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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.

Deze maand....
De ontwikkelingen rond deze website én de
bijbehorende facebookpagina gaan in een
steeds sneller tempo. Een goed bericht dus.
Juni kenmerkte zich door een artikel in het
historische tijdschrift "Ons Amsterdam"
(..elke stip 10 Joden), een lezing in het
Joods Historisch Museum te Amsterdam
(over Joods Rotterdam), het onder de
aandacht brengen van het artikel over
Deddie Zak door minister Frans
Timmermans op zijn facebookpagina en
twitter en tal van positieve ontwikkelingen.

In deze drukke maand zijn er 12 artikelen
geschreven. De Rotterdamse artiestenfamilie
Solser is daarvan een belangrijk deel, maar
ook over emigratie, over illegaal cabaret, de
schoenenzaken van De Lange in Amsterdam
en het hebreeuwse leesplankje.
Nu breekt eerst de vakantie aan en in juli en
augustus wordt de nieuwsbrief dan ook
gecombineerd en deze komt op 1
september uit. Blijf uw informatie sturen
want ondanks de vakantie kan dat zeer
inspireren. Ik wens u een goede zomer toe.

En ook, helaas, de ontvangst van een
antisemitisch vod. Dit leidde tot een
aangifte en doorzending aan het CIDI te Den
Haag.
Niet van plan om deze intimiderende
gebeurtenis het werk rond deze website te
Informatie gezocht
We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke laten beinvloeden. De essentie en het doel
van deze website, geschiedschrijving,
informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke
bewustwording en bestrijden van
details kunnen inzicht geven over
vooroordelen blijkt door zo'n voorval alleen
gebeurtenissen die het waard zijn om vast
te leggen. Uw informatie is welkom via deze maar noodzakelijk te zijn.
link.
deze maand op de Amsterdamse site:
deze maand op de Rotterdamse site:
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
met dit stuk geschiedenis.

9 juni - De informatie over de Palacheschool 1 juni - Het leesplankje van Lion Slagter.
is uitgebreid.

9 juni - De informatie over de

Reguliersschool is uitgebreid en in de
navigatie is opgenomen dat deze school
ook de Joodse Mulo was.

Lion ontwierp een leesplankje in het
Hebreeuws, en was rabbijn en voorzanger.
11 juni - De informatie over het Rode Zand
is uitgebreid met informatie over Polly
Dassi.

9 juni - Abel de Lange vertelde in het kader 21 juni - De pagina over Samuel Suisman,
van de Open Joodse Huizen 2014 over zijn directeur van het vermaarde Casino-Variete
vader Aby de Lange. Het verhaal is hier
aan de Coolsingel, is bijgewerkt.
gepubliceerd.

21 juni - De veel te jong gestorven Michel
22 juni - Was er illegaal cabaret in
Solser is opgenomen op de website.
Amsterdam gedurende de 2e Wereldoorlog?
aanvullingen en verhalen over de besproken
Jazeker, bijvoorbeeld bij Herbert Nelson op 21 juni - De pagina over Adrienne Solser is
gebouwen, straten en buurten van harte
het Merwedeplein.
uitgebreid.
welkom.
Oproepen:
Behalve ideeen en suggesties zijn

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

28 juni - Bij de bestemmingen voor de
emigratie ontbrak Curaçao nog, daar is nu

22 juni - De moeder van Adrienne Solser
was Engelina Florina Hartlooper. Er was

28 juni - George Maduro is de naamgever
van Madurodam. Wie was hij?

Agenda:
26 oktober - lezing Joods Rotterdam (eerder

deze pagina voor.

summiere informatie over haar te vinden.

gecontroleerd worden.
Contact

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

gehouden in het JHM te Amsterdam) voor de
Joodse gemeenten van Rotterdam. Plaats en
tijd nog nader te bepalen. Mocht u niet
aangesloten zijn bij deze gemeenten en wel
willen komen dan kunt u een bericht sturen
via het bekende mailadres. Indien het
mogelijk is, berichten we u.

