
JOODSAMSTERDAM

Joodse sporen in Amsterdam en omgeving

Menu

STICHTING HEIMISJ JAAROVERZICHT 2022

Gezond 2023 en weer bijna een half miljoen bezoekers

In januari 2022 werd Stichting Heimisj een feit, de stichting die tot doel heeft

Joodsamsterdam.nl en Joodserfgoedrotterdam.nl te ondersteunen van nu tot in de

verre toekomst. Daarnaast heeft de stichting een raad van advies en verschijnt dit

jaarverslag én het �nanciële jaarverslag op de website. De ondersteuning is

grotendeels �nancieel en nadat 15 jaar de onkosten voor de websites particulier

gedragen werden, worden deze nu door de stichting gedragen met uw hulp. De vaste

kosten, zoals voor de huur van de webruimte, worden nu door u als lezer via uw

bijdrage aan Stichting Heimisj gedragen. Het is een deel van de onkosten maar ik ben

al heel blij mee met deze eerste stap. Wilt u ook helpen, op deze pagina de gegevens.

Door de veranderde organisatiestructuur ontvangt u dit jaarverslag dan ook als een

jaarverslag van de Stichting Heimisj. Het �nanciële en secretariële jaarverslag zal

zowel op de site van joodsamsterdam als op de site van Stichting Heimisj verschijnen.

Volgende maand hoop ik het �nancieel jaaroverzicht af te hebben. Dit overzicht dient

een accountantsverklaring te krijgen en daarover een verzoek. Is er onder u (het liefst

rond Amsterdam) een accountant die dit voor een schappelijke prijsje kan afgeven?

Deze verplichting hoort namelijk niet het leeuwendeel van uw giften te gebruiken.

Kunt u helpen, mail me.
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Al een aantal jaar stabiliseert het aantal bezoekers aan www.joodsamsterdam.nl en

www.joodserfgoedrotterdam zich onder de half miljoen.

Uiteraard wens ik u een goed en gezond 2023.

Jaaroverzicht 2022 in cijfers

In dit overzicht de artikelen die aan de websites www.joodsamsterdam.nl en

www.joodserfgoedrotterdam.nl tijdens 2020 zijn toegevoegd. In 2019 waren dat 142

grote aanpassingen en/of nieuwe artikelen, in 2020 202 stuks,in 2021 208 stuks en in

2022 237 stuks.

Bezoek

Het bezoek aan de website werd in 2019 nog gemeten voor beide sites samen, en dat

waren toen 337.703 bezoekers. Met ingang van 2020 wordt dit per site gemeten.

Voor Rotterdam waren er in 2020 145.027 bezoekers, voor Amsterdam 368.184.

Samen dus 513.211, een stijging van bijna 52%, een topjaar voor het bezoek. Voor

2021 konden we voor Amsterdam 358.283 noteren en voor Rotterdam 139.062.

Samen dus 497.345. Voor 2022 konden we voor Amsterdam 339.536 noteren en voor

Rotterdam 120.334. Samen dus 459.870.

Met deze gegevens kan gesteld worden dat de websites zeer goed bezocht worden,

dat het bezoek stabiliseert en dat is bereikt zonder reclame en minimale aandacht

voor de sites in de pers. Dit jaaroverzicht is overigens als pdf te downloaden.

Abonnees en social media

De sites worden op verschillende manieren gevolgd. Het aantal abonnees op de

nieuwsbrief bedraagt nu 950 personen. Op Facebook worden verschillende pagina’s

beheerd. De pagina joodsamsterdam en joodserfgoedrotterdam heeft 1754 volgers,

de pagina Joods Amsterdam 2393 volgers, joodserfgoedrotterdam 162 volgers,

joodsrotterdam 139 volgers en joodsamsterdam 1585 volgers. Op Twitter worden de

sites gevolgd door 735 personen, op Mastodon door 10. Maandelijks ontvangen

hiermee zeker 7728 personen de berichten.

De �nanciële achtergrond

Dit jaar is Stichting Heimisj opgericht en het doel van de stichting is het in stand

houden van deze websits, ook voor in de toekomt. De Koninklijke Bibliotheek maakt

al backups van de sites waardoor deze beschikbaar blijven, maar dat zou, wanneer
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Joodserfgoed Rotterdam

4 jan – Mikweh Jisroeil werd in 1907

opgericht als antwoord op, onder

andere, de christelijke zending onder

Joden.

6 jan – ‘Never again’ is now… is een

documentaire over het alsmaar

groeiende antisemitisme vanuit het

perspectief van een Nederlands-Joodse

vrouw, Evelyn Markus, tegen de

achtergrond van de geschiedenis van de

Joods Amsterdam

1 jan – Eli Asser was een beroemd

scenarioschrijver in Nederland.

2 jan – de P. P. – groep was een

belangrijke verzetsgroep.

11 jan – de bakkerij van Willem Stork

op de Korte Houtstraat was een

belangrijke koosjere bakker in

Amsterdam.

15 jan – Salomon Alexander de Jong

was een van de belangrijkste

deze websites niet meer worden onderhouden en bijgewerkt, alleen nog bereikbaar

zijn via de KB. Met een goede Raad van Advies en de �nanciële ondersteuning door

giften kunnen deze websites tot in de verre toekomst bestaan.

De toekomst

De sites hebben nu ruim 3265 pagina’s. In verhouding zijn er veel pagina’s daarvan

samengesteld door speurwerk in, onder andere, archieven. Daar ga ik mee verder

maar ik hoop ook meer (familie)verhalen te horen die de lezers van de sites en

nieuwsbrief kennen en die een essentiële toevoeging zijn aan het Joodse erfgoed van

Rotterdam en Amsterdam.

Samenwerkingen

In het afgelopen jaar zijn er een aantal samenwerkingen voortgezet of begonnen. De

betre�ende organisaties vindt u onder ‘samenwerking’ op de homepage van

Joodsamsterdam.nl of Joodserfgoedrotterdam.nl.

De exclusieve rondleidingen door Rotterdam en Amsterdam en de omgeving van

deze steden staan op een aparte website. Desgewenst maak ik rondleidingen op

maat.

OVERZICHT 2022
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Holocaust in Nederland.

8 jan – de Rodenrijsestraat is

toegevoegd.

8 jan – de Bergselaan is toegevoegd.

8 jan – de Delfgaauwstraat is

toegevoegd.

9 jan – de Rodenrijselaan is

toegevoegd.

12 jan – Ook de Voorhaven in

Delfshaven heeft een Joodse

geschiedenis.

25 jan – het Achterklooster is

toegevoegd.

5 feb – Samuel Beerenborg had twee

�etsenzaken in Rotterdam.

6 feb – het levensverhaal over Aline Ilca

Akker is toegevoegd.

11 feb – Alexander Barnstijn was

fotograaf en jarenlang in Rotterdam

gevestigd.

12 feb – de Bokelstraat is toegevoegd

13 feb – Jacob van Daelen was de

laatste persoon die begraven werd op

de Joodse begraafplaats in Vlaardingen.

17 feb – Eduard Marcus Knap �etste

van Rotterdam naar Rechovot in 1934.

20 feb – de Lindelaan die recht

tegenover het Stadhuis was, is

toegevoegd.

24 feb – de Zwart Janstraat is

toegevoegd.

25 feb – op de ’s Gravendijkwal 49  is

een ander soort Stolperstein geplaatst.

lompenhandelaren in de buurt van het

Waterlooplein, op de Lange Houtstraat.

16 jan – Joseph Delaville overleed in

1933 en speelde een belangrijke rol in

Joods Amsterdam, onder andere bij de

synagoge aan de Lange Houtstraat.

17 jan – Arnold van den Bergh was

notaris in Amsterdam en zat in het

bestuur van de Joodsche Raad. Hij werd

vandaag genoemd als iemand die

(mogelijk) de familie Frank zou hebben

verraden. Wie was hij?

18 jan – Rosalie Wijnberg was

gynaecoloog in Amsterdam.

21 jan – de Ferdinand Bolstraat is

toegevoegd aan de website.

22 jan – Salomon Presburg was de

grondlegger van een

schoenenimperium.

24 jan – Jos Ptasznik werd geboren in

Polen, kwam met zijn familie naar

Nederland en speelde een rol in Joods

Amsterdam.

2 feb – de Minervalaan is toegevoegd.

4 feb – het verhaal over het gezin

Swaab van de Nieuwe Kerkstraat 7 .

17 feb – Shaul en Polina Mikulinski

trokken van Oost-Europa via Palestina

naar Amsterdam.

18 feb – een pagina met oude �lmpjes

is toegevoegd aan de site.

18 feb – Waar in Alkmaar zat Samuel

Vles ondergedoken? Zijn kinderen willen

dat graag weten.
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Het verhaal over Leo en Fanny Grosz.

26 feb – de Jacob Catsstraat is

toegevoegd.

1 maart – de Pompenburgsingel is

toegevoegd.

15 maart – de Sonoystraat is

toegevoegd.

23 maart – het Koningin Emmaplein in

Rotterdam is toegevoegd.

24 maart – de Oranjelaan is

toegevoegd.

25 maart – Alfred Jacques Marx was

rechter in Rotterdam.

26 maart – Op de hoek van de Kleiweg

en de Straatweg is voor de oorlog tal

van jaren een gebouw als synagoge

gebruikt.

27 maart – de Statensingel is

toegevoegd.

31 maart – Sophia van Biene was een

talentvol actrice uit de Maasstad.

2 april – de Leeuwenlaan is bijgewerkt.

2 april – de Halvemaanstraat is

bijgewerkt.

5 april – de Hooidrift is toegevoegd.

6 april – Andro Confectiefabriek was

de onderneming van David Levie

Andriesse

7 april – de In�rmeriestraat is

toegevoegd.

9 april – Anna den Hartog was

hoofdverpleegster van het Israëlietisch

Ziekenhuis aan de Schietbaanlaan. Van

19 feb – De Tweede Helmersstraat is

toegevoegd.

19 feb – de synagoge Ahawo

Weachawo was op de Tweede

Helmersstraat 30 gevestigd.

19 feb – de Jacob van Lennepkade is

toegevoegd.

1 maart – de Miquelstraat is

toegevoegd

2 maart – Reisjies Touw was een

synagoge waar de bekende Dr. Meijer

de Hond jaren voorzitter van was.

8 maart – de Fahrenheitstraat is

toegevoegd.

9 maart – het Pretoriusplein is

toegevoegd.

13 maart – het verhaal over de

onderduik van Israël en Hendrika

Deegen.

15 maart – In 1929 waren Emanuel

Pimentel en Vrouwtje Kaas zestig jaar

getrouwd.

15 maart – de Kleersloot is toegevoegd

22 maart – de Markengrachtschool was

een openbare school in de Jodenhoek.

Deze maand dook een klassenfoto op.

23 maart – Het boek over het verraad

van Anne Frank werd door een rapport

door Nederlandse historici

onderuitgehaald. Het verhaal en een

link naar het rapport staat hier.

24 maart – Op 22 maart werd er voor

Margarete Siliava een Stolperstein
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het plaatsen van haar matseiwa werd

verslag gedaan in de krant.

9 april – in 1938 werd er een uitstapje

georganiseerd van de Helmersstraat

naar de bollen.

9 april – Vandaag werd een bijzondere

zoektocht afgesloten. Het horloge dat

ooit door Alfred Overstrijd met een

inscriptie aan zijn broer Louis werd

geschonken – in 1910, werd in 1944 in

een korenveld in België gevonden. De

eigenaar benaderde deze website en na

een zoektocht konden de kleinkinderen

worden achterhaald en werd op deze

dag, twee maanden na het begin van de

zoektocht, het horloge teruggegeven

aan de nabestaanden. Naast het verslag

op deze site ook het verslag bij Radio

Rijnmond.

17 april – de trouwjurk van Judith Zaller

werd gevonden en wordt

tentoongesteld in Ridderkerk.

20 april – in 1865 werd er een

kroonluchter aan de synagoge van

Ridderkerk geschonken.

12 mei – Henri Frenk was een van de

slachto�ers van het bombardement van

14 mei 1940 op de Maasstad.

14 mei – de Bilderdijkstraat is

toegevoegd.

15 mei – Mephisto was een

legendarische jazzclub aan de

Binnenweg 94 in Rotterdam. De

directeur was Jacob Papier.

geplaatst op de Herengracht in

Amsterdam.

25 maart – Herman en Elizabeth

trouwden in 1928 en er bleef een

(waarschijnlijk) huwelijksfoto over. Een

aantal mensen is geïdenti�ceerd, wie

herkent anderen?

3 april – de Jonkerstraat is toegevoegd.

3 april – de Peperstraat is toegevoegd.

7 april – Er wordt een foto gezocht van

Grietje Gokkes.

14 april – het Portugees-Israëlitisch

Zieken- en Oude Vrouwenhuis op de

Rapenburgerstraat was de voorloper

van het ziekenhuis op de Plantage

Franschelaan.

16 april – Abraham Prins was

kantonrechter.

19 april – de hoeveelheid informatie

over Erwin Salomon is beperkt.

23 april – de Prins Hendrikkade is

aangevuld met gegevens uit

tijdschriften.

24 april – de Binnenkant is toegevoegd

aan de website.

26 april – de Nieuwe Kerkstraat is

aangevuld met nieuwe gegevens.

28 april – de Fokke Simonszstraat is

toegevoegd.

1 mei – de Voetboogstraat is

toegevoegd

4 mei – Renee Simons schreef het

verhaal over Simon Wolf en Estella van
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19 mei – de 1  Lombardstraat is

toegevoegd.

20 mei – de Volmarijnstraat is

toegevoegd.

22 mei – de Ju�erstraat is toegevoegd

24 mei – de Lange Baanstraat is

toegevoegd.

29 mei – de 1  Diergaardestraat is

toegevoegd.

1 juni – de Tweede Diergaardestraat is

toegevoegd.

1 juni – de Diergaardekade is

toegevoegd.

1 juni – de Reederijstraat is

toegevoegd.

1 juni – de Grote Draaisteeg is

toegevoegd.

3 juni – de Boerensteiger is

toegevoegd.

4 juni – de Essenlaan is toegevoegd.

5 juni – het Oostvestplein is

toegevoegd.

5 juni – het Oostplein is toegevoegd.

18 juni – de Kortenaerstraat is

toegevoegd.

18 juni – de Eendrachtsstraat is

toegevoegd.

19 juni – Jacobus Polak had een zaak in

tapijten, zeemansgoederen en

huishoudelijke artikelen op de

Schiedamsedijk.

26 juni – Hendrik Spetter was een

kunstschilder uit Rotterdam.

Gelder.

9 mei – de synagoge Rino Oese�llo was

in eerste instantie op het Waterlooplein

10 gevestigd.

12 mei – de Jozef Israëlskade is

toegevoegd.

12 mei – het Henriëtte Ronnerplein is

toegevoegd.

14 mei – het verhaal over

jeugdboekenschrijfster Emilie

Belinfante en haar man, hoteldirecteur

Raphaël Belinfante.

21 mei – Eytan Stibbe is een Israëlische

astronaut met Nederlandse roots.

22 mei – Voor de oorlog was het

sigarettenmerk Broches een bekend

product.

26 mei – De Nederlandse Vereniging

van Amateur-Goochelaars Hands

Down, die op 27 mei jl. 100 jaar

bestond, had verschillende Joodse leden

en bestuurders.

27 mei – Mendel Eidinow en Paulina

Lewis woonden op de Blasiusstraat

35 . Voor hen werd deze maand een

Stolperstein geplaatst en John Stienen

schreef het verhaal over dit echtpaar.

2 juni – wie herkent de bakker?

6 juni – Louis Pruim was een bekende

dameskapper in Amsterdam.

7 juni – Jesaja Kleerekoper was een

vooraanstaand rabbijn in Amsterdam.

11 juni – Jacob Peekel kwam uit

Amsterdam en is begraven in

e

e
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1 juli – de Gedempte Slaak is

toegevoegd.

1 juli – de Vlietkade is toegevoegd.

1 juli – de Vlietlaan is toegevoegd.

4 juli – het Proveniersplein is

toegevoegd.

4 juli – de Woelwijkstraat is

toegevoegd.

8 juli – de Weteringstraat is

toegevoegd met een oproep over een

zilveren soeplepel, die tijdens de oorlog

aan een buurman (nummer 22) in

bewaring werd gegeven. Verder

speurwerk leidde naar een andere

straat in Rotterdam.

9 juli – de Prinses Julianalaan is

toegevoegd.

15 juli – de Bierstraat is toegevoegd.

15 juli – de Rijstuin is toegevoegd.

17 juli – de Essenweg is toegevoegd.

17 juli – Rabbijn Nardus Groen zat in

het verzet en zijn leven speelde zich af

in Rotterdam, Amsterdam, de Verenigde

Staten en Suriname.

17 juli – het Noordplein is toegevoegd.

24 juli – Deze maand werd er voor

Annie Otten uit Rotterdam een

Stolperstein in Nunspeet geplaatst.

26 juli – In Den Haag, Amsterdam en

Rotterdam had Jacob Hornman,

taxateur, zaken in woninginrichting.

3 aug – Moisei Karlitzki was

straatfotograaf én Joods verzetsman in

Grevenbicht. Wat is het verhaal?

11 juni – de Leeuwenhoekstraat is

toegevoegd.

14 juni – de Andreas Bonnstraat is

toegevoegd.

15 juni – het ’s Gravesandeplein is

toegevoegd.

16 juni – het Oosterpark is toegevoegd.

16 juni – het verhaal over verzetsman

Samuel George Sluizer.

17 juni – de Apollolaan is toegevoegd.

22 juni – het Nederlands-Israëlitisch

Ziekenhuis stond nog steeds niet apart

behandeld op de site. Nu wel.

24 juni – De jonge Samuel Abraham

Hirsch werd getergd en ging over tot

een daad die tot een veroordeling

leidde. Uiteindelijk kwam het goed met

hem.

5 juli – voor Jo Reinhold werd een

Stolperstein geplaatst, die later kon

worden verwijderd.

9 juli – Joost Pimentel had een

schoenenzaak op de Weesperstraat en

werd later een van de grootste

leerimporteurs in Tilburg.

9 juli – Mordechai Pimentel was

accountant.

9 juli – Daniël Pimentel stond op de

beurs, werd tijdens de oorlog

gearresteerd en kwam via Westerbork in

Theresienstadt terecht. Hijzelf en zijn

gezin overleefden de oorlog.
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Rotterdam.

8 aug – Noach Meijer was sjammes van

de synagoge in Dordrecht.

10 aug – Het 75-jarige bestaan van de

synagoge in Dordrecht werd uitgebreid

gevierd en zelfs het Nieuw Israëlietisch

Weekblad besteedde een extra uitgave

aan deze sjoel in de mediene. De

verhalen over deze viering bieden een

inkijkje in Joods Dordrecht.

10 aug – de verhalen over Dordrecht zijn

aangevuld. Een overzicht via deze

pagina.

25 aug – Lion Cohen stichtte op de

Gedempte Slaak een banketbakkerij

en ging na het bombardement van 14

mei 1940 naar de Lusthofstraat. Daar

bleef de zaak tot 1970 gevestigd.

26 aug – de informatie over de synagoge

Lew Jom aan de Joost van Geelstraat is

uitgebreid. Er wordt gezocht naar foto’s

van het interieur. Onvindbaar in de

archieven, wie heeft ze?

30 aug – de Jan van Vuchtstraat is

toegevoegd.

5 sep – de Reeweg Oost in Dordrecht is

toegevoegd.

10 sep – de Boezemstraat is

toegevoegd.

11 sep – Jacob van Klaveren had een

huidenhandel in Rotterdam

11 sep – de Harddraverstraat is

toegevoegd.

20 sep – het Vasteland is toegevoegd.

10 juli – de Volkerakstraat is

toegevoegd.

12 juli – Jacob Bueno de Mesquita was

een papierhandelaar uit Bussum. Zijn

neef Arnold legde in 1988 zijn

herinneringen aan deze oom en zijn

gezin vast.

12 juli – Arnold Bueno de Mesquita

was binnenhuisarchitect en zat in het

verzet.

13 juli – Het Nederlandse Marranen-

Comité bemoeide zich in de jaren dertig

actief met de wederopbouw van het

Jodendom in Portugal.

14 juli – de Koninklijke

Drukinktfabriek Van Son was

gevestigd in Hilversum.

18 juli – de Monnikenstraat is

toegevoegd

19 juli – de Laagte Kadijk is

toegevoegd.

19 juli – de Hoogte Kadijk is

toegevoegd.

20 juli – Er werd een fotoverslag

gevonden uit 1921 over de weg van de

koosjere wijn van Stein van de haven tot

de verkoop.

22 juli – Overveen is toegevoegd.

3 aug – Levie Samson overleefde de

oorlog in de onderduik in Overveen.

14 aug – Het echtpaar Polak – Levie

had een manufacturenzaak in Hoorn. Ze

bouwden een klein imperium aan

vastgoed op. Al voor de oorlog werd
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20 sep – Mathias Wetzlar maakte zich

in het begin van de vorige eeuw zorgen

om het orthodoxe Joodse geloof in

Rotterdam.

23 sep – de Van Vollenhovenstraat is

toegevoegd.

24 sep – Zes generaties geleden begon

Elias Jacob Berkelouw als marskramer

met de verkoop van boeken.

Tegenwoordig is Berkelouw Books een

van de grootste boekverkopers in

Australië.

25 sep – De pagina over het Grand

Theatre Pompenburgsingel is

vernieuwd.

27 sep – de Singel in Dordrecht is

toegevoegd.

2 okt – Het verhaal over ondernemer

Herman Hijmans uit Rotterdam en zijn

bedrijf is verder uitgebreid.

4 okt – Adolf Samuel van Oven was van

groot belang voor het onderwijs in

Dordrecht.

11 okt – de Heerenstraat is toegevoegd

24 okt – Simon Spetter was schilder

decorateur en speelde een belangrijke

rol in Joods Rotterdam. Dit door zijn

beroep en door zijn maatschappelijke

betrokkenheid.

25 okt – de Bredestraat is toegevoegd.

27 okt – de familie De la Bella zette zich

in Rotterdam in voor de oprichting van

een Sefardische gemeenschap en zaten

in de koosjere boterhandel.

Marianna weduwe en woonde op de

Corellistraat 14 in Amsterdam. Het

vastgoed in Hoorn werd zonder haar

toestemming verkocht.

16 aug – de Zacharias Jansestraat,

vroeger Paul Krugerstraat, in de

Watergraafsmeer is toegevoegd.

16 aug – de Brink in Betondorp is

toegevoegd.

18 aug – het Ambonplein in de Indische

Buurt is toegevoegd.

19 aug – de Balistraat is toegevoegd

19 aug – de Insulindeweg is

toegevoegd.

21 aug – de Benkoelenstraat is

toegevoegd.

21 aug – het Ceramplein is toegevoegd.

21 aug – het Boniplein is toegevoegd

21 aug – de Celebesstraat is

toegevoegd

22 aug – Onderlangs is toegevoegd

25 aug – de Akkerstraat is toegevoegd

27 aug – de Eerste Atjehstraat is

toegevoegd.

27 aug – de Tweede Atjehstraat is

toegevoegd

28 aug – de Veeteeltstraat is

toegevoegd.

1 sep – de Formosastraat is

toegevoegd

1 sep – de Sumatrastraat is

toegevoegd.
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28 okt – Mozes Laguna zette zich in

Rotterdam in voor de Sefardische

synagoge.

28 okt – Max is terug. De hond Max, die

na de deportatie van zijn baasjes in

Spijkenisse dagenlang naar ze bleef

uitkijken, is terug als standbeeld voor

het huis op de Voorstraat in Spijkenisse.

1 nov – Het verhaal over de atlas van

Philip van Dam was een van de eerste

verhalen op de site. Zijn ouders hadden

een zaak in luxe huishoudelijke artikelen

op de Binnenweg 58 en laat daar nu een

servies van opgedoken zijn.

8 nov – het Jesiba de los Pintos was

een beroemde Sefardische leerschool in

Rotterdam.

10 nov – de Tidemanstraat is

toegevoegd.

11 nov – het Burgemeester

Meineszplein is toegevoegd.

13 nov – deze maand dook er een kaart

op die door Rozetta Corper – van Hesse

uit de trein naar Sobibor gegooid was.

Deze werd bezorgd in Rotterdam en 80

jaar bewaard. Het verhaal werd

gereconstrueerd.

18 nov – Een groot aantal nieuwe

gegevens is toegevoegd aan de pagina

over de Gedempte Botersloot.

12 dec – Dina Sanson was van groot

belang voor de Rotterdamse

zedenpolitie. Het artikel over haar is

uitgebreid met een krantenartikel uit

3 sep – de Wagenaarstraat is

toegevoegd.

3 sep – het Dapperplein is toegevoegd.

4 sep – een vondst tijdens het zoeken

naar andere informatie; de Joodse

autoplaquette die in 1934 werd

uitgegeven.

6 sep – Max Werkendam zat in het

verzet.

8 sep – de Tilanusstraat is uitgebreid

met nieuwe gegevens.

8 sep – Tijdens de restauratie van de

Hechal in de Portugese Synagoge

werden unieke rollen behangsel

gevonden.

9 sep – de Deymanstraat is

toegevoegd.

13 sep – Louis Hartlooper was zanger,

toneelspeler en explicateur.

17 sep – de actrice Camilla Spira

woonde tijdens de bezetting in

Amsterdam.

18 sep – de Parnassusweg is

toegevoegd.

28 sep – Shlomo Koren was een

Israëlisch kunstschilder en beeldhouwer

die zich met zijn vrouw Shulla rond 1960

in Amsterdam vestigde.

8 okt – de Orteliusstraat is toegevoegd.

8 okt – de familie Maisonpierre had

zaken in luxe artikelen op de

Kalverstraat, de Nieuwendijk en in Den

Haag.
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1916.

18 dec – de Coolsestraat is toegevoegd.

18 dec – de Oostervantstraat is

toegevoegd.

20 dec – Het verhaal over Henriëtte

Hertzberger staat op de website

24 dec – Het verhaal van Sophia en

Esther Hartog, die in het verzet zaten,

is uitgebreid met een onlangs gevonden

bevestiging van de locatie waar Sophia

en Esther tijdens de bezetting woonden.

24 dec – de Parklaan is toegevoegd aan

de website.

24 dec- het Westplein is toegevoegd.

25 dec – de Javastraat is toegevoegd.

15 okt – Vanaf het begin van de vorige

eeuw werden in Huize Annette

ongehuwde moeders en hun kinderen

opgevangen. De instelling stond open

voor alle gezindten.

18 okt – eind 1923 werd in Amsterdam

de Joodse Sport- en Cultuurvereniging

Kadimah opgericht.

22 okt – de �rma Snatager was een van

de bekende koosjere bakkers in

Amsterdam.

28 okt – hoe een jongen uit het

Portugese Weeshuis zich opwerkte tot

directeur van het Israëlietisch

ziekenhuis, het verhaal over Mozes

Laguna.

28 okt – Vandaag overleed in Jeruzalem

Hannah Pick-Goslar. Baruch dayan

ha’emet.

1 nov – Het Rapenburgerplein is

toegevoegd aan de website.

1 nov – de Leidsekruisstraat is

toegevoegd.

2 nov – de Topaasstraat is toegevoegd.

3 nov – Jacobus Baars was architect en

betrokken bij verschillende gebouwen

voor Joods Amsterdam.

5 nov – het jaarverslag 1933 van de A. B.

Davids- en de E. J. van Detschool is

opgenomen.

17 nov – Eli de Haringman stond na de

oorlog op het Weesperplein.

18 nov – Enkhuizen is toegevoegd.
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22 nov – Medemblik is toegevoegd.

26 nov – Op 31 augustus 1928

verscheen er een uitgebreid verslag

over de inwijding van de nieuwe

synagoge in Den Helder in het Nieuw

Israëlietisch Weekblad.

26 nov – Den Helder is toegevoegd.

1 dec – Polak & Schwarz was een

onderneming in geursto�en in

Zaandam.

5 dec – de bibliotheek die Alfred

Wiener in Berlijn opzette, en voorzette

in Amsterdam, werd van essentieel

belang in processen tegen de nazi’s.

7 dec – Zaandam is toegevoegd

7 dec – op 21 januari 1940 bestond de

synagoge in Zaandam op de Gedempte

Gracht 40 vijfenzeventig jaar.

17 dec – Jacob Joseph Posno was een

van de grote spelers binnen de

diamantindustrie in Amsterdam.

26 dec – het Zakslootje is toegevoegd.

26 dec – de Bethaniëndwarsstraat is

aangevuld.

28 dec – de Vaalrivierstraat is

toegevoegd.
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