
 

Nieuwsbrief Joods Groningen 2021-08  

Van de redactie  

Wie wel eens op de hoofdpagina van Joods Groningen komt heeft natuurlijk de blokken met 

afbeeldingen gezien. Elk van deze afbeeldingen brengt u naar een (index)pagina m.b.t. het 

desbetreffende onderwerp. Tot op heden was daar één uitzondering op, onder de afbeelding met 

het gedenkteken “Het Voorgesneden Paradepaard” zat geen link naar een pagina. Vanaf nu kunt u 

ook op deze afbeelding klikken. Vervolgens komt u terecht op een index-pagina met monumenten 

en gedenktekens die op Joods Groningen besproken worden. 

Verder vindt u in deze nieuwsbrief weer de nodige nieuwe verhalen en evenementen. 

 

Wijziging /Toevoeging 
Menu’s 

Het sub-menu “Monumenten” is toegevoegd onder het menu “Diversen”. Onder dit sub-menu kunt 

u de index-pagina vinden van monumenten en gedenktekens die genoemd worden op Joods 

Groningen. 

Het sub-menu “Media-Index” is toegevoegd aan het keuze menu “Media” 

Pagina’s 

De lay-out van de pagina “Media Index” is aangepast. I.p.v. 3 zijn er nu 2 kolommen zodat er meer 

ruimte is voor de langere titels van de diverse media.

 

Nieuwe Verhalen 
Izaäk Gans 
Izaäk Gans wordt geboren op 27 december 1891 in Aduard en is één van de drie zoons van 

veehandelaar David Gans (Aduard, 14 december 1856 - Groningen, 17 januari 1937) en Grietje 

Rosenbaum (Zuidlaren, 19 februari 1866 - Groningen, 21 januari 1938). Lees verder… 

 

Rebekka Benninga 
Rebekka wordt geboren op 29-07-1881 te Eenrum als jongste van de 3 kinderen van Jakob Benninga 

(Pieterburen gem. Eenrum, 26 juni 1845 - Eenrum, 18 augustus 1935) en Rozalina Kussel (Doesburg, 

16 januari 1841 - Eenrum, 11 augustus 1909). Haar oudere zusje Henriëtte overlijdt al als zij slechts, 

lees verder... 

 

https://www.joodsgroningen.nl/
https://www.joodsgroningen.nl/monumenten-index/
https://www.joodsgroningen.nl/monumenten-index/
https://www.joodsgroningen.nl/media-index/
https://www.joodsgroningen.nl/media-index/
https://www.joodsgroningen.nl/izaak-gans/
https://www.joodsgroningen.nl/rebekka-benninga/


Verbeeld Verleden 
De Folkingestraat en de omliggende straten en steegjes vormden in de 19e en de eerste helft van 

de 20e eeuw het centrum van de Jodenbuurt in de stad Groningen. De Tweede Wereldoorlog 

maakte hier abrupt een einde aan. In 1941 telde de Joodse Gemeente in de stad nog 2.843 leden. 

Op 10 juli 1942 begonnen de eerste deportaties van de Joden uit de stad en, lees verder... 

 

Galgal Hamazalot 
Dit kunstwerk kunt u vinden in de Folkingestraat waar het zich uitstrekt over de gehele straat. Wat 

is de betekenis ervan, waarom ligt dat daar en wie heeft het gemaakt? Kijk hier voor meer 

informatie… 

 

Portaal 
Waarom zit er een bronzen deur in een pand aan de Folkingestraat en wie is maker daarvan? Dat 

kunt u hier lezen. 

 

Het Voorgesneden Paradepaard 
Dat is de naam van dit prachtige kunstwerk dat zich bevindt in de Folkingestraat tussen de gevels 

van Folkingestraat 23 en 25. Het is gemaakt ter herinnering aan de Joodse paardenslager die hier 

zijn winkel had, lees verder... 

 

Zonder Titel 
Dat is de naam die gegeven is aan een serie gedenktekens in de Folkingestraat. Waar deze zich 

bevinden en waarom kunt u hier lezen. 

 

Ook Hier 
Is de naam van een gedenkteken dat je misschien niet gezien hebt als je door de Folkingestraat 

gelopen bent. Dat is niet vreemd want dit gedenkteken zit bijna verborgen op een bijzondere 

plaats. Lees verder… 

 

Nieuwe Media 
e-Books  
Het boek “Joodse Stadjers” van Stefan van der Poel is te lezen en/of downloaden als .pdf document 

en toegevoegd aan de lijst met e-books. Ga naar de pagina… 

Documentaires en Presentaties  
De documentaire van Hanna Westerink over de Joodse gemeenschap in Groningen is toegevoegd. 

Ga naar de pagina…  

https://www.joodsgroningen.nl/verbeeld-verleden/
https://www.joodsgroningen.nl/galgal-hamazalot/
https://www.joodsgroningen.nl/portaal/
https://www.joodsgroningen.nl/voorgesneden-paradepaard/
https://www.joodsgroningen.nl/zonder-titel/
https://www.joodsgroningen.nl/ook-hier/
https://www.joodsgroningen.nl/e-books/
https://www.joodsgroningen.nl/media/


Een interview met ontwerper Piet Cohen en Geert Volders over de jubileum expositie en de 

synagoge in Groningen Ga naar de pagina… 

 

Nieuwe Evenementen 
Audiotour Synagoge Groningen 
Doorlopend tijdens de openingsuren van de synagoge 
Het is nu mogelijk om bij de balie van de synagoge een audiotour te verkrijgen. U gebruikt hiervoor 

uw eigen smartphone. Er zijn enkele apparaten aanwezig die u kunt lenen voor het geval u niet over 

een smartphone beschikt. 

In de audiotour neemt Bertien Minco u mee langs de momenten in haar familiegeschiedenis 

waarbij de synagoge in de Folkingestraat of de joodse gemeenschap in Groningen aanwezig was. 

Bertien Menco is geboren in Groningen in de jaren ’60. Ze is opgegroeid in de joodse gemeente, 

waar haar grootouders en andere familieleden jarenlang deel vanuit maakten. Haar ouders hebben 

zich in de jaren ’70 ingezet voor de restauratie en herinwijding van de synagoge. 

De audiotour wordt aangeboden in het Nederlands, Engels en Duits. Lees verder... 

 

Niki Jacobs zingt de Mauthausen liederen van Theodorakis  
Zondag 3 oktober 2021 – 16:00 uur 
Niki Jacobs zingt al meer dan twintig jaar in het Jiddisch voor een groot publiek over de hele wereld. 

Zij wordt internationaal gezien als een van de beste vertolkers van het Europese Jiddische lied. The 

Ballad of Mauthausen, lees verder… 

 

Klezmer Society: Dos Klezmer Shifl  
Zondag 10 oktober 2021 – 14:30 uur 
Dos Klezmer Shifl, een stads Klezmerconcert, in én over Groningen! 

The Klezmer Society speelt een Klezmer concert met de allermooiste nieuwe en traditionele 

klezmerstukken. Voor of na het concert kan een stadswandeling door Joods Groningen worden 

gemaakt. Lees verder… 

 
 

Lopende Evenementen  

Expositie “Design for living, living for design” 
25 juli – 01 oktober 2021 
40 jaar Groningse Synagoge van Piet Cohen 

Dit jaar is het veertig jaar geleden dat de synagoge in Groningen opnieuw in gebruik werd 

genomen. Dat gebeurde in een splinternieuw interieur, ontworpen door industrieel ontwerper Piet 

Cohen. 

https://www.joodsgroningen.nl/media/
https://www.synagogegroningen.nl/audiotour
https://www.synagogegroningen.nl/agenda
https://www.synagogegroningen.nl/agenda


Dit veertigjarig jubileum is een mooie aanleiding om deze zomer in de Groningse sjoel een expositie 

over deze veelzijdige Joodse ontwerper te organiseren. Met een titel die veel over Piet Cohen en 

zijn werk zegt: Design for living, living for design. Over Piet Cohens leven, zijn Groningse 

sjoelontwerp en zijn vele ontwerpen die variëren van badkameraccessoires tot judaïca. Lees 

verder… 

 

Expositie “Joods Erfgoed en Pekelder Zilverschatten” 
20 juni – 31 oktober 2021 
Kostbaar toraschild 

Aanleiding voor de expositie is de recente verwerving van het toraschild van de kille Pekela door het 

Museum Het Kapiteinshuis (een toraschild is een versiersing van zilver op de toramantel die de 

torarol omhult). Het schild werd in 1906 gemaakt door twee zilversmeden uit Groningen: R. van 

Weering en J. van Duinen, en door de vrouwengroep van de synagoge: Bigdei Koudesj (‘kleren van 

heiligheid’) geschonken. Lees verder… 

 
 

Evenementen in 2022  
Elke naam telt 
8-15 mei 2022 
In de Folkingestraat Synagoge Groningen wordt vorm gegeven aan de verhalen achter de Joodse 

namen uit de Herewegbuurt. De datum van dit project is uitgesteld en vindt nu plaats plaats van 8-

15 mei 2022. Meer informatie...  

 

Geef ook úw evenement op! 

Organiseert u of uw organisatie een evenement dat relateert aan de Joden en het Joodse leven in 

de provincie Groningen, dan kunt u dit melden per e-mail aan info@joodsgroningen.nl. Uw 

evenement wordt dan weergegeven op de evenementen-pagina van Joods Groningen.  

 
 

 Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u (aanvullende) informatie waarvan u denkt dat dit 

op Joods Groningen thuis hoort? Stuur dan een e-mail naar info@joodsgroningen.nl  

https://www.joodsgroningen.nl/design-for-living/
https://www.joodsgroningen.nl/design-for-living/
https://www.joodsgroningen.nl/expositie-kapiteinshuis/
https://www.joodsgroningen.nl/adoptie-joodse-namen/
mailto:info@joodsgroningen.nl

