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Op de Amsterdamse site:

1 jan - Abraham David Bamberg was lid van de
Bamberg dynastie van goochelaars en
illusionisten. Zijn leven speelde zich af tussen
het Hof en de goot. 

2 jan - Op 9 september 1926 vond er in
Nederland een grote treinramp plaats en waren
David Jessurun Lobo en Greta Lobo onder de
slachtoffers. Wie waren zij, en waarom hangt er
in de Stadschouwburg een plaquette van deze
mensen? 

2 jan - het Leidseplein is toegevoegd aan de
site. 

4 jan - Het grootste deel van de
levensbeschrijvingen van personen op de
Amsterdamse site is nu in een tijdbalk
weergegeven. Wie waren elkaars tijdgenoten? 

4 jan - Op de Nieuwe Kerkstraat was het Oude
Mannen- en Vrouwenhuis gevestigd op nummer
135.

10 jan - Mirjam Ohringer was een Joodse
verzetsstrijder in Amsterdam en vertelde haar
verhaal op een basisschool in Amsterdam. 

11 jan - David Waterman werd als Dave Parker
een wereldberoemd artiest. 

14 jan - Een 'stout' verhaal over Maison
Weinthal. 

15 jan - Ellen Danby overleefde door het
kunstschaatsen de oorlog. 

1 feb - Benjamin Flesschedrager werd in 1895
geboren en had een tabakszaak op de
Weesperstraat. 

1 feb - Op Weesperstraat 49hs was de ORT
poelierszaak van Serlui gevestigd.

1 feb - Isaac Coezijn was gemengd gehuwd en
overleefde de oorlog tegen een hoge prijs. 

1 feb - In Amsterdam bestond, zoals op veel
plaatsen, een Montefiore-vereniging. 

7 feb - Ooit was er in het Tolhuis in Amsterdam
noord een synagoge.

1 juli - Een van de namen die in de vergetelheid
zijn geraakt. Jules Monas was dansleraar en niet
zomaar een. Het spoor terug aan de hand van
de gegevens in oude kranten. 

4 juli - Een verhaal over een Joods Amsterdams
echtpaar waar bijna geen sporen van waren.
Jacob en Lea Achttienribben.

5 juli - Abraham Allegro legde als 4 jarig kind
de eerste steen op de Foeliedwarsstraat 50-52.
Het verhaal staat hier. 

5 juli - De Foeliedwarsstraat is toegevoegd.

7 juli - De Camperstraat is toegevoegd. 

9 juli - het artikel over Isaac Dasberg is
uitgebreid. 

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
aangeboden via een Amerikaanse veilingsite.
Het verhaal van deze koffer staat 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. 

16 aug - Er is een prentbriefkaart gevonden van
het interieur van Delicia op de Beethovenstraat.

20 aug - Eindelijk kon achterhaald worden wie
H. Bosman-Boom was, de directrice van de
Joodse afdeling van de Wilhelmina-
Catharinaschool. Haar verhaal, samen met een
gedeeltelijk overzicht van de leerkrachten van
de school. 

23 aug - Door de nu 98-jarige dochter zijn er

Op de Rotterdamse site:

1 jan - Moses Jacobus van Gigch was een
vooraanstaand advocaat en betekende veel voor
Joods Rotterdam. 

1 jan - Op de 2e Lombardstraat was de
Israëlitische Armenschool gevestigd.

1 jan - het verhaal over de familie Hakkert is
aangepast en verbeterd.

1 jan - op de 2e Lombardstraat was de
Israëlitische Kostenloze Godsdienstschool
gevestigd. Wat is er nog over te vinden?

1 jan - de firma J van Raalte en Zoonen was een
grossier in manufacturen op het Westnieuwland.

1 jan - het Westnieuwland is toegevoegd aan de
website. 

4 jan - In Rotterdam werd in 1905 de
Gecontroleerde Particuliere
Nachtveiligheidsdienst opgericht. Het verhaal
over Louis Israëls.

18 jan - Haar ouders gingen van Roemenië naar
de VS, en Matle bleef in Rotterdam. Het verhaal
over Matle Moscovici. 

18 jan - Enoch Italie was van groot belang voor
de Joodse gemeente in Rotterdam. 

1 feb - Steven Spielberg maakte naar aanleiding
van de 70ste verjaardag van de bevrijding van
Auschwitz een aangrijpende documentaire.

7 feb - Jacob van Arend verkocht de Almanak op
de Rotterdamse straten.

27 feb - Henriëtte Vorst was een zeer moedige
vrouw die in de kampen voor anderen klaar
stond. 

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. 

7 maart - Niet iedereen wachtte af wat in de
oorlog kon gaan gebeuren. Mozes de Haas
pleegde zelfmoord op 15 mei 1940 in
Amsterdam. Maar het is ook het verhaal over
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7 feb - De synagoge op het Mosveld in
Amsterdam Noord was van een aktieve Joodse
gemeente. Het verhaal via de link. 

8 feb - in De Hallen in Amsterdam west hangt
werk van Mozes Cohen. 

11 feb - Hannelore Grünberg - Klein overleed
deze week, de website werd gebruikt als bron
voor De Volkskrant. Het verhaal over Hannelore
- haar nagedachtenis zij tot zegen, staat hier. 

21 feb - Joop Waterman werd in 1943 geboren
in....kamp Westerbork. Zijn bijzondere verhaal
staat op de website. 

27 feb - 77 jaar later vonden we een foto van
café 't Stuivertje waar Anna Papegaai met haar
vader kwam.

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

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

3 maart - De Plantageschool is toegevoegd.

6 maart - Er is twee jaar naar gezocht, maar
Henny de Haas is gevonden. Het verhaal staat
op de website. 

6 maart - Het verhaal van Louise van Tuijl,
Plantage Middenlaan 33, kindertehuizen en haar
Joodse vader, staat nu op de website.

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. 

12 maart - In februari 2012 had ik een interview
met Elisheva Auerbach-Polak over transport
222, haar jeugd in Amsterdam en haar leven in
Israel. 

14 maart - de Falckstraat is toegevoegd aan de
site. 

14 maart - de pagina over Abraham Soep is
bijgewerkt. 

21 maart - De Vrolikstraat is uitgebreid. 

23 maart - De Plantage Kerklaan is uitgereid.

24 maart - Een uitstapje naar Groningen en 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. 

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

27 aug - De Commelinstraat is toegevoegd aan
de website. 

2 sep - In een NIW uit 1960 werden
herinneringen aan de Duizendkinderenschool
gevonden. 

4 sep - Op het Waterlooplein 13 was de
Fröbelschool van Josephina Kater gevestigd.

7 sep - Een verslag van de onthulling van de
Stolpersteinen voor de familie Viool op de
Gerard Doustraat staat hier. 

8 sep - Met behulp van een eeuw NIW's werd
nagegaan welke winkels en bedrijven er op de
Batavierstraat gezeten hebben. Een overzicht. 

11 sep - In 1925 draaide in Tuschinski een film
met een volledig Joodse cast en Joodse
thematiek door met name Joods publiek,
Kadisch.

11 sep - Het verhaal over het bejaardenhuis op
de Ruyschstraat 7 staat hier. 

11 sep - Welvaart zij ons Doel was een
liefdadigheidsorganisatie voor Uilenburg. 

11 sep - Geftseij Thora was een broederschap
die voor de armen broden verzorgde én een
deel van de rituelen rond de begrafenis
uitvoerde. In 1903 vierde men het derigjarig
bestaan. 

14 sep - De chewres organiseerden voor haar
leden veel, en zo waren er ook
begrafenisverenigingen. Het verhaal over een
van de verenigingen staat op de site. 

16 sep - Ohabe Zedaka Menachem Abelim was
onder andere een begrafenisvereniging. Het
verhaal staat hier. 

16 sep - in de 2e Jan Steenstraat is nog tastbaar
Joods erfgoed te zien, dus er is onderzocht hoe
Joods deze straat was. 

25 sep - Pinchas Wolf Reisel was een
uitzonderlijke chazzan van de Nieuwe Synagoge
te Amsterdam.

26 sep - E S Hen schreef in 1925 een uitgebreid
artikel in het NIW over chewresjoels en
huisynagogen. Het artikel staat hier. 

26 sep - Wie woonden er in de Plantage
Franschelaan?

1 okt - De Hemonylaan is toegevoegd aan de
website. 

1 okt - Het verhaal over Rosa Manus is
aangepast naar aanleiding van een nieuw
onderzoek. 

een slagerij in Sommelsdijk, over Rotterdam en
een bijzondere vlucht vanaf vliegveld Waalhaven.

15 maart - Ephraïm de Haas was een
doodgewone man van de Zuidhollandse eilanden
en een begaafd schaker in Rotterdam. 

18 maart - Middelharnis is toegevoegd aan de
website. 

1 april - het artikel over synagoge Beis Tefilloh
Hamerkaz op de Walenburgerweg is gewijzigd. 

1 april - De Walenburgerweg is toegevoegd aan
de website. 

1 april - het verhaal over de handschoentjes van
Juda Walg is toegevoegd aan de website. 

4 april - Elisabeth van Cleeff-Lob was tal van
jaren voorzitter van het Israelietische Oude
Liedengesticht in Rotterdam. 

6 april - Salomon Schaap had verschillende
zuivelwinkels in Rotterdam, onder andere op de
Oppert en de Witte van Haemstedestraat. 

6 april - 43 jaar nadat ik een steen kreeg van
een vriendin van mijn oma kon ik uitzoeken van
wie de steen was. 

11 april - Zaoth was een bijzonder aktieve
sportvereniging, maar had meer in haar mars.

21 april - De pagina over het Luxor is
aangepast. 

22 april - Hotel Central op de Kruiskade is een
van de weinige gebouwen die het
bombardement doorkwam, samen met het
ernaast gelegen Luxor.

26 april - Patisserie Moderne was een bakker
ORT aan de Ammanstraat te Rotterdam. 

27 april - De Nieuwe Kerkstraat in Rotterdam is
toegevoegd aan de website.

1 mei - De plaquette die terug kwam. Wij
konden bemiddelen bij een stukje Joods
cultureel erfgoed dat teruggevonden werd in een
winkel in Den Haag en uiteindelijk in Los
Angeles terecht kwam. Het artikel staat hier.

7 mei - Moses Brücker kwam als kleermaker uit
Roemenië en had verscheidene
mantelmagazijnen in Rotterdam. Het verhaal
over deze winkels en hun eigenaren via deze
link. 

10 mei - de Hoogstraat is aangevuld.

14 mei - Het is 75 jaar na het bombardement op
Rotterdam waarbij 800 mensen omkwamen.
Onder hen waren ook Joodse slachtoffers;
middels de bronnen is hun naam achterhaald. 

19 mei - Aan de Hertestraat werd in 1924 het
Joods volkshuis Beth-Am geopend. 
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27 maart - de pagina over de Nieuwe
Prinsengracht is bijgewerkt.

28 maart - de pagina's over de Nieuwe
Keizersgracht zijn bijgewerkt. 

1 april - Ook in Asterdorp is er een Joodse
school geweest. 

1 april - brand, brand, brand. In de Joden
Houttuinen is het nogal eens raak geweest. Ook
in 1922. 

1 april - de steen op Valkenburgerstraat 14 is
verwijderd om gerestaureerd te worden. Het
pand wordt binnenkort afgebroken, de steen
wordt herplaatst in de nieuwsbouw.

3 april - Het verhaal over een foto waarvan de
namen werden gezocht. De namen werden
gevonden en daarmee ook verhaal over de
zoon, Jim Kleerekoper. 

6 april - Het verhaal over het Zuideinde in
Amsterdam Noord is uitgebreid met het herhaal
over een van de gezinnen die op dit schuiladres
zat, het gezin van Fajga Rozenszajn. 

9 april - Tal van jaren was Bob Engelsman
iemand die me hielp met informatie voor de
site. Verleden jaar gaf hij nog een interview over
de actualiteit. Dat interview staat nu op de
website. Bob overleed in maart 2015, zijn
nagedachtenis zij tot zegen. 

9 april - Julia Culp was een wereldberoemd
zangeres in de 19e eeuw. 

14 april - Het stoffelijk overschot van Eliazer
Pachter is onlangs geidentificeerd. Eliazer werd
met een geladen pistool gearresteerd en werd
doodgeschoten op de Waalsdorpervlakte.

15 april - De Ruyschstraat is toegevoegd aan de
website. 

19 april - Op de Ruyschstraat woonde het gezin
van Jakob en Berta Rosenblatt, een bijzonder
verhaal. 

25 april - Sara Frank was schilderes en
exposeerde tot op hoge leeftijd. Ze overleed
onlangs, op 102-jarige leeftijd.

25 april - Wat betekent R E O R? Welnu, dat is
nu bekend en is hier te lezen. 

25 april. Wie herkent Frieda. Het verhaal staat
hier.

3 mei - Hoe Joods leefden de Joden in
Nederlands-Indië, een interview met Ido Abram.

8 mei - kinderen in de zandbak op de Herman
Elte Fröbelschool op de Plantage Muidergracht
in 1941. Wie herkent ze? 

9 mei - Het artikel over Samuel Sarphati is
uitgebreid.

4 okt - De Kuinderstraat is toegevoegd aan de
website. 

9 okt - de 2e Batavierdwarsstraat is toegevoegd
aan de website. 

9 okt - de 1e Batavierdwarsstraat is toegevoegd
aan de website.

10 okt - de Oudeschans is toegevoegd, met
daarbij het bijzondere verhaal van de Joodse
verzetsstrijder Hans Goudsmit. 

11 okt - Jeugdgebouw "De Leeuw" aan de
Valkenburgerstraat is toegevoegd aan de
website. 

16 okt - A I de Haan schreef in 1924 een artikel
over de geschiedenis van de matze-fabrikage in
Amsterdam. 

18 okt - De Valkenburgerstraat stond al lang op
de site, maar is nu totaal herzien. De nieuwe
pagina's zijn hier te vinden. 

21 okt - De Rijnstraat is bijgewerkt. 

24 okt - Samson Muis had op de
Valkenburgerstraat zijn bakkerij. 

24 okt - Het artikel over de Rode Leeuwengang
is uitgebreid met een stuk over een burenruzie
in 1922.

24 okt - Zijn vader kwam uit het Joodse
proletariaat uit de Rode Leeuwengang, Samuel
Gomperts maakte carriere als belangrijk
vakbondsman in de Verenigde Staten. 

24 okt - S H van Minden had een tabakshandel. 

25 okt - de Wagenstraat in Amsterdam is
toegevoegd.

26 okt - Van de blog van Juffrouw Jo mochten
de artikelen over de gevonden
distributiestamkaarten worden overgenomen,
wat het verhaal vertelt over Philip en Sara Cohen
de Lara. 

26 okt - Weensche Modekunst werd opgericht
door Oost-Europese Joodse vluchtelingen. Het
verhaal over dit bedrijf staat op de site. 

27 okt - Levina Frye werkte bij Weensche
Modekunst en kon haar baas naar de veiligheid
brengen. 

10 nov - Het Amstel-Cabaret werd opgericht
toen Joden niet meer naar het Cabaret mochten,
maar wel als er alleen Joden optraden. 

12 nov - In 1730 was er een diefstal op Beth
Chajiem, de begraafplaats in Ouderkerk. 

14 nov - Op Amstel 107-111 was voor de
oorlog Beth Am (Joodsch Volkshuis) gevestigd,
waarschijnlijk met een verenigingssynagoge.

22 mei - De informatie over bioscoop Capitool
is iets uitgebreid. 

23 mei - De Halvemaanstraat in de
Zandstraatbuurt is aangepast.

2 juni - Herinneringen aan de Kruiskade zijn
toegevoegd. 

4 juni - De Kruisstraat is aangepast. 

6 juni - In Schiebroek woonde Salomon en Fanny
Kusiel. Hun bewogen verhaal staat op de
website. 

8 juni - de schoenenzaak van Siegfried Kusiel en
Kitty Montanjees zat onder meer op de
Coolsingel. 

22 juni - De pagina over de Rotterdamse
hoofdonderwijzer Louis Preger is uitgebreid.

7 juli - het verhaal over fotograaf Strauss aan de
Hoogstraat is uitgezocht. 

9 juli - het verhaal over Dina Sanson is
uitgebreid. 

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
artikel over de opening op de Mathenesserlaan. 

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. 

30 aug - Het Haagscheveer is uitgebreid met
informatie uit NIW's.

1 sep - Dina Sanson was de eerste hoge
politievrouw van Nederland. Als Joodse vrouw
hield ze een toespraak over de roerige
Zandstraatbuurt en de prostitutie daar. Deze
toespraak is gevonden, via de link. 

2 sep - Palais Oriëntal was het meest luxueuze
bordeel in Rotterdam, vakkundig geleid door de
Joodse Nephtaly Edouard Barraine

19 sep - Er is meer informatie gevonden over
het Haagscheveer. 

20 sep - De informatie over de Graaf Florisstraat
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12 mei - Erica van Beek schreef een boek over
haar moeder, Olga van Beek - Bock. Daarnaast
schreef ze over haar moeder voor deze website. 

15 mei - Omroep Gelderland publiceerde eind
2014 een documentaire over het
"Apeldoornsche Bosch". Deze documentaire
hebben we opgenomen in de website.

16 mei - de informatie over drukkerij
Joachimsthal is uitgebreid.

16 mei - Jaap en Dolly Leuvenberg reisden na
de oorlog naar Palestina en bouwden hun leven
in Israël op. Het verhaal staat op de site. 

17 mei - de pagina over het Maimonides-
lyceum is uitgebreid. 

18 mei - Iwan Salomon was een geldschieter bij
de tot-stand-koming van de Joodse HBS. Wie
was hij? 

18 mei - De lemma over de Ammanschool is
uitgebreid. 

18 mei - De lemma over de Van Detschool is
uitgebreid. 

18 mei - Het artikel over Sara Beugeltas is
uitgebreid met een foto van de rouwstoet.

19 mei - De pagina over het Trenshuis is
bijgewerkt. Ook kwamen er 3 klassenfoto's
boven water. Deze staan hier. 

19 mei - Het verhaal over Max Gruber is
toegevoegd. 

20 mei - De Amsteldijkschool is bijgewerkt.

20 mei - De pagina over de Batavierschool is
bijgewerkt en in de bronnen was meer te vinden
over de school en de armoede in de buurt.

20 mei - De pagina over de Campanulaschool /
Joodsche School 15 is uitgebreid.

20 mei - De pagina over de A B Davidsschool is
aangepast. 

22 mei - de Herman Elteschool verhuisde in
1935 naar de Van Ostadestraat 203. 

22 mei - De eerste vestiging van de Herman
Elteschool was op de Nieuwe Keizersgracht 54. 

22 mei - boeken, die aangeraden worden op de
website, staan nu ook bij elkaar op de
boekenpagina 

23 mei - de pagina over de Portugees
Israëlitische Godsdienstschool op de Nieuwe
Kerkstraat 141 is uitgebreid, evenals over de
Matrozensjoel op nummer 147.

5 juni - Marty van Collem kwam twee keer in

15 nov - De Professor Tulpstraat is bijgewerkt
met gegevens uit oude kranten. 

15 nov - 20 personen op een boksschool, 2
namen zijn bekend. Wie weet nog meer namen? 

20 nov - De Pieter Pauwstraat is toegevoegd aan
de website. 

21 nov - Het Thorbeckeplein is uitgebreid met
nieuwe informatie. 

21 nov - Max Kopuit schreef in 1983 een
uitgebreid artikel over de film "De
Duikjoodbasis". 

21 nov - De Halvemaansteeg is toegevoegd aan
de website. 

22 nov - De Paardenstraat is toegevoegd aan de
website. 

22 nov - Het Rembrandtplein is bijgewerkt. 

27 nov - Een van de eerste straten die op deze
site werd besproken was de Den Texstraat. De
informatie moest nodig worden bijgewerkt, en
dat is nu gedaan. 

27 nov - Het verhaal over Hugo van Win is
bijgewerkt. 

30 nov - Er is een extra afbeelding toegevoegd
aan de pagina over het Kinderkoor Jacob Hamel.

1 dec - Er is een extra naam bekend van de foto
met de boksers.

1 dec - Wie kent er mensen op de foto van het
familiediner? 

2 dec - De pagina over het Schillerhotel is
bijgewerkt. 

2 dec - Twee foto's van turnploegen. Een enkele
naam is bekend, maar wie herkent meer mensen
of wie weet welke (Joodse) turnploegen dit
betreft? 

3 dec - In 1934 vierde S H Englander zijn
twintigjarig jubileum als dirigent. 

4 dec - In de Nieuwe Kerkstraat bestond een
van de synagoges in 1939 100 jaar. Het
bijbehorende krantenartikel is op de pagina
geplaatst. 

5 dec - De inventarisatie van de Amstel is
toegevoegd.

6 dec - Hilversum is toegevoegd aan de website

7 dec - Het verhaal over Apotheek Rembrandt
van Ephraïm Rosenbaum is aangepast. 

8 dec - Prof Dr Betty Levie heeft een glanzende
carriere gehad in Nederland en Israël. Haar
verhaal staat op de site.

is uitgebreid. 

20 sep - De Aleidisstraat is toegevoegd.

8 okt - Het verhaal over Joseph Jacques van
Straaten, arts in Rotterdam, staat hier. 

8 okt - De Kruiskade is uitgebreid en
toegevoegd aan de website.

27 okt - Henri Huisman had een kledingbedrijf
op de Hoogstraat. Het verhaal staat hier.

22 nov - De Boompjes zijn toegevoegd aan de
website. 

27 nov - De pagina's over Brielle zijn bijgewerkt.

28 nov - De pagina over de Claes de Vrieselaan
is bijgewerkt.

29 nov - De pagina over de Zandstraat is
bijgewerkt. 

1 dec - De pagina over de Vierwindenstraat is
bijgewerkt.

5 dec - De pagina over de Weste Wagenstraat is
bijgewerkt. 

11 dec - De pagina over de begraafplaats aan de
Dijkstraat is bijgewerkt. 

19 dec - In Rotterdam bestond het synagogaal
koort "Sjierij Jisroeil". 

21 dec - Nathan Stranders was een Rotterdamse
verzetsheld. Wat te reconstrueren was, staat op
de site. 

23 dec - De pagina over Vlaardingen is
bijgewerkt. 

24 dec - De pagina over Zuidland is bijgewerkt. 

24 dec - De pagina over Heenvliet is bijgewerkt. 

25 dec - De pagina over Geervliet is bijgewerkt 

25 dec - De synagoge aan de Botersloot werd op
14 mei 1940 gebombardeerd. Wat minder
bekend is, is dat de mikwe behouden bleef en in
juli 1940 weer werd opengesteld om vaatwerk te
touwelen. 

25 dec - De Botersloot is bijgewerkt 
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Bergen-Belsen terecht, een keer voor en een
keer na de oorlog. hoe dat zat staat hier. 

11 juni - In de Reguliersdwarsstraat is nog een
gevelsteen aanwezig van Erwin Lindenbaum. Wie
was hij? 

12 juni - de Reguliersdwarsstraat is toegevoegd
aan de website.

15 juni - hoe zat het met de Jodenvervolging in
de Lage Landen in de middeleeuwen?

18 juni - Envah was de zeer actieve
personeelsvereniging van André Hertzbergers
Confectie- en Textielfabriek.

19 juni - De Sarphatistraat is aangevuld met
nieuwe informatie.

19 juni - Jack Santcross schreef zijn
herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog op
en aan de periode ervoor. Via de link. 

20 juni - De pagina over het Wertheimhuis op
de Plantage Parklaan is bijgewerkt. 

20 juni - Abraham en Isaac Pereira hadden op
het Waterlooplein hun suikerraffinaderij. 

21 juni - De Vechtstraat is toegevoegd.

21 juni - De informatie over de Lepelstraat is
uitgebreid. 

21 juni - De Israëlietische Halslagersvereeniging
verzorgde vanuit twee vleeshallen het vlees ORT
voor Joods Amsterdam. 

22 juni - we proberen te achterhalen op welke
school Jack Santcross zat. Wie herkent de
opstelling van de schoolfoto? 

23 juni - De Gerard Doustraat is toegevoegd
aan de website. 

26 juni - we mochten een artikel overnemen op
het Maandblad voor Zuid Afrika, over Clarissa
Jacobi.

11 dec - Het verhaal over de Joodse
begraafplaats in Groet is aangepast naar
aanleiding van een nieuwe bron. 

11 dec - Ook de pagina over de begraafplaats
op Zeeburg is aangepast.

11 dec - De Korte Houtstraat en de Lange
Houtstraat zijn toegevoegd aan de website.

13 dec - de informatie over het Wertheimhuis is
uitgebreid. 

16 dec - De pagina over het PIZ aan het
Rapenburg is bijgewerkt. 

16 dec - Op het Rapenburg 92-96 is in de
oorlog de Bergstichting gevestigd geweest. 

19 dec - Op de Weteringschans 255a werd in
1937 de Joodsche ULO geopend. 

19 dec - De Weteringschans is toegevoegd aan
de website. 

21 dec - De broodjeszaak van Sal Meijer stopt
op 31 dec 2015. De pagina over deze zaak staat
hier. 

23 dec - De pagina over de Reguliersgracht is
bijgewerkt.

25 dec - De kosjere vleeshal op de
Kromboomsloot was maar een kort leven
beschoren in 1892. 

25 dec - Op de Sint Anthoniesbreestraat was de
kosjere vleeshal van Abraham Bartels gevestigd.

25 dec - J D Polak stond in de vleeschhal bij de
Prinsengracht.
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