
 

Nieuwsbrief Joods Groningen 2021-03  

Van de redactie  
Joods Groningen is blij te kunnen melden dat er nu officieel een samenwerkingsverband is met de 

Stichting Archief Muntendam. U kunt nu vanuit de homepage van Joods Groningen snel hun 

website bezoeken door op het logo te klikken. Evenementen die betrekking hebben op het Joodse 

leven in Muntendam zullen vermeld worden op de evenementenpagina van de website en 

Facebookpagina van Joods Groningen. Helaas zijn er door de overheidsmaatregelen nog geen 

activiteiten gaande. 

Enkele jaren vóór de website van Joods Groningen online kwam was de Facebook-pagina al actief. 

Op deze pagina worden activiteiten en informatie gedeeld die te maken hebben met de Joodse 

Groningers en de Joodse cultuur in de provincie Groningen. Daarnaast wordt na publicatie van een 

nieuw artikel op de website van Joods Groningen wordt hier melding van gemaakt op deze pagina.  

  

Dank aan…  
Marcel Wichgers voor het delen van zijn verslag over zijn tocht langs Joodse graven met Reint 

Wobbes. Dit verslag staat niet op de website van Joods Groningen maar kunt u wel downloaden en 

opslaan (zie hoofdstuk “Downloads” in deze nieuwsbrief). 

Henk Kalk en Anneke Kruizinga-Groen voor hun inspanningen om samenwerking tussen Joods 

Groningen en de Stichting Archief Muntendam tot stand te brengen.

  

Nieuwe verhalen  
Alexander Barnstijn 

Alexander Barnstijn wordt geboren op 5 november 1851 te Leeuwarden als jongste van de 8 

kinderen van Levij Salomon Barnstijn (Hoorn, omstreeks 1792 - Leeuwarden, 6 januari 1859) en 

Racheltje Levie Canter (Harlingen, 10 november 1806 - Groningen, 26 januari 1886). Na het 

overlijden van haar man vertrekt Racheltje op 24 april 1869 met 7 van haar kinderen van 

Leeuwarden naar Groningen. Lees verder…  

 

Leonard Barnstijn 

Leonard (Leo) wordt geboren in Groningen op 22 augustus 1885 als jongste van de 3 kinderen van 

Alexander Barnstijn (Leeuwarden, 5 november 1851 - Groningen, 25 maart 1939) en Jette 

Hichentlich (Groningen, 4 januari 1854 - Groningen, 9 februari 1893). Leonard is slechts 7,5 jaar oud 

https://www.joodsgroningen.nl/
https://www.facebook.com/joodsgroningen.nl
https://www.joodsgroningen.nl/alexander-barnstijn/


als zijn moeder overlijdt. Een half jaar later, op 20 augustus 1893, trouwt zijn vader met Saartje 

Gans. Lees verder…  

 

Levie Barnstijn 

Levie wordt geboren te Groningen op 11 april 1881 als oudste van de 3 kinderen van Alexander 

Barnstijn (Leeuwarden, 5 november 1851 - Groningen, 25 maart 1939) en Jette Hichentlich 

(Groningen, 4 januari 1854 - Groningen, 9 februari 1893). Louis is nog net geen 12 jaar oud als zijn 

moeder overlijdt. Een half jaar later, op 20 augustus 1893, trouwt zijn vader met Saartje Gans. 

Levie gaat door het leven als Louis.  Lees verder…  

 

Sigarenmagazijn A. Barnstijn 

Op 21 april 1906 wordt in het pand Folkingestraat nr. 21 Sigarenmagazijn 'Metropole' geopend. In 

het pand bevindt zich ook een sigarenfabriek. Eigenaar is Alexander Barnstijn, lees verder… 

 

  

Downloads  
Met Reint Wobbes langs Joodse graven 
Joodse begraafplaatsen staan weer volop in de belangstelling. Vele zijn er de laatste jaren 

opgeknapt. Dat was wel anders. Na de Tweede Wereldoorlog raakten ze in verval. In de synagoge 

in Groningen is een expositie te zien over Joodse begraafplaatsen in de provincie Groningen. 

Daarbij hoort ook een boek, getiteld Klein en groot zijn daar gelijk. Expositie en boek bevatten ook 

foto’s en beschrijvingen van de begraafplaatsen in Winsum, Warffum en Leens. Reint Wobbes uit 

Huizinge heeft zich verdiept in de symboliek, teksten en geschiedenis van Joodse graven. Download 

dit artikel. 

 

  

Gezocht 
Informatie winkeliers Folkingestraat 
Joods Groningen is op zoek naar personen die informatie, herinneringen, spulletjes en/of anecdotes 

hebben over de winkeliers en hun winkels in de Folkingestraat voor de Shoah. U kunt zich melden 

per e-mail aan info@joodsgroningen.nl.   

 

 

Evenementen  
Geen 

I.v.m. de huidige lockdown zijn er tot tenminste 1 april 2021 geen fysieke evenementen.  
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Adoptie van Joodse namen uit de Herewegbuurt in Groningen 
Van 10-16 mei 2021 wordt in de Folkingestraat Synagoge Groningen vorm gegeven aan de verhalen 

achter de Joodse namen. 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  
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