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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.

Deze maand....
Een paar maanden geleden werd hier een
artikel gepubliceerd over slager Nathan
Marcus die op de Veemarkt in Rotterdam
zijn vee kocht en dat vervolgens slachtte en
verkocht in zijn zaak op de 1e
Middellandstraat in Rotterdam. Het hele
gezin Marcus overleefde de oorlog niet,
maar over de jongste zoon, Jack, ontbraken
nadere gegevens. Een lezer van deze site
bleek Jack te kennen en via haar is er juist
deze dagen contact geweest met Jack. Zijn
verhaal is al opgetekend maar u moet er
Voorwoord
nog even op wachten, de laatste correcties
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de vinden nog plaats en volgende maand treft
wijzigingen en toevoegingen op de website u het in deze nieuwsbrief.
joodsamsterdam.nl en joodsrotterdam
Deze maand nog meer over Rotterdam.
gedurende de maand voor het verschijnen
Leon Gokkes was een enorm muzikaal talent
van de nieuwsbrief.
en een krantenartikel in het NIW uit 1932
vormde de basis voor een artikel over hem.
Informatie gezocht
We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke Paula van der Kuijl schrijft voor deze site
over Dordrecht en deze maand heeft ze een
informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke
prachtig stuk geschreven over rabbijn
details kunnen inzicht geven over
Barend Joshua Katan.
gebeurtenissen die het waard zijn om vast
te leggen. Uw informatie is welkom via deze In het Amsterdamse deel van de website is
de geschiedenis van Joods Monnickendam
link.
sterk uitgebreid. In Amsterdam wordt
Links
aandacht gegeven aan de vaak vergeten
Deze site heeft geen advertenties en heeft
Verversstraat - een straat met een zeer
geen commercieel karakter. Deze site wil
uitgebreide Joodse geschiedenis. Vlak
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

Hebreeuwse vertaling moet nog

Chanoeka
Het is nog Chanoeka, en natuurlijk wensen
we u een heel goede Chanoeka toe.
Deze en volgende maand
Het aantal artikelen is deze maand niet heel
groot, maar wel uitgebreid. Volgende keer
het verhaal over Jack Marcus en natuurlijk
nog vele andere verhalen. Blijf uw tips
insturen, hele goede feestdagen en de
volgende nieuwsbrief kunt u op 1 januari
2014 tegemoet zien.

daarachter ligt de Zwanenburgerwal, waar
Andries Jacob Kaas zijn metaalhandel had.
Zijn verhaal staat op de site.

deze maand op de Amsterdamse site:

deze maand op de Rotterdamse site:

2 nov - Joods Monnickendam is sterk
uitgebreid met een bewerking van de

14 nov - het verhaal over de Dordtse rabbijn
Barend Joshua Katan.

herinneringen van J Veltrop.
aanvullingen en verhalen over de besproken
gebouwen, straten en buurten van harte
3 nov - het artikel over de synagoge op
welkom.
Waalstraat 1 is uitgebreid.
Vertalingen
Bij alle hoofdgroepen is er een index
opgenomen. Deze is ook vertaald in het
Engels en Duits, en het Hebreeuws. De

Crescas
In de nieuwsbrief van Crescas van 22
november jl. kregen het Rotterdamse deel
van de site een prachtige recensie. Het
Amsterdamse deel was al eerder besproken.

16 nov - Leon Gokkes was een zeer
talentvol musicus uit Rotterdam.

28 nov - de informatie over slagerij Marcus
3 nov - de informatie over Joods
op de Middellandstraat is aangepast.
Monnickendam is uitgebreid met informatie
over de synagoge.
9 nov - De informatie over de Verversstraat

gecontroleerd worden.

is uitgebreid.

Contact

10 nov - Andries Jacob Kaas had zijn

Alleen per mail

metaalhandel aan de Zwanenburgwal.

Facebook
Via deze link.
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