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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.

Voorwoord 
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de
wijzigingen en toevoegingen op de website
joodsamsterdam.nl en joodsrotterdam
gedurende de maand voor het verschijnen
van de nieuwsbrief.

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
met dit stuk geschiedenis. 

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

Boeken
Een aantal boeken die op de site genoemd
worden zijn bijeen gebracht op de
boekenpagina.

Een zeer korte nieuwsbrief deze maand en
dat komt er deze maand heel hard gewerkt
is aan het overzetten van de Amsterdamse
site naar een soortgelijke vormgeving als de
Rotterdamse site al had. Een vormgeving
met grotere letters, een duidelijke en niet
priegelige opmaak en veel beter
doorzoekbaar.

Een klus waar ik overigens heel lang over
getwijfeld heb, want bestond de
Rotterdamse site uit ruim 500 pagina's, de
Amterdamse heeft er 1400. Deze moeten
pagina voor pagina worden omgezet, dan
kan de site life en daarna moet de links in
pagina's stuk voor stuk gecontroleerd
worden. Fase 1 is bijna klaar en ik verwacht
dat u volgende week de nieuwe site zal zien
verschijnen. Daarna komt fase 2, het
controleren van de links en ik hoop dat voor
20 juni af te ronden. Daarna zullen er vast
nog wat kinderziektes zijn, maar die
verdwijnen vanzelf. 

Het is bijna teveel werk, maar door deze
investering in tijd is de website klaar voor de
komende jaren. En aangezien we in de
komende jaren doorgaan - dat is tenminste
het plan - is het goed dat deze stap nu
genomen wordt. Daarnaast is de site te
raadplegen op telefoons, tablets en
computers. Wanneer de site gaat verschijnen
stellen we feedback op prijs. Wanneer u
bepaalde links heeft opgeslagen bij uw
favorieten moet u er rekening mee houden
dat u daarmee voorlopig nog naar de oude
site kan, maar dat de nieuwe pagina's niet
het oude internetadres konden behouden.
Via het groene loepje aan de linkerzijde van
de site kunt u deze goed doorzoeken en
wordt het verhaal snel gevonden. En mocht
u iets missen - laat het ons weten voor de
oude site verwijderd wordt. Overigens
houden we altijd een backup, dus echt weg
is iets nooit.

Verder denk ik dat u ook deze nieuwsbriefg
voor de laatste keer in deze vormgeving zak
zien, ook dat gaat veranderen. En onze wens
die al 9 jaar uit stond, het verhalen van het
achtergrondverhaal in het Hebreeuws, gaat
binnenkort echt gebeuren.

Dus, maar 6 verhalen deze keer, maar al
heel snel de voltooiing van de verhuizing
van de websites. 

deze maand op de Amsterdamse site:

2 april - de informatie over de Tugelaweg is
uitgebreid. 

3 april - Salomon Tas, van de Lange

deze maand op de Rotterdamse site: 

1 april - Guus Sanders ging in het verzet in
de 2e Wereldoorlog nadat hij zijn vrouw en
kinderen in veiligheid had gebracht. 
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Vertalingen
Bij alle hoofdgroepen is er een index
opgenomen. Deze is ook vertaald in het
Engels en Duits, en het Hebreeuws. De
Hebreeuwse vertaling moet nog
gecontroleerd worden.

Contact 
Alleen per mail 

Facebook
Via deze link.

Houtstraat hoorde bij de Indonesische elite.

30 april - recensie
Deze maand kwam de Gids van Joods
Erfgoed in Nederland uit, via deze link een
recensie. 

9 april - Kosman & Houtman was een
matzebakker in Rotterdam. 

18 april - het echtpaar Kiek waren in het
begin van de vorige eeuw vader en moeder
van het Joods Weeshuis te Rotterdam. Ze
werden in 1903 in de pers geëerd. 
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