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Welkom
Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op
de nieuwsbrief van de website
www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse
zustersite. 
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.

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....
Juni 2012 was een bijzondere maand. Een aantal
zeer mooie artikelen zijn toegevoegd, waarvan
een deel komt uit herinneringen van lezers. Zo
is er het artikel over werkkamp 't Zand en over
de Oudezijds 111. Verder een prachtige
uitbreiding met Maarssen, geschreven door
Esther Voet. 
Er werden in deze maand verschillende
Stolpersteinen gelegd in Amsterdam, onder
andere in de Jekerstraat maar ook op het Jonas
Daniël Meijerplein voor het gezin Rosenbaum,
waarover al meer geschreven is op deze site,
onder andere te vinden via grachten > nieuwe
herengracht. 
Het verhaal over boksschool Olympia is heel
bijzonder, met de persoonlijke herinneringen
van Joop Waterman. 
Er kwam een tip over Joop Walvis en over zijn
zus Rita del Vano, wat ook weer leidde tot twee
stukken. Rita del Vano bleek daarbij regelmatig
opgetreden te hebben in Hotel Atlantic op het
Westeinde in Amsterdam. Dit hotel stond al op
de website en zo past het ene verhaal in het
andere. 
Verder gaan we binnenkort aandacht besteden
aan het project Schaduwkade. In het kader
daarvan nu alvast een klassenfoto met de vraag:
wie herkent iemand????
Op 1 juli is het Keti Koti, de afschaffing van de
slavernij in Suriname in 1863. Het verhaal over
de Joodse slaveneigenaren staat op de site. 

Verder komt deze nieuwsbrief een paar uur later
uit dan normaal. Dit omdat vandaag, op 1 juli,
de nieuwe toegangspoort op de Valentijnkade
van de begraafplaats op Zeeburg geopend werd.
Die gebeurtenis krijgt nog een plaats in deze
nieuwsbrief, omdat de volgende pas op 1
september uitkomt.
De komende periode is de vakantieperiode en
daarom niet volgende maand, maar een maand
later de volgende nieuwsbrief. Voor nu veel
nieuwe waardevolle artikelen en blijf uw input
sturen, want dat is vaak de basis voor nieuwe
interessante artikelen.

deze maand op de Amsterdamse site:

1 juni - Het verhaal over o.a. boksschool
Olympia is uitgebreid met het verhaal over
Sander, Sal en Joop Waterman. 

1 juni - Esther Voet schreef het stuk over
Maarssen. Nu op de site. 

1 juni - Het verhaal over werkkamp 't Zand staat
op de site. 

1 juni - het verhaal over de onderduik op Oude
Zijds Voorburgwal 111 staat op de site. 

1 juni - de synagoge aan de Weesperstraat is
toegevoegd.

1 juni - de persoonlijke herinneringen aan
werkkamp 't Zand van dhr Troostwijk staan op
de site. 

deze maand op de Rotterdamse site:

2 jun - het verhaal over dichter Bram van Collem
is toegevoegd. 

3 jun - in de Ammanstraat, de arme Joodse
buurt in Rotterdam, lag op nummer 22 het
doofstommeninstituut. 

24 juni - Joop Walvis, organist, is toegevoegd
aan de site. 
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8 juni - Bob Scholte was een beroemd artiest,
zijn verhaal is toegevoegd. 

10 juni - Meijer Sluijser was een journalist en
schrijver over Joods Amsterdam. 

10 juni - Op de Jodenbreestraat was kosjere
slagerij Quiros gevestigd. 

13 juni - herinneringen aan de Amsteldijkschool
van Bloeme Evers Emden zijn toegevoegd.

16 juni - De Zandstraat is toegevoegd, evenals
de daar gelegen Openbare Tusschenschool
letter G. 

17 juni - Op het Jonas Daniël Meijplein werden
Stolpersteinen geplaatst voor de familie
Rosenbaum. 

20 juni - Het Jonas Daniël Meijerplein is
toegevoegd aan de site. 

23 juni - Maison Blom, banketbakker, is
toegevoegd aan de Rijnstraat. Deze winkel zat
op nummer 58. 

24 juni - Rita del Vano (Duifje Walvis),
stehgeigerin, is toegevoegd aan de site. 

25 juni - Ook op de Jekerstraat werden
Stolpersteinen geplaatst. De Jekerstraat is nu
toegevoegd aan de site.

28 juni - Robert en Jules Markus waren de
oprichters van kauwgomfabriek Maple Leaf.

1 jul - Opening nieuwe poort begraafplaats
Zeeburg.

1 juli - Vandaag is het Keti Koti, de afschaffing
van de slavernij in Suriname. Waren er Joodse
slaveneigenaren??
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