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Welkom

Deze maand....

Oproep

Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op De drukke maand mei loopt ten einde en aan de Graag geef ik u een oproep door van iemand die
de nieuwsbrief van de website

artikelen van deze maand is ook het karakter

een poeziealbum geerfd heeft. Ik stuur alle

www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse

van deze maand van herdenken af te lezen. Zo

reacties door, u kunt helpen via deze link.

dochtersite.

is de fotoimpressie van de posters in

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke

Amsterdam, die opgehangen werden op huizen

veranderingen in de afgelopen maand op de site waarvan de Joodse bewoners in de oorlog zijn
zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om weggevoerd, zeker het bekijken waard.
uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie.

Abraham Puls, de roverhoofdman van de

Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden

Duitsers, wordt ook nader belicht en daarna

weten dat deze site bestaat.

komen de artikelen die minder met de Shoah te

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

maken hebben.
Zo is geprobeerd het levensverhaal van een van
de arme Joden die op Zeeburg begraven is te
reconstruceren; het verhaal van Meijer Barbel.
In Rotterdam is burgemeester Samkalden
toegevoegd, het verhaal over Levie Fles,
waarom de diamant in Rotterdam niet belangrijk
werd én, zeker een van de meest bijzonder
verhalen van de laatste tijd, het verhaal over het
pruikenproces in Rotterdam, de confrontatie
tussen opperrabbijn Breslau en Verka Levy.
En verder ben ik zeer blij met de toestemming

leggen. Uw informatie is welkom via deze link.

van het Gemeentearchief van Rotterdam om een

Links

Loonslaan letterlijk over te nemen.

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

artikel over de begraafplaats op de Jan van

Ideeen voor nieuwe artikelen blijven zeer
welkom, voor nu veel leesplezier.

Ik ben in het bezit van een Poëzie album van
Alida (Alie) Lopes Dias.
Alie kreeg dit album op haar twaalfde verjaardag
op 19 september 1941. Het laatste gedichtje
dateert van 18 september 1942. Aangezien er
twee meisjes ondertekend hebben met
‘klasgenootje' en ‘schoolvriendin' denk ik dat
bijna alle meisjes elkaar gekend hebben van de
Joodse school, waar ze alleen naar toe mochten,
of van de Buitenschoolse Opvang. Alie woonde
in de Govert Flinckstraat en een paar meisjes
woonden rond de Weesperzijde. Ik denk dat ze
in die buurt naar een school gingen. Welke is
onduidelijk.
Ik zou heel graag in contact willen komen met
mensen die mij informatie kunnen geven over
volgende meisjes:
Annie Fransman
Mimi Mok
Jenny Cohen
Rosa Snijders
Lientje de jong (klasgenootje 12-1-1942)
Adele Zimmer (schoolvriendin 10-7-1942)
Verder ben ik ook op zoek naar informatie over
het Tehuis voor Joods werkende meisjes aan de
G. van Aemstelstraat in Amsterdam, waarin twee

mensen en de gebruiken een plek geven. We

meisjes die in Alida's album hebben geschreven,

worden graag gelinkt op andere sites, maar

tijdelijk woonden: Erna Fleischauer en Agatha

zullen geen advertenties plaatsen. Wij niet op

van Schaik.

andere sites, omdat daarvoor geen geld is,

De overige meisjes die in het album hebben

andere sites niet bij ons, omdat wij geen geld
willen verdienen met dit stuk geschiedenis.

geschreven zijn: Ingeborg Frankenstein, Gute

Oproepen:

Met vriendelijke groet,

Maliniak, Annie Boers, Lena de Rood.

Behalve ideeen en suggesties zijn aanvullingen
en verhalen over de besproken gebouwen,

mevr. C.Carli

straten en buurten van harte welkom.

deze maand op de Amsterdamse site:

deze maand op de Rotterdamse site:

Herinneringen aan Artis

1 mei - de scholen in Amsterdam zijn

14 mei - Oostvoorne is toegevoegd aan de site.

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, en het Hebreeuws. De Hebreeuwse
vertaling moet nog gecontroleerd worden.
Contact
Alleen per mail

aangevuld met de school op de Laanweg.
21 mei - De in Rotterdam geboren
3 mei - de Amsterdamse architect Isaac

burgemeester van Amsterdam Ivo Samkalden is

Gosschalk staat op de site.

toegevoegd.

4 mei - Vandaag kunnen 21662 huizen

22 mei - Het Rotterdamse bedrijf, Catz & Lips,

zichtbaar worden gemaakt waar Joodse

en met name het verhaal over James Catz, is

bewoners woonden - een fotoimpressie van

toegevoegd.

deze actie.
28 mei - Het verhaal over Levie Fles staat op de
7 mei - een artikel over roverhoofdman

site.

Abraham Puls staat op de site.
29 mei - Waarom ontwikkelde de
8 mei - een overbekende foto van Puls die een

diamantindustrie zich niet in Rotterdam?

huis pulst. Maar waar was dat, en wie werd
bestolen?

29 mei - Het is niet voor te stellen, maar in
1788 was er een confrontatie tussen een Joodse

14 mei - Het verhaal van Loes Sacksioni, over

vrouw en opperrabbijn Breslau vanwege.... haar

het "Plan Zuid" aan de Rijnstraat, staat op de

haar.

site.
31 mei - de begraafplaats op de Jan van
21 mei - het verhaal van Meijer Barber,

Loonslaan, maar nu beschreven in 1930, staat

begraven op de Joodse begraafplaats Zeeburg

nu op de site.

en afkomstig uit het Joodse proletariaat, staat
op de site.
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