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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....
Allereerst de allerbeste wensen voor 2014.
Dat het een vreedzaam en gezond jaar mag
zijn.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u tevens het
jaaroverzicht 2013. Meer dan 200 bijdragen
zijn er in 2013 in beide websites geplaatst.
Het aantal mensen dat ons via de
nieuwsbrief, facebook en twitter volgt is
gestegen tot boven de 1200. Het was dus
een jaar waarin de interesse in deze
geschiedenis van Rotterdam en Amsterdam
- en de omgeving van beide plaatsen - is
Voorwoord
gestegen.
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de In deze nieuwsbrief weer een aantal nieuwe
wijzigingen en toevoegingen op de website bijdragen. Zo beloofden we u in de
joodsamsterdam.nl en joodsrotterdam
voorgaande nieuwsbrief een interview met
gedurende de maand voor het verschijnen
iemand die als tiener de bevrijding van
van de nieuwsbrief.
Auschwitz meemaakte, Jack Marcus vertelt
deze keer zijn verhaal.
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

deze maand op de Amsterdamse site:

Daarnaast in het Rotterdamse deel aandacht
voor Leen Sanders, de bokser. Twee
interviews met hen zijn geplaatst, maar ook
een stuk over zijn broer, Bram Sanders.
In Amsterdam onder andere stukken over
Karel Bönnekamp, de familie Soep, meer
over de vermaarde bakkerij De Haan en een
sjoel die nog niet besproken was.
Weer nieuwe artikelen. Blijf ook in 2014 uw
suggesties toesturen en alvast een goede
jaarwisseling gewenst.

deze maand op de Rotterdamse site:

1 dec - Karel Bönnekamp was een fotograaf 7 dec - Het verhaal over Jack Marcus is een
van het verzet in Amsterdam. Hij maakte
heftig verhaal, waarin hij vertelt over zijn
indringende foto's.
ouders, broer, zus en zijn verblijf in
verschillende kampen. Jack maakte de
8 dec - Elias Spitz maakte een schilderij van bevrijding in Auschwitz mee en in een
zijn huissjoel in het Rembrandthuis. Nu op interview voor deze site deed hij zijn
de site én het verhaal van de familie Spitz.
verhaal.
14 dec - Straatarm was de familie Soep in
de Valkenburgerstraat 210-1. Het verhaal
gereconstrueerd.
15 dec - bakkerij De Haan had de fabriek
op de Valkenburgerstraat 188.

21 dec - we zitten ook op facebook (naast
twitter en naast de nieuwsbrief. Vandaag
haalden we 500 "likes". Met de nieuwsbrief,
twitter en de abonnees bereiken we zo'n
1200 mensen met de artikelen.

Oproepen:
Behalve ideeen en suggesties zijn

25 dec - een bewerkt interview met Leen
21dec - Isaac Roet gaf na zijn dood zijn
Sanders, de bokser uit Rotterdam, staat nu
naam aan de Isaac Roetprijs van de UvA. Wie op de website.
was hij?
26 dec - Leen Sanders keerde in 1985 terug
21 dec - we zitten ook op facebook (naast
naar Rotterdam. Er verscheen een interview

Hebreeuwse vertaling moet nog

Molukkenstraat 89.

met dit stuk geschiedenis.

aanvullingen en verhalen over de besproken twitter en naast de nieuwsbrief. Vandaag
met hem in het Rotterdams Nieuwsblad.
gebouwen, straten en buurten van harte
haalden we 500 "likes". Met de nieuwsbrief,
welkom.
twitter en de abonnees bereiken we zo'n
28 dec - Bram Sanders, de broer van Leen,
1200 mensen met de artikelen.
had een boksschool in de Trouwsteeg.
Vertalingen
Bij alle hoofdgroepen is er een index
22 dec - bij ons overzicht van de synagoges
opgenomen. Deze is ook vertaald in het
in Amsterdam bleek er nog een te missen,
Engels en Duits, en het Hebreeuws. De
de sjoel van Rechouwous aan de

gecontroleerd worden.
Contact

Alleen per mail
Facebook
Via deze link.

22 dec - Op de Zeeburgerdijk zijn een
aantal zaken geweest die van belang waren
voor Joods Amsterdam, zoals een
sjabbatpaal. Ook was er een quarantaineinrichting gevestugd.

23 dec - Op de Frederiksstraat stond
jeugdherberg Vondelhof. Hier zaten al voor
de oorlog Duits-Joodse vluchtelingen voor
de jeugd-alijah.
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