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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

Deze maand....

Sjana tovah oemetoeka 
Volgende week is het Rosj haSjana - Joods
Nieuwjaar - en we willen u allen een goed
en zoet nieuwjaar toewensen!

De lange vakantieperiode ligt inmiddels
achter ons en u ontvangt nu een nieuwe
nieuwsbrief. Ook in deze stille periode is er
veel gebeurd:
We zijn voor het eerst in ons 7-jarig
bestaan genoemd in het NIW. In de
recensie-column iJew werd deze site onder
andere "een schat aan informatie" genoemd.
En dat is een groot compliment. 

Een andere verandering is de domeinnaam
van het Rotterdamse deel van de site. Via
www.joodserfgoedrotterdam.nl wordt een
bezoeker direct doorgesluist naar het
Rotterdamse stuk. Een eenvoudige
aanpassing, maar deze wordt zeer
gewaardeerd. Rotterdam hoort niet achter
een /! 
Natuurlijk is dit alleen het doorlinken van
een bezoeker, de sites worden nog niet echt
uit elkaar gehaald. Er zijn teveel links tussen
de informatie op beide delen, die zouden
stuk voor stuk herzien moeten worden.

De artikelen
Deze maanden is er een aantal nieuwe
stukken geschreven. Zoals vader en zoon
Dasberg; Joodse onderduikers op Voorne
Putten, Morris Tabaksblat en op het
Amsterdamse deel over de importeurs van
Fyffes bananen, huize Bob op het
Waterlooplein, Jetty Paerl en het Trenshuis. 
Weer een aantal mooie artikelen.

Uw redacteur is nu student
Als uitvloeisel van alle informatie die op
deze sites bijeen is gebracht en de wens om
de artikelen nog beter te maken is uw
redacteur begonnen met het studeren van
geschiedenis aan de UvA in Amsterdam. Een
volle baan, een deeltijdstudie en een website
is geen sinecure en ik ga mijn best doen om
door combineren te zorgen voor net zoveel
nieuwe artikelen als in het verleden. U
begrijpt, uw input wordt zeer gewaardeerd
dus dit is, zoals altijd, van harte welkom op
info@joodsamsterdam.nl

Oproepen
In verband met het 100-jarig bestaan van
het Nederlands Kanker Instituut - Antoni
van Leeuwenhoekhuis in 2013 zijn wij op
zoek naar gegevens / verhalen  / foto's over
oud-medewerkers. Met name zijn wij
geinteresseerd in Mozes Kwieser , werkzaam
geweest in het NKI-AVL als fysicus van de
afdeling radiotherapie tot 1942; wij weten
dat hij  op 19.10.43 samen met broer en zus
op transport is gegaan naar Auschwitz . Hij
heeft vanaf 1942  ook  in de CIZ en NIZ
gewerkt .

Heeft U informatie over  Mozes , dan kunt U
contact opnemen met Mieke de Mots,
Centrale Kanker Bibliotheek - NKI-AVL : tel:
512 2596 of email : m.d.mots@nki.nl 

Bureau Nassaukade Rotterdam
En we hebben nog het verhaal over Bureau
Nassaukade in Rotterdam waar twee
onderduikers de oorlog overleefden. Het
verhaal staat op de website en we plaatsen
deze oproep opnieuw want we zoeken nog
meer informatie.
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mailto:%20info@joodsamsterdam.nl
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gecontroleerd worden.

Contact 
Alleen per mail 

Facebook
Via deze link.

deze maand op de Amsterdamse site:

1 juli - Sonia Gaskell was van enorm belang
voor de Nederlandse balletwereld.

6 juli - David en Mordechai Cortissos waren
de eerste importeurs voor Fyffes bananen
en hadden hun bananenpakhuis op het
Waterlooplein.

7 juli - het verhaal over Huize Bob aan het
Waterlooplein is aangepast en uitgebreid. 

8 juli - de pagina over de familie Citroen is
uitgebreid.

8 juli - het bedrijf van Roelof Citroen is
toegevoegd aan de site. 

10 juli - op Koningsplein 1 staat het
opvallende pand van juwelier Spijer.

13 juli - Jacob Israel Belmonte was zowel
een van de oprichters van de Portugees-
Joodse gemeente van Amsterdam als een
van de stichters van de Joodse begraafplaats
in Ouderkerk. 

18 aug - Sophie Rosenthal-May was een
weldoenster in Amsterdam.

22 aug - Vandaag overleed Jetty Paerl. 

24 aug - de pagina over Jo Paerl is
bijgewerkt. 

24 aug - Het Trenshuis is toegevoegd aan
de Joodse scholen.

deze maand op de Rotterdamse site: 

11 juli - Samuel Dasberg was rabbijn in
Dordrecht. 

11 juli - Simon Dasberg werd geboren in
Dordrecht en werd opperrabbijn van
Friesland. 

13 juli - Eduard Ellis van Raalte was een
liberaal politicus in Rotterdam en kwam ook
in de Tweede Kamer, waar hij Minister van
Justitie werd. 

15 juli - Op Voorne-Putten waren er
verschillende Joodse onderduikers. Van een
aantal van hen hun verhaal. 

25 aug - Export Maatschappij Jacatra was
een succesvol bedrijf in Rotterdam.

25 aug - Morris Tabaksblat was een
veelzijdig zakenman. Zijn verhaal staat op
de website. 
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