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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

13e plaats
Bij de geschiedenisonlineprijs 2015 zijn we
voor de publieksprijs op de 13e plaats
geëindigd, wat een mooi resultaat is gezien
de 300 inzendingen. Iedereen die op deze
site gestemd heeft, van harte dank.
Verder deze maand weer een aantal
verhalen, zoals de synagoge in het Tolhuis,
de synagoge en kille op het Mosveld in
Amsterdam-Noord.
Deze maand overleed Hannelore Klein, en
haar verhaal is nu uitgebreid. Dan het
bijzondere verhaal over Joop Waterman, die
in Westerbork geboren werd.
Een interview met Anna Papegaai leidde tot
haar herinnering over café 't Stuivertje op
het Waterlooplein, en dat café konden we
terugvinden.

Op de Rotterdamse site deze maand iets
minder, maar wel twee prachtige verhalen
over Jacob van Arend en over Henriëtte
Vorst, die in de kampen klaar stond voor
andere gevangenen.

Blijf uw herinneringen toesturen, dan kan er
verder gezocht worden naar sporen in
Rotterdam en Amsterdam. 

deze maand op de Amsterdamse site:

1 feb - Benjamin Flesschedrager werd in
1895 geboren en had een tabakszaak op de
Weesperstraat. 

1 feb - Op Weesperstraat 49hs was de ORT
poelierszaak van Serlui gevestigd.

1 feb - Isaac Coezijn was gemengd gehuwd
en overleefde de oorlog tegen een hoge
prijs. 

1 feb - In Amsterdam bestond, zoals op
veel plaatsen, een Montefiore-vereniging. 

7 feb - Ooit was er in het Tolhuis in
Amsterdam noord een synagoge.

7 feb - De synagoge op het Mosveld in
Amsterdam Noord was van een aktieve
Joodse gemeente. Het verhaal via de link. 

8 feb - in De Hallen in Amsterdam west
hangt werk van Mozes Cohen. 

11 feb - Hannelore Grünberg - Klein
overleed deze week, de website werd
gebruikt als bron voor De Volkskrant. Het
verhaal over Hannelore - haar
nagedachtenis zij tot zegen, staat hier. 

21 feb - Joop Waterman werd in 1943

deze maand op de Rotterdamse site: 

1 feb - Steven Spielberg maakte naar
aanleiding van de 70ste verjaardag van de
bevrijding van Auschwitz een aangrijpende
documentaire.

7 feb - Jacob van Arend verkocht de
Almanak op de Rotterdamse straten.

27 feb - Henriëtte Vorst was een zeer
moedige vrouw die in de kampen voor
anderen klaar stond. 

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.

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

Contact 
Alleen per mail 

Facebook
Via deze link.

geboren in....kamp Westerbork. Zijn
bijzondere verhaal staat op de website. 

27 feb - 77 jaar later vonden we een foto
van café 't Stuivertje waar Anna Papegaai
met haar vader kwam.

www.crescas.nl.
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