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Welkom
Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op
de nieuwsbrief van de website
www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse
dochtersite. 
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.

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
en Duits, maar deze willen we ook vertalen in
het Hebreeuws. We zoeken nog hulp voor
Hebreeuws.

Contact 
Alleen per mail

Deze maand....
Deze maand is weer eeen maand geweest met
veel nieuwe zaken op de site, en ook meer dan
dat. Nadat verleden maand werd aangekondigd
dat er ook een pagina is op facebook en er
getwitterd wordt is het aantal lezers van de
nieuwsbrief en via de andere kanalen
spectaculair gestegen van 150 naar 270
mensen. En dat terwijl er geen andere promotie
wordt gepleegd. 

Andere websites
Deze maand is er contact geweest met het
Geheugen van Plan Zuid. Al lange tijd was er
sporadisch contact, mede omdat het Geheugen
van Plan Zuid veel overlap heeft met deze site.
Amsterdam Zuid heeft een grote Joodse
geschiedenis die na de machtovername door de
Nazi's in Duitsland begon. Behalve praktische
zaken en contacten wordt er nu ook over en
weer gelinkt en wordt de informatie die wordt
geboden completer.
Daarnaast is de website van Het Geheugen van
Plan Zuid zeer aan te bevelen en linken we
graag naar deze site. 

Aanvullingen
Deze maand weer veel aanvullingen op beide
sites. Verhalen over de synagoges die het Joods
Historisch Museum vormen waren - op de Grote
Sjoel na, nog niet opgenomen. Nu wel. 
In Rotterdam het bedrijf Stokvis, na een tip van
een lezer die het verhaal over de buren van
Stokvis las, Kaufmann's huidenhandel.
Het Liskwartier in Rotterdam is een bijzondere
wijk geweest, maar ook werden verhalen
aangepast en uitgebreid, zoals dat van Metz&Co
én een groot aantal pagina's werd technisch
aangepast.

Voorspoedig 2011
Afsluitend willen we ieder een voorspoedig 2011
wensen. In het voorjaar bestaat de Amsterdamse
site 4 jaar en de Rotterdamse 2 jaar en we
hopen ook in het komende jaar weer suggesties
van u te ontvangen waardoor de sites nog verder
kunnen worden uitgebreid.

deze maand op de Amsterdamse site:

18 dec - Waarom had Nederland in West Europa
het hoogste percentage vermoorde Joodse
landgenoten?

21 dec - Het artikel over de synagoge aan het
Obrechtplein was nog nooit geschreven. Nu wel,
foto's volgen. 

21 dec - Het verhaal van verzetsstrijder Rudolf
Hartogs staat op de site.

22 dec - Voor de oudere gelovigen in Betondorp
richtte Abraham Oznowicz in een vleugel van
het Verenigingsgebouw aan de Brink een
synagoge in. 

22 dec - Een pagina over architect Abraham
Oznowicz is toegevoegd. Informatie is
minimaal, dus wie wat weet..... 

25 dec - Het verhaal over het Joodse
jongensweeshuis staat hier. 

26 dec - de pagina over de Keizersgracht is
verbeterd en de informatie over Metz&Co is
uitgebreid. 

deze maand op de Rotterdamse site:

4 dec - Het bedrijf R S Stokvis & Zonen was een
Joods bedrijf. Het artikel is nog in opbouw, maar
een stuk staat al hier. 

12 dec - In het Liskwartier in Rotterdam
woonden voor de oorlog veel Joodse bewoners. 

18 dec - Waarom had Nederland in West Europa
het hoogste percentage vermoorde Joodse
landgenoten?

Aanwinst
Deze maand kwam een exemplaar van het
Gedenkboek ter gelegenheid van het 200-jarig
bestaan van het Nederlandsch-Israëlietisch
Jongensweeshuis Megadle Jethomim in het bezit.
In dit boek, waarvan er in 1938 maar 100
exemplaren van zijn uitgegeven, veel informatie
over het weeshuis. Interessante feiten staan
binnenkort op de site.
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28 dec - Het verhaal over de Grote Synagoge is
aangepast, de Dritt Sjoel is toegevoegd, de
Obbene Sjoel is toegevoegd en de Nieuwe
Synagoge is toegevoegd. 
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