joodsamsterdam.nl & joodsrotterdam jaaroverzicht 2012
Op de Amsterdamse site:

13 juni - herinneringen aan de Amsteldijkschool Op de Rotterdamse site:
van Bloeme Evers Emden zijn toegevoegd.

1 jan - De SS Dora was een schip dat zo'n 500

7 jan - Op de Oppert zat wijnhandel De Beer.

Joodse vluchtelingen in 1939 in veiligheid

16 juni - De Zandstraat is toegevoegd, evenals

bracht.

de daar gelegen Openbare Tusschenschool
letter G.

1 jan - Er zijn bij het verhaal over
Monnickendam nu foto's toegevoegd.

Een kort verhaal is geplaatst op de site.
15 jan - Een belangrijk man voor de
Nederlandse Dovengemeenschap was de in

17 juni - Op het Jonas Daniël Meijplein werden

Rotterdam geboren Louis Monasch.

Stolpersteinen geplaatst voor de familie
1 jan - een schokkende brief van een

Rosenbaum.

15 jan - De Kipstraat is toegevoegd.

toen bleek de geschiedenis weer in elkaar te

20 juni - Het Jonas Daniël Meijerplein is

22 jan - Het verhaal over Bergweg 99 is

grijpen.

toegevoegd aan de site.

toegevoegd aan de site.

1 jan - Een filmpje van kindermonument.nl en

23 juni - Maison Blom, banketbakker, is

22 jan - Het verhaal over Maison Van Teeffelen

geheugenvanplanzuid.nl van de markt op de

toegevoegd aan de Rijnstraat. Deze winkel zat

is toegevoegd aan de site.

Gaaspstraat is aangebracht op de pagina over

op nummer 58.

"nederlander" vond ik in het stadsarchief. En

deze straat.

28 feb - Een algemeen artikel over de hachsjara
24 juni - Rita del Vano (Duifje Walvis),

2 jan - Over de hachsjara-kibboets Beverwijk
kon summiere informatie gevonden worden. Wie
weet meer?

is toegevoegd.

stehgeigerin, is toegevoegd aan de site.
3 mrt - een verhaal over Miss Etam is
25 juni - Ook op de Jekerstraat werden

toegevoegd aan de site.

Stolpersteinen geplaatst. De Jekerstraat is nu
4 jan - de informatie op de pagina over de

toegevoegd aan de site.

Nieuwe Achtergracht is uitgebreid.

4 mrt - een zoekmachine is aangebracht op de
site.

28 juni - Robert en Jules Markus waren de
4 jan - een fotoreportage van de nieuwe sjoel

oprichters van kauwgomfabriek Maple Leaf.

van de LJG aan de Zuidelijke Wandelweg staat
hier.

17 mrt - de navigatie rond de Helmersstraat is
aangepast. Op het Rotterdamse deel is via

1 jul - Opening nieuwe poort begraafplaats

"straten" en "centrum" is meer informatie

Zeeburg.

makkelijker te vinden.

creche op de Plantage Middenlaan, is

1 juli - Vandaag is het Keti Koti, de afschaffing

17 mrt - de derde digitale speurtocht is in de

toegevoegd.

van de slavernij in Suriname. Waren er Joodse

testfase. Nu in Rotterdam, beginnend op het

slaveneigenaren??

Hofplein, eindigend op de Oostzeedijk.

8 jan - Henriëtte Pimentel, directrice van de

9 jan - De toespraak die Rob Oudkerk hield bij
het monument bij Hollandia Kattenburg op 11
nov jl. mocht op de site geplaatst worden.

24 mrt - De pagina over het Joodse ziekenhuis
22 juli - Een overzicht van de Joodse winkels in

aan de Schietbaanlaan is uitgebreid met de

de Beethovenstraat mét het lot van de eigenaren geschiedenis van dit ziekenhuis.
17 jan - Piet Meerburg is toegevoegd aan de

is toegevoegd. Hier voor de even zijde, hier voor

site.

de oneven zijde.

20 jan - Johan van Hulst is toegevoegd aan de

21 aug - Luxebakkerij Vuysje was gevestigd op

site.

de Weesperstraat 14.

8 april - Het verhaal over de Hof van
Moerkerken in Mijnsheerenland is toegevoegd.
14 apr - Het verhaal over effectenbank Louis
Korijn & co staat op de site.

29 jan - Het verhaal over Remi, kort aangetipt in 22 aug - Van Lea Judith de la Penha werd een
de film Süskind, en over zijn ouders, staat op de aluminium naamplaatje gevonden in Sobibor.

15 apr - zadelmaker Beffie zat op verschillende

site.

Het verhaal staat op de site.

locaties in Rotterdam.

4 feb - De armoede op de Valkenburgerstraat

26 aug - Beis Jisroeil was een belangrijke

17 apr - De burgemeester van Zwartewaal en

wordt beschreven door Herman Heijermans.

sociale instelling voor de oorlog. In 1929 kregen Oostvoorne staat op de site.
zij hun pand op de Plantage Parklaan 9.

4 feb - Ook de armoede in het
Bussenschuthofje trok zijn aandacht.

28 mei - een verhaal over het Joods Lyceum op
2 sep - Benjamin Flesschedrager werd in een
vuilnisbak de creche tegenover de Hollandse

de Speelmanstraat is toegevoegd.

5 feb - Een artikel werd ingezonden vanuit

Schouwburg uitgesmokkeld. Zijn verhaal staat

2 jun - het verhaal over dichter Bram van Collem

Californië, het verhaal van groenteboer

op de site.

is toegevoegd.

8 sep - Het verhaal over Max Hamburger is

3 jun - in de Ammanstraat, de arme Joodse

Mordechai Pinto staat op de site
11 feb - De afbraak van een deel van Rapenburg uitgebreid. Max overleed op 2 juli 2012 en een

buurt in Rotterdam, lag op nummer 22 het

voor de aanleg van de IJtunnel is zichtbaar

doofstommeninstituut.

aantal nieuwe gegevens zijn opgenomen in het

gemaakt op deze pagina. Daarnaast op dezelfde artikel.
pagina een mooie link naar een filmpje waarop
onder andere de Weesperstraat te zien is.

24 juni - Joop Walvis, organist, is toegevoegd
10 sep - We zoeken Hennie de Haas. Haar

aan de site.

verhaal staat hier, en wellicht heeft Hennie de
12 feb - Het Nieuwe Grachtje is toegevoegd aan oorlog overleefd. Wie weet meer?

7 juli - Casino Variété was een populaire

de site.

uitgaansgelegenheid aan de Coolsingel.
15 sep - Het verhaal over verzetsstrijdster

28 feb - een algemeen artikel over de hachsjara Trudel van Reemst - de Vries is opgenomen.

7 juli - De Coolsingel is toegevoegd aan de site.

is toegevoegd
19 sep - Wat er na de oorlog gebeurde met het

14 juli - Samuel Soesman, artiest en

29 feb - 2 foto's aangebrecht van café-bar

Provinciaal Ziekenhuis in Santpoort weten we

theaterdirecteur, is toegevoegd aan de site.

Waterlooplein, de voormalige regentenkamer

door een lezer van de site.

van het meisjesweeshuis op de

15 juli - Maupie Staal, humorist, is bij Rotterdam

Rapenburgerstraat. Het volledige artikel begint

23 sep - hoe zat het in de 17e en 18e eeuw met toegevoegd

hier.

de sociale instellingen? Hier een artikel over de
sefardiem.

2 mrt - een amateurfilmbeelden over 1941 -

21 aug - het verhaal over Opoe Wessel, patiënt
van het Joods Ziekenhuis in Rotterdam, is

1945 van Amsterdam en het Joodse deel van de 17 okt - De Utrechtsedwarsstraat is
stad zijn toegevoegd aan de site.

toegevoegd.

3 mrt - een verhaal over Miss Etam is

20 okt - de M J Kosterstraat is toegevoegd.

toegevoegd.
21 aug - het verhaal over het Joods Ziekenhuis

toegevoegd aan de site.

in Rotterdam is aangepast, onder andere met
een foto van het ziekenhuis.

21 okt - het verhaal over de Reguliersgracht is
4 mrt - kantoorvakhandel Lorjé uit de

uitgebreid.

Utrechtsestraat is toegevoegd aan de site.

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

21 okt - het verhaal over architect Gosschalk is
4 mrt - Een zoekmachine is aangebracht op de

uitgebreid.

site.
5 mrt - Het verhaal over transport 222 staat nu

Rotterdam wil bij de muur die overgebleven is
24 okt - Hotel Hiegentlich was gevestigd op

bij Loods 24 een monument oprichten voor de

Nieuwe Hoogstraat 9 - 11.

684 Joodse Rotterdamse kinderen in de leeftijd

op de site.
12 mrt - De Zwanenburgwal is toegevoegd aan

26 aug - De Stichting Kindermonument

van 1 maand tot 12 jaar die vanaf Loods 2 naar
24 okt - de informatie over de Prins

Westerbork gedeporteerd zijn. Meer informatie

Hendrikkade is uitgebreid.

via deze link.

24 okt - Een pagina over uitvinder Arnoldt van

31 aug - De Crooswijksesingel is toegevoegd

de site.
17 mrt - de 2e digitale speurtocht is aangepast. Emden is toegevoegd.

met een verhaal over de Stolperstein voor
Leopold Herzberger, die daar in 2011 geplaatst

18 mrt - de pagina over de Achtergracht is

28 okt - Het artikel over architect Bombach is

bijgewerkt.

uitgebreid.

werd.

24 mrt - Het verhaal van japonnenfabriek Paul

28 okt - het artikel over Heintje Davids is

er Stolpersteine geplaatst voor Pienas Levie,

Sittner staat op de site.

uitgebreid.

Hijman Prins, Mietje Prins-Philip , Samson

28 mrt - De herinneringen van Ko Sturkop aan

28 okt - het artikel over Sylvain Poons is

Wilhelmina Philipse-Prins. Elsje Prins hield een

de Van Alphenschool / Oudeschansschool zijn

uitgebreid.

mooi verhaal over haar familie en het verhaal en

31 aug - Ook op de Crooswijksesingel werden

Samuel Philipse, Eva Alexandra Philipse en

toegevoegd.

de foto's staan met haar vriendelijke
31 okt - de bibliotheek in het historische pand

toestemming hier.

1 apr - De Dam is toegevoegd, met het pand

De Pinto wordt gesloten. het Huis De Pinto is

van naaimachinehandel Lewenstein.

van essentieel belang voor Joods Amsterdam.

31 aug - de pagina over de familie Philipse uit

De geschiedenis van het pand staat nu op de

Brielle is aangevuld met een foto van de

6 apr - Ben Ali Libi kwam onlangs in het nieuws site.

Stolpersteinen, die in 2011 voor hen geplaatst

in DWDD. Zijn verhaal staat nu ook op de site.

werden.
4 nov - het verhaal over de Amsterdammer

7 apr - Een kort verhaal over de 1e locatie van

David Lopes Dias, wethouder in Hilversum, staat 23 sep - Variété-artieste Adrienne Solser is

de Joodse HBS is toegevoegd.

op de site.

toegevoegd aan de site.

7 apr - Het verhaal van de Jodenbreestraat is

5 nov - Het verhaal over de lustmoord op Sonja

29 sep - Dordrecht is toegevoegd aan de site.

uitgebreid.

Beugeltas staat op de site.

8 apr - Johan Wertheim Salomonson is

7 nov - het artikel over Stella Fontaine is

toegevoegd aan de site.

voorzien van een foto.

8 apr - Het verhaal over Paviljoen Loosdrechtse

10 nov - Het verhaal over de koffiekoning van

11 okt - De Slotlaan is toegevoegd aan de site,
met het verhaal over de Davidster.
13 okt - Herman Hijmans & Co was het bedrijf
waar de Joodse bewoner van de Slotlaan werkte.

Rade staat op de site.

Nederland staat op de site.

Meer informatie over deze familie in de pagina

14 apr - Het verhaal over effectenbank Louis

10 nov - Caro van Eyck was een formidabele

Korijn & Co staat op de site.

Nederlandse actrice.

14 apr - Het verhaal van de Hollandsche Papier

10 nov - van een foto van een grafsteen op

Industrie en de familie De Vries is opgenomen

Zeeburg naar een Kiekje van Kiek. Lees het

21 okt / Het verhaal van verzetsstrijder Sara van

op de site.

verhaal.

Gigch is toegevoegd aan de site.

21 apr - Het verhaal van kunstverzamelaar

17 nov - een verhaal over kleurstof - de

22 okt - Een bouwtekening van de voorzijde van

Willem Wolff Beffie staat op de site.

Kazernestraat is toegevoegd aan de site.

het ziekenhuis aan de Schietbaanlaan is

22 apr - de Valckenierstraat is toegevoegd aan

17 nov - Het verhaal over Louis Keyzer en het

de website.

Algemeen Handelsblad staat hier.

over dit bedrijf.
21 okt - Het verhaal over Ridderkerk is
uitgebreid met Oostendam.

toegevoegd.
26 okt - Heerjansdam is toegevoegd op de site
met het verhaal over slager Den Hartog.
1 mei - Op 1 mei stond deze site met het JOK in 17 nov - Bank Hugo Kaufmann & Co was
het NRC in de rubriek Mens&.

gevestigd aan de Dam.

28 okt - het artikel over Heintje Davids is
uitgebreid.

13 mei - Annemie en Helmuth Wolff waren twee 17 nov - Lambert, Janssen & Neumann was een
heel bijzondere fotografen. Annemie maakte in

damesconfectiefabriek die op de Herengracht

28 okt - de pagina over de Coolsingel is

1943 indringende portretten van Joodse

gevestigd was - en fabrieken had in de

uitgebreid.

Amsterdammers.

Valkenburgerstraat en de Nieuwe
Uilenburgerstraat.

20 mei - Deze maand bezocht ik de

3 nov - Jacques Johan Mogendorff was de
bedenker van Stratego.

Coppenhagen Collectie in het Oxford Centre for 24 nov - Henri Le Grand was een belangrijk
Hebrew en Jewish Studies. Meer informatie over

architect. Zijn verhaal staat hier.

deze collectie via deze link.

11 nov - de pagina over Leo Fuld, zanger, is
uitgebreid.

24 nov - Het project Schaduwkade is een mooi
20 mei - de Hendrik Westerschool op het

bewonersinitiatief rond de Nieuwe

Weesperplein is toegevoegd aan de site.

Keizersgracht. Meer informatie hier.

12 nov - De Westewagenstraat is toegevoegd

20 mei - een foto uit 1849 van de Nieuwe

25 nov - Van Perlstein en Roeper Bosch was een van der Heijm.

Synagoge is toegevoegd.

succesvol bedrijf in het Hirschgebouw.

20 mei - een foto uit 1905 van het

25 nov - Huize Bob was een multifunctioneel

Rembrandthuis is toegevoegd.

feestgebouw aan de Amstel (Waterlooplein). Het 28 nov - rabbijn Meijer Landau is toegevoegd.

12 nov - het verhaal over het gezin van Meijer

25 nov - De Oppert is toegevoegd.

verhaal staat op de site.
20 mei - een foto van de sportschool van Joop

1 dec - Het verhaal over de Schieweg en Ellen

Cosman aan de Jodenhouttuinen is toegevoegd, 25 nov - 9 feb 1941 was een turbulente dag in
ook van bakkerij Theeboom in de
Weesperstraat.

2 dec - Salo Landau was een
1 dec - Het verhaal over helderziende Maloïtz

21 mei - een artikel over een van de eerste

schaakgrootmeester uit Rotterdam.

staat op de website.

Joodse bedrijvigheden in Amsterdam, de zijdeindustrie, staat op de site.

van der Spiegel - Cohen staat op de website.

de stad. Hier staat wat er gebeurde.

8 dec - De Korte Hoogstraat is toegevoegd aan
2 dec - De Davidsterren op de Plantage

de site.

Middenlaan - hier het verhaal.
22 mei - de suikerindustrie was ook een

8 dec - De Passage is toegevoegd

belangrijke Joodse industrietak. Het verhaal

2 dec - Leendert Schijveschuurder was de eerste

staat op de site.

Joodse Nederlander die geëxecuteerd werd in de 12 dec - benieuwd wat een klerewipper is? Nu
oorlog.

26 mei - Het artikel over de diamantindustrie is
uitgebreid.

informatie!.
6 dec - De Elizabeth Wolffschool op de
Prinsengracht is toegevoegd .

26 mei - de boekdrukkunst is toegevoegd aan
de site.

16 dec - De informatie over de
Westewagenstraat is uitgebreid.

8 dec - De actrice Fie Carelsen is toegevoegd
aan de site.

27 mei - de tabaksindustrie is toegevoegd aan
de site.

op deze pagina bij de familie Zwaaf én meer

16 dec - Een luchtfoto van voor 1940 van
Hofplein en omgeving is hier te zien.

8 dec - het bijzondere leven van Bloemen
Mozes.

1 juni - Het verhaal over o.a. boksschool

16 dec - Een steekpartij in de Vierwindenstraat maar wel in 1906.

Olympia is uitgebreid met het verhaal over

9 dec - Achter Blasiusstraat 46 was een

Sander, Sal en Joop Waterman.

Sefardische synagoge. Een artikel uit het NIW

16 dec - Een kaart van de zandstraatbuurt uit

van 1935 vertelt er meer over.

1836 staat hier.

9 dec - Naarden is toegevoegd aan de website.

16 dec - Het Steiger is toegevoegd aan de site.

1 juni - Esther Voet schreef het stuk over
Maarssen. Nu op de site.

1 juni - Het verhaal over werkkamp 't Zand staat 10 dec - Amstelveen is toegevoegd aan de

21 dec - De Kikkersteeg is toegevoegd aan de

op de site.

Zandstraatbuurt.

website vanwege: de inwijding van de nieuwe
synagoge.

1 juni - het verhaal over de onderduik op Oude
Zijds Voorburgwal 111 staat op de site.

22 dec - De Krattensteeg is toegevoegd aan de
16 dec - De Meer, Blauw Wit en Schwapie, een

website met het verhaal over schoenmaker B H

anekdote uit de 50er jaren.

Frenk.

1 juni - de synagoge aan de Weesperstraat is
toegevoegd.

22 dec - Poortugaal is toegevoegd aan de
website.

1 juni - de persoonlijke herinneringen aan
werkkamp 't Zand van dhr Troostwijk staan op

22 dec - Het verhaal van de Rotterdamse Brit

de site.

Leon Greenman.

8 juni - Bob Scholte was een beroemd artiest,

23 dec - Het verhaal over het verraad van

zijn verhaal is toegevoegd.

Stijntje Rozendaal - Lusse is opgenomen op de
pagina over Ridderkerk.

10 juni - Meijer Sluijser was een journalist en
schrijver over Joods Amsterdam.

23 dec - De Kruisstraat in Rotterdam is
toegevoegd met een flimpje van de oude

10 juni - Op de Jodenbreestraat was kosjere

diergaarde.

slagerij Quiros gevestigd.
© en website: bmwd / disclaimer

