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Voorwoord van de voorzitter 

 
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Stichting Synagoge Coevorden. Er is veel gebeurd sinds vorig 
jaar. De ideeën en dromen over de restauratie van het gebouw nemen concrete vormen aan. Dit 
uiteraard mede dankzij de positieve reacties vanuit de gemeente Coevorden en de provincie 
Drenthe. Iedereen denkt met ons mee en dat is geweldig.! 
Dank gaat voorts uit naar al die vrijwilligers en leden van het bestuur die al hun vrije tijd besteden 
aan de synagoge in Coevorden, want om deze synagoge gaat het. Een gebedshuis dat zijn 
bestemming door de geschiedenis is verloren, maar dat nog steeds waardevol is voor herinnering, 
vooral voor de bevolking van Coevorden, opdat wij niet vergeten wat er destijds is gebeurd. Laat 
het verleden een waarschuwing zijn voor ons in het heden, laten wij waakzaam zijn opdat racisme 
en antisemitisme geen kans meer maken om onze samenleving te vergiftigen. 
 
De synagoge in Coevorden dient hierin een verlicht baken te zijn voor iedereen. Een plaats voor 
bezinning, maar ook een plaats voor tentoonstelling. Een culturele plek alsmede een 
herdenkingsplek. Het bestuur van Stichting Synagoge Coevorden ziet de toekomst met 
vertrouwen tegemoet. Een toekomst waarin de synagoge van Coevorden weer een waardige plek 
en bestemming krijgt in de Coevorder gemeenschap, een plek en bestemming die het toekomt. 
 
 
Ernst Rosenbaum  
Voorzitter Stichting Synagoge Coevorden 
 
 
 
Ontwikkelingen in het bestuur 

Nadat op 12 januari 2017 de gebruiksovereenkomst met de gemeente Coevorden is ondertekend, 
kon het bestuur van SSC aan de slag met de voormalige synagoge. Een veelheid van 
werkzaamheden ontwikkelde zich in de loop van het jaar. Hierdoor is de noodzaak ontstaan om op 
zoek te gaan naar uitbreiding van het bestuur.  

Jom Hasjoa Herdenking 

Ook dit jaar heeft er weer een Jom Hasjoa herdenking plaats gevonden op 24 april , welke door de 
werkgroep Jom Hasjoa is voorbereid en uitgevoerd. Het was wederom een waardige bijeenkomst 
waarbij opnieuw stilgestaan werd bij alle niet teruggekeerde joodse Coevordenaren waarvan de 
namen werden voorgelezen. Namens SSC werd het woord gevoerd door Ernst Rosenbaum en 
door wethouder J. Brink namens het gemeentebestuur van Coevorden. Het oplezen van de 
namen werd mede uitgevoerd door vrijwilligers, waaronder leerlingen van de Nieuwe Veste, een 
medewerking die zeer op prijs wordt gesteld. 

 

Herdenkingsmaand oktober  

Het zwaartepunt van onze werkzaamheden lag in de voorbereidingen voor de herdenkingsmaand 
oktober. Op maandag 2 oktober was de Provinciale herdenking in de voormalige synagoge te 
Coevorden. Op deze dag was het namelijk 75 jaar geleden dat alle joodse inwoners van Drenthe, 
Groningen en Friesland zijn gearresteerd en overgebracht naar Westerbork. Velen werden in de 
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dagen daarna  gedeporteerd naar de vernietigingskampen Auschwitz en Sobibor, waar de 
meesten bij aankomst werden vermoord.  

Opperrabbijn B. Jacobs opende om 19.30 uur de avond met het bevestigen van de mezoeza aan 
de deurpost. De bijeenkomst werd bezocht door vertegenwoordigers van Gedeputeerde  Staten, 
diverse burgemeesters en wethouders van Drentse gemeenten en een verrassend groot aantal 
mensen uit de Joodse gemeenschap in Nederland. Het woord werd gevoerd door de 
Opperrabbijn, door voorzitter Ernst Rosenbaum, door Burgemeester Bert Bouwmeester van 
Coevorden en de heer Herman Braaf, die in 1942 inwoner van Hoogeveen was en overgekomen 
is uit Israël. Met name de toespraak van Herman Braaf heeft diepe indruk gemaakt op de 
aanwezigen. 

Aan het einde van de herdenkingsbijeenkomst is de eerste tentoonstelling, “Achter 42 lege 
voordeuren” geopend met het overhandigen van het bijbehorende boekje aan één van de 
samenstellers, Geert van der Woude. Deze tentoonstelling duurt nog tot en met april 2018. 

Samen met diverse andere organisaties uit Coevorden, waaronder Theater Hofpoort, Stedelijk 
Museum, de Nieuwe Veste en de Historische Vereniging is vorm gegeven aan de 
herdenkingsmaand oktober. Er was een grote diversiteit van activiteiten en bijeenkomsten, zoals 
een optreden van het grensoverschrijdend Kinderkoor Voice uit Coevorden-Uelsen en het 
Coevorder Mannenkoor, Open Joodse Huizen, film en theatervoorstellingen en de historische dag.  
De maand werd afgesloten met het onthullen van 11 Stolpersteine in Coevorden.  In Dalen waren 
op 2 oktober ´s middags in totaal 17 Stolpersteine onthuld voor alle Joodse inwoners van Dalen. 
Hierbij waren Opperrabbijn Jacobs, Burgemeester Bouwmeester en bestuursleden van SSC 
aanwezig 

 

Herinrichting van het Rabbihuis en de Sjoel 

Na het tekenen van de Gebruiksovereenkomst met de gemeente Coevorden is begonnen met 
de herinrichting. Als eerste stap is de spiegelwand verwijderd en zijn er door de gemeente 
Coevorden een keukenvoorziening en een uitgebreide toiletgroep aangelegd. Vervolgens is 
een bouwteam gevormd bestaande uit bestuursleden van de Synagoge, een 
vertegenwoordiging van de gemeente, van de Stichting Drents Monument en een 
tweetal bouwtechnische bedrijven uit Coevorden. 

Het resultaat was een begroting, opgesteld per ruimte en gebaseerd op de plannen van 
het bestuur van de Synagoge. Met ondersteuning vanuit Stichting Drents Monument 
was deze begroting van groot belang bij het toekennen van de subsidie door de 
Provincie 

 

Vlak voor de grote herdenking op 2 oktober is aan de muur, waar vroeger de Ark heeft gestaan, 
een foto van de sjoel uit Enschede opgehangen. Deze foto is afgedrukt op doek en bedekt de 
muur over de gehele breedte. Deze indrukwekkende foto heeft zeer veel waardering geoogst, ook 
bij de Opperrabbijn.  

  
 
Opening van het Museum en Verhalencentrum Drenthe 
 
De herdenking op 2 oktober was het openingsmoment van het Museum en Verhalencentrum 
Drenthe in oprichting. In de maand oktober was het verhalencentrum vier dagdelen open voor 
bezoekers en vanaf november nog drie. Dit was op  donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag. 
Naast de vaste attributen en de tijdelijke tentoonstelling kunnen de bezoekers kennis nemen van 
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het Joodse leven in Drenthe en omgeving middels een digitale audiotour. Deze bestaat uit luister-   
en leesverhalen en 3-D belevingen die door rabbi David Krammer worden verteld. Bij de realisatie 
van de audiotour heeft het bestuur ondersteuning gehad van Olav Reijers. Zijn deskundigheid en 
ervaring waren voor het bestuur zeer waardevol.  Er wordt nu druk gewerkt aan uitbreiding van het 
aantal verhalen en aan vertaling van alle presentaties in het Duits.  
 
Dat de voormalige synagoge drie dagdelen open kon blijven was te danken aan de   
ondersteuning van een groep vrijwilligers, als  gastvrouwen en gastheren, samen met het bestuur. 
In de maand oktober was er veel belangstelling van bezoekers, terwijl dit in november en 
december iets terugliep.  Ook de diverse lezingen en muziekuitvoeringen werden goed bezocht. 
Een samenvatting van de bezoekersaantallen is in dit jaarverslag opgenomen. De planning is er 
nu om tijdens de wintermaanden 3 middagen open te zijn en tijdens de zomer, van april t/m 
oktober, 4 middagen. Ook voor het opzetten van de huidige tentoonstelling en het voorbereiden 
van nieuwe tentoonstellingen zijn subsidies aangevraagd  en gedeeltelijk ook toegezegd, bij 
diverse organisaties. Bij het formuleren van de subsidie aanvragen heeft Olav Rijers zeer 
belangrijke ondersteuning verzorgd.  
 
Na de restauratie zal de bovenverdieping van het rabbihuis een zeer waardevolle rol gaan 
vervullen voor het opzetten van tentoonstellingen en workshops. 
 
 
Lezingen en muziekuitvoeringen 
 
Na de opening van het Museum en Verhalencentrum zijn er al diverse lezingen en 
muziekuitvoeringen geweest. Hierbij is opnieuw samengewerkt met Theater Hofpoort. Deze 
samenwerking wordt in 2018 verder uitgebouwd, waarbij Theater Hofpoort ook Buiten de Poort 
gaat in de voormalige synagoge. SSC streeft ernaar om elke maand minsten een activiteit te 
organiseren. 
 
Overzicht van de bezoekersaantallen in 2017: 
  
De herdenking op 2 oktober werd bijgewoond door 102 genodigden. De Historische dag op 7 
oktober werd bezocht door 68 belangstellenden. Aan de Open Joodse Huizen dag op 14 oktober 
had 12 deelnemers. Bij het optreden van Maarten Peters met Bevroren Tranen op 21 oktober 
waren 50 belangstellenden. De Korenmiddag op 29 oktober werd door 110 belangstellenden 
bezocht en aan het onthullen van de Stolpersteine op 31 oktober namen 60 personen deel. 

De lezing over antisemitisme op 23 november werd bijgewoond door 15 belangstellenden en de 
lezing over Chanoeka op 14 december werd bijgewoond door 17 belangstellenden. 

Het Bach recital op 23 december werd bijgewoond door 52 personen. 

Het aantal museumbezoekers in oktober, november en december was 124. 

 

Vrienden van de Synagoge 
 
 Afgelopen jaar is de groep vrienden van de synagoge gegroeid. Het vriend zijn heeft een aantal 
aantrekkelijke voordelen bij het bezoeken en /of deelnemen aan activiteiten. Er is een vriendenpas 
ontwikkeld, op vertoon waarvan bij lezingen korting wordt gegeven. Op 1 januari was het aantal 
geregistreerde vrienden 63. 
 
 



	

5	
	

 
Pr en communicatie 
 
De website www.synagoge-coevorden.nl. is vorig jaar aangepast en regelmatig bijgewerkt met 
nieuwsberichten, foto´s en artikelen over  de gehouden evenementen. 
In 2017 is door middel van persberichten regelmatig aandacht besteed aan de voortgang van de 
ontwikkelingen in en om de synagoge en de evenementen/activiteiten die daar zijn gehouden. De 
vrienden en belangstellenden van SSC zijn door middel van de maandelijkse nieuwsbrief 
geïnformeerd over alle ontwikkelingen  van SSC en haar activiteiten. 
 
Er is een publieksfolder gemaakt in het Nederlands en Duits en toegezonden aan VVV´s, hotels, 
recreatieparken etc. om te informeren over het Museum en Verhalencentrum in de voormalige 
synagoge. Tevens zijn diverse organisaties in Drenthe en Overijsel per brief geïnformeerd over de 
mogelijkheden van groepsbezoeken aan de voormalige synagoge. Er zijn al boekingen gedaan 
voor 2018.  
 
Over het leggen van Stolpersteine is een brochure gemaakt.  
 
 

Plannen voor 2018 

Met het toekennen van een behoorlijke subsidie door de Provincie Drenthe kan in 2018 
gestart worden met de restauratie en herbestemming van het gebouw. Een belangrijke 
voorwaarde voor deze subsidie is dat het gebouw in eigendom moet zijn van een 
afzonderlijke stichting. Daartoe is de Stichting beheer onroerend goed Synagoge 
Coevorden opgericht. Deze stichting wordt eigenaar van het gebouw waardoor de 
subsidie mogelijk is. In het bestuur zitten vertegenwoordigers van de Stichting 
Synagoge Coevorden, de Stichting Drents Monument en binnenkort nog een 
vertegenwoordiging vanuit bedrijven/ instellingen. 
 

Om op een goede manier lezingen en muziekavonden te houden wordt er geschikte 
geluidsapparatuur aangeschaft. Ook wordt gewerkt aan het aanschaffen van kasten en vitrines om 
de permanente en tijdelijke tentoonstellingen goed weer te geven.  

In 2018 zullen twee tijdelijke tentoonstellingen worden vormgegeven. Van juni tot november  over 
“Drentse synagogen toen en nu”. Vanaf november over de Kristalnacht van 80 jaar geleden. Over 
de Kristalnacht wordt ook gewerkt aan een grensoverschrijdende studiedag in november 

Het bestuur van Stichting Synagoge Coevorden kijkt er naar uit om in 2018 vele van de door haar 
gestelde doelen te realiseren  

 

Coevorden, 21 maart 2018 

 

Voorzitter       Secretaris 

Ernst Rosenbaum      Barend Faddegon 

 
Stichting Synagoge Coevorden, Kerkstraat 36, 7741 JC Coevorden. 

Adres secretariaat: Riedtal 9, D49843, Uelsen. 

Telefonisch bereikbaar :+31616018914 of e mail: secretaris@synagoge-coevorden.nl   Website: http://www.synagoge-coevorden.nl  


