joodsamsterdam.nl & joodsrotterdam nieuwsbrief juli - augustus 2015
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.

In de afgelopen zomerperiode zijn er veel
nieuwe artikelen verschenen en toch heeft u
de nieuwsbrief op 1 augustus moeten
missen omdat de nieuwsbrief van 1 aug
altijd overgeslagen wordt.
Deze keer kunnen we echter weer een
overzicht sturen van alle nieuwe artikelen
uit de afgelopen periode. Zo zijn er stukken
geschreven over mensen die bijna vergeten
waren - zoals Jules Monas en Jacob en Lea
Achttienribben. Verschillende straten zijn
toegevoegd, zowel in Amsterdam als in
Rotterdam, en een aantal straten zijn aan de
Voorwoord
hand van meer dan een eeuw NIW's
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de uitgezocht naar de Joodse ondernemers wijzigingen en toevoegingen op de website zoals de Utrechtsestraat die veel Joodser
joodsamsterdam.nl en joodsrotterdam
blijkt dan vermoed.
gedurende de maand voor het verschijnen
Ook bijzondere verhalen kwamen naar
van de nieuwsbrief.
boven, zoals van slager Zendijk ORT die een
conflict kreeg met rabbijn Dünner en zijn
Informatie gezocht
We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke kasjroet verloor. En wie de directrice was
van de Joodse afdeling van de Wilhelminainformatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke
Catharinaschool, waar de site ooit mee
details kunnen inzicht geven over
begon, is nu ook bekend.
gebeurtenissen die het waard zijn om vast
te leggen. Uw informatie is welkom via deze Aangrijpend was het onthullen van de
Stolpersteinen voor haar ouders en haar
link.
zusjes door de nu 98-jarige Lea Viool in de
Links
Gerard Doustraat. Het verhaal staat op de
Deze site heeft geen advertenties en heeft
site, een verslag van die dag is in de maak.
geen commercieel karakter. Deze site wil
Ook in Rotterdam een overzicht van de

Verder nog een paar oproepen en
activiteiten die wellicht voor u van belang
kunnen zijn.

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

deze maand op de Rotterdamse site:

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

met dit stuk geschiedenis.

Oproepen:
Behalve ideeen en suggesties zijn

Wist u overigens dat wanneer u boeken via
onze boekenpagina bestelt wij daar
commissie over krijgen? Het is niet veel,
maar helpt toch om de kosten te drukken
van deze ongesubsidieerde website. Maar,
koopt u liever bij de kleine ondernemer in
uw buurt - daar geven wij de voorkeur aan.
Zorg dat de boekenwinkels kunnen blijven
bestaan!
En dan staat er al tal van jaren iets op ons
verlanglijstje dat hier niet gerealiseerd kan
worden (de kennis is er wel maar niet
voldoende) en dat is de vertaling van deze
pagina in het Hebreeuws. Het is al vaker
gevraagd maar nooit van de grond
gekomen.
Voor nu hopen wij dat u deze nieuwsbrief
weer interessant vindt en tot de volgende,
rond 1 oktober En nu ik dit schrijf bedenk ik
me dat ik u een goede Rosj Hasjana wens op
14/15 september.

Joodse bedrijven in een aantal straten en
meer over Dina Sanson, de eerste
politievrouw in Nederland. Over haar volgt wellicht volgende maand - nog meer.
deze maand op de Amsterdamse site:
1 juli - Een van de namen die in de

7 juli - het verhaal over fotograaf Strauss
vergetelheid zijn geraakt. Jules Monas was
aan de Hoogstraat is uitgezocht.
dansleraar en niet zomaar een. Het spoor
terug aan de hand van de gegevens in oude 9 juli - het verhaal over Dina Sanson is
kranten.
uitgebreid.

aanvullingen en verhalen over de besproken 4 juli - Een verhaal over een Joods
gebouwen, straten en buurten van harte
Amsterdams echtpaar waar bijna geen
welkom.
sporen van waren. Jacob en Lea
Achttienribben.
Boeken
Een aantal boeken die op de site genoemd
5 juli - Abraham Allegro legde als 4 jarig
worden zijn bijeen gebracht op de
kind de eerste steen op de
boekenpagina.
Foeliedwarsstraat 50-52. Het verhaal staat
hier.

13 juli - E M Mok & Zonen was een bekend
Rotterdams bedrijf dat in de lompenhandel
en oud papier zat.
30 juli - de pagina over het weeshuis is
uitgebreid.
27 aug - de pagina over het Rotterdamse

weeshuis is nog verder uitgebreid met een

Vertalingen
Bij alle hoofdgroepen is er een index
opgenomen. Deze is ook vertaald in het

artikel over de opening op de
5 juli - De Foeliedwarsstraat is toegevoegd. Mathenesserlaan.

gecontroleerd worden.

9 juli - het artikel over Isaac Dasberg is
uitgebreid.

Engels en Duits, en het Hebreeuws. De
Hebreeuwse vertaling moet nog
Contact
Alleen per mail
Facebook

Via deze link.

7 juli - De Camperstraat is toegevoegd.

10 juli - Bussum is toegevoegd aan de
website.

28 juli - De Utrechtsestraat is aangevuld
met een onderzoek naar Joodse

middenstanders in ruim een eeuw Nieuw
Israëlietisch Weekblad.
11 aug - Een koffer "van" Sara Blanes werd

27 aug - Frits I Bril had een
advertentiebureau in Rotterdam. Het
bijzondere verhaal staat hier.

28 aug - de Mathenesserlaan is toegevoegd
aan de website.
28 aug - De Claes de Vrieselaan is
toegevoegd aan de website.

28 aug - De Raamstraat in de
Zandstraatbuurt is verder uitgebreid met
informatie uit NIW's.

aangeboden via een Amerikaanse
30 aug - Het Haagscheveer is uitgebreid
veilingsite. Het verhaal van deze koffer staat met informatie uit NIW's.
hier.

11 aug - er zijn kleine aanpassingen
aangebracht in de verhalen over de
Amstelstraat.
13 aug - Verleden maand overleed Lisette
Cats-Bolle. Het verhaal over een Joodse
verzetsstrijder.
16 aug - Salomon Zendijk was slager ORT
en kwam in conflict met de opperrabbijn.

Oproepen

Een lezer van de site is i.v.m. de artikelen

over Maasoord (bij Poortugaal)
geinteresseerd in mensen die daar gezeten
hebben, nabestaanden zijn of daar gewerkt
hebben. Met name in de onderduik. U kunt
zich melden via deze link, we sturen de
mails door.

Een verzamelaar van leesplankjes zoekt een

hebreeuws leesplankje. Mocht u zo'n plankje
willen afstaan, mailt u dan naar ons, wij
16 aug - Er is een prentbriefkaart gevonden sturen de mails door.
van het interieur van Delicia op de
Beethovenstraat.

Agenda

20 aug - Eindelijk kon achterhaald worden
wie H. Bosman-Boom was, de directrice van BIMHUIS en MUZIEKGEBOUW AMSTERDAM
de Joodse afdeling van de WilhelminaCatharinaschool. Haar verhaal, samen met
30 oktober:
een gedeeltelijk overzicht van de
leerkrachten van de school.

23 aug - Door de nu 98-jarige dochter zijn

Trompettist Avishai Cohen bij Mark Turner :
http://bimhuis.com/gigs/mark-turnerquartet

er Stolpersteinen onthuld op de Gerard
Doustraat 178. Het verhaal over Samson
Viool.

18 oktober,
Shai Maestro:
http://bimhuis.com/gigs/shai-maestro

27 aug - De Commelinstraat is toegevoegd
aan de website.

6 november, in (en in co-productie met) het
Muziekgebouw, Joshua Redman, Aaron
Parks in James Farm:
http://bimhuis.com/gigs/james-farm
ZA 7 NOV 20:30 € 20
ESTER RADA
Ester Rada zang, Gal Dahan sax, Inon Peretz
trompet, Maayan Milo trombone, Lior
Romano toetsen, Ben Hoze gitaar, Michael
Guy bas, Dan Mayo drums, link
VR 11 DEC 20:15 € 36 IN & I.S.M.
MUZIEKGEBOUW AAN ‘T IJ
NOA
LOVE MEDICINE, link
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