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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.

Deze maand zijn er veel artikelen op de
website verschenen. Na twee jaar zoeken is
achterhaald hoe het met Henny de Haas is
afgelopen. Wij zoeken nog steeds naar de
namen van de tweeling tegenover haar op
de foto. Daarnaast een foto met kinderen
uit 1933 op de Van Alphenschool. Weet
iemand nog wie dit kunnen zijn?
Verder een interview met Louise van Tuijl,
een bijzonder verhaal over de zoektocht
naar de Joodse identiteit. Net zo bijzonder
is het interview met Elisheva Polak. Ik mocht
haar 3 jaar geleden ontmoeten in Israël om
Voorwoord
te spreken over Transport 222. Dat verhaal
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de kwam er, maar er was nog zoveel materiaal
wijzigingen en toevoegingen op de website dat een interview nu is uitgewerkt.
joodsamsterdam.nl en joodsrotterdam
En een verhaal over Ranja. Een uitstapje
gedurende de maand voor het verschijnen
naar Groningen, want daar werd het
van de nieuwsbrief.
gemaakt, maar zo Nederlands dat het niet
mocht ontbreken.
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

Ook het verhaal over verkeerde keuzes,
waarin over twee mensen wordt verteld hoe
hun keuze voor het fascisme van voor de
oorlog uiteindelijk anders verliep. De een
werd geweigerd door de organisatie
vanwege zijn Joodse afkomst, de ander
spoorde na de oorlog oorlogsmisdadigers
op.
Het verhaal over Mozes de Haas leidde tot
een groter verhaal waarbij zelfs het eerste
veevervoer door de KLM in beeld gebracht
is.
En er is een tweede wandeling door
Rotterdam gepland op zondag 31 mei. De
eerste zit helemaal vol, de tweede is al
grotendeels vol. Aanmeldingen via de link in
de nieuwsbrief.

deze maand op de Amsterdamse site:

deze maand op de Rotterdamse site:

1 maart - Wie herkent kinderen op deze
klassenfoto uit 1933 van de Van
Alphenschool?

7 maart - Het verhaal speelt zich zowel af in
Amsterdam als op de Zuid-Hollandse
eilanden. De restaurants / broodjeszaken
van de Fa. De Haas waren vermaard voor de
oorlog.

1 maart - de pagina's over de Van
Alphenschool zijn aangepast.

7 maart - Niet iedereen wachtte af wat in de
3 maart - De Plantageschool is toegevoegd. oorlog kon gaan gebeuren. Mozes de Haas
pleegde zelfmoord op 15 mei 1940 in
6 maart - Er is twee jaar naar gezocht, maar Amsterdam. Maar het is ook het verhaal over
Henny de Haas is gevonden. Het verhaal
een slagerij in Sommelsdijk, over Rotterdam
staat op de website.

6 maart - Het verhaal van Louise van Tuijl,
Plantage Middenlaan 33, kindertehuizen en

15 maart - Ephraïm de Haas was een

Oproepen:
Behalve ideeen en suggesties zijn

doodgewone man van de Zuidhollandse
eilanden en een begaafd schaker in
7 maart - Het verhaal speelt zich zowel af in Rotterdam.
Amsterdam als op de Zuid-Hollandse
eilanden. De restaurants / broodjeszaken
18 maart - Middelharnis is toegevoegd aan

Hebreeuwse vertaling moet nog

14 maart - de Falckstraat is toegevoegd aan waar voor de oorlog een bloeiende Joodse

met dit stuk geschiedenis.

haar Joodse vader, staat nu op de website.

en een bijzondere vlucht vanaf vliegveld
Waalhaven.

aanvullingen en verhalen over de besproken van de Fa. De Haas waren vermaard voor de de website.
gebouwen, straten en buurten van harte
oorlog.
welkom.
Agenda:
12 maart - In februari 2012 had ik een
Vertalingen
interview met Elisheva Auerbach-Polak over Stadswandeling Rotterdam met Crescas >
Bij alle hoofdgroepen is er een index
transport 222, haar jeugd in Amsterdam en wegens snel volboeken een 2e datum:
opgenomen. Deze is ook vertaald in het
haar leven in Israel.
De eerste van seizoen 2014/15
Engels en Duits, en het Hebreeuws. De
stadswandeling vindt plaats in Rotterdam,

gecontroleerd worden.
Contact

Alleen per mail
Facebook
Via deze link.

de site.

gemeenschap woonde. Zondag 19 april
wandelt u, onder leiding van Rob Snijders,
14 maart - de pagina over Abraham Soep is initiator en onvermoeibaar beheerder van de
bijgewerkt.

21 maart - De Vrolikstraat is uitgebreid.
23 maart - De Plantage Kerklaan is
uitgereid.

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.
Wegens het snelle volboeken is er een

tweede wandeling besproken op zondag
24 maart - Een uitstapje naar Groningen en 31 mei. U kunt zich daar nu voor
toch iets Amsterdams. Het verhaal onder
een ondernemer, een onderneming en de
oorlog.

26 maart - verkeerde keuzes, een artikel
over het fascisme in Nederland voor de 2e
Wereldoorlog.

26 maart - waarom waren bepaalde

beroepen oververtegenwoordigd bij Joodse
Nedelanders? Dat vond zijn oorsprong bij de
gilden.
27 maart - de pagina over de Nieuwe
Prinsengracht is bijgewerkt.
28 maart - de pagina's over de Nieuwe
Keizersgracht zijn bijgewerkt.
© en website: bmwd / disclaimer

inschrijven.
Samen met Rob gaat u langs gebouwen en
Inschrijven via Crescas (niet via deze
website) via deze link.

