joodsamsterdam.nl & erfgoedjoodsrotterdam.nl jaaroverzicht 2013
Op de Amsterdamse site:

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

Op de Rotterdamse site:

24 aug - de pagina over Jo Paerl is
bijgewerkt.

1 jan - De Leeuwenlaan in de
Zandstraatbuurt is toegevoegd.

3 jan - het verhaal over bank Wertheim &
Gompertz is afgemaakt.

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

1 jan - De Trouwsteeg in de Zandstraatbuurt
is toegevoegd.

5 jan - wie was Brutale Coba - nu op de
site.

1 sep - Ies Spreekmeester was illustrator en 1 jan - Hotel Atlanta aan de Coolsingel heeft
iedereen heeft zijn werk wel eens gezien.
een nu een eigen pagina.

1 jan - Het verhaal over Jacques
Schuitenvoerder (clown Domme August) uit
Carré is toegevoegd.
2 jan - de pagina over het Tip Top theater
in de Jodenbreestraat is aangevuld met
foto's uit 2013.
2 jan - diamantslijperij Boas heeft nu een
eigen pagina op de site.
3 jan - het verhaal over Maria Nunez, waar
volgende maand een musical over begint,
staat op de site.

1 jan - De Paddengang is toegevoegd aan
13 juli - Jacob Israel Belmonte was zowel
de Zandstraatbuurt.
een van de oprichters van de PortugeesJoodse gemeente van Amsterdam als een
1 jan - de Schiedamsedijk is toegevoegd.
van de stichters van de Joodse begraafplaats
in Ouderkerk.
1 jan - Het bijzondere verhaal van Joseph
Lion Bannet, Blume Israelsky en Esther
18 aug - Sophie Rosenthal-May was een
Bannet staat op de site.
weldoenster in Amsterdam.
1 jan - De Leeuwenstraat in de
22 aug - Vandaag overleed Jetty Paerl.
Zandstraatbuurt is toegevoegd.

8 jan - Het artikel over japonnenfabriek Paul 7 sep - Het Meisje met de Strik - Rebecca
1 jan - 1898, de Kroningsfeesten. Waren die
Sittner is nu uitgebreid met een aantal
Oznowicz. Wat achterhaald kon worden over van belang voor de arme Joodse
historische foto's.
haar staat nu op de website.
Rotterdammers??
9 jan - Zanger/acteur Bert van Dongen zat
in de revue van Heintje Davids toen zij na
de oorlog weer optrad, meer over hem via
de link.

14 jan - Een pagina over Else Berg,
kunstenares, staat op de website.

7 sep - De pagina over Abraham Oznowicz, 1 jan - Het Sint Franciscus ziekenhuis in de
bouwkundige en architect, is aangevuld.
2e wereldoorlog. Het verhaal staat op de
site.
8 sep - De Houtkopersdwarsstraat
(Vissteeg) is toegevoegd aan de site.

1 jan - De Korte Wagenstraat is toegevoegd.

14 sep - De informatie over de Vijzelstraat

1 jan - De Peperstraat in de Zandstraatbuurt

is uitgebreid.

is toegevoegd.
15 jan - Een pagina over Mommie Schwarz,
de echtgenoot van Else Berg, is toegevoegd. 15 sep - Gustaaf Czopp was een multitalent 3 jan - De mezoezah die terug kwam. Een
en bekend van de radio.
bijzonder verhaal nu op de site.
19 jan - een pagina over het Apeldoornsche
Bosch is toegevoegd
21 sep - Johannes van Dam overleed deze
week op 66-jarige leeftijd.
20 jan - Meijer Bleekrode was een schilder

12 jan - een oproep over de onderduikers
Eva Brandel en Henry Deutsch

in Amsterdam. Hier staat meer informatie
over hem.

26 sep - Duivendrecht is toegevoegd aan de 19 jan - een pagina over het Apeldoornsche
website.
Bosch is toegevoegd

26 jan - 24 jaar was er in Brazilië een

28 sep - Over de scheidslijn tussen goed en 20 jan - De biografie van Louise Stein is

Nederlandse kolonie - en een Joodse
gemeenschap.

kwaad? Het verhaal over Else Cohn en Thea
Hirschberg.

1 feb - de Joodse vestiging in New York had 19 okt - Het verhaal over David Leendert
een belangrijke Nederlandse achtergrond.

Bamberg (1787-1869).

toegevoegd aan de website. Een verhaal over
ondernemingen en de onderduik in de
oorlog.
22 jan - vandaag overleed televisiemaker

2 feb - De Markengracht werd in 1968
gedempt en is van de kaart verdwenen. Er
stond een synagoge én een school.

19 okt - Een interview van Omroep
Gelderland met Donald Bamberg (19202013).

2 feb - Dat de sjoel bestond was al bekend, 19 okt - Een interview van Dagblad Trouw
maar nu het verhaal over de synagoge op de met Donald Bamberg (1920-2013).
Sint Anthoniesbreestraat op de site.

2 feb - Op de Snoekjesgracht was een
Fröbelschool gevestigd.

19 okt - het verhaal over Eduard Bamberg
(1816-1900).

19 okt - Het verhaal over Eliaser Bamberg
2 feb - antisemitisme in de Warmoesstraat? (1760-1833).
Het verhaal staat hier.

3 feb - Jacob Merkelbach was een
fenomenaal fotograaf en hij fotografeerde
een groot deel van de bekende
Amsterdammers waaronder veel bekende
Joodse Amsterdammers.

4 feb - Wie heeft informatie over Izaak
Sealtiel. De oproep staat hier.
12 feb - het artikel over Nieuw Amsterdam
is vertaald in het Engels.

12 feb - een foto van Ellen Bannet is
opgedoken, nu op de pagina over Joseph
Bannet.

16 feb - Oh, boy, she could play that horn.
Dat zei Louis Armstrong over Clara de Vries.

19 okt - Het verhaal over Theodore
Bamberg (Fu Manchu) (1904-1974).

18 feb - Esther Jeannette Philipse kon de

19 okt - Het verhaal over Jasper Bamberg
(ca 1700 - 1780).
19 okt - Het verhaal over Theo Bamberg
(Okito) (1875-1963)

16 feb - Het Joods Montessori Lyceum was
een afsplitsting van het Montessori Lyceum

21 okt - een stukje uit een agenda stond in
Ma'ariv - een krant uit Israël. Het verhaal
over Mathieu van Leeuwen.

16 feb - Wie staan er op de groepsfoto van
het Joods Montessori Lyceum.

2 nov - Joods Monnickendam is sterk
uitgebreid met een bewerking van de
herinneringen van J Veltrop.

16 feb - het verhaal over de zoektocht naar 3 nov - het artikel over de synagoge op
de leerlingen op de groepsfoto van het
Waalstraat 1 is uitgebreid.
Joods Montessori Lyceum.
17 feb - Gruppe Bühne verzorgde vele
dinsdagavonden het variete in kamp
Westerbork.

verhaal.

17 feb - Gruppe Bühne verzorgde vele

(1883-1966).

19 okt - Het verhaal over Tobias Bamberg
(1812-1870).

Amsterdam.

3 feb - Over een pontje en touwelen in
Rotterdam. Wat dat betekent - zie het

19 okt - Het verhaal over Emile Bamberg

12 feb - De emigratie vanuit Amsterdam
ging ook naar Suriname.

Ellen Blazer. Haar verhaal staat op de
website.

dinsdagavonden het variete in kamp
Westerbork.

deportatie uit Westerbork voor haar man en
kinderen een jaar uitstellen door deel te
nemen aan Gruppe Bühne.

19 feb - Barend Karel Philipse trouwde met
Sara Viool. Het verhaal over het gezin staat
op de site, maar ook over de bakkerszaken
van Viool.

19 feb - Een aantal straatarme Joodse
Rotterdammers ging naar de
landbouwkolonies van de Maatschappij voor
Weldadigheid.
3 mrt - Naaldwijk is toegevoegd aan de site,
met ook het verhaal over Marion van Straten.
4 mrt - De Stichting Sobibor opende
vandaag het herinneringsjaar met de uitgave
van een herinneringsbox. Wij droegen aan
deze box bij met het verhaal over Jannetje

3 nov - de informatie over Joods
Philipse - van Buren.
Monnickendam is uitgebreid met informatie
over de synagoge.
9 mrt - Benjamin Asscher had een
zoetwarenfabriek in Rotterdam en winkels,

9 nov - De informatie over de Verversstraat
18 feb - Een aantal straatarme Joodse
is uitgebreid.
Amsterdammers ging naar de
landbouwkolonies van de Maatschappij voor 10 nov - Andries Jacob Kaas had zijn
weldadigheid.

metaalhandel aan de Zwanenburgwal.

Wie was hij?

van het verzet in Amsterdam. Hij maakte
indringende foto's.

onder andere op de Coolsingel.

10 mrt - het verhaal over Louis Davids is
uitgebreid.

16 mrt - De pagina over Dordrecht is sterk
19 feb - Jacob Mendes de Leon speelde een
uitgebreid. Paula v d Kuijl ging het archief in
rol in de Maatschappij voor Weldadigheid.
1 dec - Karel Bönnekamp was een fotograaf en maakte een uitgebreid verhaal. Nu de

22 feb - Een synagoge op de
Valkenburgerstraat. Hij was er zeker. Bij de
Rode Leeuwengang.

23 feb - Sal Santen schreef over de
Februaristaking.
24 feb - gebouw PIGOL stond op
Muiderstraat 21 en had verschillende
functies.

8 dec - Elias Spitz maakte een schilderij van
zijn huissjoel in het Rembrandthuis. Nu op
de site én het verhaal van de familie Spitz.
14 dec - Straatarm was de familie Soep in

oude pagina met een beknopt verhaal, en
voor wie meer wil weten, het uitgebreide
verhaal in 4 gedeeltes.

1 apr - Maurice Dumas en Duifje de Haas
waren populaire artiesten in het begin van
de vorige eeuw.

de Valkenburgerstraat 210-1. Het verhaal
gereconstrueerd.

3 apr - het bijzonder leven van Marjorie
Eberlé-Gotlib.

15 dec - bakkerij De Haan had de fabriek

4 apr - het verhaal over de Dordtse arts

op de Valkenburgerstraat 188.

Oscar Cahen.

1 mrt - ze zijn al eerder besproken, de
waaigaten in de Rapenburgerstraat. Nu waar 21dec - Isaac Roet gaf na zijn dood zijn
6 apr - Het verhaal over behangselfabriek
ze precies zaten.
naam aan de Isaac Roetprijs van de UvA. Wie Cohen is uitgebreid.
1 mrt - in een van de Waaigaten zat een
militaire vereniging. Hier meer over deze
organisatie.
2 mrt - Leo Horn was een scheidsrechter,
maar zat ook in het verzet.
2 mrt - herinneringen aan het Tip Top
Theater, maar ook aan Sara Beugeltas.

was hij?

21 dec - we zitten ook op facebook (naast
twitter en naast de nieuwsbrief. Vandaag

haalden we 500 "likes". Met de nieuwsbrief,
twitter en de abonnees bereiken we zo'n
1200 mensen met de artikelen.

7 apr - Het verhaal over het weeshuis in
Rotterdam is uitgebreid.
10 april - ter gelegenheid van de onthulling
van het Kindermonument in Rotterdam een
korte biografie van het gezin Grijsaart uit
Rotterdam.

3 mrt - Wie kent het Huisje van Gosler nou

22 dec - bij ons overzicht van de synagoges
in Amsterdam bleek er nog een te missen,
10 april - een foto's van de onthulling van
de sjoel van Rechouwous aan de
het Kindermonument.
Molukkenstraat 89.

8 mrt - Verleden week werd er op de
Deurloostraat een Stolperstein gelegd voor

22 dec - Op de Zeeburgerdijk zijn een
aantal zaken geweest die van belang waren
voor Joods Amsterdam, zoals een

niet. Maar wat was de geschiedenis?

Franz Weisz. Wie was deze componist?

9 mrt - Henriëtte Asscher was de zus van
Benjamin Asscher (bij Rotterdam). Zij was
kunstenares.
10 mrt - De pagina over Sylvain Poons is
uitgebreid.
10 mrt - In de tijd van de stille film was er
een beroemd actrice uit....Amsterdam. Het
verhaal van Jetta Goudal.
17 mrt - Wel eens van het Montefiorepark
gehoord? Dat bestond / bestaat en erg was
een synagoge.
23 mrt - Het verhaal over Menachem
Pinkhof en Mirjam Waterman staat op de
site.

sjabbatpaal. Ook was er een quarantaineinrichting gevestugd.

23 dec - Op de Frederiksstraat stond
jeugdherberg Vondelhof. Hier zaten al voor
de oorlog Duits-Joodse vluchtelingen voor
de jeugd-alijah.

13 april - In de collectie van het heropende
Rijksmuseum bevindt zich de kampjas van
Isabel Wachenheimer. Het verhaal over haar
gereconstrueerd.
14 april - De Joodse sporen in de
Hoogstraat zijn verder geinventariseerd.
25 april - een plaquette voor leerlingen van
de HBS in Briellle (tegenwoordig het
Maerlant-college) is vandaag opnieuw
onthuld op de nieuwe locatie.

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?

24 mrt - Het verhaal van de schrijfster Clara

19 mei - Voor een aantal bekende (Poolse)
Joden was hotel Polski van Tuschinski in de

24 mrt - Izak Betel stond bekend als de

in Nederland. Wat is er nog bekend over de
geschiedenis?

Pinkhof staat op de site.

schoenpoetser van de Dam. Zijn verhaal
staat op de site.
26 mrt - Ina Boekbinder was een Joodse
vrouw in het verzet. Het verhaal staat nu op
de site.

1 apr - Het verhaal over het poppenhuis van
Marjan Drukker staat op de website.

Nadorststraat in Rotterdam hun eerste plek

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

1 apr - Max Heymans was een beroemd

algemeen
locaties

7 apr - het verhaal over de Manegestraat is

bioscoop Asta
bioscoop Astoria

Nederlands couturier.

uitgebreid met het verhaal over Jakob Tropp
en Manja Kolenbrener.

14 april - bij de sociale instelling was De
Joodse Invalide nog niet opgenomen in de
site - nu wel.

16 april - Moortje was de poes van Anne

bioscoop Americain

bioscoop Capitol
bioscoop Corso
Grand Theater

bioscoop Imperial
bioscoop Lumiere

bioscoop Kosmorama

bioscoop Luxor
bioscoop Maatschappij tot het nut van....

Frank. Deze maand kwam een boek uit over

bioscoop Olympia

verhaal over Moortje wordt daar nader
belicht.

bioscoop Parisien
bioscoop Prinses

poezen in verdrukking en verzet, en het

21 april - Andries Agsteribbe was een
marktkoopman op de Albert Cuyp.
24 april - Machiel Gobets was een

marktkoopman op de Albert Cuyp. Hij
vertelt zijn verhaal op de website.

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

Ooster theater

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

8 juni - de chewresjoel van Beth Jacob was
aan het einde van de 19e eeuw op de Baan
10 gevestigd.

beladen geschiedenis door de
gebeurtenissen in de oorlog. Meer over de

9 juni - de synagoge van Beth Tephilla heeft
nu een eigen pagina.

de onthulling hier en een fotoreportage
hier.

9 juni - Timothy de Paepe, theaterhistoricus
aan de Universiteit van Antwerpen, stuurde

8 juni - het verhaal over David Zak. Net
zoals al eerder bij Judith de la Penha werd

van de synagoge aan de Boompjes in
Rotterdam, naar de situatie van 1725. In

Schaduwkade via deze link, een verslag van

70 jaar nadat hij vermoord werd in Sobibor
een identiteitsplaatje van hem gevonden.
David zat in het Kindertransport van 8 juni
1943.

een aantal prachtge computeranimaties tie

totaal zijn er nu 6 reconstructies aanwezig,
3 van de buitenkant, 3 van het interieur.

Bouwtekeningen en beschrijvingen brengen
de situatie van 1725 zoveel mogelijk terug.

8 juni - Hoe het afliep met het pand van
Bakkerij Vuysje in de Weesperstraat stond

11 juli - Samuel Dasberg was rabbijn in
Dordrecht.

een bewerkte versie.

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

deze maand in Ons Amsterdam. Op de site

8 juni - Het verhaal over het Westeinde is
aangepast.

9 juni - Het verhaal over de Verversstraat is
uitgebreid met een foto van een eerste
steen, die nog aanwezig is in deze straat.

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 juni - het verhaal over Sara Beugeltas is

15 juli - Op Voorne-Putten waren er

verhaal uitgebreid met het verhaal over
Emanuel Polak, de dader van de moord.

aantal van hen hun verhaal.

voorzien van twee foto's. Daarnaast is het

15 juni - de herinnering van een kind van

de Fröbelschool op de Nieuwe Keizersgracht
is toegevoegd.

verschillende Joodse onderduikers. Van een

25 aug - Export Maatschappij Jacatra was
een succesvol bedrijf in Rotterdam.
25 aug - Morris Tabaksblat was een
veelzijdig zakenman. Zijn verhaal staat op

15 juni - Het verhaal over het J D

de website.

15 juni - Het verhaal over de Palacheschool

1 sep - de familie Wolf woonde op de
Jericholaan. Een kleine speurtocht vertelt

16 juni - Er is nog een synagoge

8 sep - Kwatta had min of meer een

22 juni - Het verhaal over Newe Salom, één

29 sep - Het verhaal over Aron Speier

toegevoegd aan de website.

29 sep - Een begin is gemaakt met de Lange

Meijerplein is uitgebreid met herinneringen.

is uitgebreid met herinneringen.

toegevoegd - de Stroomarktsjoel

van de drie eerste Sefardische gemeente in
Amsterdam en de bijbehorende synagoge is

22 juni - De eerste Joodse begraafplaats in

iets over hun leven.

vestiging in Rotterdam.

Holstein en zijn gezin.

Pannekoekstraat op deze website.

Nederland, in Groet, is toegevoegd aan de
website.

22 okt - aan de Veemarkt in Rotterdam zat
hotel De Beer.

22 juni - Wie herinnert zich nog de
Sterrekoekers, of Jan-poep-een-uitje? De

23 okt - Nathan Marcus was slager en kocht
zijn vee ook op de Veemarkt.

22 juni - de eerste Joodse gemeente van

24 okt - In het gebouw van de Rotterdamse
Kunstkring werd in 1910 de Palestina

kleurrijke figuren van weleer.

Amsterdam was die van Bet Jacob.

23 juni - dat de uitdrukking Slome

Tentoonstelling gehouden. Dit gebouw
stond aan de Witte de Withstraat.

Duikelaar een Joodse oorsprong heeft was
mij onbekend, maar dankzij lezers van de

26 okt - Op de Westewagenstraat woonde
Sjaak van Dam en Jetje Bood. De informatie

23 juni - de derde Sefardische gemeente in

26 okt - Leonard Jacobson & Zonen waren

29 juni - Salomon Kroonenberg was

14 nov - het verhaal over de Dordtse rabbijn

van de schrijfster, Titia Koerten, mochten

16 nov - Leon Gokkes was een zeer

site is dat nu in kaart gebracht.

Amsterdam was die van Bet Israël.

handelaar in 2e-hands spullen. Zijn verhaal
verscheen dit voorjaar in "De Eilander" en
we het voor deze website gebruiken.

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.

over hen is gecorrigeerd en uitgebreid.

was een bedrijf in koffie en specerijen.

Barend Joshua Katan.

talentvol musicus uit Rotterdam.

28 nov - de informatie over slagerij Marcus
op de Middellandstraat is aangepast.
7 dec - Het verhaal over Jack Marcus is een
heftig verhaal, waarin hij vertelt over zijn
ouders, broer, zus en zijn verblijf in

verschillende kampen. Jack maakte de
bevrijding in Auschwitz mee en in een
interview voor deze site deed hij zijn
verhaal.

21 dec - we zitten ook op facebook (naast
twitter en naast de nieuwsbrief. Vandaag

haalden we 500 "likes". Met de nieuwsbrief,
twitter en de abonnees bereiken we zo'n
1200 mensen met de artikelen.

25 dec - een bewerkt interview met Leen

Sanders, de bokser uit Rotterdam, staat nu
op de website.

26 dec - Leen Sanders keerde in 1985 terug
naar Rotterdam. Er verscheen een interview
met hem in het Rotterdams Nieuwsblad.
28 dec - Bram Sanders, de broer van Leen,

had een boksschool in de Trouwsteeg.
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