NIEUWSBRIEF MAART 2018
Stichting Synagoge Coevorden
Museum en Centrum waar het verhaal over het Joodse
leven in Drenthe en omgeving te horen, te zien en te beleven is.
Bezoekadres:
Kerkstraat 36
7741 JC Coevorden
Tel. (0524) 700219
Openingstijden: donderdag-zaterdag van 13.00-17.00 uur.
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Bezoek
Op dinsdag 20 december bezocht de achterkleinzoon van rabbi David Krammer
de voormalige synagoge in Coevorden. Zowel voor hem als voor SSC was het
een bijzonder bezoek. Hij was erg blij dat hij door de komst naar Coevorden
een gedeelte van zijn wortels heeft gevonden. Zijn overgrootvader was immers
43 jaar rabbijn in Coevorden en heeft na zijn emiraat nog zeven jaar in
Coevorden gewoond voor hij en zijn vrouw en de meeste van hun kinderen en
kleinkinderen, zijn weggevoerd en daarna vermoord door de nazi’s. Het gezin
van David Krammer heeft zelfs nog in het rabbihuis gewoond. Wij hebben de
afspraak met hem gemaakt dat hij binnen de familie op zoek gaat naar
informatie en mogelijk foto’s, zodat wij het verhaal van David Krammer en
zijn gezin zo volledig mogelijk kunnen maken.
Bekendheid
Naar aanleiding van de brieven die wij hebben verstuurd naar diverse organisatie, zijn er al afspraken
gemaakt over groepsbezoeken buiten de openingstijden om. De eerste groep die de voormalige
synagoge heeft bezocht kwam uit het naburige Laar.
In maart komt er een oproep in het Joodse Tijdschrift De Benjamin, dat wordt uitgegeven in
Nederland, om informatiemateriaal over Joodse Drenten.
Tevens komt er in april een artikel over de voormalige synagoge Coevorden in het Israëlisch tijdschrift
Aleh. Aleh is een 5 maandelijkse magazine voor Hollandse immigranten in Israël.
Door deze publicaties krijgen wij meer bekendheid en misschien ook nog meer informatie en foto’s
van voormalige Joodse Drentenaren.
Uitbreiding Tentoonstelling
SSC werkt nu aan het uitbreiden van de permanente tentoonstelling over Drentse joodse families.
Eerst worden de bestaande verhalen in het Duits vertaald omdat we regelmatig bezoek krijgen van
onze oosterburen, maar daarnaast willen we ook nieuwe verhalen, foto’s en gebruiksvoorwerpen
toevoegen aan de bestaande verhalen. Wij doen daarom een beroep op iedereen die in het bezit is van
materiaal van Drentse joodse families, of families die in het aangrenzend Overijssel of Duitsland
hebben gewoond om ons dit toe te sturen of contact met ons op te nemen via info@synagogecoevorden.nl. De doelstelling van SSC om over het joodse leven in Drenthe en omgeving te vertellen
krijgt daardoor steeds meer inhoud.

Schenkingen
Wij hebben onlangs een prachtige tekening van Ph Roos, die jarenlang wethouder was in Coevorden,
gekregen en een boek uit 1946 met tekeningen en gedichten over de oorlog. Wij zijn erg blij met deze
en alle andere schenkingen zoals foto’s en boeken.
Activiteiten
Donderdag 22 februari 19.30 uur was er een open vriendenavond met de lezing ‘Achter 42 lege
voordeuren’, door Ysbrand van der Weide van de Historische
Vereniging Coevorden.
Voor deze lezing kwamen 40 belangstellenden naar de
Synagoge. Ysbrand begon zijn lezing over de joden in
Coevorden vanaf plm. 1600. Het was een periode waarin het
zeker niet altijd gemakkelijk was om zich in Coevorden te
vestigen en om daar te mogen werken. Toch heeft zich een
grote groep Joden in Coevorden gevestigd. Zij waren
maatschappelijk zeer actief en namen intensief deel aan het
maatschappelijk leven. Na de bezetting door de nazi’s werd hun allerlei beperkingen opgelegd en
mochten zij niet langer deelnemen aan het maatschappelijk leven. Vervolgens ging IJsbrand in op de
lege voordeuren die na 2 oktober 1942 in Coevorden ontstonden doordat de Joden in de nacht van 2 op
3 oktober uit hun huizen werden gehaald en naar het doorgangskamp Westerbork werden gebracht.
Juist die lege plaatsen rechtvaardigen dat wij de namen van hen nooit mogen vergeten.
De verhalen van de bewoners van de ‘lege voordeuren’ staan in het tentoonstellingsboekje dat in de
synagoge te koop is voor € 5,-.
Kalender 2018
Zondagmiddag 25 maart 15.00-17.00 uur: inleiding en voorlezing van Chassidische legenden van
Martin Buber en de tien druksels die Hendrik Werkman naar aanleiding van deze legenden heeft
gemaakt. De vertellingen worden afgewisseld met fluitmuziek gespeeld door Luit Kamphuis.
Entree € 7,50, voor vrienden € 5,- , inclusief koffie/thee.
Donderdagavond 5 april 19.30-22.00 uur: schilderen n.a.v. de Chassidische legenden en de druksels
van Werkman. Entree: € 7,50 inclusief koffie/thee; voor vrienden €5,-.
Deelname aan deze beide activiteiten kost: €10,- ; vrienden €7,50
Donderdag 12 april 19.00 uur: Jom Hasjoa herdenking. Entree gratis.
Vrijdag 4 mei 19.00-20.30 uur: dodenherdenking met kranslegging bij de synagoge.
Zondag 13 mei, 15.00 uur: De kleindochter van Philip Mechanicus (1889-1944), Elisabeth Oets
brengt een hommage aan haar opa, die in Auschwitz werd vermoord. Zij vertelt zijn levensverhaal,
met fragmenten uit zijn beroemde oorlogsdagboek “In Depot” uit Kamp Westerbork. Zij zingt daarbij,
op piano begeleid door Mi Ying Chen, liederen van Ilse Weber, gecomponeerd in Theresienstadt, die
een hoopvol tegenwicht vormen bij dit aangrijpende verhaal. Entree € 10,-, voor vrienden € 7,50
inclusief koffie/thee.
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