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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.

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
met dit stuk geschiedenis. 

Oproepen:
Behalve ideeen en suggesties zijn
aanvullingen en verhalen over de besproken
gebouwen, straten en buurten van harte
welkom.

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

Deze maand een zeer volle nieuwsbrief én
een warm welkom aan al die nieuwe lezers
die via facebook en via abonnees zich
hebben ingeschreven. Het aantal lezers is in
de afgelopen periode zeer snel opgelopen. 

Deze maand zijn er wat persoonlijke
herinneringen toegevoegd aan bestaande en
nieuwe verhalen. Het verhaal over de
Russensjoel is uitgebreid met de
herinnering van de buurjongen van net na
de oorlog, Kapper Pruijm kwam naar voren
uit de herinnering van een van onze lezers
net zoals de uitbreiding van het verhaal mét
klassenfoto van de Sophie Rosenthal
bewaarschool. Maar ook het verhaal over
een socialistisch voorman, een bokser, een
slager én de kronkel die Simon Carmiggelt
ooit schreef over Ro Mogendorff.

De Rotterdamse verhalenschat is uitgebreid
met verhalen rond de Essenburgsingel. Uit
die ene straat kwamen nog drie verhalen
naar voren, over Barend Slagter, Roosje van
Tijn (voor de oorlog de laatste Joodse vrouw
van de Puttershoekse gemeenschap) en over
Puttershoek. 

Verder is 1 december de dag waarop deze
site zich kan inschrijven voor de deelname
aan de geschiedenisonline prijs. Twee jaar
geleden dong de site mee, eindigde hoog,
en kreeg adviezen waar in de afgelopen
twee jaar aan gewerkt is. Vanaf 20 december
kunt u op deze site stemmen. Eind januari
worden de 10 genomineerden bekend
gemaakt en tot 5 februari kan er dan nog
gestemd worden. Hoe hoog deze site eindigt
weten we op 12 februari 2015.
Ik hoop op uw stem te mogen rekenen,
maar voor nu eerst 17 nieuwe artikelen. 

deze maand op de Amsterdamse site:

8 nov - Ro Mogendorff was
kunstschilder/tekenaar in Amsterdam. Ook
bijzonderheden over haar zusje Liesje
ontbreken niet in dit verhaal. 

15 nov - de pagina over de "Russensjoel" is
gewijzigd. Informatie over de sjammes is
toegevoegd en herinneringen van een
voormalige buurjongen. 

15 nov - Onder de naam Larette was Cornel
Hauer dé goochelaar van het interbellum.

15 nov - De kronkel over Ro Mogendorff is
gevonden en staat op de site. 

15 nov - Kapper Pruijm was gevestigd op de
Jodenbreestraat en maakte ook pruiken voor
orthodoxe vrouwen. 

16 nov - Salomon van der Hout's leven ging
van mijnwerker tot tafelgenoot van Marx en
Engels. Een bijzonder levensverhaal. 

16 nov - de pagina over slagerij Quiros is
uitgebreid met een herinnering van vlak na
de oorlog. 

deze maand op de Rotterdamse site: 

2 nov - Barend Slagter was een zeer actief
man in Rotterdam en had een
advertentiebureau. Zo verzorgde hij de
advertenties in het NIW. 

23 nov - de Essenburgersingel is
toegevoegd aan de website.

23 nov - Puttershoek is toegevoegd.

23 nov - het verhaal over Roosje van Tijn is
toegevoegd.

Agenda:

Stadswandeling Rotterdam met Crescas:
De eerste van seizoen 2014/15
stadswandeling vindt plaats in Rotterdam,
waar voor de oorlog een bloeiende Joodse
gemeenschap woonde. Zondag 19 april
wandelt u, onder leiding van Rob Snijders,
initiator en onvermoeibaar beheerder van de
websites over Joods Rotterdam en Joods
Amsterdam, langs gebouwen en plaatsen die
de geschiedenis van Joods Rotterdam
vertellen. Sommige ervan bestaan alleen nog
in verhalen, en ook die zal uw gids vertellen.
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gecontroleerd worden.

Contact 
Alleen per mail 

Facebook
Via deze link.

22 nov - Izaac Lamon was roosjesslijper in
Amsterdam en gold als een van de besten. 

22 nov - De Kloveniersburgwal is
toegevoegd aan de website 

22 nov - Premsela & Hamburger is een
eeuwenoud juweliersbedrijf in Amsterdam. 

22 nov - Joseph Simon Snijders was een
socialistisch voorman én diamantslijper.

23 nov - Na een interview is de informatie
over de Sophie Rosenthal bewaarschool
uitgebreid met een verhaal van een van de
leerlingen en met een klassenfoto. 

26 nov - Samuel Glasoog was een beroemd
bokser uit Amsterdam. Zijn verhaal, met een
interview uit 1959, staat op de website. 

Inschrijven via Crescas (niet via deze
website) vanaf 15 augustus, de datum
waarop het volledige cursusprogramma
online staat op onze website
www.crescas.nl.
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