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Welkom 
Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op
de nieuwsbrief van de website
www.joodsamsterdam.nl. In de afgelopen
periode is het aantal abonnees sterk gegroeid.
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
www.joodsamsterdam.nl gedurende de maand
voor het verschijnen van de nieuwsbrief.

Informatie gezocht 
Deze website is als een schoolproject
begonnen. Er werd zoveel informatie gevonden
dat een echte site een goede plek voor deze
informatie zou zijn. Er is echter behoefte aan
oorspronkelijke informatie. Dit betreft foto's,
herinneringen, verhalen, ideeën en suggesties.
Het doel is om de informatie over Joods
Amsterdam daarmee zo bereikbaar en volledig
mogelijk te maken. Ook informatie van buiten
Amsterdam, over plekken die met Joods en
Amsterdam te maken hebben, is welkom. We
geven graag een plaats aan nieuwe informatie.
Verder wordt het aantal wandeltochten door
Joods Amsterdam uitgebreid.

Links 
Deze site heeft geen advertenties en heeft geen
commercieel karakter. Deze site wil een plek
geven aan de Joodse sporen in Mokum 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.

Contact 
Alleen per mail

Deze maand

Henri Polaklaan
3 okt - Informatie toegevoegd over Lodewijk
Sarlouis.

Isaac Israels
4 okt - Een pagina over deze schilder is
toegevoegd.

Plantage Doklaan
4 okt - Een pagina over deze straat is
toegevoegd

Artis
5 okt - Artis is toegevoegd onder bedrijven. De
pagina is nog in ontwikkeling.

Batavierschool / Oude Schansschool
11 okt - Stuk over de Batavierschool / Oude
Schansschool is aangepast.

Uilenburg
11 okt - De geschiedenis is uitgebreid.

Dick Kattenburg
11 okt - een pagina over deze Joodse componist
is toegevoegd.

Laromme toegevoegd
12 okt - informatie over kosjere bakker Laromme
is toegevoegd.

Begraafplaats Overveen
12 okt - informatie over de begraafplaats van de
Neie Kille in Overveen is toegevoegd.

Synagoge Rapenburgerstraat
12 okt - De pagina is in ontwikkeling, maar het
eerste stukje over deze sjoel is toegevoegd.

Keizersgracht 452
22 okt - Woonhuis van Elias Fuld, bankier van
bank Becker & Fuld, is toegevoegd. Verder is alle
informatie, waaronder die over Eduard Veterman,
op de Keizersgracht, uitgebreid.

Marjo Tal
23 okt - een pagina over deze componiste,
pianopedagoge en chansonniere is toegevoegd.

Begraafplaats Muiderberg
24 okt - een artikel over deze begraafplaats is
toegevoegd.

Carry van Bruggen

Oproepen:
Behalve ideeen en suggesties zijn aanvullingen
en verhalen over de besproken gebouwen,
straten en buurten van harte welkom.

SPECIALE AANDACHT DEZE MAAND 
Er was een synagoge in Noord, op
Latherusstraat 2. In 1943 werd dit gebouw bij
een bombardement verwoest. Wie weet meer?

Herinneringen aan Artis
Wat zijn uw herinneringen aan het Joodse
karakter van Artis - of aan de onderduik?

Vertalingen
Bij alle hoofdgroepen is er een index
opgenomen. Deze is ook vertaald in het Engels,
maar deze willen we ook vertalen in het Duits
en in het Hebreeuws. Wie kan helpen?
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25 okt - een pagina over deze schrijfster is
toegevoegd.

Herman de Man
26 okt - een pagina over deze schrijver is
toegevoegd.

Letty Rudelsheim
26 okt - een pagina over verzetsstrijder Letty
Rudelsheim is toegevoegd.

Hans Aussen
28 okt - een pagina over Hans Aussen,
onderduiker in Amsterdam, is toegevoegd.
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