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Welkom

Deze maand....

Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op Shana tova

Speciale oproep
Joodsamsterdam.nl bestaat nu vierenhalf jaar.

de nieuwsbrief van de website

Misschien een iets verlaat goed nieuwjaar, maar Een half jaar voordat het eerste lustrum wordt

www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse

de nieuwsbrief komt nu eenmaal op de 1e uit.

gevierd is begonnen met een speciaal project.

dochtersite.

De wens is welgemeend. Dat het een goed jaar

Het idee ontstond in juni, de uitwerking tijdens

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke

mag worden.

mijn vakantie in Afrika en de randvoorwaarden

veranderingen in de afgelopen maand op de site Deze maand heeft zich gekenmerkt door heel

kwamen binnen no-time gereed. De tijd is dus

zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om veel tips en bijdrage van lezers. De artikelen

rijp voor dit project. Maar ik heb uw hulp nodig

uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie.

raken in een stroomversnelling. Naast de

met een dringende oproep:

Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden

gewonere stukken zoals over rabbijn Tal

Wie woonde in 1938 - 1944 in de buurt van de

weten dat deze site bestaat.

kwamen er ook bijzonder verhalen zoals over de Weteringschans, de Den Texstraat, de

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

onderduik in Artis, de jeugdherinneringen van

Reguliersgracht en Falckstraat of heeft als

Carla Kohnstamm waarin de sfeer rond het

leerling gezeten op de Wilhelmina

ingaan van de Sjabbat prachtig wordt geschetst. Catharinaschool.
Heel mooi zijn ook de stukken over

Met die Wilhelmina Catharina begon deze site en

Rotterdamse poelier De Haan in de

nu ga ik na bijna 5 jaar terug naar die school om

Helmersstraat en snel daarna kwamen

een los eindje af te maken. Daar is uw hulp bij

verschillende artikelen over de Helmersstraat in

nodig. Mailt u me op info@joodsamsterdam.nl.

Rotterdam los die deze weggebombardeerde

Een en ander moet in april 2012, bij het 5 jarig

straat toch weer een beetje terug brengen.

bestaan, zijn beslag krijgen.

Volgende maand komen er nog een paar
stukken over de Helmersstraat in Rotterdam bij.
Maar ook de stukken over David Hausdorff en

leggen. Uw informatie is welkom via deze link.

Mozes Elzas zijn prachtig.

Links

vorige maand over de Wilhelmina

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.
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

Verder zijn er al wat reacties op de oproep van
Catharinaschool, maar nog niet helemaal
genoeg. Deze oproep herhaal ik gaarne.
Verder veel leesplezier!
deze maand op de Amsterdamse site:

deze maand op de Rotterdamse site:

1 sep - Inleggen in zuur was vooral een Joodse

3 sep - Poelierszaak De Haan was gevestigd op

bedrijfstak. Over de zuurwaren van De Leeuw

Helmersstraat 25a.

gaat deze pagina.
11 sep - David Hausdorff was arts in Rotterdam,
6 sep - in 2003 werden de jeugdherinneringen

maar meer dan dat. Zijn verhaal staat hier.

van Carla Kohnstamm over het ingaan van de
sjabbat geplaatst in Ons Amsterdam. Na

17 sep - Mozes Elzas was een bekend internist

toestemming staan ze ook op de site.

in Rotterdam en zette zich in voor de
wederopbouw van het Joodse leven in

10 sep - Tussen 1925 - 1930 gaf de Wilhelmina Rotterdam.
Catharinaschool voor nieuwe ouders een
prospectus uit, een pdf kan via deze pagina

25 sep - Herinneringen aan de Helmersstraat.

worden gevonden.

Het gehele deel over de Helmersstraat is herzien
en er zijn verschillende herinneringen aan deze

17 sep - bij het verhaal over Achtergracht 1719 is een foto uit 1954 gevonden.
18 sep - Het verhaal over opperrabbijn Justus
Tal is opgenomen.
18 sep - Met het JOK naar een rondleiding in
Artis over de onderduikers. Het verhaal over
Artis is nu uitgebreid.

straat toegevoegd.

25 sep - Leo van Lier kan een Koninklijke
onderduiker worden genoemd. Dat en meer op
de pagina over het Paleis op de Dam in de 2e
Wereldoorlog.
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