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Welkom
Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op
de nieuwsbrief van de website
www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse
zustersite. 
In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke
veranderingen in de afgelopen maand op de site
zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om
uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie.
Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden
weten dat deze site bestaat.

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.

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 

Facebook
Via deze link.

Deze maand....
Wat een maand! Nog niet eerder zijn er zoveel
artikelen in één maand tijd op de website
gepubliceerd. Heel wat verhalen zijn uit de
vergetelheid ontrukt en samengevoegd op de
site.
Een paar ervan: Henriëtte Dwinger vertelt in een
Canadees boek over de ontruiming van het
Apeldoornsche Bosch. Een vertaling staat op de
website. 
Bernard van Perlstein had een bedrijf op de
Reguliersbreestraat. Een prachtverhaal!
Vlak voor de onthulling van de Schaduwkade
(waarover een verslag en een fotoreportage)
samen met Suzanne Rodrigues Pereira die een
van de initiatiefnemers van de Schaduwkade is
gewerkt aan het artikel over de Herman Elte
Fröbelschool.

En dan Rotterdam. Verhalen over Jonas en Esther
Frank en de diergaarde. Maar daarna kwam er
een projectje... Bekend is dat Tuschinski als
Oost Europese Joodse immigrant naar de
Maasstad kwam en daar zijn imperium
opbouwde. Maar er blijken nog veel meer
parallele levensgeschiedenissen te zijn. Ook
Gerschtanowitz, Ehrlich, Schanzer, Chermoek,
Weisbard e.d. volgden in die sporen en lieten in
Rotterdam tal van theaters bouwen. Een redelijk
compleet overzicht van zowel de immigranten
als de theaters is aan de Rotterdamse site
toegevoegd. En heeft u nog verhalen daarover,
ze zijn welkom.
De volgende nieuwsbrief komt rond 1 juli uit.
Daarna pas weer rond 1 september, in verband
met de vakantie slaan we een maand over. 

deze maand op de Amsterdamse site:

1 mei - Het verhaal over Flora Jacobs staat op
de website. 

10 mei - Rhodea Shandler werd geboren als
Henriette Dwinger en werkte in het
Apeldoornsche Bosch als verpleegster. Een
vertaling van een deel van het boek waarin zijn
haal verhaal vastlegde - over de ontruiming van
het Apeldoornsche Bosch - staat nu op de
website.

11 mei - Bernard van Perlstein had op de
Reguliersdwarsstraat zijn bedrijf Atlas Gist.

25 mei - Op de Nieuwe Keizersgracht 54 was de
Herman Elte Fröbelschool gevestigd. 

26 mei - De Schaduwkade is onthuld. Dit deel
van de Nieuwe Keizersgracht heeft een beladen
geschiedenis door de gebeurtenissen in de
oorlog. Meer over de Schaduwkade via deze
link, een verslag van de onthulling hier en een
fotoreportage hier.

deze maand op de Rotterdamse site: 

12 mei - bedden- en babyartikelen, Het
Strooveer en een weldadigheidsvereniging in
Rotterdam. Ze komen samen in het verhaal over
Jonas en Esther Frank. 

18 mei - de Diergaarde in Rotterdam viert
vandaag haar verjaardag. Is er net zo'n relatie
tussen Joods Rotterdam en de diergaarde als
tussen Joods Amsterdam en Artis? 

19 mei - Voor een aantal bekende (Poolse) Joden
was hotel Polski van Tuschinski in de
Nadorststraat in Rotterdam hun eerste plek in
Nederland. Wat is er nog bekend over de
geschiedenis? 

31 mei - Deze maand gewerkt aan een thema:
de Oost-Europese Joodse immigrant die in de
filmindustrie terecht kwam. Rotterdam kreeg de
bijnaam Warschau aan de Maas en heel wat
theaters werden in het begin van de vorige eeuw
gesticht. 
Binnen dit thema de volgende links
algemeen
locaties 
bioscoop Americain 
bioscoop Asta
bioscoop Astoria
bioscoop Capitol
bioscoop Corso
Grand Theater
bioscoop Imperial
bioscoop Lumiere
bioscoop Kosmorama
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http://www.joodsamsterdam.nl/gebapeldoornsebos3.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/persperlsteinvanbernard.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/gebscholenhermaneltefrobelschool.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/strschaduwkade.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/strschaduwkade2.htm
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http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/strstrooveer.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/gebdiergaarde.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/strnadorststraat.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/gebbedrbioscopen.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/gebbedrbioscopen2.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/gebbedrbioscoopamericain.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/gebbedrbioscoopasta.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/gebbedrbioscoopastoria.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/gebbedrbioscoopcapitol.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/gebbedrbioscoopcorso.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/gebbedrbioscoopgrandtheatre.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/gebbedrbioscoopimperial.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/gebbedrbioscooplumiere.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/gebbedrbioscoopcosmorama.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/gebbedrbioscoopluxor.htm


bioscoop Luxor
bioscoop Maatschappij tot het nut van....
bioscoop Olympia
Ooster theater 
bioscoop Parisien
bioscoop Prinses
bioscoop Rembrandt
bioscoop Roxy
bioscoop Royal
bioscoop Scala
bioscoop Studio 32
bioscoop Thalia

en de volgende personen
Hermann Ehrlich
Hermann Gerschtanowitz
Ludwig Levy
Jacob Mühlrad
Leisor Mühlrad
David Rosenberg
Rebeka Schanzer
Simon Schanzer
Jacob Schustirowitz
Aron Chermoek
Max Sprecher
Abraham Icek Tuschinski
Karl Weisbard
Rosa Weisbard
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http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/gebbedrbioscoopooster.htm
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http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/gebbedrbioscoopstudio32.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/gebbedrbioscoopthalia.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/persehrlichherman.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/persgerschtanowitzhermann.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/perslevyla.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/persmuhlradjacob.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/persmuhlradleisor.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/persrosenbergdavid.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/persschanzerrebeka.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/persschanzersimon.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/persschustirowitzjacob.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/perschermoekaron.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/perssprechermax.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/perstuschinski.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/persweisbardkarl.htm
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