Nieuwsbrief Joods Groningen 2020-03
Van de redactie
Onlangs was Joods Groningen aanwezig op de expositie ‘Vrijheid met een zwarte rand’. Wat is deze
prachtig opgezet, petje af voor het werk van de studentes die deze expositie mogelijk hebben
gemaakt. Gebrek aan bezoekers is er dan ook niet. Doorlopend komen bezoekers binnen die gelukkig
op gepaste afstand alles kunnen bekijken. De vrijwilligers die de rondleidingen doen werkten die dag
aan de lopende band en kwamen amper aan een pauze toe.
Er was die dag ook een bezoeker die vertelde dat zijn ouders naast een familie Marcus gewoond
hadden. Het ging om een gemengd huwelijk waarvan de man joods was. Helaas werd deze toch
opgepakt en zij hebben zich altijd afgevraagd wat er met deze, zo aardige man, gebeurd was. Joods
Groningen is daar dus even in gedoken en heeft zijn verhaal toegevoegd.
Wilt u graag het verhaal van iemand op Joods Groningen toegevoegd zien dan mag u zelf een verhaal
indienen maar zoals u hierboven kunt lezen is soms alleen een enkel aangedragen gegeven of een
vraag soms al genoeg. Aan de hand van deze ‘snippers’ wordt dan onderzoek gedaan en vervolgens
worden verwerkt in het verhaal dat resulteert uit dit onderzoek.

Dank aan…
Dit keer dank aan Marcel Wichgers, medewerker Stichting Folkingestraat Synagoge, voor zijn
verhalen over de synagoge en het rabbinaatshuis.
Nehemia Mulder voor het aanleveren van het verhaal met vele documenten en foto’s over
zijn grootvader Alexander van Dam (1880-1947).
H.C. (Kees) Popijus voor zijn onderzoek naar het leven van, de in Zwijndrecht geboren, Jacob
Herman Meijer die naar Groningen verhuisde. Alsmede het leveren van een rijk
gedocumenteerd verhaal over deze persoon.

Wijziging / toevoeging menu’s
Home
•

Het menu ‘Home’ is niet meer te zien op de navigatiebalk maar bevindt zich nu
onderaan elke pagina als een icoontje.

•

De homepage van de site is gewijzigd, de pagina bevat nu alleen een korte
beschrijving en afbeeldingen die betrekking hebben op onderwerpen in de site.

Diversen
•
•

De pagina ‘Introductie’ die tot 13-08-2020 dienst deed als homepage, is nu te vinden
als sub-menu onder het menu ‘Diversen’
Het menu ‘Oproepen’ bevindt zich nu eveneens als sub-menu onder dit menu.

Gebouwen
•
•

Onder dit menu is nu het sub-menu ‘Synagogen’ te vinden waar vervolgens een lijst
van alle synagogen in weergegeven wordt.
Tevens is hier het sub-menu ‘Rabbinaatshuis’ aan toegevoegd.

Religie
•

Dit is een nieuw menu waaronder zich op dit moment alleen nog een overzicht van
de joodse feest- en treurdagen in 2020 bevindt.

Nieuwe verhalen
Alexander van Dam
Alexander (Sannie, Sanni of Sanny) van Dam werd geboren op 11 mei 1880 te Groningen als
4e kind van, in totaal 7 kinderen, van Fredrik (Frederik) van Dam (Groningen, 6 januari 1842
– Groningen, 9 februari 1927) en Clasina de Bruin (Arnhem, 3 mei 1841 – Groningen, 26
december 1909). Vader Frederik van Dam was koopman in lompen en onroerend goed, ook
zoon Alexander beoefende hetzelfde beroep. Het beroep van koopman (marskramer) was
lees verder…

Hartog Marcus
Hartog Marcus, geboren 13 juli 1877 te Groningen is het 3e kind van de 12 kinderen van
vleeschhouwer Marcus Marcus (Groningen, 9 mei 1846 - Apeldoorn,18 januari 1923) en Hindrika
Bambergen (Appingedam, 4 november 1850 - Groningen, 8 januari 1919). 1 zoon in dit gezin wordt
levenloos geboren en een ander, Izak wordt nog geen 2 jaar. Hartog wordt in het jaar 1897 ingelijfd
bij de Nationale Militie onder nummer 200. Lees verder…

Jacob Herman Meijer
Jacob Herman is op 8-2-1873 te Zwijndrecht geboren en is de zoon van Herman Abraham en
Eva Hamburger. Het gezin telt in totaal twaalf kinderen waarvan er drie op jonge leeftijd
overlijden. Zowel Jacobs vader als grootvader zijn van beroep slager. Hoewel hij de oudste
zoon is, treedt hij niet in de voetsporen van zijn (groot)vader. Op 8-6-1892 gaat hij inwonen
op Folkingestraat 285 bij Hartog Kisch. Lees verder…

J.A. Feithstraat

Er is nu een overzicht van alle joodse bewoners die in deze straat woonden ten tijde van de
Shoah. De meesten van hen zijn weggevoerd en nooit meer teruggekomen, lees verder…

Joodse Feest- en Treurdagen 2020
Op deze pagina vindt u een overzicht van deze dagen die plaatsvinden in 2020. In een later
stadium zal per feestdag een uitvoerige uitleg toegevoegd worden. Lees verder…

Rabbinaatshuis
Sinds 1890 staat op de hoek van de Folkingestraat en de Nieuwstad het Rabbinaatshuis. Het
gebouw was dienstbaar aan zowel de oude (1756) als de nieuwe synagoge (1906) ernaast.
Na de oorlog bood het onderdak aan zowel een christelijke knutselruimte als een twee-vaks
condoomautomaat. Tegenwoordig kan het publiek, lees verder…

Synagoge Kleine Folkingestraat
Na het verhaal van de eerste synagogen in Stad nu geschiedenis van de synagoge in de
Kleine Folkingestraat die uiteindelijk vervangen werd door de huidige synagoge, lees
verder...

Synagoge Folkingestraat
De kleine en onooglijke synagoge uit 1756 maakte in 1905, na bijna 250 jaar trouwe dienst,
op dezelfde plek plaats voor een nieuwe en veel opvallender opvolger. Wat restte waren de
ramen, deuren, kozijnen, ‘jufferhout’ en ‘een groote partij Brandhout’, bestemd voor de
hoogste bieder. Over de bouw van de nieuwe sjoel ontstond binnen de Groningse kille een
hoop gekibbel. Niet vanwege de opvallende Moorse stijl, maar om de kosten. Wie moest dat
betalen? Lees verder…

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

Virtuele wandeling
Maak een virtuele wandeling door de Folkingestraat Synagoge via de widget onder aan de pagina
met het verhaal over deze synagoge.

Evenementen
Vrijheid met een zwarte rand
Expositie over Joods Groningen na de bevrijding
Vanaf 17 juli gedurende gehele zomer 2020. 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 uitsluitend 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 van de provincie Groningen te bewaren door uw eigen familie
geschiedenis, herinneringen, documentatie, beeldmateriaal etc. in te sturen die betrekking hebben
op de joodse bevolking van de provincie Groningen. Uiteraard zal bij elk verhaal de bron vermeld
worden.

Volg Joods Groningen ook op Social Media

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

