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Op de Amsterdamse site:

1 jan - de pagina over de voormalige synagoge
aan de Soetendorpstraat is bijgewerkt.

1 jan - Anneke Beekman en Betsy Meljado
hielden in de 50er jaren van de vorige eeuw de
gemoederen bezig. Ze waren Joodse
weeskinderen, maar waar moesten zij hun jeugd
nu doorbrengen? Bij hun christelijke
pleegouders of bij Le-ezrath hajeled, een
Joodse organisatie voor weeskinderen?

2 jan - Nathan Judels was een vermaard artiest
in de 19e eeuw. 

4 jan - David Orobio de Castro was een
toneelschrijver die stukken schreef voor de
Nederlandse Toneelvereeniging.

12 jan - Aby de Lange had schoenenzaken
onder meer op het Koningsplein. Raya Lichansky
tekende zijn verhaal op en met dank aan Raya
mogen wij het plaatsen. 

18 jan - Het verhaal over Isaac Roet is
uitgebreid. 

25 jan - Het verhaal over de schoenenwinkel
van Henri de Lange op de Utrechtsestraat staat
op de site. 

25 jan - Het verhaal over de ervaringen van
Elisabeth Bosboom en de "getto"-uitkering staat
op de site. 

25 jan - Het Krugerplein is opgenomen in de
website. 

2 feb - een filmpje over de bouw en afbraak van
de liberale sjoel op de Soetendorpstraat mogen
we plaatsen van het geheugenvanplanzuid.nl 

8 feb - Jacob Hamel werd na de oorlog beroemd
door het Jacob Hamel Kinderkoor. Maar wie was
hij? 

8 feb- Het bedrijf Masseling & J Wessel
verhuurde diamantslijpmachines aan losse
werklui bij diamantslijperij Mok & Soester op de
Jodenhouttuinen 55-57. Een kort verhaal staat
op de site. 

9 feb - Ook in de Commelinstraat was er een

5 juli - Het verhaal van een gewone
Amsterdammer, Hatty Waterman 

6 juli - Een paar afbeeldingen die gevonden zijn
over het gebouw PIGOL aan de Muiderstraat zijn
opgenomen op de website. 

20 juli - We kennen de geschiedenis van de
Joodse immigratie in Brazilië, Suriname,
Curacao, Nieuw Amsterdam. Hoe zat het met de
Joden in Nederlands-Indië? 

8 aug - Een bijzondere stempel in een
residocument. Wat deed een Davidsster met
arabische teksten in een reisdocument uit 1919.
Dankzij een lezer konden we het uitzoeken. 

13 aug - de informatie over het pand aan
Weesperstraat 2 is toegevoegd aan de site.

19 aug - Het artikel over Etty Hillesum is
gecorrigeerd. 

23 aug - Nico Richter was een veelbelovend
componist in Amsterdam. 

23 aug - een pand in de Weesperstraat. Gepulst
en ontdaan van brandhout. Wie woonden daar? 

23 aug - De Bonneterie sloot deze maand
voorgoed haar deuren. Het verhaal staat op de
website. 

27 aug - Joodse sporen in de Amsterdamse
architectuur. Een mooie korte tentoonstelling in
Castrum Peregrini tijdens de Uitmarkt. Meer via
de link. 

1 sep - Henri Wallig was chansonnier voor de 2e
Wereldoorlog.

1 sep - De pagina over de Kraaipanschool is
bijgewerkt. 

1 sep - Emanuel Moffie was een legendarische
standwerker op het Waterlooplein. 

6 sep - Mozes Walvis, en later zijn zoon Willem
Walvis, had een confectieatelier op het
Ceramplein.

11 sep - Joods, een Nazi, verzet en Bussum.

Op de Rotterdamse site:

1 jan - Hoe is het wanneer je na 67 jaar er
achter komt dat je een andere identiteit hebt en
in de oorlog was afgestaan door je Joodse
ouders? Het verhaal van Josua Ossendrijver staat
nu op de site. 

8 jan - Jacob Zwaaf was de zoon van familie
Zwaaf van de Helmersstraat. Hij overleefde de
oorlog en onlangs werd zijn dagboek gevonden
bij het NIOD. Frits Slicht maakte een bewerking
over het deel over zijn tijd in Rotterdam. 

19 feb - We zijn apetrots dat we de virtuele
reconstructie van de synagoge aan de Boompjes
mogen gebruiken voor onze site. Meer
achtergrondinformatie over deze reconstructie
en de synagoge zelf is vandaag gepubliceerd
door de maker, Timothy de Paepe van de
Universiteit van Antwerpen. Het artikel kan tot
26 maart hier gelezen worden. 

23 feb - De informatie over Kaufmann's
Huidenhandel is uitgebreid. 

9 mrt - De Joodse patiënten in Maasoord in
Poortugaal werden grotendeels niet weggehaald.
Wat gebeurde er? 

9 mrt - in februari verscheen er een advertentie
over Herman en Sarah Vleeschhouwer in de
Volkskrant. Hun verhaal verscheen op
Historiek.net en wij mochten dit van de
schrijfster overnemen. 

22 mrt - Esther Hartog was een fotografe die
een groot deel van haar leven in Katendrecht
woonde.

23 mrt - A. de Haas, medewerker van Abraham
Tuschinski, schreef na de oorlog zijn
herinneringen aan Tuschinski. 

29 mrt - 3 pagina's met foto's van Leen Sanders
zijn toegevoegd aan de websiite.

30 mrt - Het JHM organiseert rond 4 en 5 mei
weer de Open Joodse Huizen, waar op
verschillende locaties de verhalen worden
verteld over de huizen, en wat daar gebeurde in
de oorlog. Het programma voor Rotterdam staat
hier. Rotterdam doet dit jaar voor het eerst mee.
De verhalen over een aantal locaties staan ook
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synagoge. 

11 feb - het gezin Meijer Machiel Groenteman is
opgenomen op de website.

11 feb - De Nieuwe Kerkstraat werd ooit
Jodenkerkstraat genoemd. De straat zou erg
Joods geweest zijn. We hebben een anders
onderzocht, Nieuwe Kerkstraat 61. Wie
woonden daar tussen 1900 en 1950 en hoe
verging het hen? Het resultaat is schokkend en
maakt de impact van de Jodenvervolging pijnlijk
duidelijk. 

15 feb - al voor de oorlog vertrok Walter Bick en
zijn vrouw Jeanne van Moppes Amsterdam om
in Canada uiteindelijk een zuurwaren-imperium
op te bouwen. 

22 feb - Maison de Bonneterie gaat haar deuren
sluiten. Het verhaal over dit modehuis is
uitgebreid. 

26 feb - Aron Arthur Isaac is een sleutelfiguur
geweest in de geschiedenis van de Bijenkorf.

1 mrt - Alida Einfeld werd in de tram opgepakt.
Het verhaal over haar moeder, haarzelf en haar
dochter. 

1 mrt - Het huis op de Graaf Florisstraat 5-1
werd nadat de familie De la Penha werd
opgepakt gepulst. De inboedel werd walgelijk
minitieus beschreven. Dat document is
toegevoegd aan het artikel. 

1 mrt - Op De Lairessestraat 145 was bijna 10
jaar een synagoge gevestigd.

15 mrt - een derde identiteitsplaatje is
gevonden in Sobibor. Nu van Annie Kapper.

30 mrt - Het JHM organiseert rond 4 en 5 mei
weer de Open Joodse Huizen, waar op
verschillende locaties de verhalen worden
verteld over de huizen, en wat daar gebeurde in
de oorlog. Het programma voor Amsterdam
staat hier. De verhalen over een aantal locaties
staan ook op onze website.

5 april - Van Antwerpen naar Amsterdam,
sefardische emigratie na 1585, is een artikel dat
genomineerd was voor de Jan Willem Schulte
Nordholtprijs.

20 april - De viswinkel van Moos van Kleef is
toegevoegd.

21 april - De pharmacie was regelmatig een
Joodse bedrijftak. Het verhaal over de familie
Polak. 

21 april - Foto van het trappenhuis van
Maimonides aan de Voormalige Stadstimmertuin
opgenomen. 

26 april - Zeno Paul Polak was een
verzedsstrijder. Zijn verhaal staat hier. 

Hoe komt dat samen in één verhaal, lees het
artikel over Sam van Perlstein 

9 sep - Philip Bialowitz, een van de overlevende
van (de opstand in) Sobibor gaf een lezing in
Den Haag. Een verslag. 

14 sep - De kaashandel van Soester, juwelier
Wester en slager Mesritz zijn toegevoegd aan de
geschiedenis van de Weesperstraat. 

20 sep - De pagina over de Vedderstichting is
uitgebreid. 

21 sep - wie niet mag ontbreken op deze site is
Loe Lap. Wie hij was, lees zijn verhaal.

5 okt - Aäron Ricardo en Rebecca Nabarro
hadden een beroemde chocoladezaak in de
Weesperstraat. 

6 okt - Op Weesperstraat 80 zat de
banketbakkerij van Wolf de Liever die de hele
oorlog kosjere waar verkocht. 

11 okt - Wie was Illie Diaconide? Het verhaal van
een Roemeen, de UvA, promoveren, de Joodse
Raad en Bergen Belsen.

15 okt - Josua Messias had op verschillende
locaties in de stad horlogewinkels. De locatie op
de Damstraat viel het meest op. 

15 okt - Temidden van verschillende Joodse
winkeliers was op de Utrechtsestraat de redactie
van het antisemitische De Doodsklok gevestigd.
Het verhaal staat op de site. 

17 okt - De pagina over de Zeedijk is uitgebreid
met een unieke foto van het interieur van
Keizer's lederhandel en het oorlogsverhaal van
de familie Waterman. 

18 okt - Het Oosteinde is uitgebreid met
verschillende verhalen. 

19 okt - Ook het Westeinde is uitgebreid met
nieuwe verhalen. 

8 nov - Ro Mogendorff was
kunstschilder/tekenaar in Amsterdam. Ook
bijzonderheden over haar zusje Liesje
ontbreken niet in dit verhaal. 

15 nov - de pagina over de "Russensjoel" is
gewijzigd. Informatie over de sjammes is
toegevoegd en herinneringen van een
voormalige buurjongen. 

15 nov - Onder de naam Larette was Cornel
Hauer dé goochelaar van het interbellum.

15 nov - De kronkel over Ro Mogendorff is
gevonden en staat op de site. 

15 nov - Kapper Pruijm was gevestigd op de
Jodenbreestraat en maakte ook pruiken voor
orthodoxe vrouwen. 

op onze website.

5 april - van Antwerpen naar Amsterdam (via
Rotterdam), Sefardische emigratie na 1585, is
een artikel dat genominereerd was voor de Jan
Willem Schulte Nordholtprijs.

5 april - De informatie over Dameshoeden Boeki
aan de Hoogstraat is uitgebreid. 

9 april - Vandaag werden er op verschillende
locaties in Rotterdam Stolpersteinen geplaatst,
waaronder op Schieweg 91, voor de ouders en
broer van Josua Ossendrijver. 

9 april - In Hillegersberg werden Stolpersteinen
geplaatst voor de familie Vilbach.

10 mei - Samuel Gaïm Canes was rechter en
woonde op de Heemraadsingel in Rotterdam (en
later in Amsterdam).

11 mei - Het verhaal over rabbijn Jehoeda Löb,
rabbijn in onder andere Rotterdam in de 18e
eeuw, is toegevoegd aan de website. 

1 juni - Het leesplankje van Lion Slagter. Lion
ontwierp een leesplankje in het Hebreeuws, en
was rabbijn en voorzanger. 

11 juni - De informatie over het Rode Zand is
uitgebreid met informatie over Polly Dassi. 

21 juni - De pagina over Samuel Suisman,
directeur van het vermaarde Casino-Variete aan
de Coolsingel, is bijgewerkt. 

21 juni - De veel te jong gestorven Michel Solser
is opgenomen op de website. 

21 juni - De pagina over Adrienne Solser is
uitgebreid. 

22 juni - De moeder van Adrienne Solser was
Engelina Florina Hartlooper. Er was summiere
informatie over haar te vinden.

1 juli - Lou Blitz was vioolbouwer in Rotterdam.
Leopold Hertzberger ging bij hem in de leer toen
hij een verbod kreeg van de nazi's om te
studeren. Wat is nog te vinden over vioolbouwer
Blitz? 

16 aug - Een verschrikkelijk ongeval in de
Zandstraatbuurt (1932) was het einde van het
leven van Hester Drielsma. 

6 sep - in 1624, kort nadat de eerste Joodse
immigranten in Rotterdam werden toegelasten,
werd er een inventarisatie gemaakt van de
beroepen van de gewone Joodse mensen. Dat
overzicht staat nu op de site. 

27 sep - Muziekhandel Hakkert was een begrip
in Rotterdam toen zijn in 2007 na 127 jaar haar
deuren sloot.

28 sep - een grote fancy fair in de Doelezaal
voor een Centraal Joods Gebouw. Het
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29 april - vandaag wordt er een
gedenkplaquette geplaatst bij de synagoge in
de Molukkenstraat.

7 jaar - deze maand bestond
www.joodsamsterdam 7 jaar.
www.joodserfgoedrotterdam.nl bestond in
januari 5 jaar. 

27 april - Vanaf 27 april is in Workum de
tentoonstelling "Geleende gezichten" te zien
waarin Ada Stel 102 portretten heeft gemaakt
van kinderen die in de boeken "In Memoriam"
van Guus Luijters worden genoemd. Meer
informatie, en ook hoe de commercie buiten de
deur wordt gehouden, via de link. 

3 mei - We mochten het verhaal over de familie
Peereboom - Brilleman, eerder gepubliceerd in
OpNieuw, overnemen.

5 mei - Ook in Amsterdam zelf vielen
slachtoffers onder de Joodse bevolking in de
tweede wereldoorlog, het verhaal over Abraham
Pakkedrager. Maar ook het verhaal over
overleven. 

7 mei - informatie over de architecten van het
Tip Toptheater is toegevoegd.

24 mei - Over verzet in Westerbork, het verhaal
over Fritz Klaber 

25 mei - er zijn een aantal bronnen opgenomen
over het verzet in Westerbork.

30 mei - Met het verhaal over de Wilhelmina-
Catharinaschool begon deze website. De
geschiedenis van deze school is nu
toegevoeged.

9 juni - De informatie over de Palacheschool is
uitgebreid. 

9 juni - De informatie over de Reguliersschool is
uitgebreid en in de navigatie is opgenomen dat
deze school ook de Joodse Mulo was. 

9 juni - Abel de Lange vertelde in het kader van
de Open Joodse Huizen 2014 over zijn vader
Aby de Lange. Het verhaal is hier gepubliceerd. 

22 juni - Was er illegaal cabaret in Amsterdam
gedurende de 2e Wereldoorlog? Jazeker,
bijvoorbeeld bij Herbert Nelson op het
Merwedeplein. 

28 juni - Bij de bestemmingen voor de
emigratie ontbrak Curaçao nog, daar is nu deze
pagina voor. 

28 juni - George Maduro is de naamgever van
Madurodam. Wie was hij?

16 nov - Salomon van der Hout's leven ging van
mijnwerker tot tafelgenoot van Marx en Engels.
Een bijzonder levensverhaal. 

16 nov - de pagina over slagerij Quiros is
uitgebreid met een herinnering van vlak na de
oorlog. 

22 nov - Izaac Lamon was roosjesslijper in
Amsterdam en gold als een van de besten. 

22 nov - De Kloveniersburgwal is toegevoegd
aan de website 

22 nov - Premsela & Hamburger is een
eeuwenoud juweliersbedrijf in Amsterdam. 

22 nov - Joseph Simon Snijders was een
socialistisch voorman én diamantslijper.

23 nov - Na een interview is de informatie over
de Sophie Rosenthal bewaarschool uitgebreid
met een verhaal van een van de leerlingen en
met een klassenfoto. 

26 nov - Samuel Glasoog was een beroemd
bokser uit Amsterdam. Zijn verhaal, met een
interview uit 1959, staat op de website.

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

1 dec - Zijn grootvader, Abraham Daniel
Delaville, betekende zeer veel voor het
onderwijs in de Hebreeuwse taal- en
letterkunde. 

5 dec - De Oudemanhuispoort is een van de
hoofdvestigingen van de UvA en is bekend om
de boekverkopers. Ook Joodse? Zeker, lees het
verhaal over deze bijzondere plaats. 

6 dec - De Tabakshoek aan de Nes is
toegevoegd.

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

13 dec - Lampen- en radiozaak Veco was op de
Weesperstraat 125 gevestigd.

13 dec - Op het Waterlooplein 36 was de
Waterlooschool gevestigd.

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.

26 dec - Het verhaal over Emanuel Moffie is
uitgebreid met de herinnering van een lezer van
de website. 

28 dec - In Amsterdam bestond voor de oorlog
de Eerste Particuliere Nachtveiligheidsdienst. 

krantenverslag uit 1917 is letterlijk
overgenomen. 

28 sep - de chique Diergaardelaan is
opgenomen op de website.

1 okt - Abraham Benjamins was een
reklameschilder en decorateur. 

1 okt - Een ontdekking verleden jaar in de
Breepleinkerk is toegevoegd aan deze kerk die
als onderduikplaats diende.

2 okt - Heinemann & Ostwald was een chique
damesmodezaak in Rotterdam.

25 okt - Harry de Wolf was een bekend bokser
uit de Schilderswijk in Den Haag, maar kwam in
werkelijkheid uit Rotterdam. 

27 okt - Een ingewikkeld liefdesverhaal met de
oorlog als achtergrond. Het verhaal over Simon
Weijl, Liselotte Drukker en Kurt Mayer. 

2 nov - Barend Slagter was een zeer actief man
in Rotterdam en had een advertentiebureau. Zo
verzorgde hij de advertenties in het NIW. 

23 nov - de Essenburgersingel is toegevoegd
aan de website.

23 nov - Puttershoek is toegevoegd.

23 nov - het verhaal over Roosje van Tijn is
toegevoegd.

6 dec - Het verhaal over Marion van Straten
speelt zich zowel in Amsterdam als rond
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 een
kosjer hotel gezeten op de Veemarkt, eerst
Hotel-Restaurant Frenk, later werd dit Hotel-
Restaurant De Beer.

24 dec - Isaac Naphtalie Kleerekoper was
uitbater van Hotel - Restaurant Kleerekoper op
de Botersloot 81. 

26 dec - De Verlaatstraat, de Israëlitische
Soepkokerij en Israël Posner. Dat allemaal in een
verhaal over de Joodse armenhulp.

26 dec - De informatie over Maassluis is
uitgebreid.

© en website: bmwd / disclaimer

http://www.joodsamsterdam.nl/strmolukkenstraat.htm
http://www.geleendegezichten.nl/
http://www.joodsamsterdam.nl/perspeereboombrilleman.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/perspakkedragerabraham.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/gebtiptoptheater.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/persklaberfritz.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/gesoorlogwesterborkverzet.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/gebscholenwilhcathsch5.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/gebscholenpalacheschool.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/gebscholenreguliersschool.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/persdelangeaby2.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/perslewysohnherbert.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/gescuracao.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/gescuracao.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/pershoutvandersalomon.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/gebbedrijfquiros.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/perslamonizaak.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/strkloveniersburgwal.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/gebbedrijfpremselaenhamburger.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/perssnijdersjosephsimon.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/gebscholensrosenthal.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/persglasoogsamuel1.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/persdelavilleabrahamdaniel.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/persdelavilleabrahamdaniel1807.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/stroudemanhuispoort.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/strnes.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/persstratenvanmarionjulia.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/persvischschrapermaurits.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/gebscholenwaterlooschool.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/gestijdbalk.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/persmoffieemanuel.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/gebbedrijfepnachtveiligheid.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/gebbedrijfmikweihjisroeil.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/strdiergaardelaan.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/persbenjaminsabraham.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/gebbreepleinkerk.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/gebbedrheinemannenostwald.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/perswolfharrie.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/persweijlsimon.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/persslagterbarendmozes.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/stressenburgsingel.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/strputtershoek.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/strputtershoek.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/persstratenvanmarionjulia.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/gestijdbalk.htm
http://www/joodsamsterdam.nl/rotterdam/strveemarkt.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/gebschisraelitischrestaurantkleerekooper.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/gebschisraelitischesoepkokerij.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/strmaassluis.htm
http://www.bmwd.nl/
http://www.joodsamsterdam.nl/divdisclaimer.htm


 


