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Welkom en een gezond 2009
We wensen alle lezers van de website een
gezond 2009 toe.
Verder 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

Deze maand
Er is deze maand veel gedaan aan de website.
Een overzicht vindt u hieronder.
Blog en nieuwjaarswens
In de blog deze maand een terugblik én een
wens voor 2009.

site zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk Samenwerking
3 dec - Er is al geruime tijd contact tussen het
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

Centrum voor Onderzoek naar de Geschiedenis

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

13 dec - 2 scholen die in de oorlog werden
aangewezen als Joodse school zijn toegevoegd.
Herinneringen aan deze scholen zijn van harte
welkom.
E J van Detschool
14 dec - Na de A B Davidssschool kon ook een
stukje over de E J van Detschool niet uitblijven.
Sport

der Nederlandse Joden van de Universiteit van

14 dec - Ook sport heeft in Joodse Amsterdam

gaan samenwerken. Het centrum en wij hebben

Voetbal is klaar, boksen is nog in ontwikkeling.

Jeruzalem en Joodsamsterdam.nl. Dit contact was een belangrijke rol gespeeld,
per mail, nu is er een ontmoeting geweest en we waaronderbijvoorbeeld voetbal en boksen.
hetzelfde doel. Het centrum beschikt over veel
materiaal waarvan zo mogelijk gebruik van
gemaakt gaat worden.
Spinoza

Lloyd Hotel
22 dec - De artikelen over het Lloyd Hotel zijn
vertaald in het engels.

6 dec - Op 24 november jl. heeft Baruch Spinoza Verversstraat
een standbeeld gekregen aan de
22 dec - Een artikel over de Verversstraat is
Zwanenburgerwal. Het stuk over Spinoza en een toegevoegd.
foto van het standbeeld via deze link.
Plantage Middenlaan

6 dec - foto toegevoegd van Beth Sjalom en de
Deze site heeft geen advertenties en heeft geen opmaak herzien.
commercieel karakter. Deze site wil een plek
Plantage Parklaan
geven aan de Joodse sporen in Mokum en
respectvol deze sporen, de mensen en de

Scholen Plantage Doklaan

Staalstraat
24 dec - Een artikel over de Staalstraat kon na
de Verversstraat niet uitblijven.
Oproepen:

7 dec - de Plantage Parklaan is toegevoegd.

Behalve ideeen en suggesties zijn aanvullingen

Update Valkenburgerstraat

straten en buurten van harte welkom.

7 dec - Een update over de eerste steen van

en verhalen over de besproken gebouwen,

Hartog Polak is toegevoegd.

SPECIALE AANDACHT DEZE MAAND

A B Daviddschool toegevoegd

Lippmann, Rosenthal & Co bank op de Nieuwe

7 dec - de A B Davidsschool aan de
Valckenierstraat is toegevoegd.
Zionisme
7 dec - een artikel bij geschiedenis over
zionisme is toegevoegd.
Herman Elteschool
9 dec - Ontbrekende gegevens over de
leerkrachten van de Herman Elteschool zijn
aangevuld door medewerking van
herinneringscentrum Westerbork, waar in het
kader van het project "Een naam en een gezicht"
onderzoek gedaan was naar deze mensen.
Werkkampen
10 dec - Een algemeen stuk is toegevoegd over
de werkkampen alsmede een verwijzing naar een

Ook deze maand speciale aandacht voor de
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
Engelsen Duits , maar deze willen we ook
vertalen in het Hebreeuws. We zoeken nog hulp
voor Hebreeuws.

nieuwe website over de werkkampen van
Herinneringscentrum Westerbork.
Tip Top theater
10 dec - begonnen met een artikel over dit
legendarische theater aan de Jodenbreestraat.
Duits
12 dec - De hoofdindex van de beginpagina is nu
ook in het Duits vertaald.
Palacheschool
13 dec - Artikel over de Palacheschool op de
Lepelkruisstraat is uitgebreid, onder andere met
een foto.
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