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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 
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
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

Nieuw
Nieuw deze maand is dat we vanuit de
nieuwsbrief direct gaan linken naar de
betreffende artikelen. Dit naar aanleiding van
verzoeken van de lezers. Verder een aantal
nieuwe artikelen!

Plaquette
5 nov - Een gevonden plaquette, van brons, in
Zeewolde is de aanleiding om een extra
nieuwsbrief te verzenden. Van een van de lezers
van onze nieuwsbrief ontvingen wij de
waarschijnlijke oplossing van dit mysterie - de
vinders zijn gewaarschuwd en deze aanwijzing
wordt nu verder uitgezocht. We houden u op de
hoogte.

Isolatie
8 nov - Bij geschiedenis is een artikel
opgenomen over de anti-Joodse maatregelen die
tot de isolatie van deze bevolkingsgroep moest
leiden.

Vernietingskamp
12 nov - Dit deel van de geschiedenis moest nog
verteld worden. Een stuk over Auschwitz en
Auschwitz-Birkenau. Het artikel is nog in
ontwikkeling.

Nicolaas Witsenkade
16 nov - Bob Engelsman woonde op deze kade
en gaf hier uitgebreide informatie over. Deze
kade heeft nu ook een eigen pagina.

Nicolaas Witsenstraat
16 nov - Dat geldt ook voor de Nicolaas
Witsenstraat.

Batavierstraat
21 nov - Op Uilenburg lag ook - inmiddels
afgebroken - de Batavierstraat; met een stukje
over Hadjememaar.

Lippmann Rosenthal & Co
21 nov - Mede naar aanleiding van de plaquette
(extra nieuwsbrief) een artikel over deze bank.

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

SPECIALE AANDACHT DEZE MAAND 
Speciale aandacht voor de Lippmann, Rosenthal
& Co bank op de Nieuwe Spiegelstraat.

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. We hebben waarschijnlijk
hulp voor het Duits, maar we zoeken nog
steeds hulp voor Hebreeuws.

 

  © en website: bmwd / disclaimer

http://www.joodsamsterdam.nl/index.htm
mailto:%20info@joodsamsterdam.nl
mailto:%20info@joodsamsterdam.nl
http://www.joodsamsterdam.nl/nieuwsbriefextra.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/gesoorlogisolatie.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/gesoorlogauschwitz.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/strwitsenkade.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/strwitsenstraat.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/strbatavierstraat.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/gebbedrijflippmannrosenthal.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/gebbedrijflippmannrosenthal.htm
http://www.bmwd.nl/
http://www.joodsamsterdam.nl/divdisclaimer.htm

