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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, en het Hebreeuws. De Hebreeuwse
vertaling moet nog gecontroleerd worden.

Contact 
Alleen per mail

Deze maand....
April is een maand geweest met veel nieuwe
zaken op de site. Zo is de informatie over
textielfabrikant Herzberger (uit Rotterdam) nu
ook op de Amsterdamse site opgenomen want
deze fabrikant had ook zijn fabriek in
Amsterdam. 
Levie de Lange kwam uit het Amsterdamse
proletariaat en hij schreef een boek over zijn
leven wat de basis was voor het artikel over
hem. Francine Bachra schreef over haar moeder;
het Thorbeckeplein heeft een bijzondere positie
binnen de oorlogsgeschiedenis van Amsterdam.
Maar ook de inventarisatie van de Rotterdamse
sjoels is klaar en staat op de site en van het
stadsarchief van Rotterdam kwam de
toestemming om een illustratie te gebruiken van
de synagoge aan de Glashaven. 

Daarnaast volgen nu bijna 400 mensen deze site
op facebook, twitter of via de nieuwsbrief. Het is
fijn dat zoveel mensen de verhalen waarderen.
Graag blijven we ook uw verhalen horen om
unieke artikelen toe te voegen.
In de komende maand staan we een aantal
zaken op stapel. 
Op 4 mei is er een bijzonder initiatief om de
bijna 22000 huizen waar Joodse inwoners
woonden aan het begin van de 2e Wereldoorlog
zichtbaar te maken. Een verslag zal op de site
verschijnen en ook worden er nieuwe foto's
gemaakt in Rotterdam en omgeving. Ook andere
verhalen kunt u tegemoet zien.

deze maand op de Amsterdamse site:

2 apr - de herinneringen van Ruben Potts uit
Australië over zijn jeugd in de
Valkenburgerstraat zijn uitgebreid met het
verhaal over de Waaigaten. 

3 apr - de informatie over de
Swammerdamstraat is uitgebreid. 

9 apr - het verhaal van Levie de Lange staat op
de site. 

10 apr - de informatie over de Rode
Leeuwengang, een slop van de
Valkenburgerstraat, is uitgebreid. 

10 apr - informatie over textielfabrikant
Hertzberger in Amsterdam is opgenomen. 

10 apr - de informatie over Weesp is uitgebreid.

11 apr - Het verhaal van Francina Bachra,
gemengd gehuwd, staat op de site 

16 apr - Het Thorbeckeplein is toegevoegd aan
de site, samen met het verhaal over Alcazar. 

23 apr - De Vijzelstraat is opgenomen met nu
het verhaal over Gerhard Badrian. 

deze maand op de Rotterdamse site:

1 apr - De synagoge aan de Glashaven staat nu
op de site. 

16 apr - Het verhaal over onderduik in de
Breepleinkerk in Rotterdam Zuid staat op de site.

17 apr - Een inventarisatie van de huidige en
verdwenen sjoels in Rotterdam is opgenomen.

17 apr - De locaties van de huidige en
verdwenen sjoels in Rotterdam is opgenomen. 

25 apr - het verhaal over opperrabbijn A B N
Davids is opgenomen op de site. 
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