
 
 

Van de redactie 
De tijd gaat snel. Dit is alweer de 2e nieuwsbrief van Joods Groningen. In de tussentijd zijn de 
maatregelen rondom het Corona virus verder versoepeld en kunnen we weer overal gaan en 
staan met in achtneming van 1,5m afstand van elkaar. Misschien een mooie gelegenheid om 
eens een kijkje te nemen in Streekmuseum Balderhaar-Kloosterhaar waar zo veel Groningse 
mannen te werk gesteld zijn geweest.  
 

 
 

Dank aan… 
Dit keer dank aan Freddie Ekkel van Streekmuseum Balderhaar-Kloosterhaar voor de warme 
ontvangst met rondleiding en zijn bijdragen aan Joods Groningen. Er is nu een 
samenwerkingsverband tussen dit streekmuseum en Joods Groningen. 
 
Nehemia Mulder voor het aanleveren van correcties en het verhaal met vele foto’s over zijn 
grootvader Nehemia van Dam. 
 

 
 

Aanvullingen 
 

Louis Goudsmit 
De pagina over Louis Goudsmit is voorzien van aanvullende informatie, een foto en een 
correctie. 
 

Synagoge Steentilstraat 
De laatste alinea is hier gecorrigeerd. 
 

 
 

Nieuwe menu’s toegevoegd 
 

Cultuur 
Onder het menu ‘Cultuur’ vindt u als eerste onderwerp algemene informatie over het 
fenomeen Stolpersteine. Bekijk deze pagina hier 
 

 
 

http://www.dorpsarchiefkloosterhaar.com/
http://www.dorpsarchiefkloosterhaar.com/
https://www.joodsgroningen.nl/nehemia-van-dam/
https://www.joodsgroningen.nl/stolpersteine/


Nieuwe verhalen 
 

In Assen begraven 
Een aantal Groningers is in Westerbork overleden en ligt begraven op de joodse 
begraafplaats aan de Oude Haarweg in Assen. Hier een overzicht van de slachtoffers die ten 
tijde van hun deportatie naar Westerbork nog in de provincie Groningen woonden, lees 
verder... 
 

Nehemia van Dam 
Nehemia van Dam is geboren op 18-10-1906 te Groningen als 4e zoon van Alexander van 
Dam (Groningen 1880 - Groningen 1947) en Antje Jasper (Leeuwarden 1882 - Groningen 
1966). Vijf jaren na lees verder... 
 

Samuel Woltjer 
Samuel (Sam) Woltjer wordt geboren op 21 juni 1912 in Slochteren als oudste zoon van 
timmerman Hendrik Woltjer, (Oostwold gem. Midwolda 1862 - Groningen 1954) en Vogelina 
Bollegraaf, (Kolham gem. Slochteren 1889 - Groningen 1969). Hendrik en Vogelina krijgen 3 
kinderen. Vader Hendrik was voor zover bekend niet-joods, waarschijnlijk heeft zijn vrouw 
de Shoah lees verder… 
 

Samuel Woudstra 
Samuel Woudstra wordt geboren in Noordwolde in de gemeente Weststellingwerf op 13 april 1864 
als oudste zoon van de 5 kinderen van winkelier Mozes Jacob Woudstra (Noordwolde 1835 - 
Ooststellingwerf 1874) en Betje Samuel Lehmans (Amsterdam 1836 - Leek 1932). Samuel trouwt op 7 
mei 1896 in Winschoten met lees verder… 

 

Werkkamp Balderhaar 
Werkkamp Balderhaar werd in 1938 gebouwd. Het was oorspronkelijk bedoeld als 
werkkamp in het kader van werkverschaffing en lag aan de Verlengde Broekdijk bij het dorp 
Kloosterhaar. In 1939 werd het overgenomen door de Rijksdienst voor de werkverruiming. 
Er was plaats voor 96  personen verdeeld over 2 barakken. Hier hebben tot januari 1942, 
lees verder… 
 

Werkkamp Kloosterhaar 
Kamp Kloosterhaar was, evenals Kamp Balderhaar, oorspronkelijk opgezet als 
werkverschaffingsproject voor werkloze Nederlandse mannen. Hiervan zijn er meerdere, in 
met name Noord- en Oost-Nederland, opgezet enkele jaren vóór WOII. De kampen waren 
min of meer gelijk ingericht. In april 1942  werd opdracht gegeven het kamp te ontruimen en 
voor te bereiden op de komst van joodse arbeiders in de leeftijd van 17-55 jaar. De eerste 
groep die, lees verder… 
 

 
 

https://www.joodsgroningen.nl/in-assen-begraven/
https://www.joodsgroningen.nl/in-assen-begraven/
https://www.joodsgroningen.nl/nehemia-van-dam/
https://www.joodsgroningen.nl/samuel-woltjer/
https://www.joodsgroningen.nl/samuel-woudstra/
https://www.joodsgroningen.nl/werkkamp-balderhaar/
https://www.joodsgroningen.nl/werkkamp-kloosterhaar/


Nieuwe Media 
Film 
‘De Zwarte Bladzijde’ een film over Kamp Kloosterhaar van Omroep NOOS. 
 

 
 

Evenementen 
‘Vrijheid met een zwarte rand’ is een expositie Folkingestraat Synagoge over Joods 
Groningen na de bevrijding. Kijk hier voor meer informatie. 
 
Organiseert u of uw organisatie een evenement dat relateert aan Joods Groningen dan kunt 
u dit melden per email aan info@joodsgroningen.nl. Uw evenement wordt dan weergegeven 
op de evenementen pagina van Joods Groningen. 
 

 

 

Facebook groep Groninger Familie van Dam 

 

Groninger Familie van Dam 
Privé groep · 48 leden 

Lid worden 
  

Deze groep is bedoeld voor iedereen die afstamt van Gomprecht Abrahams van 
Dam en Froukje Salomons Cohen. In deze groep kunnen familieleden contact 
leggen met elkaar, de familiebanden aanhalen etc. 

 

 
 

Wat is úw verhaal? 
Ook ú kunt helpen het Joods Erfgoed in de provincie Groningen te bewaren door uw eigen familie 
geschiedenis, documentatie, foto’s etc. in te sturen die betrekking hebben op de joodse bevolking 
van de provincie Groningen. Uiteraard zal bij elk verhaal de bron vermeld worden. 
 

https://www.joodsgroningen.nl/media/
https://www.joodsgroningen.nl/werkkamp-kloosterhaar/
https://www.synagogegroningen.nl/
https://www.joodsgroningen.nl/evenementen/
mailto:info@joodsgroningen.nl


 

 
 
Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u informatie waarvan u denkt dat dit op Joods 
Groningen thuis hoort? Mail dan naar info@joodsgroningen.nl 

Volg Joods Groningen ook op Social Media 

  

  
 

https://www.facebook.com/joodsgroningen.nl/
https://twitter.com/JoodsGroningen

