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Welkom

Deze maand....

Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op De zomervakantie is voorbij en de nieuwe

Het Joodse variéte was in Rotterdam van groot

de nieuwsbrief van de website

nieuwsbrief is weer een feit. Deze periode is er

belang. Verschillende artikelen besteden er

www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse

vooral aan gewerkt om Rotterdam eens wat

aandacht aan, zoals over de Coolsingel, Samuel

zustersite.

meer voor het voetlicht te brengen. In de

Soesman en Maupie Staal.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke

afgelopen maanden was daar wat minder

In 1995 werd er een artikel gepublicereerd in

veranderingen in de afgelopen maand op de site aandacht voor geweest. Maar om te beginnen

het Rotterdams Dagblad over Opoe Wessel. Zo'n

zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om met Amsterdam, daar zijn ook een aantal

goed artikel moest zichtbaar blijven, en nu is het

uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie.

interessante pagina's toegevoegd.

verhaal over Opoe Wessel die in Rotterdam in

Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden

We verlaten het centrum om op de

het Joods Ziekenhuis lag, toegevoegd.

weten dat deze site bestaat.

Beethovenstraat te kijken naar de Joodse

Er wordt aandacht gevraagd voor een bijzonder

winkels die er voor de oorlog waren; met de

initiatief in Rotterdam, het kindermonument én

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.

foto's van nu. Dat waren er nogal wat, zowel van er werden in de afgelopen periode een aantal
Duits-Joodse immigranten als van Nederlandse

Stolpersteinen in Rotterdam gelegd. Daarover

Joden.

een aantal nieuwe pagina's. Het verhaal van Elsje

Een nog Joodsere straat was de Weesperstraat.

Prins schetst haar familie.

Nu het litteken van Joods Amsterdam, toen het

Reacties lieten merken dat u de nieuwsbrief op 1

kloppend hart van een wijk. Het verhaal van

augustus miste. De augustus-nieuwsbrief komt

bakker Vuysje is het begin, de bedoeling is om

in verband met de vakantie nooit uit, maar tot

in de komende maanden meer te schrijven over

de volgende zomervakantie kunt u elke maand

de middenstand in deze wijk.

de nieuwsbrief tegemoet zien.

Het in Sobibor gevonden naamplaatje van Lea
de la Penha is schokkend en maakt het verleden
tastbaar.
deze maand op de Amsterdamse site:

deze maand op de Rotterdamse site:

22 juli - Een overzicht van de Joodse winkels in

7 juli - Casino Variété was een populaire

de Beethovenstraat mét het lot van de eigenaren uitgaansgelegenheid aan de Coolsingel.
is toegevoegd. Hier voor de even zijde, hier voor
de oneven zijde.

7 juli - De Coolsingel is toegevoegd aan de site.

21 aug - Luxebakkerij Vuysje was gevestigd op

14 juli - Samuel Soesman, artiest en

de Weesperstraat 14.

theaterdirecteur, is toegevoegd aan de site.

22 aug - Van Lea Judith de la Penha werd een

15 juli - Maupie Staal, humorist, is bij Rotterdam

aluminium naamplaatje gevonden in Sobibor.

toegevoegd

Het verhaal staat op de site.
21 aug - het verhaal over Opoe Wessel, patiënt
26 aug - Beis Jisroeil was een belangrijke
zij hun pand op de Plantage Parklaan 9.
21 aug - het verhaal over het Joods Ziekenhuis

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

van het Joods Ziekenhuis in Rotterdam, is

sociale instelling voor de oorlog. In 1929 kregen toegevoegd.

in Rotterdam is aangepast, onder andere met
9 sep - Op 9 sep is de dag van het Joods

een foto van het ziekenhuis.

Cultureel Erfgoed. Meer informatie over het
programma via deze link.

21 aug - het verhaal over rabbijn Löwenstam is
toegevoegd aan de site.

31 aug - Ernst Verduin verhaalt op de website

Alleen per mail

over dameshoedenfabriek Verduin.

26 aug - De Stichting Kindermonument

0p 25 juni ging de documentaire Over Leven in

Rotterdam wil bij de muur die overgebleven is

Facebook

premiere. Deze documentaire gaat over het

bij Loods 24 een monument oprichten voor de

verhaal van Ernst Verduin.

684 Joodse Rotterdamse kinderen in de leeftijd

Via deze link.

van 1 maand tot 12 jaar die vanaf Loods 2 naar
Westerbork gedeporteerd zijn. Meer informatie

via deze link.
31 aug - De Crooswijksesingel is toegevoegd
met een verhaal over de Stolperstein voor
Leopold Herzberger, die daar in 2011 geplaatst
werd.
31 aug - Ook op de Crooswijksesingel werden
er Stolpersteine geplaatst voor Pienas Levie,
Hijman Prins, Mietje Prins-Philip , Samson
Samuel Philipse, Eva Alexandra Philipse en
Wilhelmina Philipse-Prins. Elsje Prins hield een
mooi verhaal over haar familie en het verhaal en
de foto's staan met haar vriendelijke
toestemming hier.
31 aug - de pagina over de familie Philipse uit
Brielle is aangevuld met een foto van de
Stolpersteinen, die in 2011 voor hen geplaatst
werden.
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