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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.

De speurtocht in 150 jaar Nieuw
Israëlietisch Weekblad is de afgelopen
periode doorgegaan. En er komen heel veel
nieuwe wetenswaardigheden naar boven,
maar gelijktijdig is het een heidens karwei.
Deze hele maand is aan een inventarisatie
van de Amstel gewerkt, deze is nog niet
klaar. Maar ook daaruit komen nieuwe
zaken naar voren. Zoals het Beth Am, het
Joodse Volkshuis. Bijna de buren van Carré
en op de zolder werd een Tora gewijd, wat
mijns inziens betekent dat daar een
chewresjoel was. Een sjoel aan de Amstel!

worden zijn bijeen gebracht op de
boekenpagina.

Kortom, een drukke maand met hier nog
een stapel informatie die in december
verwerkt gaat worden.
Voor december wens ik u alvast een hele
fijne Chanoeka en voor nu hoop ik dat u
deze nieuwsbrief weer interessant vindt.

Het Amstel-Cabaret is eveneens een verhaal
dat voortkwam uit deze zoektocht en
straten in beide steden, zoals de Claes de
Vrieselaan, de Boompjes en de Zandstraat in
Rotterdam, de Tulpstraat, Pieter Pauwstraat,
Halvemaansteeg e.d. in Amsterdam.
deze maand op de Amsterdamse site:

deze maand op de Rotterdamse site:

10 nov - Het Amstel-Cabaret werd
opgericht toen Joden niet meer naar het
Cabaret mochten, maar wel als er alleen
Joden optraden.

22 nov - De Boompjes zijn toegevoegd aan
de website.

12 nov - In 1730 was er een diefstal op

27 nov - De pagina's over Brielle zijn
bijgewerkt.

Beth Chajiem, de begraafplaats in
Ouderkerk.

28 nov - De pagina over de Claes de
Vrieselaan is bijgewerkt.

14 nov - Op Amstel 107-111 was voor de
oorlog Beth Am (Joodsch Volkshuis)
gevestigd, waarschijnlijk met een
verenigingssynagoge.

29 nov - De pagina over de Zandstraat is
bijgewerkt.

15 nov - De Professor Tulpstraat is
bijgewerkt met gegevens uit oude kranten.

15 nov - 20 personen op een boksschool, 2
Oproepen:
namen zijn bekend. Wie weet nog meer
Behalve ideeen en suggesties zijn
namen?
aanvullingen en verhalen over de besproken
gebouwen, straten en buurten van harte
20 nov - De Pieter Pauwstraat is toegevoegd
welkom.
aan de website.
Boeken
Een aantal boeken die op de site genoemd

agenda

21 nov - Het Thorbeckeplein is uitgebreid
met nieuwe informatie.

21 nov - Max Kopuit schreef in 1983 een
uitgebreid artikel over de film "De

Vertalingen
Bij alle hoofdgroepen is er een index
opgenomen. Deze is ook vertaald in het

Duikjoodbasis".

gecontroleerd worden.

22 nov - De Paardenstraat is toegevoegd
aan de website.

Engels en Duits, en het Hebreeuws. De
Hebreeuwse vertaling moet nog
Contact
Alleen per mail
Facebook

Via deze link.

21 nov - De Halvemaansteeg is toegevoegd
aan de website.

22 nov - Het Rembrandtplein is bijgewerkt.
27 nov - Een van de eerste straten die op
deze site werd besproken was de Den
Texstraat. De informatie moest nodig

worden bijgewerkt, en dat is nu gedaan.
27 nov - Het verhaal over Hugo van Win is
bijgewerkt.
30 nov - Er is een extra afbeelding

toegevoegd aan de pagina over het
Kinderkoor Jacob Hamel.
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