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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....
Deze maand zijn er een aantal interessante
artikelen gemaakt. Een gedeelte daarvan waren
artikelen die al lagen te wachten om geschreven
te worden. Zo was al geschreven over het De
Pintohuis in Amsterdam, maar nog niet over
Isaac de Pinto. Dat is nu wel gebeurd. 
Nieuwe Keizersgracht 58 staat onder gebouwen
en herdenken. Een bijzonder pand met een rijke
geschiedenis over handelaren van de VOC en de
familie Josephus Jitta. Maar ook over de Joodse
Raad die hier 2 jaar haar hoofdkantoor had.
Niets aan dit pand herinnert hier aan terwijl het
volgens mij tijd wordt dat er minstens een
plaquette geplaatst wordt op dit meest
tragische pand van de stad.
Een logisch verhaal dat hieruit volgde is over
Simon Josephus Jitta. 

Daarnaast komen er steeds meer tips en
bijdragen binnen. Uit Rotterdam werd het
Rotterdams Jaarboekje 2008 toegezonden, wat
de basis is van een artikel over Aron Brandel en
nog een aantal artikelen die volgende maand
zullen verschijnen. Yme Mary Bosma gaf
toestemming om een aantal van haar
schilderijen te gebruiken wat leidde tot de
volledige illustratie bij het artikel over Marjo Tal
en een stuk over Rosa Manus. En dan lagen ook
nog - al 8 jaar - foto's te wachten die ik maakte
in Auschwitz. Ze zijn nu ook geplaatst in het
deel over de Sjoah.
Kortom, ook in februari zijn er weer een
behoorlijk aantal interessante artikelen
bijgekomen. Blijf uw suggesties en aanvullingen
sturen, want soms is een kleine tip de bron voor
een heel mooi artikel.

deze maand op de Amsterdamse site:

1 feb - een stuk over burgemeester Wim Polak
is toegevoegd. 

5 feb - een artikel over Isaac de Pinto is
toegevoegd. 

12 feb - een artikel over de geschiedenis van
Nieuwe Keizersgracht 58 is toegevoegd. Met
foto's van het interieur.

12 feb - een artikel over Simon Wolf Josephus
Jitta is toegevoegd. 

19 feb - het verhaal over Eleonore Katz is
toegevoegd.

21 feb - de informatie over de Plantage
Parklaan 9 is uitgebreid. 

22 feb - Yme Mary Bosma, schilderes van het
schilderij van Marjo Tal, heeft toestemming
gegeven om dit hele schilderij, waarop Marjo als
jonge en als oude vrouw te zien is, op de site op
te nemen. Het verhaal van Marjo staat hier, het
schilderij hier. 

23 feb - Het verhaal van Rosa Manus, een zeer
belangrijke vrouw in de (Internationale)
Vrouwenbeweging, staat op de site. Illustratie
door Yme Mary Bosma. 

25 feb - een fotoreportage van Auschwitz in

deze maand op de Rotterdamse site:

4 feb - oud metaalhandel Vles is toegevoegd.

19 feb - het bijzondere verhaal over Aron
Brandel en zijn vrouw Elisabeth is toegevoegd. 

25 feb - een fotoreportage van Auschwitz in
2003 is toegevoegd. 
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2003 is toegevoegd. 
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