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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 gecontroleerd worden.

Contact 
Alleen per mail 

Facebook
Via deze link.

Deze maand....
Een overvolle nieuwsbrief deze keer. Een aantal
mooie artikelen in het Rotterdamse deel, zoals
over de Westewagenstraat en de Oppert, maar
ook weer artikelen die voortkwamen uit andere
stukken, zoals over Jacques Mogendorff. In het
Amsterdamse deel het verhaal dat heel
Amsterdam een eeuw geleden schokte, over
Stella Fontaine, de actrice en ook over de
koffiekoning van Nederland.
Deze maand overleed Caro van Eyck, een
formidable actrice die ook Joodse roots bleek te
hebben. 

Een mooie speurtocht leidde van een matsewah
op Zeeburg naar een Kiekje van Kiek. Wat
daarmee bedoeld wordt wordt duidelijk na het
lezen van het artikel. En aan het einde van de
maand had ik een mooi interview met een oud-
werknemer van Van Perlstein en Roeper Bosch,
een bedrijf dat na de oorlog in het
Hirschgebouw op het Leidseplein zat. 
Verder stuur ik deze nieuwsbrief iets vroeger
dan normaal, in verband met sjabbat. 
Heel veel leesplezier en blijf uw ideeën sturen. 

deze maand op de Amsterdamse site:

4 nov - het verhaal over de Amsterdammer
David Lopes Dias, wethouder in Hilversum, staat
op de site. 

5 nov - Het verhaal over de lustmoord op Sonja
Beugeltas staat op de site. 

7 nov - het artikel over Stella Fontaine is
voorzien van een foto. 

10 nov - Het verhaal over de koffiekoning van
Nederland staat op de site. 

10 nov - Caro van Eyck was een formidabele
Nederlandse actrice. 

10 nov - van een foto van een grafsteen op
Zeeburg naar een Kiekje van Kiek. Lees het
verhaal. 

17 nov - een verhaal over kleurstof - de
Kazernestraat is toegevoegd aan de site. 

17 nov - Het verhaal over Louis Keyzer en het
Algemeen Handelsblad staat hier. 

17 nov - Bank Hugo Kaufmann & Co was
gevestigd aan de Dam. 

17 nov - Lambert, Janssen & Neumann was een
damesconfectiefabriek die op de Herengracht
gevestigd was - en fabrieken had in de
Valkenburgerstraat en de Nieuwe
Uilenburgerstraat. 

24 nov - Henri Le Grand was een belangrijk
architect. Zijn verhaal staat hier. 

24 nov - Het project Schaduwkade is een mooi

deze maand op de Rotterdamse site: 

3 nov - Jacques Johan Mogendorff was de
bedenker van Stratego.

11 nov - de pagina over Leo Fuld, zanger, is
uitgebreid. 

12 nov - De Westewagenstraat is toegevoegd

12 nov - het verhaal over het gezin van Meijer
van der Heijm.

25 nov - De Oppert is toegevoegd.

28 nov - rabbijn Meijer Landau is toegevoegd.
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bewonersinitiatief rond de Nieuwe
Keizersgracht. Meer informatie hier. 

25 nov - Van Perlstein en Roeper Bosch was een
succesvol bedrijf in het Hirschgebouw. 

25 nov - Huize Bob was een multifunctioneel
feestgebouw aan de Amstel (Waterlooplein). Het
verhaal staat op de site. 

25 nov - 9 feb 1941 was een turbulente dag in
de stad. Hier staat wat er gebeurde.

  © en website: bmwd / disclaimer

http://www.joodsamsterdam.nl/strschaduwkade.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/gebbedrijfvanperlstein.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/gebbedrijfhuizebob.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/gesoorlog9feb41.htm
http://www.bmwd.nl/
http://www.joodsamsterdam.nl/divdisclaimer.htm

