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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

Deze maand....
Deze maand weer een aantal nieuwe
artikelen op de websites. Bij Rotterdam een
min of meer persoonlijk verhaal over het
beste vriendinnetje van mijn moeder. De
informatie is summier, dus mocht ooit
iemand nog iets meer weten....
Dan het verhaal over Kwatta, waar een
blauwe maandag een vestiging van was in
Rotterdam en het trieste verhaal over Aron
Speier. Bij Amsterdam het verhaal over een
indrukwekkende illustrator, Ies
Spreekmeester.

deze maand op de Amsterdamse site:

7 sep - De pagina over Abraham Oznowicz, 29 sep - Het verhaal over Aron Speier
bouwkundige en architect, is aangevuld.
Holstein en zijn gezin.
8 sep - De Houtkopersdwarsstraat
(Vissteeg) is toegevoegd aan de site.
14 sep - De informatie over de Vijzelstraat
is uitgebreid.

Oproepen:
Behalve ideeen en suggesties zijn

21 sep - Johannes van Dam overleed deze
week op 66-jarige leeftijd.

Vertalingen
Bij alle hoofdgroepen is er een index
opgenomen. Deze is ook vertaald in het
Engels en Duits, en het Hebreeuws. De

28 sep - Over de scheidslijn tussen goed en
kwaad? Het verhaal over Else Cohn en Thea
Hirschberg

15 sep - Gustaaf Czopp was een multitalent
en bekend van de radio.

aanvullingen en verhalen over de besproken
gebouwen, straten en buurten van harte
26 sep - Duivendrecht is toegevoegd aan de
welkom.
website.

Hebreeuwse vertaling moet nog

deze maand op de Rotterdamse site:

1 sep - Ies Spreekmeester was illustrator en 1 sep - de familie Wolf woonde op de
iedereen heeft zijn werk wel eens gezien.
Jericholaan. Een kleine speurtocht vertelt
iets over hun leven.
7 sep - Het Meisje met de Strik - Rebecca
Oznowicz. Wat achterhaald kon worden over 8 sep - Kwatta had min of meer een
haar staat nu op de website.
vestiging in Rotterdam.

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.

Rebecca Oznowicz, de dochter van de
architect, kwam deze maand in het nieuws.
Daardoor kon de pagina over haar vader
worden aangevuld.
Gustaaf Czopp was mij onbekend, maar dit
blijkt een groot talent geweest te zijn voor
de radio.
Johannes van Dam overleed deze maand en
zijn verhaal leidde tot het artikel over Else
Cohn.
Weer een aantal nieuwe artikelen. Blijf uw
informatie sturen, en tot de volgende
maand.

29 sep - Een begin is gemaakt met de Lange
Pannekoekstraat op deze website.

gecontroleerd worden.
Contact

Alleen per mail
Facebook
Via deze link.
© en website: bmwd / disclaimer

