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Welkom

Deze maand....

Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op Een maand met veel aanvullingen op de site en

Ook nieuwe foto's staan erbij, zoals van de
begraafplaats in Diemen, en nieuwe personen

de nieuwsbrief van de website

met nog meer aanvullingen die nodig ook op de zoals Maup Caransa en Jacques Kattenburg.

www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse

site moeten, maar helaas heeft elke dag maar

dochtersite.

24 uur. En een maand waarin de trend van de

Steeds meer foto's, suggesties en verhalen

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke

vorige maand zich heeft voortgezet. Waren er

komen nu van lezers van de site. Dat is geweldig

veranderingen in de afgelopen maand op de site bij het schrijven van de nieuwsbrief toen 270

en geeft een authentieke aanvulling.

zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om mensen die via twitter, facebook en de
uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie.

nieuwsbrief op de hoogte bleven, nu zijn het er

Verder ook uw aandacht voor 2 bijzondere

Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden

310. Van harte welkom.

zaken - de oproep van Elsje Prins, met name

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

voor de lezers in Israël, en het initiatief van de
Er is weer veel gebeurd in de afgelopen periode. Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats
Steeds meer mensen vertellen over hun

Zeeburg.

herinneringen en ook steeds meer oude foto's
en verhalen komen naar boven. Zo is de
klassenfoto van Dirk Veenstra een juweeltje uit
1919 en de foto's van de sloop van het
Jongensweeshuis in Amsterdam zijn ook heel
bijzonder. In Rotterdam is de ansichtkaart
waarop de begraafplaats aan de Dijkstraat te

informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke

zien is ook een welkome aanvulling.

details kunnen inzicht geven over

deze maand op de Amsterdamse site:

deze maand op de Rotterdamse site:

1 jan - Het verhaal over Frieda Belinfante is

16 jan - herinneringen aan Juffrouw De Beer van

toegevoegd.

het Joods Lyceum zijn opgenomen.

1 jan - de Stichting Eerherstel Joodse

16 jan - Een jizkor voor het Joods Lyceum is

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

Begraafplaats Zeeburg ijvert voor het herstel van opgenomen.
de begraafplaats. Hun verhaal staat hier en is
deels ook gelinkt binnen het artikel over de

16 jan - Het verhaal over Louis Preger staat op

Joodse begraafplaats.

de site.

8 jan - Dirk Veenstra was een leerling van de

27 jan - Het verhaal over begraven in Rotterdam

Van Alphenschool in 1919 - 1920. Een

is uitgebreid met een illustratie waarop de

klassenfoto van hem en een kort verhaal staat

Joodse begraafplaats Dijkstraat in 1907 te zien

nu op de site.

is.

8 jan - Het verhaal over Hollandia Kattenburg is 29 jan - een lezer van de site schreef een artikel
uitgebreid, op 15 jan met nog meer illustraties.

over homosexualiteit gedurende de 2e
wereldoorlog.

8 jan - Jacques Kattenburg is toegevoegd aan
de site.

Oproep
Els Prins is een trouwe lezer van de site en de

13 jan - foto's van de sloop van het

nieuwsbrief en heeft een oproep. Met name de

jongensweeshuis zijn toegevoegd.

lezers in Israël (misschien ook via Irgoen)
zouden haar kunnen helpen. Haar oproep:

15 jan - Maup Caransa is toegevoegd aan de

"In de jaren '50 zat ik op de Joodse

site.

kleuterschool in Blijdorp olv Juffrouw Rosendaal
die naar Israel is vertrokken. Het was een klasje

16 jan - nieuwe foto's bij de Ammanschool, de

binnen een andere school. Ik heb nog wat foto's

Van Detschool, het huis van Josephus Jitta op de van die tijd. Weet natuurlijk niet wat er met juf
Nieuwe Keizersgracht en bij de geschiedenis van Rosendaal daarna is gebeurd. Weet ook niet
Uilenburg.

wanneer het klasje is opgeheven en wat er is
gebeurd nadat juf Rosendaal wegging. Ik weet

17 jan - De pagina over architect Oznowicz is

wel dat mijn oudste broer Ron en mijn jongste

uitgebreid met informatie over de synagoge in

broer Edwin daar ook hebben gezeten en

Roermond en met achtergrondinformatie over

vandaar zijn we naar de lagere school gegaan.

het Joodse leven in Roermond.

Wij waren natuurlijk maar een heel klein
groepje… de eerste van na de oorlog." Via deze

26 jan - Nieuwe foto's - gemaakt door een lezer link kunt u - als u wat weet - Els bereiken. Alles
van de site - van de begraafplaats in Diemen
staan hier.
29 jan - Informatie over de synagoge aan de
Linnaeusstraat is uitgebreid.
29 jan - een lezer van de site schreef een artikel
over homosexualiteit gedurende de 2e
wereldoorlog.
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wordt doorgestuurd.

