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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....
Deze maand staan er twee artikelen op de
Rotterdamse site. In het afgelopen jaar
kwamen er enthousiaste reacties op de
vituele reconstructie van de synagoge aan
de Boompjes, en over de reconstructie is nu
een wetenschappelijk artikel verschenen.
Kaufmann's Huidenhandel is nog steeds in
naam aanwezig in Rotterdam, en dit artikel
werd uitgebreid.
In het Amsterdamse deel van de site zijn er
weer een aantal nieuwe uitbreidingen. Een
nog voor ons onbekende synagoge werd
Voorwoord
gevonden op de Commelinstraat, één adres
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de op de Nieuwe Kerkstraat werd onderzocht
wijzigingen en toevoegingen op de website en de roots van Bick's Pickels in Canada die
joodsamsterdam.nl en joodsrotterdam
in Amsterdam lagen.
gedurende de maand voor het verschijnen
deze maand op de Amsterdamse site:
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

2 feb - een filmpje over de bouw en afbraak
van de liberale sjoel op de Soetendorpstraat
mogen we plaatsen van het
geheugenvanplanzuid.nl
8 feb - Jacob Hamel werd na de oorlog
beroemd door het Jacob Hamel Kinderkoor.
Maar wie was hij?
8 feb- Het bedrijf Masseling & J Wessel

verhuurde diamantslijpmachines aan losse
werklui bij diamantslijperij Mok & Soester
op de Jodenhouttuinen 55-57. Een kort
verhaal staat op de site.

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

9 feb - Ook in de Commelinstraat was er
een synagoge.

met dit stuk geschiedenis.

11 feb - het gezin Meijer Machiel
Groenteman is opgenomen op de website.

Oproepen:
Behalve ideeen en suggesties zijn

11 feb - De Nieuwe Kerkstraat werd ooit
Jodenkerkstraat genoemd. De straat zou erg

Hebreeuwse vertaling moet nog

Bick en zijn vrouw Jeanne van Moppes

aanvullingen en verhalen over de besproken Joods geweest zijn. We hebben een anders
gebouwen, straten en buurten van harte
onderzocht, Nieuwe Kerkstraat 61. Wie
welkom.
woonden daar tussen 1900 en 1950 en hoe
verging het hen? Het resultaat is schokkend
Vertalingen
en maakt de impact van de Jodenvervolging
Bij alle hoofdgroepen is er een index
pijnlijk duidelijk.
opgenomen. Deze is ook vertaald in het
Engels en Duits, en het Hebreeuws. De
15 feb - al voor de oorlog vertrok Walter

Deze maand bereikte dat Maison de
Bonneterie haar deuren gaat sluiten, en dit
artikel is uitgebreid. Dat en nog meer
verhalen staat op deze site en kunt u via de
links lezen.
In de volgende maand kunt u een interview
verwachten en waarschijnlijk een artikel over
het beste fruit in Rotterdam.

deze maand op de Rotterdamse site:
19 feb - We zijn apetrots dat we de virtuele
reconstructie van de synagoge aan de
Boompjes mogen gebruiken voor onze4 site.
Meer achtergrondinformatie over deze
reconstructie en de synagoge zelf is
vandaag gepubliceerd door de maker,
Timothy de Paepe van de Universiteit van
Antwerpen. Het artikel kan tot 26 maart hier
gelezen worden.
23 feb - De informatie over Kaufmann's
Huidenhandel is uitgebreid.

gecontroleerd worden.
Contact

Alleen per mail
Facebook
Via deze link.

Amsterdam om in Canada uiteindelijk een
zuurwaren-imperium op te bouwen.
22 feb - Maison de Bonneterie gaat haar
deuren sluiten. Het verhaal over dit
modehuis is uitgebreid.

26 feb - Aron Arthur Isaac is een
sleutelfiguur geweest in de geschiedenis
van de Bijenkorf.
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