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Welkom

Deze maand....

Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op
de nieuwsbrief van de website

Normaal gesproken geen nieuwsbrief voor juli,

Daarnaast werd in Vlaardingen een belofte van

www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse

maar een gecombineerde voor juli en augustus.

het stadsbestuur ingelost. Met name de SP heeft

dochtersite.

Deze maand komt de nieuwsbrief toch uit. Dat

zich daarvoor sterk gemaakt, ook dat verhaal op

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke

moet een bijzondere reden hebben. Wel, die is

de Rotterdamse site.

veranderingen in de afgelopen maand op de site er. Een van de meest bijzondere zaken deze

Naast een aanvulling op de Vrolikstraat ook een

zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om maand was de oude atlas van Philip van Dam.

verhaal over Sarphatistraat 47-55. Jawel, de

uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie.

Philip heeft allerlei tekeningetjes achter gelaten

beruchte Liro-bank, maar in dat pand heeft niet

Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden

in een atlas uit het begin van de 20e eeuw, en

alleen de Liro gezeten, er zijn ook goede dingen

weten dat deze site bestaat.

deze atlas kwam in mijn bezit. De speurtocht

gebeurd.

die in Winschoten begon bij de atlas van Philip,

Dan is er nog een tip voor een site over andere

een Rotterdammer, staat op de Rotterdamse

achterhuizen dan dat van Anne Frank. U vindt

site. Het zou geweldig zijn indien we

die site hier.

nabestaanden vinden, vandaar dat het verhaal

Verder kreeg ik eind juni een boekje in handen

ook geplaatst is op de community van

van Barend Zwaaf. Dat verhaal, over de laatste

joodsmonument.nl.

Joodse zuurventer van de Amsterdamse

Overigens zijn de notenbalken die Philip in de

eilanden, staat in verkorte vorm en hier en daar

atlas had genoteerd nagespeeld en te horen op

aangevuld op de Amsterdamse site.

de site.

Dus niet veel artikelen, maar wel heel bijzondere

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

en daar wilde ik u niet op laten wachten...

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 de Amsterdamse site:

deze maand op de Rotterdamse site:

5 jul - Een uitbreiding van de informatie over de 12 jul - De atlas van Philip van Dam is het begin
Vrolikstraat.

van een speurtocht naar zijn leven.

14 jul - De NEEP was een bedrijf dat ook op

15 jul - Goed nieuws uit Vlaardingen. Een oude

Sarphatistraat 55 zat, zoals de Lirobank. Maar

belofte is ingelost.

de NEEP heeft velen geholpen en het leven
gered. Het verhaal over de 3 broers Bloch is

18 jul - Joël Kropveld was leraar en directeur van

toegevoegd aan de pagina over de

de Joodse ambachtsschool. Het is moeilijk om

Sarphatistraat.

informatie te vinden, maar alvast het begin van
een artikel.

15 jul - Het verhaal van de laatste Joodse
zuurventer van de Amsterdamse eilanden,

19 jul - Ook deze maand een artikel over Dolf

Barend Zwaaf, staat nu op de site.

Cohen, de vader van Job Cohen. Deze
Rotterdammer verdiende zijn sporen in de

17 jul - Het verhaal over Hanny Michaelis is
toegevoegd.
26 jul - Het laatste artikel deze maand staat
niet op deze website, maar is een interessant
oorlogsdagboek van Robert Heilbut. Stichting
Geheugen van Plan Zuid heeft het op haar
website en u vindt het artikel hier.

wetenschap.
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