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Van de redactie : 
De wintertijd is 2 weken geleden ingegaan met als gevolg dat het ineens al heel vroeg donker is. Of 
het een “echte” winter wordt zullen we nog even af moeten wachten. Ondertussen is Joods 
Groningen alweer toe aan de op 1 na laatste nieuwsbrief van 2021. Eigenlijk had uw redacteur een 
stuk willen plaatsen over de Joodse gemeenschap van Winschoten. Daar bleek echter zo veel 
informatie over te bestaan dat het verwerken en plaatsen hiervan nog even uitgesteld is. Gelukkig 
zijn er wel weer de nodige verhalen toegevoegd die u hopelijk met veel plezier zult lezen. 
.  

 
Met dank aan: 
Theo Siderius 
Voor het delen van zijn verhaal en documentatie over het gezin van Hartog Benjamin van Dam. 

 

Bijgewerkt 
Straten 
Nieuwstad, hier zijn 3 externe links toegevoegd met een serie verhalen over de Nieuwstad van de 

hand van publicist, journalist Johan van Gelder. 

 

 
Nieuwe verhalen / pagina’s 

Hartog Benjamin van Dam 
Het gezin van Hartog en Keetje van Dam woonde een korte periode aan de Paterswoldseweg op 

nummer 8A. Hun leven vol adreswisselingen speelt zich af in de steden Groningen en Leeuwarden. 

Lees verder… 

 

Daniël Zilverberg  
Daniël Zilverberg wordt geboren op 22 december 1882 en is een zoon van koopman Hartog 

Zilverberg (Coevorden, 10 maart 1850 - Coevorden, 20 april 1930) en Saartje Stoppelman (Oude 

Pekela, 28 december 1849 - Coevorden, 6 april 1939). In dit gezin komen 7 kinderen ter wereld 

waarvan lees verder... 

 

Jacques Norden 

Jacques is een zoon van schrijnwerker Calmer Norden (Groningen, 25 augustus 1834 – Groningen, 4 

https://www.joodsgroningen.nl/hartog-benjamin-van-dam/
https://www.joodsgroningen.nl/hartog-benjamin-van-dam/
https://www.joodsgroningen.nl/daniel-zilverberg/


maart 1906) en Kaatjen Fortuin (Lochem, 3 juni 1844 – Groningen, 8 maart 1919). Hij wordt 
geboren in Groningen op 23 augustus 1884 en is de enige van de 6 kinderen uit dit gezin die 

ongehuwd zal blijven. Lees verder… 

 

Nathan Cohen 
Het leven van Nathan Cohen speelt zich af in de hoofdsteden van 3 provincies; Leeuwarden, 

Groningen en Amsterdam. Hij wordt geboren op 19 november 1882 in Leeuwarden als zoon 

van David Cohen (Leeuwarden, 22 februari - overlijden onbekend) 1854 en Sara Keizer 

(Leeuwarden, 9 januari 1851 - Amsterdam, 1 juli 1934). Lees verder... 

 

 
Nieuwe Media 
Videoreportage Onthulling Monument 21 

Op 25 oktober 2021 werd in Stadskanaal Monument 21 onthuld. Dit monument is een 

eerbetoon en nagedachtenis aan 'Het Knoalster Achterhuus'. Oftewel een klein boerderijtje aan 

De Krommewijk waar Willem en Hindertje Drenth ten tijde van de Tweede Wereldoorlog vele 

onderduikers aan een veilig onderkomen hielpen. Bekijk deze reportage van RTV1 op de 

mediapagina. 

 
 

Lopende Evenementen  
Tentoonstelling Joods Leven in de Grensstreek 
t/m 09 december 2021 
De reizende tentoonstelling Joods leven in de grensstreek doet de synagoge van Bourtange aan. De 
tentoonstelling is tijdens openingstijden van musea in Bourtange te zien in de synagoge. Bezoekers 
kunnen via multimedia toegang krijgen tot vele persoonlijke verhalen. Er zijn panelen, een 
aanraakscherm, video's en voorwerpen.  Meer informatie... 

 
 

Toekomstige Evenementen 
Dag van het Jodendom 
9 januari 2022 
Op initiatief van de Nederlandse bisschoppen wordt jaarlijks in januari de Dag van het Jodendom 

gehouden. Dit jaar is het thema: Kunst. Twee sprekers zullen vanuit joods en katholiek perspectief 

een spreekbeurt verzorgen.  

Meer informatie volgt! 

 

Synagogue Showcase 2022 
22 januari 2022 
Tijdens Eurosonic/Noorderslag organiseert Vikings in Tibet een nieuwe Synagogue Showcase. Een 

mini-festival met verrassende optredens in een bijzondere setting.  

https://www.joodsgroningen.nl/jacques-norden/
https://www.joodsgroningen.nl/nathan-cohen/
https://www.joodsgroningen.nl/media/
https://www.bourtange.nl/bezoekersinformatie/algemeen-1
https://www.synagogegroningen.nl/post/expositie-joods-leven-in-de-grensstreek-in-synagoge-bourtange


De line-up volgt! 

 

Holocaustherdenking 
27 januari 2022 
Op 27 januari 1945 werd het vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. In 2005 benoemde de VN deze 

dag, 27 januari, tot Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. Meer info volgt! 
 

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...  

 

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 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. 

  
 

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/
mailto:info@joodsgroningen.nl

