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Welkom

Deze maand....

Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op Een overvolle nieuwsbrief deze maand. Veel

De geschiedenisonline prijs

de nieuwsbrief van de website

geschiedenis over de arme (Joodse) Rotterdamse Van de 225 websites die meedongen naar de

www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse

Zandstraatbuurt en verhalen die uit de

prijs van de vakjury kwamen we in de top-20

zustersite.

zoektocht naar deze buurt voortkwamen. En

terecht. Een hele eer, heel blij mee. Daarna

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke

ook bijzondere verhalen over een mezoezah die kwam er een tweede shortlist met 5 sites in deze

veranderingen in de afgelopen maand op de site terugkwam bij de familie, een prachtige

categorie en die hebben we niet gehaald. Wat

zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om biografie van Louise Stein, over Ellen Blazer en

verschrikkelijk jammer want de erkenning door

uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie.

over het Apeldoornsche Bosch, eens een

een vakjury was heel leuk geweest.

Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden

toonbeeld van moderne zorg waar het zo

weten dat deze site bestaat.

verschrikkelijk mee afliep.

Publieksjury

Maar ook over het Tip Top Theater, een theater

Wel zitten we nog in de race voor de

aan de Jodenbreestraat waar een onverwachte

publieksjury. Daarbij is het "meeste stemmen

link met het nu naar voren kwam. Maria Nunez

gelden" en u kunt nog stemmen tot en met 8

is het verhaal van een musical, en ook haar

februari. Via www.joodsamsterdam.nl, links het

verhaal wordt verteld.

logo aanklikken van de geschiedenisonline prijs

Een kleurrijk figuur was Brutale Coba, haar

en stemmen. De publieksjury is eveneens een

verhaal wordt deze maand verteld en prachtige

grote eer maar is naast de kwaliteit van een site

originele foto's van een japonnenfabriek op de

ook afhankelijk van de grootte van het netwerk.

Herengracht. Het verhaal over drie schilders

Toch brengt ook deze prijs de site positief in de

wordt verteld, Meijer, Mommie en Else en nog

aandacht.

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

een mooi verhaal over de Joodse kolonie in
Brazilië.

Publiciteit

Een zeer uitgebreide nieuwsbrief waarbij we u

Met de website is nooit geprobeerd om

veel leesplezier wensen.

publiciteit te halen, maar sinds we genomineerd
zijn is het aantal abonnees en volgers op

Deze site heeft geen advertenties en heeft geen

facebook en twitter enorm gestegen. Het totale

commercieel karakter. Deze site wil een plek

aantal "volgers" is in 1 maand verdubbeld. Dát,

geven aan de Joodse sporen in Mokum en

en de enorm mooie commentaren die bij het

Rotterdam en respectvol deze sporen, de

stemmen werden achtergelaten is wellicht wel

mensen en de gebruiken een plek geven. We

het mooiste compliment en maakt duidelijk dat

worden graag gelinkt op andere sites, maar

deze website een terechte plaats heeft binnen

zullen geen advertenties plaatsen. Wij niet op

dit deel van onze geschiedenis. Veel dank voor

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
Facebook
Via deze link.

uw mooie woorden bij het stemmen!!
deze maand op de Amsterdamse site:

deze maand op de Rotterdamse site:

1 jan - Het verhaal over Jacques

1 jan - Het Fransche Water / St Laurensstraat is

Schuitenvoerder (clown Domme August) uit

toegevoegd.

Carré is toegevoegd.
1 jan - De Paddengang is toegevoegd aan de
2 jan - de pagina over het Tip Top theater in de Zandstraatbuurt.
Jodenbreestraat is aangevuld met foto's uit
2013.

1 jan - de Schiedamsedijk is toegevoegd.

2 jan - diamantslijperij Boas heeft nu een eigen

1 jan - Het bijzondere verhaal van Joseph Lion

pagina op de site.

Bannet, Blume Israelsky en Esther Bannet staat
op de site.

3 jan - het verhaal over Maria Nunez, waar
volgende maand een musical over begint, staat

1 jan - De Leeuwenstraat in de Zandstraatbuurt

op de site.

is toegevoegd.

3 jan - het verhaal over bank Wertheim &

1 jan - De Leeuwenlaan in de Zandstraatbuurt is

Gompertz is afgemaakt.

toegevoegd.

5 jan - wie was Brutale Coba - nu op de site.

1 jan - De Trouwsteeg in de Zandstraatbuurt is
toegevoegd.

8 jan - Het artikel over japonnenfabriek Paul
Sittner is nu uitgebreid met een aantal

1 jan - Hotel Atlanta aan de Coolsingel heeft een

historische foto's.

nu een eigen pagina.

9 jan - Zanger/acteur Bert van Dongen zat in de 1 jan - 1898, de Kroningsfeesten. Waren die van
revue van Heintje Davids toen zij na de oorlog

belang voor de arme Joodse Rotterdammers??

weer optrad, meer over hem via de link.
1 jan - Het Sint Franciscus ziekenhuis in de 2e
14 jan - Een pagina over Else Berg, kunstenares, wereldoorlog. Het verhaal staat op de site.
staat op de website.
1 jan - De Korte Wagenstraat is toegevoegd.
15 jan - Een pagina over Mommie Schwarz, de
echtgenoot van Else Berg, is toegevoegd.

1 jan - De Peperstraat in de Zandstraatbuurt is
toegevoegd.

19 jan - een pagina over het Apeldoornsche
Bosch is toegevoegd

3 jan - De mezoezah die terug kwam. Een
bijzonder verhaal nu op de site.

20 jan - Meijer Bleekrode was een schilder in
Amsterdam. Hier staat meer informatie over

12 jan - een oproep over de onderduikers Eva

hem.

Brandel en Henry Deutsch

26 jan - 24 jaar was er in Brazilië een

19 jan - een pagina over het Apeldoornsche

Nederlandse kolonie - en een Joodse

Bosch is toegevoegd

gemeenschap.
20 jan - De biografie van Louise Stein is
toegevoegd aan de website. Een verhaal over
ondernemingen en de onderduik in de oorlog.
22 jan - vandaag overleed televisiemaker Ellen
Blazer. Haar verhaal staat op de website.
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