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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

Sjana tovah oemetoeka!
(een goed en zoet nieuwjaar) 

De hoge feestdagen zijn inmiddels weer
aangebroken en langs deze weg wil ik u het
allerbeste wensen voor het jaar 5775.

Deze maand zijn er behoorlijk wat nieuwe
artikelen verschenen op de sites. Op de
Amsterdamse een aantal bijzondere
stukken, zoals over Henri Wallig en over
Sam van Perlstein. Zeker het laatste is
bijzonder en daar verschijnt binnenkort een
film over. 
Philip Bialowitz, overlevende van Sobibor,
gaf een lezing in, onder meer, Den Haag.
Zijn verhaal staat op de website. En in
Amsterdam is nu Loe Lap opgenomen, zijn
verhaal was hier nog niet verteld.

Loep Lap was een icoon voor Amsterdam
(had overigens ook een zaak in Rotterdam),
Muziek Hakkert was dat voor Rotterdam. Dat
zelfs 127 jaar lang. 
Daarnaast een overzicht van de Joodse
negoties in 1624 in Rotterdam, we laten het
licht schijnen op de Diergaardelaan en
hebben een verslag over een fancy fair in
1917 letterlijk overgenomen - inclusief de
spelling van toen. 

Kortom, weer aardig wat nieuwe artikelen op
de website. 

deze maand op de Amsterdamse site:

1 sep - Henri Wallig was chansonnier voor
de 2e Wereldoorlog.

1 sep - De pagina over de Kraaipanschool is
bijgewerkt. 

1 sep - Emanuel Moffie was een
legendarische standwerker op het
Waterlooplein. 

6 sep - Mozes Walvis, en later zijn zoon
Willem Walvis, had een confectieatelier op
het Ceramplein.

11 sep - Joods, een Nazi, verzet en Bussum.
Hoe komt dat samen in één verhaal, lees het
artikel over Sam van Perlstein 

9 sep - Philip Bialowitz, een van de
overlevende van (de opstand in) Sobibor gaf
een lezing in Den Haag. Een verslag. 

14 sep - De kaashandel van Soester,
juwelier Wester en slager Mesritz zijn
toegevoegd aan de geschiedenis van de
Weesperstraat. 

20 sep - De pagina over de Vedderstichting
is uitgebreid. 

deze maand op de Rotterdamse site: 

6 sep - in 1624, kort nadat de eerste Joodse
immigranten in Rotterdam werden
toegelasten, werd er een inventarisatie
gemaakt van de beroepen van de gewone
Joodse mensen. Dat overzicht staat nu op de
site. 

27 sep - Muziekhandel Hakkert was een
begrip in Rotterdam toen zijn in 2007 na
127 jaar haar deuren sloot.

28 sep - een grote fancy fair in de Doelezaal
voor een Centraal Joods Gebouw. Het
krantenverslag uit 1917 is letterlijk
overgenomen. 

28 sep - de chique Diergaardelaan is
opgenomen op de website. 

Agenda:
26 oktober - lezing Joods Rotterdam (eerder
gehouden in het JHM te Amsterdam) voor de
Joodse gemeenten van Rotterdam. Plaats en
tijd nog nader te bepalen. Mocht u niet
aangesloten zijn bij deze gemeenten en wel
willen komen dan kunt u een bericht sturen
via het bekende mailadres. Indien het
mogelijk is dat er extra bezoekers komen,
berichten we u. 

http://www.joodsamsterdam.nl/
http://rotterdam.joodsamsterdam.nl/
mailto:%20info@joodsamsterdam.nl
http://www.joodsamsterdam.nl/
http://www.joodsamsterdam.nl/perswallighenri.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/gebscholenkraaipan.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/persmoffieemanuel.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/perswalvismozes.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/strbussumverzet.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/persbialowitzphilip.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/strweesperstr3.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/gebsynagogeweesperstraat41.htm
http://joodserfgoedrotterdam.nl/
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/culberoepen1624.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/pershakkertfam.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/gebbedrijfmikweihjisroeil.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/strdiergaardelaan.htm
mailto:%20info@joodsamsterdam.nl


gecontroleerd worden.

Contact 
Alleen per mail 

Facebook
Via deze link.

21 sep - wie niet mag ontbreken op deze
site is Loe Lap. Wie hij was, lees zijn
verhaal.

Stadswandeling Rotterdam met Crescas:
De eerste van seizoen 2014/15
stadswandeling vindt plaats in Rotterdam,
waar voor de oorlog een bloeiende Joodse
gemeenschap woonde. Zondag 19 april
wandelt u, onder leiding van Rob Snijders,
initiator en onvermoeibaar beheerder van de
websites over Joods Rotterdam en Joods
Amsterdam, langs gebouwen en plaatsen die
de geschiedenis van Joods Rotterdam
vertellen. Sommige ervan bestaan alleen nog
in verhalen, en ook die zal uw gids vertellen.

Inschrijven via Crescas (niet via deze
website) vanaf 15 augustus, de datum
waarop het volledige cursusprogramma
online staat op onze website
www.crescas.nl.
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