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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.

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

Deze maand....
Deze maand is weer een maand geworden met
veel nieuwe artikelen. In een van de interviews
in Israël verleden maand kwam Lorjé ter sprake
op de Utrechtsestraat. Lorjé, in een pand dat er
nog staat en bijzonder is en opvalt door de
gevel, staat nu op de site. Dat Miss Etam Joodse
roots heeft was mij niet bekend, ook deze
informatie staat er op.
Een bijzonder verhaal, dat te onbekend is, en ik
in Jerusalem hoorde, is het verhaal over
Transport 222. Er blijkt een documentaire over
geweest te zijn maar deze is vooralsnog niet te
achterhalen. Verder zijn er tal van toevoegingen
in het Amsterdamse deel bijgekomen.

In het Rotterdamse deel is de speurtocht
"vergeten geschiedenis" toegevoegd. Een flinke
wandeltocht die kan worden gelopen met
android-smartphones of de iPhone met de app
van 7scenes. Een vreemde wandeltocht die voert
langs belangrijke locaties in het Joodse
Rotterdam, locaties waar niets meer herinnert
aan toen vanwege het bombardement. In
Amsterdam staat de 2e digitale wandeltocht in
de steigers. 
De geschiedenis van het Joodse ziekenhuis is
toegevoegd aan de site. 
Verder is op beide sites een zoekmachine
aangebracht. Inmiddels staat er namelijk zoveel
op dat dit handig werd. 

deze maand op de Amsterdamse site:

2 mrt - een amateurfilmbeelden over 1941 -
1945 van Amsterdam en het Joodse deel van de
stad zijn toegevoegd aan de site. 

3 mrt - een verhaal over Miss Etam is
toegevoegd aan de site. 

4 mrt - kantoorvakhandel Lorjé uit de
Utrechtsestraat is toegevoegd aan de site. 

4 mrt - Een zoekmachine is aangebracht op de
site. 

5 mrt - Het verhaal over transport 222 staat nu
op de site. 

12 mrt - De Zwanenburgwal is toegevoegd aan
de site. 

17 mrt - de 2e digitale speurtocht is aangepast.

18 mrt - de pagina over de Achtergracht is
bijgewerkt. 

24 mrt - Het verhaal van japonnenfabriek Paul
Sittner staat op de site. 

28 mrt - De herinneringen van Ko Sturkop aan
de Van Alphenschool / Oudeschansschool zijn
toegevoegd. 

deze maand op de Rotterdamse site:

3 mrt - een verhaal over Miss Etam is
toegevoegd aan de site.

4 mrt - een zoekmachine is aangebracht op de
site.

17 mrt - de navigatie rond de Helmersstraat is
aangepast. Op het Rotterdamse deel is via
"straten" en "centrum" is meer informatie
makkelijker te vinden. 

17 mrt - de derde digitale speurtocht is in de
testfase. Nu in Rotterdam, beginnend op het
Hofplein, eindigend op de Oostzeedijk.

24 mrt - De pagina over het Joodse ziekenhuis
aan de Schietbaanlaan is uitgebreid met de
geschiedenis van dit ziekenhuis.
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