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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.

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

Het was weer een maand met enorm veel
nieuwe zaken op de website. Ten eerste is
er een focus geweest op Rotterdam, waarbij
een groot aantal straten zijn toegevoegd
aan de website en deze straten ook al zijn
uitgezocht. Daarbij komen er steeds nieuwe
zaken naar voren, zoals nog niet eerder
bekende Joodse bedrijven die er gevestigd
waren. En ook wel eens iets dat een
vraagteken oproept, zoals een vestiging op
de Vijverhofstraat van de Polak & Schwartz
Essencefabriek, een bedrijf dat in de
Zaanstreek gevestigd was en wat er dan
precies in Rotterdam gedaan werd is nog
niet opgehelderd. Wellicht kunt u ons
helpen. 
De uitbreiding in Rotterdam heeft ook te
maken met een tweede rondleiding door
deze stad die nu gemaakt wordt, naast de
gedigitaliseerde rondleidingen. En bij het
zoekwerk blijkt dat Rotterdam nog veel
onbekende pareltjes geschiedenis te bieden
heeft. 
Dankzij een lezer van de site kwam er zo'n
pareltje tevoorschijn, een filmpje van de
vader van prof. Lipschitz uit Rotterdam,
Sander Lipschits. Sander zegt iets, dat moet
af te lezen zijn voor iemand die kan
liplezen. We willen het graag weten.

Er kwam een oproep binnen over het
Centraal Wuppertal Comité, een
verzetsgroep in de oorlog. Er worden nog
nabestaanden gezocht, de gegevens staan
onder aan de pagina. 

Voor het Amsterdamse deel van de site
waren er tal van nieuwe verhalen en
aanpassingen, waarbij de site ook steeds
overzichtelijker wordt. Dat ondanks de groei
van de website. Zelf nieuwe zaken komen
naar voren in al lang bekende straten, zoals
Bioscoop Hollandia op de Nieuwe
Herengracht. 

Kortom, een weer zeer uitgebreide
nieuwsbrief en er staan een aantal mooie
zaken op stapel waarover op een zo kort
mogelijke termijn meer. Voor nu hopen we
dat hier voor u nieuwe interessante artikelen
in staan en blijf u reacties sturen. 

deze maand op de Amsterdamse site:

1 jan - De Korte Amstelstraat is toegevoegd
aan de website. 

1 jan - Abraham Onderwijzer werd in een
voetnoot genoemd bij een artikel over de
synagoge op de Nieuwe Kerkstraat 10. Bij
het zoeken naar wie hij was kwam naar
voren dat het gezin voor de oorlog een
Duitse vluchteling opnamen. 

1 jan - De Swammerdamstraat is bijgewerkt
met informatie uit het NIW.

1 jan - Rebecca Auerhaan schreef als kind
verhaaltjes die in de krant verschenen. 

1 jan - Abraham Warradijn werd als Alfred
Warrie een bekend artiest. Maar ook
Abraham had zijn zorgen. 

deze maand op de Rotterdamse site: 

2 jan - De Nieuwe Binnenweg is toegevoegd
aan de website. 

7 jan - De Ammanstraat is bijgewerkt. 

8 jan - De Avenue Concordia is toegevoegd
aan de website. 

9 jan - De Voorschoterlaan is toegevoerd
aan de website. 

9 jan - De Lambertusstraat is toegevoegd
aan de site. 

9 jan - De Oostzeedijk is toegevoegd aan de
website. 

12 jan - De Wijnhaven is bijgewerkt. 

12 jan - De Scheepmakershaven is
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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.

1 jan - de Sint Anthoniesbreestraat is
toegevoegd aan de website. 

1 jan - het hoofdkantoor van Gerzon heeft
een eigen pagina gekregen. 

1 jan - Jacobus Mozes Lob was een
vooraanstaand man in Joods Amsterdam en
directeur van aardewerkfabriek "De Distel". 

2 jan - De Plantage Bioscope en Biocoop
Hollandia op de Nieuwe Herengracht 117 is
toegevoegd.

2 jan - De Oudezijds Voorburgwal is
toegevoegd. 

3 jan - Het Frederiksplein is uitgebreid met
nieuwe informatie. 

5 jan - Het Beukenplein is toegevoegd.

6 jan - De Spuistraat is toegevoegd.

7 jan - Het verzet in en om de Hollandsche
Schouwburg was uitgebreider dan wordt
gedacht. Een interview hierover verscheen in
1993.

7 jan - Het Adama van Scheltemaplein is
toegevoegd. 

toegevoegd aan de website. 

14 jan - De Leuvehaven is toegevoegd aan
de website. 

17 jan - Salomon Schaap handelde in zuivel,
maar er is zoveel meer over hem te
vertellen. Hij speelde een belangrijke rol in
Joods Nederland. 

17 jan - De Rosestraat is toegevoegd aan de
website. 

19 jan - De Prins Hendrikkade is
toegevoegd. 

20 jan - De Stieltjesstraat is toegevoegd 

22 jan - De Admiraliteitskade en het
Boerengat zijn toegevoegd aan de website.

23 jan - Hotel Weimar en de Spaanschekade
zijn toegevoegd.

24 jan - De Bergweg is bijgewerkt. 

26 jan - Mak & Van Engers was een
meubelfabriek die in Kralingen zat. Het
verhaal staat hier. 

28 jan - Er zijn filmbeelden van de vader
van prof Isaac Lipschits, Sander Lipschits.
Sander verkocht onder meer bananen in
Rotterdam.

29 jan - De Vijverhofstraat is toegevoegd
aan de website. 

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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