraken foto's over de grootste Heel af en toe bereiken ons berichten met tips.
zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om begraafplaats aan het Toepad. In mei werden

Deze zijn zeker welkom, het is leuk om iets uit

uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie.

foto's gemaakt in het centrum en west, nu in

te zoeken en op de site te plaatsen.

Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden

oost.

Verder zoeken we nu al een paar jaar naar de

weten dat deze site bestaat.

Sinds enige tijd staat deze site ook op facebook. vertaling van de "voorpagina" (alleen die) in het

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.

Alle aanvullingen op de website worden direct

Hebreeuws. Het zou mooi zijn als dat toch nog

op facebook geplaatst, maar daarnaast biedt

een keer zou lukken.

facebook de mogelijkheid om snel(ler) reacties

Voor nu verder veel leesplezier. De onderwerpen

achter te laten. We staan hier.

zijn deze maand weer zeer divers.

Wanneer een aanvulling op facebook komt,
wordt dat ook automatisch getwitterd.

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 op de Amsterdamse site:

deze maand op de Rotterdamse site:

2 okt - het verhaal over Santpoort is uitgebreid

3 okt - Het verhaal over violist Carel Blitz staat

met het verhaal over Huize Dina

op de site.

9 okt - het verhaal van Alexander Zwaap (Lex

10 okt - De Hoogstraat is uitgebreid met de

van Delden) staat op de site.

fotozaak Strauss.

16 okt - Fritz Mannheimer was een bankier en

13 okt - De Rotterdamse actrice Esther de Boer

een kleurrijk man die zich in 1936 tot

- van Rijk staat op de site.

Nederlander liet naturaliseren.
15 okt - Het verhaal van de strijdster voor
17 okt - De Stichting Dovenshoah heeft een

vrouwenrechten Anna Sophia Polak staat op de

monument onthuld ter nagedachtenis aan de

site.

dove Joodse slachtoffers van de Nazi's in het
Hortusplantsoen.

25 okt - Foto's toegevoegd bij de begraafplaats
aan de Dijkstraat, het Toepad en nieuwe foto's

17 okt - het verhaal van Abraham Soep, die
onder meer lid van de Joodse Raad was, staat op
de site.
23 okt - een collegereeks over Jiddisj in
Amsterdam. Meer informatie via deze link.
26 okt - het verhaal over begraafplaats Zeeburg
is uitgebreid.

bij de begraafplaats aan de Oostzeedijk.
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