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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.

Deze maand heeft de grootste verandering
aan de website plaatsgevonden sinds het
begin. De Rotterdamse en Amsterdamse
websites zijn ontvlochten en de
Rotterdamse site heeft een totaal nieuwe
opmaak. Modern, snel, overzichtelijk en
duidelijk. Hoewel ik jaren heb aangehikt
tegen deze verandering (pagina voor pagina
moest opnieuw worden opgebouwd, foto
voor foto opnieuw geplaatst én ik wist niet
hoeveel pagina's het betrof) ben ik zelf zeer
blij met het resultaat.
Voor u zijn de voordelen dat de site
Voorwoord
makkelijker leesbaar is, en leesbaar op elk
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de apparaat (tablet, smartphone en computer).
wijzigingen en toevoegingen op de website De breedte van de pagina's passen zich aan
joodsamsterdam.nl en joodsrotterdam
aan het apparaat en daarmee behoort de
gedurende de maand voor het verschijnen
site tot die met een moderne opmaak. Een
van de nieuwsbrief.
groot voordeel is verder de loep op de
beginpagina, waarmee de site te
Informatie gezocht
We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke doorzoeken is. Dat gaat nu veel beter en op
alle woorden.
informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke
details kunnen inzicht geven over
Het is de Wet van de Remmende
gebeurtenissen die het waard zijn om vast
te leggen. Uw informatie is welkom via deze Voorsprong. De Rotterdamse site ontstond
later en is nu als eerst aangepast. De
link.
Rotterdamse site bestond uit zo'n 500
Links
pagina's. Nu moet de Amsterdamse site nog
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

en ik denk dat die uit zo'n 1500 pagina's
bestaat. De Rotterdamse site kostte drie
weken om om te bouwen, dus voor de
Amsterdamse site heb ik een langere vrije

daarvoor geen geld is, andere sites niet bij
ons, omdat wij geen geld willen verdienen
met dit stuk geschiedenis.

Amsterdamse omgebouwd moet worden én
tegelijk de oude site moet blijven draaien.

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

Boeken
Een aantal boeken die op de site genoemd
worden zijn bijeen gebracht op de
boekenpagina.

Voor mijzelf is het voordeel dat de nieuwe
site makkelijker werkt en overal kan worden
aangepast, als er maar een computer is. Met
de oude site moest ik altijd mijn eigen
computer bij me hebben.
Ik hoop dat u net zo enthousiast ben als ik,
en ik hoor graag hoe de nieuwe opmaak u
bevalt.
Boek
Deze maand was het na vier jaar zover dat
"De Zandstraatbuurt en zijn Joodse
inwoners" het levenslicht zag. Dit boek geeft
niet alleen een compleet beeld van deze
buurt in Rotterdam en al haar facetten, maar
excelleert ook door mooie moderne
opmaak. Het boek is te bestellen bij
bol.com, maar ook direct bij de uitgever en
meer informatie staat op deze pagina.

Deze maand zijn er 11 artikelen verschenen
op de sites en ook meer Rotterdam (bij het
ombouwen werden "losse eindjes" gevonden
waar nog steeds een verhaal van gemaakt
moest worden).
Ik wens u veel leesplezier, met de verhalen

op de site, of met het boek over de
Zandstraatbuurt dat ook interessant is voor
niet-Rotterdammers, al is het maar om de

verhalen over de vele artiesten van weleer
periode nodig. Daarnaast is er een probleem die uit deze buurt kwamen..
en dat is dat de Rotterdamse naar een
nieuw domein kon
(www.joodserfgoedrotterdam.nl) en de

deze maand op de Amsterdamse site:
Oproepen:
Behalve ideeen en suggesties zijn
17 maart - Op de Nieuwe Keizersgracht 58,
aanvullingen en verhalen over de besproken het gebouw waar in de 2e Wereldoorlog het
gebouwen, straten en buurten van harte
hoofdkantoor van de Joodse Raad gevestigd
welkom.

agenda

was, is onlangs na een buurtinitiatief een
herinneringsplaquette onthuld.

21 maart - Heijman Barnstein was voorzitter
van de Handwerkers Vriendenkring. Voor
hem werd een herinneringssteen geplaatst
in de Transvaalbuurt.

deze maand op de Rotterdamse site:
13 maart - Abraham Lutomirski was
godsdienstleraar in Rotterdam in de 19e
eeuw.
13 maart - De Krattensteeg is met
informatie uitgebreid.
14 maart - Joseph Isaacsohn werd in Polen
geboren en werd opperrabbijn van
Rotterdam. Hoe verliep dat?

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
gecontroleerd worden.
Contact
Alleen per mail

21 maart - Er is nog een foto gevonden met 17 maart - Bertha Austeiczer was een
werknemers van Joachimsthal in
advocaat en procureur in Rotterdam en
Amsterdam.

aktief in de Joodse wereld voor en na de
oorlog. Het verhaal staat op de site.

28 maart - De Tugelaweg is toegevoegd aan
de website.
21 maart - Bob Uschi was een

documentairemaker, vooral bij de radio. Hij
werd geboren als victor Silberberg.

Facebook

27 maart - de Hoflaan is toegevoegd aan de

Via deze link.

website.

27 maart - De Oudedijk is toegevoegd aan
de website.
28 maart - Cohen & Van Witsen was als
bedrijf de voorloper van Jac Cohen
Behangselpapierfabriek.

29 maart - James Brandel was directeur van
de Willem de Zwijger HBS in Rotterdam.
30 maart - De Internationale Controle
Maatschappij had vestigingen in Amsterdam
en Rotterdam.

OPROEP
Op 23 april aanstaande wordt er in

Amsterdam een bijeenkomst georganiseerd
ter herinnering aan het Centraal Wuppertal
Comité, een verzetsgroep waarin ook
verschillende Joodse Nederlanders zaten.
Voor deze bijeenkomst worden de
nabestaanden van de volgende personen
gezocht:
Eleazer Louis van der Kar
Elise Frederika de Jong-van Biema
Abraham Manjoe Teitel
Maurits Kann
Siegfried E. van Praag

Ernst Laqueur
Clara Enthoven
Mocht u nabestaande zijn, stuur dan uw
mail naar dit adres. Wij sturen de mail door!
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