Van de redactie
In het onderzoek naar verhalen voor de website van Joods Groningen gaat heel veel tijd
zitten. Dit beperkt zich namelijk niet alleen tot het online doorzoeken van archieven en
databanken. Het vergt ook fysieke bezoeken aan de provincie voor onderzoek in de
Groninger Archieven of op locatie. Daarnaast gebeurt het steeds vaker dat er gesprekken
plaatsvinden met instanties of personen die informatie hebben.
Behalve onderzoek moet uiteraard de website ook onderhouden worden en dan bedoel ik
het gedeelte achter de schermen. Dit keer was een grote update nodig van WordPress, het
platform waar de site op draait. Hiertoe behoorde tevens het vernieuwen van de database
dat behoorlijk wat tijd in beslag nam. Soms kan het aantal nieuwe verhalen dan iets minder
zijn en is de nieuwsbrief later dan u gewend bent zoals dit keer het geval is.

Dank aan…
Dit keer dank aan Rob Snijders voor zijn tip over het briefje waarmee de familie van Philip
Mok verraden is.

Nieuwe menu’s toegevoegd
Cultuur
Onder het menu ‘Cultuur’ vindt u nu de tab ‘Begraafplaatsen’ met 2 sub-menu’s

Nieuwe verhalen
Historie der Joden in Appingedam
Appingedam behoort niet tot de grootste, maar wel de oudste joodse gemeenschappen van
Nederland. Vanaf de veertiende eeuw doen volksverhalen de ronde over enkele joden in
Groningerland. Vóór 1525 zouden 3 joden een zilveren hostiekelk gestolen hebben met
daarin gewijde ouwel uit de kerk van Solwerd, ongeveer 10 minuten gaand van Appingedam.
De eerste officiële vermelding van vestiging van joden in de stad dateert van 1536. Joest
Muesken de Joede, lees verder...

Philip Mok

Philip Mok woonde met zijn vrouw Sara Boers in huis aan de Van Speykstraat 1 te
Groningen. Even leek het er op dat het gezin met rust gelaten zou worden tijdens de
oorlogsjaren tot zij verraden werden lees verder...

Joodse begraafplaatsen – Algemene informatie
Met de komst van de joden in de provincie waren er uiteraard ook begraafplaatsen nodig.
Joodse begraafplaatsen liggen over het algemeen buiten de bebouwde kom omdat een lijk
als de hoogste graad van onreinheid gezien wordt. Dat een begraafplaats gewijd is volgens
de joodse religieuze wetten doet lees verder…

Index Joodse begraafplaatsen
Dit is een overzicht van alle joodse begraafplaatsen in de provincie Groningen. In een later
stadium zal elke begraafplaats afzonderlijk uitgebreid beschreven worden. Ga naar deze
pagina…

Evenementen
‘Vrijheid met een zwarte rand’
De expositie ‘Vrijheid met een zwarte rand’ in de Folkingestraat Synagoge over Joods
Groningen na de bevrijding is verlengd. U kunt deze expositie nog bezichtigen tot 27
september 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.

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.

Facebook groep Groninger Familie van Dam

Groninger Familie van Dam
Privé groep · 50 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.

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? Stuur dan een e-mail naar info@joodsgroningen.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor ingeschreven heeft. Wilt u deze niet meer
ontvangen dan kunt u zich hier afmelden

