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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....
In deze eerste maand van 2014 besteden
we aandacht aan onder andere Josua
Ossendrijver, die op zijn 67ste erachter
kwam dat hij vlak na de geboorte was
"weggegeven" door zijn vader en moeder.
Zijn verhaal staat bij het Rotterdamse
gedeelte. Ook staat daar het Rotterdamse
deel van het dagboek van Jacob Zwaaf.
Jacob was de zoon van familie Zwaaf uit de
Helmersstraat, dat verhaal staat eveneens
op de website.
In het Amsterdamse deel van de website is
Voorwoord
er onder andere aandacht voor twee
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de weeskinderen, Anneke Beekman en Betsy
wijzigingen en toevoegingen op de website Meljado. Daarnaast grootheden uit een lang
joodsamsterdam.nl en joodsrotterdam
vervlogen tijd, Nathan Judels en David de
gedurende de maand voor het verschijnen
Castro en een heel mooi interview met Aby
van de nieuwsbrief.
de Lange. Over Aby gaat eveneens het
verhaal over de schoenenzaak van zijn
Informatie gezocht
We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke ouders op het Koningsplein en de
Utrechtsestraat.
informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke
details kunnen inzicht geven over
deze maand op de Amsterdamse site:
gebeurtenissen die het waard zijn om vast
te leggen. Uw informatie is welkom via deze 1 jan - de pagina over de voormalige
link.
synagoge aan de Soetendorpstraat is
bijgewerkt.
Links
Deze site heeft geen advertenties en heeft
1 jan - Anneke Beekman en Betsy Meljado
geen commercieel karakter. Deze site wil
hielden in de 50er jaren van de vorige eeuw
een plek geven aan de Joodse sporen in
de gemoederen bezig. Ze waren Joodse
Mokum en Rotterdam en respectvol deze
weeskinderen, maar waar moesten zij hun
sporen, de mensen en de gebruiken een
jeugd nu doorbrengen? Bij hun christelijke
plek geven. We worden graag gelinkt op
pleegouders of bij Le-ezrath hajeled, een
andere sites, maar zullen geen advertenties Joodse organisatie voor weeskinderen?
plaatsen. Wij niet op andere sites, omdat
daarvoor geen geld is, andere sites niet bij 2 jan - Nathan Judels was een vermaard
ons, omdat wij geen geld willen verdienen
artiest in de 19e eeuw.
met dit stuk geschiedenis.
Oproepen:
Behalve ideeen en suggesties zijn

4 jan - David Orobio de Castro was een
toneelschrijver die stukken schreef voor de
Nederlandse Toneelvereeniging.

aanvullingen en verhalen over de besproken
gebouwen, straten en buurten van harte
12 jan - Aby de Lange had schoenenzaken
welkom.
onder meer op het Koningsplein. Raya
Lichansky tekende zijn verhaal op en met
Vertalingen
dank aan Raya mogen wij het plaatsen.
Bij alle hoofdgroepen is er een index
opgenomen. Deze is ook vertaald in het
18 jan - Het verhaal over Isaac Roet is
Engels en Duits, en het Hebreeuws. De
uitgebreid.
Hebreeuwse vertaling moet nog

Speciale aandacht vragen wij voor de
expositie van de tekeningen van Ies
Spreekmeester en een tweetal foto's,
waarvan we de identiteit van de
geportretteerden proberen te achterhalen.
Een extraatje is de eenmalige uitgave van De
Mare, het product van 4 studenten aan de
UvA, geschiedenisopleiding. Daarin ook
artikelen die in de lijn van deze website
liggen. Dit tijdschift kunt u als pdf lezen
maar vereist een snelle internetverbinding in
verband met de grootte van het bestand.
Veel leesplezier, en zoals altijd blijven al uw
reacties welkom.

deze maand op de Rotterdamse site:
1 jan - Hoe is het wanneer je na 67 jaar er
achter komt dat je een andere identiteit hebt
en in de oorlog was afgestaan door je
Joodse ouders? Het verhaal van Josua
Ossendrijver staat nu op de site.
8 jan - Jacob Zwaaf was de zoon van familie
Zwaaf van de Helmersstraat. Hij overleefde
de oorlog en onlangs werd zijn dagboek
gevonden bij het NIOD. Frits Slicht maakte
een bewerking over het deel over zijn tijd in
Rotterdam.
gezocht
26 jan - We hebben een foto van vermoedelijk- Gerrit en Kaatje Kleerekoper.
Zeker is dat niet. Het verhaal staat op de
website via deze link.
26 jan - We hebben een foto van vermoedelijk- Sophie en Hella Brechner. Ook
hier zoeken we de bevestiging, het verhaal
via de link.

Extra:
Deze maand kan een éénmalig tijdschrift
van eerstejaars studenten van de UvA

gecontroleerd worden.
Contact

Alleen per mail
Facebook
Via deze link.

25 jan - Het verhaal over de
schoenenwinkel van Henri de Lange op de
Utrechtsestraat staat op de site.

worden ingezien. In deze pdf, dus alleen
online te bekijken, ook verhalen die juist
aansluiten bij deze website. Zoals een

25 jan - Het verhaal over de ervaringen van

recensie over het onlangs verschenen boek
"De Hollandse Schouwburg" en een

25 jan - Het Krugerplein is opgenomen in

Maar ook andere artikel die interessant zijn
als u van geschiedenis houdt. Mocht u uw

Elisabeth Bosboom en de "getto"-uitkering
staat op de site.

de website.

populair-wetenschappelijk artikel over de
Sefardische immigratie in de Nederlanden.

feedback willen geven, dan kan dat via
demare2014@gmail.com maar natuurlijk

Expositie
ook via onze mailadres.
Naar aanleiding van de 100ste geboortedag
van Ies Spreekmeester wordt er vanaf 24
januari 2014 een expositie gehouden in het
Persmuseum. Meer informatie over Ies
Spreekmeester via deze link. Meer

informatie over openingstijden e.d. via het
persmuseum.
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