
 

Nieuwsbrief Joods Groningen 2021-02  

Van de redactie  
Heeft u genoten van die ouderwetse winterse temperaturen? Heeft u zich nog op het ijs gewaagd 

en een paar rondjes geschaatst? Hopelijk bent u de afgelopen weken wel zonder botbreuken of 

andere blessures doorgekomen veroorzaakt door sneeuw en ijs. Rond de woning van uw redacteur 

waren de straten gelijk ijsbanen en ook de parkeerplaatsen waren gevaarlijk glad. Alle reden om 

binnen te blijven waar de temperatuur een stuk aangenamer was. Inmiddels heeft de dooi ingezet 

en hebben we een weekend in het vooruitzicht dat ons echt lenteweer gaat brengen. 

Jammer genoeg zitten we op dit moment nog steeds in een lockdown wat ook betekent dat de 

archieven gesloten zijn waardoor diepgaand onderzoek voor Joods Groningen wat lastiger wordt. 

Zo zijn bijv. gezinskaarten bij de Groninger Archieven niet digitaal beschikbaar. Op deze kaarten is 

o.a. goed te zien wanneer en waar iemand gewoond heeft. Laten we hopen dat na 2 maart a.s. de 

lockdown opgeheven kan worden. Dan wordt iedereen vast en zeker een stuk vrolijker.

  

Dank aan…  
Dit keer dank aan Else Valk voor haar verhaal over paardenslager Hartoch Levitus en zijn familie.

  

Wijzigingen 
Familie Valk  

Het onderschrift onder de foto met de familie Valk is aangepast. Het nichtje op de foto blijkt de 

Shoah niet overleefd te hebben zoals eerder vermeld. 

 

Nieuwe menu’s toegevoegd  
Gebouwen  

Onder dit menu wordt nu psychiatrische inrichting Het Apeldoornsche Bosch vermeld. Reden 

hiervoor is dat ten tijde van de ontruiming door de nazi’s zich hier veel bewoners en personeel 

bevonden die in de provincie Groningen geboren zijn. 

Personen 
Onder dit menu wordt nu de Namenlijst van Het Apeldoornsche Bosch vermeld. 

 

https://www.joodsgroningen.nl/apeldoornsche-bosch/
https://www.joodsgroningen.nl/apeldoornsche-bosch/


  

Nieuwe verhalen  
Hartoch Levitus 

Hartoch Levitus wordt geboren op 26 april 1845 als 9e kind van Izaak Koppel Levitus (Wildervank, 

1802 - Muntendam, 12 december 1862). Zijn ouders krijgen 12 kinderen waarvan er slechts 6 

volwassen worden. Hartoch bezit een paardenslachterij/slagerij aan de Kerkstraat B 69 

(tegenwoordig is dit nummer 79). Zijn neven, de zonen van Jonas Filippus Valk en Jetta Valk-

Levitus, Hartoch’s jongere zus, zijn bij hem in dienst. Lees verder…  

 

Het Apeldoornsche Bosch 

Namenlijst slachtoffers van Het Apeldoornsche Bosch  

Joods Groningen heeft een namenlijst van slachtoffers van Het Apeldoornsche Bosch in .pdf 

formaat samengesteld. Het betreft een overzicht van bewoners en personeel van de inrichting die 

geboren zijn in de provincie Groningen. Lees verder… 

 

Vergeet mij niet 

Het poesiealbum van Jetta Slager  

Henriëtte Frederika (Jetta) Slager wordt geboren op 11 april 1925 in Winschoten. Ze is de dochter 

van Louiza Frederika Willemina Bargeboer (Winschoten, 15 januari 1897) en monteur Bernard 

Slager, (Winschoten, 18 april 1895). Louiza en Bernard trouwen op 18 december 1924 in 

Winschoten. Op 6 mei 1927 wordt in deze gemeente hun dochter Frederika Naatje geboren. 2 jaar 

na de geboorte van Jetta. Het gezin woont aan de Liefkensstraat 45 in Winschoten. 

 

Jetta heeft een poesiealbum dat zij waarschijnlijk van een oom en tante gekregen heeft. Pas zes 

jaar later, in 1938, laat Jetta het poesiealbum actief rondgaan. Het wordt gevuld met gedichten van 

lees verder... 

 

  

Evenementen  
Geen 

I.v.m. de huidige lockdown zijn er tot tenminste 2 maart 2021 geen fysieke evenementen.  

 

Adoptie van Joodse namen uit de Herewegbuurt in Groningen 
Update 

Van 10-16 mei 2021 wordt in de Folkingestraat Synagoge Groningen vorm gegeven aan de verhalen 

achter de Joodse namen. Het stratenplan van de Herewegbuurt wordt uitgelegd op de vloer. De 

straten worden ongeveer een meter breed. Bij de huisnummers worden panelen gehangen voor de 

bewoners waar voldoende informatie over bekend is. De gegevens van de andere bewoners zullen 

terug te vinden zijn d.m.v. op maat gemaakte kartonnen dozen. 

https://www.joodsgroningen.nl/hartoch-levitus/
https://www.joodsgroningen.nl/apeldoornsche-bosch/
https://www.joodsgroningen.nl/jetta-slager/


Naast de opstelling worden ontmoetingsmomenten georganiseerd, familiefilmpjes en foto's van 

familieleden getoond. 

Gezien het beperkte budget kunnen van de organisatoren kan er niet voor elke bewoner een 

paneel gemaakt worden. Daarom zijn giften welkom. Lees verder...  

 

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 

herinneringen aan Joodse personen, uw 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, informatie met elkaar uitwisselen 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  

   

  

https://www.joodsgroningen.nl/adoptie-joodse-namen/
https://www.facebook.com/groups/750341445142122
https://www.facebook.com/groups/750341445142122

