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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 pdf-document
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

Personen - Jonas Daniël Meijer toegevoegd
19 okt - Als voorbereiding op een stukje over
het Jonas Daniël Meijerplein is een stuk over
Jonas Daniël Meijer toegevoegd.

Straten - Rivierenbuurt geschiedenis
toegevoegd.
20 okt - Een begin over de geschiedenis van de
Rivierenbuurt is toegevoegd.

Straten - Jodenbreestraat toegevoegd
22 okt - de Jodenbreestraat is toegevoegd.

Scholen - gereorganiseerd
27 okt - Na reacties hebben de scholen nu hun
eigen pagina gekregen - en er zijn bijdragen
van lezens van de site opgenomen (waaronder
een foto bij de Wilhelmina Catharinaschool.
HHet menu is hiervoor tevens aangepast.

Scholen - foto's bij de Wilhelmina Catharina
School
Oud leerling H H Niemeijer stuurde 2 foto's van
de Wilhelmina Catharinaschool toe, die op de
site geplaatst zijn,

Heintje en Louis Davids toegevoegd
4 nov - Een pagina over deze 2 artiesten is
toegevoegd.

Weesp
4 nov - Een pagina over de synagoge van Weesp
is toegevoegd.

Paleis voor Volksvlijt
7 nov - foto's van de sloop van de galerij naar
deze website gebracht.

Abraham Tuschinski
10 nov - een artikel over Tuschinski en zijn
bioscopen is toegevoegd.

Winkels
11 nov - Om ruimte te maken voor extra
informatie over Joodse winkels is dit gedeelte
van de site opgedeeld. Er zijn al foto's en
informatie toegevoegd.

Jacob Israël de Haan toegevoegd
11 nov - Een pagina over de schrijver is
toegevoegd.

Anne Frankboom gekapt?
13 nov - De kastanjeboom achter het
Achterhuis wordt op woensdag 21 november
gekapt. Het persbericht hierover is opgenomen
bij Anne Frank.
10 nov - update - de zgn. trekproef heeft

Synagoge Tuinbouwstraat
1 dec - Een pagina over deze synagoge in
Betondorp toegevoegd. Weinig bekend erover -
extra informatie is welkom.

Synagoge Oetewalerpad 
1 dec - Een pagina over deze synagoge is
toegevoegd.

Synagoge Linnaeusstraat toegevoegd
1 dec - Een pagina over deze synagoge is nog in
ontwikkeling.

Oproep: Synagoge Oeterwalerpad
Er wordt gewerkt aan een artikel over deze
synagoge. Informatie erover is moeilijk
verkrijgbaar. Het Oeterwalerpad is vlakbij de
Linnaeusstraat.

Transvaalbuurt toegevoegd
1 dec - Een artikel over deze buurt is
toegevoegd.

Oranje Vrijstaatschool toegevoegd
1 dec - Een artikel over deze basisschool in de
Transvaalbuurt - nu "De Kraal" is toegevoegd.

Tijdbalk toegevoegd
2 dec - Een tijdbalk is toegevoegd aan de site.
Deze zit nu nog buiten de site - wordt er later
zo mogelijk in geplaatst. Te vinden via
geschiedenis - oorlog - tijdbalk.

Aanvulling HEMA en Keizersgracht
7 dec - op de pagina over de HEMA en de de
pagina over de Keizersgracht zijn aanvullingen
aangebracht.

Jodenbreestraat - filmpje toegevoegd.
8 dec - Een filmpje van DMO over de
Jodenbreestraat is toegevoegd.

Lloydhotel - filmpje toegevoegd
8 dec - Een filmpje over het Lloydhotel is
toegevoegd.

Diamantindustrie - filmpje toegevoegd
8 dec - Een film over de diamantindustrie is
toegevoegd bij de Uilenburgerstraat en de Henri
Polaklaan.

Aletta Jacobs toegevoegd
14 dec - Een artikel over deze arts en feministe
is toegevoegd.

Elias van Tijn toegevoegd
15 dec - Een artikel over deze verzetstrijder
toegevoegd i.v.m. de onthulling van een
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Straten - Henri Polaklaan deels toegevoegd
16 sep - Er wordt gewerkt aan de Henri
Polaklaan.

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.
Oorlog - vooraf
30 sep - Een deel over de voorgeschiedenis van
de 2e wereldoorlog is toegevoegd.

Oorlog - begin
3 okt - Het deel over het begin van de 2e
Wereldoorlog in Amsterdam is afgemaakt.

Straten - Zeedijk toegevoegd
3 okt - Een bijdrage over de Zeedijk is
toegevoegd.

Straten - kopfoto gewijzigd
6 okt - Van diverse straten in het centrum is de
juiste kopfoto geplaatst.

Gebouwen
6 okt - geluk. De poort van de Uilenburgersjoel
stond open en daarom nu ook daarover een
bijdrage.

Fietstocht 1
7 okt - De fietstocht van Waterlooplein -
Ouderkerk aan de Amstel v.v. is klaar en staat
online. Fietstocht is pdf en word document,
wandeltocht 1 ook als wordcdocument bij de
downloads geplaatst.

uitgewezen dat de Anne Frankboom sterk
genoeg is en geen gevaar oplevert. 
20 nov - update - De rechter heeft bepaald dat
de Anne Frankboom voorlopig niet gekapt mag
worden, eerst moet het stadsdeel centrum
alternatieven onderzoeken.
22 nov - De directie van de Anne Frankstichting
maakt zich in een persconferentie sterk voor de
kap van de boom en kondigt aan desnoods
burgemeester Cohen in te schakelen i.v.m. een
noodkap.

Hannah Goslar toegevoegd
17 nov - een zeer uitgebreid artikel uit het
Duits vertaald. Het gaat over de beste vriendin
vam Anne Frank en geeft naast een beeld van
deze vriendschap ook inzicht in de
Jodenvervolging in Amsterdam.

Spuistraat toegevoegd
17 nov - De Spuistraat toegevoegd bij de
straten in het centrum.

Gerzon aangepast
17 nov - Het artikel over Gerzon aangepast en
uitgebreid na lezen van het boek "Het Huis
Gerzon"

Artikel lezer toegevoegd
20 nov - Een artikel over scholen op Uilenburg,
geschreven door Jaap Soesan, is toegevoegd.

Uilenburg toegevoegd 
23 nov - Naar aanleiding van bovenstaand
artikel is de informatie over Uilenburg
uitgebreid.

Plantage aangepast
24 nov - De algemene informatie over De
Plantage is aangevuld met een kaart uit 1829.

Henri Polak toegevoegd
24 nov - Een artikel over Henri Polak is
toegevoegd.

Paleis voor Volksvlijt bijgewerkt
25 nov - Het deel over het Paleis voor Volksvlijt
is bijgewerkt en een extra pagina toegevoegd
met een luchtfoto van april 1929, na de brand.

Herman Elte toegevoegd
28 nov - Een artikel over deze architect is
toegevoegd.

Tranvaalbuurt toegevoegd
28 nov - Er wordt gewerkt aan een artikel over
de Transvaalbuurt. Informatie is welkom.

Oproep: Synagoge Oeterwalerpad
Er wordt gewerkt aan een artikel over deze
synagoge. Informatie erover is moeilijk
verkrijgbaar. Het Oeterwalerpad is vlakbij de
Linnaeusstraat.

monument voor hem.

Kraaipanstraat toegevoegd
16 dec - Artikel over de Kraaipanstraat in de
Transvaalbuurt is toegevoegd.

Oude Schansschool
22 dec - Een artikel over de Oude Schanssschool
ontbreekt nog, foto's uit de 20er jaren zijn
toegevoegd.

Grote Synagoge
22 dec - Een pagina over deze synagoge is in
ontwikkeling.

Kamp Schoorl toegevoegd
22 dec - Eerste informatie over dit kamp is
toegevoegd

Bussenschuthofje toegevoegd
23 dec - Foto's en een pagina over het
Bussenschuthofje zijn toegevoegd.

Duizendkinderenschool
23 dec - een pagina over deze bewaarschool
aan de Rapebnburgerstraat is toegevoegd.

Beth hamidrasj ets haim
23 dec - een artikel over dit gebouw - hier als
synagoge - is toegevoegd.

Rapenburg toegevoegd
23 dec - voorbereiding om de Rapenburgstraat
toe te gaan voegen. Eerst een stuk over de
geschiedenis van dit "eiland".

Reserveringskampen toegevoegd
23 dec - informatie over de drie
reserveringskampen in Nederland is toegevoegd.

Werkkampen toegevoegd
23 dec - informatie over de werkkampen is
toegevoegd.

Davids
24 dec - Een flimpje toegevoegd aan de pagina
over Louis Davids.

Verdrag van Versailles
Een filmpje over dit verdrag toegevoegd aan de
geschiedenis van de oorlog.

  © en website: bmwd / disclaimer

http://www.bmwd.nl/
http://www.joodsamsterdam.nl/divdisclaimer.htm

