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Welkom

Deze maand....

Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op Deze maand is er veel aandacht geweest voor de plaatsen rond Rotterdam. In Heenvliet, Geervliet,
de nieuwsbrief van de website

Brielle, Strijen en Zuidland waren Joodse gemeenschappen. Soms met een eigen begraafplaats,

www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse

soms met een Sjoel. In de plaatsen rond Amsterdam - mokum alef - zijn die sporen ook, maar

dochtersite.

minder. Wellicht komt dit doordat Amsterdam al veel eerder een belangrijke plaats was en een

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke

grotere aanzuigende werking had dan Rotterdam, mokum resj - en er dus meer Joods leven rond

veranderingen in de afgelopen maand op de site deze stad was.
zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om Verder het verhaal over Nina van Leer. Een verhaal zoals zovelen. Een Joods gezin, niet meer
uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie.

gelovig, moeder inmiddels tot het katholicisme overgegaan, wonende op de Apollolaan in

Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden

Amsterdam. In de oorlog wordt hun Joodse afkomst duidelijk en het hele gezin, behalve Nina,

weten dat deze site bestaat.

komt om. Nina schenkt het Allard Piersonmuseum bij haar dood een grote verzameling Egyptische

Voorwoord
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de
wijzigingen en toevoegingen op de website
www.joodsamsterdam.nl en
rotterdam.joodsamsterdam.nl gedurende de
maand voor het verschijnen van de nieuwsbrief.

Kunst, vandaar de Nina van Leerzaal in het Allard Pierson.
En het verhaal van verzet. Tijd om de mythe door te prikken dat men zich willoos liet wegvoeren.
Er was verzet, zelfs veel, en Cobie Frank en Sally Dormits zijn voorbeelden van verzet in
Rotterdam. En Eva Kat. Een Amsterdamse, die in Rotterdam ging wonen en uiteindelijk met man
en kind en een tas vlucht naar Zwitserland. Bij de grens moest ze kiezen, de vrijheid voor haar en
haar kind in Zwitserland of zich melden bij de Nazi's en haar man weer kunnen zien. Ze koos de
vrijheid.

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.
Herinneringen aan Artis
Wat zijn uw herinneringen aan het Joodse
karakter van Artis - of aan de onderduik?
Vertalingen
Bij alle hoofdgroepen is er een index
opgenomen. Deze is ook vertaald in het Engels
en Duits, maar deze willen we ook vertalen in
het Hebreeuws. We zoeken nog hulp voor
Hebreeuws.
Contact
Alleen per mail

Deze maand op www.joodsamsterdam.nl
5 sep - Nina van Leer was de enige overlevende
van het gezin Van Leer van de Apollolaan 117 te
Amsterdam. Haar verhaal is hier te vinden.
13 sep - Max van der Glas (Israel) heeft een
artikel gemaakt waarin hij verhaalt over
Amsterdam als Getto in de 2e wereloorlog. Het
artikel is hier te downloaden.
19 sep - Rond het voormalige werkdorp in de
Wieringermeer is onrust ontstaan omdat men
het hoofdgebouw wil gaan gebruiken voor de
huisvesting van buitenlandse werknemers.
27 sep - Salo Carlebach was een Joods
onderwijzer die vrijwillig meeging met het
eerste transport uit Westerbork, om bij de
kinderen te blijven.
27 sep - Het poortje aan de Valkenburgerstraat
is gerestaureerd én de eerste steen van Mietje
en Elisabeth Spijer was te vinden. Hier de foto's.
27 sep - Omdat aan de Valkenburgerstraat een
pand gesloopt is, kan de woning die bij de
Sophie Rosenthal Bewaarschool hoorde aan de
achterzijde gefotografeerd worden. Hier de foto.

en op rotterdam.joodsamsterdam.nl
13 sep - Hoe kwamen de Joden in Oost-Europa,
die massaal via de haven van Rotterdam
emigreerden, daar terecht? Een bewerking en
vertaling van een artikel is hier te vinden.
19 sep - Rond het voormalige werkdorp in de
Wieringermeer is onrust ontstaan omdat men
het hoofdgebouw wil gaan gebruiken voor de
huisvesting van buitenlandse werknemers.
19 sep - Zuidland heeft ook een Joods verleden.
Het artikel - in opbouw - vindt u hier.
24 sep - Cobie Frank was meubel- en
interieurontwerper, verzetsman, journalist,
schrijver, gastdocent, Joods en Rotterdammer.
Een verhaal over zijn leven via deze link.
27 sep - Brielle heeft een belangrijk Joods
verleden. Een en ander is nog in opbouw, maar
het begin van het verhaal over Brielle is hier te
vinden.
27 sep - Sally Domits was een van de leiders van
de Nederlandse Volksmilitie, een aan de CPN
gelieerde verzetsorganisatie. Zijn verhaal staat
hier.
27 sep - Eva Kat. Haar verhaal mag zeker niet
ontbreken.
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