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Welkom

Deze maand....

Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op De laatste nieuwsbrief van 2011 ligt voor u.

En verder.....
In de komende maand, op 27 januari (de

de nieuwsbrief van de website

Allereerst wil ik u het allerbeste toewensen voor bevrijdingsdag van Auschwitz), gaat het 325 km

www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse

2012.

lange Westerborkpad officieel open. Deze

zustersite.

Het is ook het jaar van het eerste lustrum van

wandelroute, meer een bezinningspad, loopt van

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke

deze website. Het Rotterdamse deel bestaat dan de Hollandse Schouwburg in Amsterdam naar

veranderingen in de afgelopen maand op de site 3 jaar.

herinneringscentrum Kamp Westerbork bij

zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om Deze maand zijn er tal van interessante

Hooghalen.

uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie.

aanvullingen op de site gekomen. Zo was ik een

Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden

van de 300 mensen die het huis van Anne Frank Israël

weten dat deze site bestaat.

op het Merwedeplein mocht bezoeken, en dit

In februari reis ik naar Israel om daar een aantal

bezoek was toch heel bijzonder. Foto's van dit

mensen te interviewen. Het gaat daarbij om

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

bezoek staan op de site. Niet op de site staat de mensen die de buurt tussen Frederiksplein lezing van Jacqueline van Maarsen, Jopie uit het

Weteringcircuit goed kennen, de Wilhelmina

dagboek van Anne, de woensdag erna. De

Catharinaschool en dingen kunnen vertellen over

geschiedenis wordt dan levend.

het leven daar tot ca. 1950. Mocht u mij kunnen

Enkelen van u hebben door dat er een boek in

helpen, mail me dan en we maken een afspraak

de maak is. Voor dit boek wordt veel research

wanneer ik in Israel ben. Mocht u in Nederland

gepleegd, maar ook leidt deze research tot

wonen, dan is uw mail ook welkom en hoeven

nieuwe artikelen voor de site. Zo kwam hier de

we niet tot februari te wachten. En woont u

foto van de Joodse onderduikkinderen naar

elders, neem dan ook contact met me op want

voren, over kopieerbedrijf Cauveren, over het

elke hulp is van harte welkom.

Joodsch Symphonie Orkest en het bijzondere

leggen. Uw informatie is welkom via deze link.

verhaal van Sophie Souget.

Links

artikel dat al een tijd op de site staat tot

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

Maar ook in het Rotterdamse deel leidde een
aanvullingen met een familiefoto en is een mooi
artikel verschenen over Hellevoetsluis.
Kortom, weer veel nieuws op de site deze
maand en ik wens u daarmee veel leesplezier.
deze maand op de Amsterdamse site:

deze maand op de Rotterdamse site:

3 dec - het verhaal over de Barneveld groep is

3 dec - Het verhaal over de Barneveld groep is

toegevoegd aan de site.

toegevoegd aan de site.

3 dec - de turncoach van de Olympische Spelen

4 dec - Een fotoreportage van het monument in

1928, Gerrit Kleerekoper, is toegevoegd aan de

hoek van Holland voor de Kindertransporten is

site.

toegevoegd aan de site.

10 dec - Dankzij stichting Kunstkrul kon

16 dec - De atlas van Philip van Dam staat al

vandaag het huis van Anne Frank op het

een tijd op de site, maar er komen aanvullingen.

Merwedeplein 37 bezocht worden.

Hier staat een familiefoto uit 1922.

10 dec - Monnickendam is toegevoegd aan de

27 dec - Het artikel over Hellevoetsluis is flink

site.

uitgebreid met een artikel over het
vluchtelingenkamp Hellevoetsluis.

11 dec - foto's van onbekende Joodse
onderduikkinderen zijn opgenomen op de site.
Kinderen zijn waarschijnlijk uit Amsterdam.
17 dec - de informatie over de Utrechtsestraat
is uitgebreid met kopieerinrichting Cauveren en
over goudsmit Mesquita.

18 dec - In 1941 werd het Joodsche Symphonie
Orkest opgericht toen de bezetter de Joodse
musici uit de orkesten verwijderde. In het
Joodsch Weekblad stond eind oktober een
verslag van een repetitie. Het verslag is letterlijk
overgenomen.
18 dec - In Alkmaar kon deze week de
synagoge feestelijk heropend worden. Een
fotoverslag van een van de open middagen staat
op de site.
24 dec - De informatie over slagersketen Hergo
is uitgebreid.
24 dec - Mazzel en bluf hielpen Sophie Souget
door de oorlog. Haar verhaal staat hier.
25 dec - Max Hamburger, psychiater en
verzetsstrijder, is toegevoegd aan de site.
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