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Welkom
Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op de nieuwsbrief van de website
www.Joodsamsterdam.nl. 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

geinteresseerden weten dat deze site bestaat.
26 augustus 1e wandeltocht klaar
De speurtocht van de oorspronkelijke website www.bigmoves.nl/Joodsamsterdam,
die voor scholen gemaakt was, is nu omgezet in een wandeltocht. Het is de eerste
wandeltocht die bij deze website hoort en de tocht gaat door het gebied van de
oorspronkelijke website, rondom de Amstel en het Frederiksplein. De tocht begint
en eindigt op het Frederiksplein. Via “diversen” is de tocht te vinden. Het is een pdfdocument dat kan worden gedownload en afgedrukt. Het beginpunt van de tocht is
makkelijk te bereiken, onder meer met tramlijn 4 vanaf het NS Station Rai of vanaf
het Centraal Station.
Den Texstraat toegevoegd
Een boekje van Dr. Henriëtte Boas, samen met de website www.Joodsmonument.nl,
zijn de bronnen waaeruit informatie is gehaald voor de Den Texstraat. Deze
onopvallende straat bij de Weteringschans heeft een indrukwekkende Joodse
geschiedenis. 158 bewoners van deze straat hebben de Tweede Wereldoorlog niet
overleefd, onder wie de vader van Henriëtte Boas, Marcus Boas.
Hugo van Win toegevoegd
31 aug - De bijdrage over Hugo van Win is toegevoegd bij Personen. Van Win
overleefde de oorlog in Berlijn, was Joods en kwam uit de Den Texstraat.
Benno Premsela toegevoegd
1 sep - De bijdrage over Benno Premsela is toegevoegd.
Wandeltocht 1 aangepast
1 sep - Op wandeltocht 1 zijn een paar aanpassingen gedaan - zo zijn alle terug te
vinden zaken op de site als highlight aangegeven in de wandeltocht.
Begraafplaats Zeeburg toegevoegd.
1 sep - De begraafplaats Zeeburg is toegevoegd bij "straten", "Zeeburg". Korte
informatie stond al bij "Cultuur" en "dood".
Zeeburg - Oostelijke Handelskade toegevoegd
De informatie over het Lloyd Hotel is nu ook bereikbaar via de straten.
Religie - Synagoge toegevoegd
8 sep - De schematische bouw van de synagoge is toegevoegd.
Religie - Bar/Bat Mitswah toegevoegd
8 sep - Een artikel is toegevoegd, link naar SchoolTV Beeldbank
Straten - Henri Polaklaan deels toegevoegd
16 sep - Er wordt gewerkt aan de Henri Polaklaan.
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Geschiedenis - Verschil toegevoegd
17 sep - De pagina over het verschil tussen Asjkenazisch en Sefardisch is van de
oude site naar de nieuwe overgezet.
Diversen - verbeteringen, menu
17 sep - Tal van verbeteringen zijn aangebracht het menu bij personen is in
groepen verdeeld.
Schrijvers - Abel Herzberg toegevoegd
17 sep - Bijdrage over deze schrijver toegevoegd.
Wetenschap - Lea Dasberg toegevoegd
17 sep - bijdrage toegevoegd
Dood- Beth Haim toegevoegd
23 sep - Een foto-impressie en een artikel over Beth Haim toegevoegd. Menu
verandert, deel bij Dood bevat nu ook een submenu.
Barlaeus
23 sep - Onderdeel over het Barleaus Gymnasium gereed
Ben Israel
23 sep - Menasseh Ben Israel toegevoegd
Gebouwen - IJsbreker toegevoegd
Als voorbereiding voor de tocht lang de Amstel is de IJsbreker toegevoegd.
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.
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