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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...
In de zoektocht naar middenstanders van de
Weesperstraat in Amsterdam deze maand
aandacht voor de vermaarde chocolatier
Ricardo én de banketbakkerij van Wolf de
Liever. Daarnaast het bijzondere verhaal van
een man met een bijzondere naam, Illie
Diaconide.
De horlogewinkels van Jos Messias hebben
een belangrijke plaats in Amsterdam gehad
en ook aandacht voor het verhaal over het
antisemitische blad De Doodsklok. 
De Zeedijk kon worden uitgebreid met een
prachtige foto van Keizer's lederhandel en
het Oost- en Westeinde zijn inhoudelijk
uitgebreid.

 

Ook voor de Rotterdamse site zijn er
verhalen geschreven. Bijvoorbeeld over
decorateur Benjamins, over de
Breepleinkerk, over de chique
damesmodezaak Heinemann & Ostwald en
bokser Harry de Wolf. Zeer bijzonder is het
verhaal over Simon Weijl. 

Volgende maand begint de
geschiedenisonlineprijs met haar
tweejaarlijkse verkiezing voor de beste
geschiedenis website. Twee jaar geleden
eindigden deze sites hoog, en ook nu doen
we een gooi naar een goede positie. U kunt
ons volgende maand helpen door op ons te
stemmen. In aanloop daartoe zijn een aantal
index-pagina's van de sites bijgewerkt en de
beginpagina's aangepast. Deze maken nu
sneller duidelijk waar de sites over gaan. We
hopen dat u dat geslaagd vindt.
Voor nu weer een groot aantal nieuwe
verhalen!. 

deze maand op de Amsterdamse site:

5 okt - Aäron Ricardo en Rebecca Nabarro
hadden een beroemde chocoladezaak in de
Weesperstraat. 

6 okt - Op Weesperstraat 80 zat de
banketbakkerij van Wolf de Liever die de
hele oorlog kosjere waar verkocht. 

11 okt - Wie was Illie Diaconide? Het verhaal
van een Roemeen, de UvA, promoveren, de
Joodse Raad en Bergen Belsen.

15 okt - Josua Messias had op verschillende
locaties in de stad horlogewinkels. De
locatie op de Damstraat viel het meest op. 

15 okt - Temidden van verschillende Joodse
winkeliers was op de Utrechtsestraat de
redactie van het antisemitische De
Doodsklok gevestigd. Het verhaal staat op
de site. 

17 okt - De pagina over de Zeedijk is
uitgebreid met een unieke foto van het
interieur van Keizer's lederhandel en het
oorlogsverhaal van de familie Waterman. 

deze maand op de Rotterdamse site: 

1 okt - Abraham Benjamins was een
reklameschilder en decorateur. 

1 okt - Een ontdekking verleden jaar in de
Breepleinkerk is toegevoegd aan deze kerk
die als onderduikplaats diende.

2 okt - Heinemann & Ostwald was een
chique damesmodezaak in Rotterdam.

25 okt - Harry de Wolf was een bekend
bokser uit de Schilderswijk in Den Haag,
maar kwam in werkelijkheid uit Rotterdam. 

27 okt - Een ingewikkeld liefdesverhaal met
de oorlog als achtergrond. Het verhaal over
Simon Weijl, Liselotte Drukker en Kurt
Mayer. 

Agenda:

Stadswandeling Rotterdam met Crescas:
De eerste van seizoen 2014/15
stadswandeling vindt plaats in Rotterdam,
waar voor de oorlog een bloeiende Joodse
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gecontroleerd worden.

Contact 
Alleen per mail 

Facebook
Via deze link.

18 okt - Het Oosteinde is uitgebreid met
verschillende verhalen. 

19 okt - Ook het Westeinde is uitgebreid
met nieuwe verhalen. 

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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