Nieuwsbrief Joods Groningen 2020-05
Van de redactie

We zitten alweer in de maand oktober, het weer is omgeslagen en het griepseizoen is
begonnen. Tegelijkertijd laait ook het akelige virus Covid-19 weer op en dat brengt allerlei
beperkingen op ons dagelijks leven met zich mee. In Groningen Stad is het ’s-avonds akelig
stil.
In de Folkingestraat Synagoge is men bezig met de verbouwing van het museale gedeelte
van dit prachtige gebouw. Dat betekent tijdelijk géén rondleidingen en toegang voor het
publiek. Achter de schermen wordt daar desondanks hard gewerkt, zo kunt u in november
genieten van het Julia Culp Festival, meer hierover verderop in deze nieuwsbrief.

Dank aan…
Dit keer dank aan Margriet Bakker die ons een mooie foto stuurde van gedenkstenen bij het
Quintusbos in Glimmen waarover een bericht geplaatst is op onze Facebook pagina.

Nieuwe menu’s toegevoegd
Personen
Onder het menu ‘Personen’ vindt u nu de tab ‘Artiesten’.

Nieuwe verhalen
Gompel Dwinger (trompettist)
Gompel Dwinger wordt geboren op 12 mei 1879 te Groningen. Hij is het 5e kind van
Salomon Dwinger (Leeuwarden, 1837 - Groningen, 1910) en Rebekka (Betje) Levie
(Groningen, 1840 - Groningen, 1931). Salomon en Rebekka hebben 3 zoons en 3 dochters
waarvan de 2 oudste zoons ( Marcus en Alexander) al overleden zijn vóór de geboorte van
Gompel. Het jongste dochtertje uit dit gezin, Grietje, wordt geboren in 1882, maar overlijdt
al in 1886. Gompel blijft over met zijn oudere zus Regina (Groningen, 1874 - Sobibor, 1943).
Gompel verhuist naar Arnhem waar hij vanaf februari 1899 inwoont bij het gezin van Jacob
Israël (Brummen 1838 - Arnhem, 1917) en Helena Wolff. Daar leert hij lees verder...

Sal Dwinger (violist)
Sal (Salomon) Dwinger is geboren op 29 januari 1906 te Rotterdam als enige zoon van de
muzikant/winkelier Gompel Dwinger (Groningen, 1879 - Auschwitz, 1942) en Sebilla Israël
(Arnhem, 1876 - Auschwitz, 1942). Op 30 juli 1907 wordt eveneens te Rotterdam zijn zus
Helena geboren. Als de grootvader van Sal in 1910 overlijdt verhuist het gezin Dwinger terug
naar Groningen waar vader Gompel lees verder...

Joodse begraafplaatsen – Jodenkamp
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…

Evenementen
‘Julia Culp Festival’
Lezing door Beno Hofman met concert
Julia Culp kwam in 1880 schuin tegenover de synagoge in Groningen ter wereld in een
Joodse artiestenfamilie. Vijftig jaar na haar overlijden organiseert Synagoge Groningen
samen met Musica Antiqua Nova in de Lutherse Kerk in Groningen het Julia Culp Festival
bestaande uit een lezing en een concert. 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

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.
Let op! Vermeld bij uw aanmelding wat uw familierelatie is tot dit stamouder echtpaar en/of
tot welke, hieruit voortgekomen, familie u behoort.

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

