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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.

Stemmen!
Sinds een dikke week doen we mee met de
geschiedenisonlineprijs. Een initiatief
waarbij de beste geschiedenissite van
Nederland wordt verkozen. Ruim 200
websites doen mee en daarbij zijn er heel
veel websites die gemaakt worden uit
particulier initiatief en prachtige websites
van kleine musea. Ook staan er websites bij
van bedrijven die een reclamebudget
hiervoor gebruiken. JoodsAmsterdam en
JoodsErfgoedRotterdam behoren tot de 1e
categorie en naast dat we hopen dat iemand
Voorwoord
uit die eerste categorie wint, hopen we
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de natuurlijk dat wij winnen. Vanwege de eer
wijzigingen en toevoegingen op de website en vanwege het feit dat na 8 jaar het zover
joodsamsterdam.nl en joodsrotterdam
is dat beide sites en alles waarover
gedurende de maand voor het verschijnen
geschreven is en wordt deze aandacht
van de nieuwsbrief.
verdient. Dus: stem op ons, via deze link.
Stem nu, en laat iedereen meestemmen die
Informatie gezocht
We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke deze site belangrijk vindt.
informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke
Nieuwsbrief niet ontvangen?
details kunnen inzicht geven over
Helaas komt het voor dat de nieuwsbrief
gebeurtenissen die het waard zijn om vast
te leggen. Uw informatie is welkom via deze niet ontvangen wordt. Dat kan aan
spamfilters liggen, maar we zijn ook bang
link.
dat de gratis dienst waar we gebruik van
Links
maken (de websites worden niet financieel
Deze site heeft geen advertenties en heeft
ondersteund door welke organisatie dan
geen commercieel karakter. Deze site wil
ook, dus om kosten te besparen maken we

Deze maand
Iedere maand vraag ik me af wat ik nu nog
kan schrijven en iedere maand merk ik dat
er te weinig tijd is om alle informatie te
verwerken tot artikelen. En ook deze maand
is er een keur van nieuwe stukken.
Een interview leidde tot de artikelen over
Abraham Delaville en over Veco in de
Weesperstraat. Het verhaal over Marion van
Straten is zeer bijzonder.
De tijdbalken functioneerden al een tijd niet
meer, maar ze zijn opnieuw opgebouwd en
zijn verwerkt in de website.
Dat er in Rotterdam meerdere kosjere hotels
waren komt tot uitdrukking in de artikelen
over Hotel Frenk en Hotel Kleerekoper.
In Amsterdam werd nog een school
gevonden, de Waterlooschool.
Weer tal van nieuwe artikelen. Blijf uw
informatie sturen en... stem op deze
websites!
Afsluitend wens ik u een gezond en vredig
2015.

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

hier gebruik van) niet altijd 100% werkt. Nu
zijn de nieuwsbrieven altijd terug te vinden
via het archief.
Maar deze maand gaan we kijken of we

met dit stuk geschiedenis.

deze maand op de Amsterdamse site:

deze maand op de Rotterdamse site:

1 dec - Abraham Daniel Delaville schreef
een poezieversje in het album van een van

6 dec - Het verhaal over Marion van Straten
speelt zich zowel in Amsterdam als rond

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

Oproepen:
Behalve ideeen en suggesties zijn

kunnen overstappen naar een andere dienst.
Wanneer dat lukt, kunt u in de toekomst via
een andere dienst deze nieuwsbrief
tegemoet zien.

aanvullingen en verhalen over de besproken onze lezers.
gebouwen, straten en buurten van harte
welkom.
1 dec - Zijn grootvader, Abraham Daniel
Delaville, betekende zeer veel voor het
Vertalingen
onderwijs in de Hebreeuwse taal- en
Bij alle hoofdgroepen is er een index
letterkunde.
opgenomen. Deze is ook vertaald in het
Engels en Duits, en het Hebreeuws. De
5 dec - De Oudemanhuispoort is een van de
Hebreeuwse vertaling moet nog
hoofdvestigingen van de UvA en is bekend

Rotterdam af.

22 dec - Al jaren stond er een tijdbalk op de
website maar sinds de host van deze
tijdbalk de stekker eruit trok was deze
verdwenen. Nu is de vernieuwde tijdbalk
terug.

24 dec - In Rotterdam heeft tal van jaren

gecontroleerd worden.
Contact

Alleen per mail
Facebook
Via deze link.

om de boekverkopers. Ook Joodse? Zeker,
lees het verhaal over deze bijzondere
plaats.

een kosjer hotel gezeten op de Veemarkt,
eerst Hotel-Restaurant Frenk, later werd dit
Hotel-Restaurant De Beer.

6 dec - De Tabakshoek aan de Nes is

24 dec - Isaac Naphtalie Kleerekoper was

6 dec - Het verhaal over Marion van Straten
speelt zich zowel rond Rotterdam als in

26 dec - De Verlaatstraat, de Israëlitische

toegevoegd.

Amsterdam af.

13 dec - Lampen- en radiozaak Veco was
op de Weesperstraat 125 gevestigd.
13 dec - Op het Waterlooplein 36 was de
Waterlooschool gevestigd.

uitbater van Hotel - Restaurant Kleerekoper
op de Botersloot 81.

Soepkokerij en Israël Posner. Dat allemaal in
een verhaal over de Joodse armenhulp.
26 dec - De informatie over Maassluis is
uitgebreid.
Agenda:

22 dec - Al jaren stond er een tijdbalk op de Stadswandeling Rotterdam met Crescas:
website maar sinds de host van deze
De eerste van seizoen 2014/15
tijdbalk de stekker eruit trok was deze

verdwenen. Nu is de vernieuwde tijdbalk
terug.

stadswandeling vindt plaats in Rotterdam,

waar voor de oorlog een bloeiende Joodse
gemeenschap woonde. Zondag 19 april
wandelt u, onder leiding van Rob Snijders,
26 dec - Het verhaal over Emanuel Moffie is initiator en onvermoeibaar beheerder van de

uitgebreid met de herinnering van een lezer websites over Joods Rotterdam en Joods
van de website.
Amsterdam, langs gebouwen en plaatsen die
de geschiedenis van Joods Rotterdam
28 dec - In Amsterdam bestond voor de
vertellen. Sommige ervan bestaan alleen nog
oorlog de Eerste Particuliere
Nachtveiligheidsdienst.

in verhalen, en ook die zal uw gids vertellen.
Inschrijven via Crescas (niet via deze
website) vanaf 15 augustus, de datum

waarop het volledige cursusprogramma
online staat op onze website
www.crescas.nl.
© en website: bmwd / disclaimer

