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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
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....

Moderne Media
Deze maand is de maand van de moderne
media geworden waar deze site ook op staat.
Ten eerste is er Twitter waar we op staan via
deze link. Elke nieuw artikel leidt tot een Tweet
waardoor u direct op de hoogte kunt zijn van
aanvullingen. Twitter biedt de informatie, maar
niet veel meer dan dat. Meer informatie, ook
met illustraties, wordt geboden door Facebook.
Op de voorkant van de site staat een link en
facebookgebruikers kunnen aangeven dat ze de
pagina leuk vinden en daarmee op de hoogte
gehouden worden. Twitter en Facebook zijn
gekoppeld, berichten op Facebook verschijnen
gelijk op Twitter. Facebook geeft wel
eenvoudige mogelijkheden om te reageren. 
Maar ook deze vertrouwde nieuwsbrief blijft
gewoon bestaan en komt zoals altijd 1 keer per
maand uit. Alle informatie blijft u bereiken en
daarbij is het goed om te zien dat sinds deze
site ook in de moderne media te vinden is het
aantal abonnees op de nieuwsbrief flink
gestegen is. En dat de verhalen op de site meer
mensen bereiken is een goede zaak. 

Persoonlijke verhalen
Het ene verhaal leidt tot het andere, ook dat
werd deze maand weer duidelijk. Zo leidde een
een verhaal over de Vrolikstraat tot een
persoonlijk verhaal. Deze maand zijn de
persoonlijke verhalen dat van de familie Kat en
van de familie Loonstijn. Nooit eerder verteld en
daarom goed dat ze hier zijn vastgelegd. De
familie Kat is overigens directe familie van Eva
Kat, waarover al eerder een stuk verscheen. 
In Rotterdam aandacht voor Catharina Frank.
Maar ook andere artikelen verrijken de site en ik
hoop dat u ze interessant vindt. Verder, blijf
reageren want een klein verhaal kan leiden tot
een mooie aanvulling. 

deze maand op de Amsterdamse site:

1 nov - Het verhaal van de familie Kat, die op
Vrolikstraat 166-1 woonde, staat op de site. 

1 nov - het verhaal over het Bussenschuthofje is
uitgebreid. 

1 nov - Op de Jacob Obrechtstraat was de
Centraal Israëlitische Ziekenverpleging
gevestigd. 

7 nov - het verhaal van de familie Loonstijn, die
de oorlog overleefden door hun onderduik,
staat op de site. 

27 nov - De eerste Nederlandse cabaretier was
Eduard Jacobs. Zijn verhaal staat hier.

28 nov - op deze dag van de opening van het
DeLaMar Theater aandacht voor de geschiedenis
van dit gebouw in een nieuw artikel en aandacht
voor Fien de la Mar in een aangevuld artikel

19 dec- Amsterdam Yiddish Symp 6 
The Yiddish Novel: from the Shtetl to the
Metropolis 
Het Menasseh ben Israel Instituut organiseert

deze maand op de Rotterdamse site:

1 nov - op 10 nov wordt door Burgemeester
Aboutaleb een plaquette onthuld ter herinnering
aan de razzia van 10 en 11 november 1944.
Deze gebeurtenis staat op de site 

1 nov - het verhaal van Catharina Frank, die op
miraculeuze wijze de oorlog overleefde met haar
zoon, staat op de site. 

Hallojoods. Informatie over deze nieuwe site is
opgenomen op de link-pagina. 
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voor de zesde maal het jaarlijkse symposium
Jiddisj, in samenwerking met het Goethe-
instituut. De Jiddisje moderne roman beschrijft
het leven in een tijd van verandering in het
moderne Joodse bestaan. Vanaf de negentiende
eeuw zien we een geleidelijke omslag, waarbij
het zwaartepunt van het Joodse leven zich
verplaatst van de traditionele maatschappij in
de kleine stad (shtetl) naar de grote, anonieme
metropool. In dit symposium wordt dieper
ingegaan op een aantal aspecten van de
moderne Jiddisje roman die voortkomen uit
deze overgang. Vragen over migratie,
verbondenheid met het Jodendom,
maatschappijkritiek en nostalgie zullen aan de
orde komen. Meer informatie hier.
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