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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 

Facebook
Via deze link.

Deze maand....
Nog net tijdens de Pesach komt deze
nieuwsbrief uit en ik hoop dat u een goede
Pesach gehad heeft. 
De maand maart was weer een goede maand
met mooie nieuwe artikelen op de website. We
hebben al een keer gesproken over de
Waaigaten op de Rapenburgerstraat, daar werd
meer licht op geworpen en er kwam meer
duidelijkheid over. Er kwam een artikel over het
Tip Top Theater en - heel goed - een paar
stukken over Joods verzet in de oorlog. 
Bijzonder was het om te ontdekken dat een
Joodse Amsterdamse een ster heeft op de Walk
of Fame in Hollywood. 
In Amsterdam werd de zoveelste chewresjoel
ontdekt, nu in de Plantage, en was er opeens
een naam van een wat slordig gebiedje achter
een paar huizen, dat bleek als Montefiorepark in
de boeken te vinden. 
Een foto die door een lezer van de site werd
geplaatst op facebook bleek te achterhalen en
nog sterker, de overgrootvader te zijn van de
plaatser.

Ina Boekbinder zat in Amsterdam in het verzet,
en over haar ook een prachtig verhaal. 
Wij droegen voor de Stichting Sobibor bij aan
hun herdenkingsbox met het verhaal over de
Brielse Jannetje Philipse.
Een indrukwekkende uitbreiding werd
geschreven door iemand die voor ons schreef -
de eerste keer dat we zoiets hebben - en het
verhaal van Paula over Dordrecht is een
prachtverhaal. En ze gaat nog meer schrijven.

Kortom, weer een mooie nieuwsbrief over de
toevoegingen van de afgelopen maand maart.
Heel veel leesplezier en blijf uw herinneringen
sturen, ook al denkt u dat ze niet echt belangrijk
zijn. Het verhaal over Izak Betel bewijst wat voor
mooie verhalen er uit naar voren kunnen komen.

deze maand op de Amsterdamse site:

1 mrt - ze zijn al eerder besproken, de
waaigaten in de Rapenburgerstraat. Nu waar ze
precies zaten.

1 mrt - in een van de Waaigaten zat een
militaire vereniging. Hier meer over deze
organisatie. 

2 mrt - Leo Horn was een scheidsrechter, maar
zat ook in het verzet. 

2 mrt - herinneringen aan het Tip Top Theater,
maar ook aan Sara Beugeltas. 

3 mrt - Wie kent het Huisje van Gosler nou niet.
Maar wat was de geschiedenis? 

8 mrt - Verleden week werd er op de
Deurloostraat een Stolperstein gelegd voor
Franz Weisz. Wie was deze componist? 

9 mrt - Henriëtte Asscher was de zus van
Benjamin Asscher (bij Rotterdam). Zij was
kunstenares. 

10 mrt - De pagina over Sylvain Poons is
uitgebreid. 

deze maand op de Rotterdamse site: 

3 mrt - Naaldwijk is toegevoegd aan de site, met
ook het verhaal over Marion van Straten. 

4 mrt - De Stichting Sobibor opende vandaag
het herinneringsjaar met de uitgave van een
herinneringsbox. Wij droegen aan deze box bij
met het verhaal over Jannetje Philipse - van
Buren. 

9 mrt - Benjamin Asscher had een
zoetwarenfabriek in Rotterdam en winkels,
onder andere op de Coolsingel. 

10 mrt - het verhaal over Louis Davids is
uitgebreid. 

16 mrt - De pagina over Dordrecht is sterk
uitgebreid. Paula v d Kuijl ging het archief in en
maakte een uitgebreid verhaal. Nu de oude
pagina met een beknopt verhaal, en voor wie
meer wil weten, het uitgebreide verhaal in 4
gedeeltes. 
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10 mrt - In de tijd van de stille film was er een
beroemd actrice uit....Amsterdam. Het verhaal
van Jetta Goudal. 

17 mrt - Wel eens van het Montefiorepark
gehoord? Dat bestond / bestaat en erg was een
synagoge. 

23 mrt - Het verhaal over Menachem Pinkhof en
Mirjam Waterman staat op de site. 

24 mrt - Het verhaal van de schrijfster Clara
Pinkhof staat op de site. 

24 mrt - Izak Betel stond bekend als de
schoenpoetser van de Dam. Zijn verhaal staat
op de site. 

26 mrt - Ina Boekbinder was een Joodse vrouw
in het verzet. Het verhaal staat nu op de site.

 

 

Komend:
8 april - Herdenking vermoorde Joodse
Heemstedenaren

Op maandagavond 8 april 2013 worden de in de
Tweede Wereldoorlog vermoorde joodse
inwoners van Heemstede herdacht tijdens een
openbare bijeenkomst in de Burgerzaal van het
raadhuis van Heemstede.
Gedurende deze bijeenkomst zullen de namen
van de ongeveer 160 slachtoffers worden
voorgelezen. Ook voeren o.a. burgemeester
Marianne Heeremans en rabbijn Shmuel Spiero
het woord. 
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de
Stichting Joods Monument Heemstede. De
stichting heeft als voornaamste doel het
realiseren van een permanent namenmonument
in Heemstede. 
De aanvang van de herdenkingsbijeenkomst is
om 20.30 uur (ontvangst vanaf 20:00 uur). 

Contact en nadere informatie:
perlstein@quicknet.nl ; telefoon: 023 5295313.
Voor nadere informatie zie ook de
facebookpagina van de Stichting Joods
Monument Heemstede.
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