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Voorwoord van de voorzitter  

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Stichting Synagoge Coevorden. 

Het jaar 2018 heeft zich gekenmerkt door een groot aantal ontwikkelingen en activiteiten waarover 

u in dit verslag uitvoerig wordt geïnformeerd. 

Ben Kuiper,  

wnd. voorzitter Stichting Synagoge Coevorden 

 
 
Ontwikkelingen in het bestuur 

Het bestuur van SSC heeft in 2018 een aantal veranderingen doorgemaakt. In Januari trad Gerard 
van den Hoven toe tot het bestuur. Een welkome aanvulling met het oog op de ontwikkeling 
rondom de herinrichting van de Sjoel en het Rabbihuis. Helaas hebben we afscheid moeten 
nemen van Ernst Rosenbaum als voorzitter. De werkzaamheden voor SSC waren niet te 
combineren met zijn drukke werk als notaris. Op 1 mei heeft Henk Dijkema het bestuur verlaten, 
maar is als vrijwilliger wel betrokken gebleven als gastheer, samen met zijn vrouw Aartje. In 
december heeft Bep Braam positief gereageerd op onze vraag om toe te treden tot het bestuur 
per 1 januari 2019. Zij zal onder anderen de taak van Dirkje overnemen rond de inzet van de 
vrijwilligers. Het zoeken naar een nieuwe voorzitter en secretaris gaat onverminderd door. 

 

Stichting Beheer onroerend goed Synagoge Coevorden 

Om subsidies te ontvangen van o.a. de provincie Drenthe was het nodig dat een aparte stichting 
werd opgericht voor het beheer van de gebouwen. Deze stichting is ook daadwerkelijk opgericht 
op. In het stichtingsbestuur zitten vertegenwoordigers van Stichting Drents monument en SSC  
Uiteindelijk is er voor gekozen een erfpachtovereenkomst af te sluiten met de gemeente 
Coevorden. De ondertekening vond plaats op maandag 10 december om negen uur ’s morgens, 
door wethouder Jan Zwiers namens de gemeente Coevorden en Gerard Siebum en Ben Kuiper 
van de beheerstichting. 

  

Jom Hashoa Herdenking 

De Jom Hashoa herdenking heeft plaats gevonden op 12 april, welke door de werkgroep Jom 
Hashoa 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. Het oplezen van de namen werd uitgevoerd door vrijwilligers, waaronder 
leerlingen van De Nieuwe Veste, een medewerking die zeer op prijs wordt gesteld. 

 

Het Museum en Verhalencentrum Drenthe 

Na de opening van het museum op 2 oktober 2017, tijdens de herdenking, zijn we drie middagen 
per week open geweest voor bezoekers. Daarnaast werden regelmatig groepen ontvangen op 
andere tijdstippen. De groeiende belangstelling en naamsbekendheid zijn een stimulans voor de 
toekomst.  
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Na de tentoonstelling over “Achter 42 lege voordeuren” heeft de werkgroep tentoonstelling een 
tentoonstelling ingericht over “Drentse Synagogen Toen en nu, over de periode 1799 – 2018”. 
Deze tentoonstelling is op zaterdag 23 juni geopend door de Commissaris van de Koning, 
mevrouw J. Kleinsma. Tijdens haar toespraak uitte ze grote waardering voor het gebouw, het 
verhaal en de tentoonstelling zelf. Ze schreef in ons gastenboek: “Wat een prachtige plek en wat 
een zorgvuldige aanstekelijke tentoonstelling”! 

In november was het 80 jaar geleden dat de Kristallnacht plaats vond in Duitsland. Samen met 
Stichting Hin und Zurück/Over en Weer en das Heimatmuseum Leer, vond op 10 november een 
studiedag plaats, welke door 70 mensen werd bijgewoond. De burgemeesters van Coevorden en 
Emlichheim openden de studiedag, waarna door vier Duitse en Nederlandse sprekers inleidingen 
zijn gehouden over wat men in Duitsland de Rijks pogromnacht noemt. Daarnaast is tot en met 
april 2019 een tentoonstelling te bekijken en tevens de film over de Pogromnacht te zien. Van 
kamp Westerbork hebben we twee borden geleend, welke ook op hun Kristallnacht-herdenking 
stonden op 9 november. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst en tentoonstelling. 

 
Activiteiten 
 
In het jaar 2018 heeft een groot aantal lezingen en muziekuitvoeringen plaatsgevonden, enkele in 
samenwerking met Theater Hofpoort. Dit tot volle tevredenheid van  beide organisaties. De 
naamsbekendheid van SSC en het Museum en Verhalencentrum is hierdoor sterk gegroeid. 
Optredende muzikanten en sprekers waren enthousiast over het gebouw en al het werk dat er al 
is verzet en de plannen die zijn ontwikkeld.   
 
Een kort overzicht van de activiteiten: op 22 februari was de lezing door Ysbrand van der weide, 
over “Achter 42 gesloten voordeuren”, 25 maart de inleiding over Chassidische legenden door 
Hetty Cohen-Stuart, 5 april een workshop schilderen naar aanleiding van de Chassidische 
legenden, verzorgd door Jeanet Regeling en 12 april de Jom Hashoa herdenking. Op 13 mei een 
lezing door Elisabeth Oets over haar opa Philip Mechanicus, die in Auschwitz is vermoord. 23 juin 
is de tentoonstelling “Drentse synagogen, toen en nu”, geopend door mevr. Jetta Kleinsma, 
Commissaris van de Koning in Drenthe. 7 oktober was er een optreden van Carla da Silva, met 
een lezing over “de ziel van Jiddische muziek””. Op 10 november vond de grensoverschrijdende  
studiedag plaats over de Kristallnacht met aansluitend de opening van de gelijknamige 
tentoonstelling. 18 november werden de ”Verhalen over de Kristallnacht” verteld door leerlingen 
van De nieuwe Veste, Jeanet Regeling en Hetty Cohen-Stuart. Op 8 december trad Lenny Kuhr 
op met liedjes over Chanoeka. Tenslotte was er op 22 december het winterconcert met Henriëtte 
de Groot en Tjaco van Schie. 
 
 
Bezoekersaantallen 
 
In 2018 was de voormalige synagoge voor het eerst het gehele jaar geopend voor bezoekers. Er 
was een groeiende belangstelling en bekendheid waar te nemen. Naast de bezoekers die op de 
middagen kwamen, hebben we ook heel veel groepen mogen ontvangen voor een rondleiding en 
het verhaal van de joodse geschiedenis in Coevorden en Drenthe. 
In totaal hebben we 1730 bezoekers mogen verwelkomen. 441 kwamen individueel tijdens de 
openingsmiddagen, 594 in groepsverband en tijdens de activiteiten (lezingen en 
muziekuitvoeringen) 695. Een mooi resultaat voor het eerste volledige jaar. 
 
 
Plannen voor 2019 
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In 2018 hebben we opnieuw geprobeerd om met de Monumentencommissie tot overeenstemming 

te komen over onze plannen voor de verbouwing. Na een aantal moeizame overlegvergaderingen 

is uiteindelijk in december een definitief voorstel ontstaan, waarna een omgevingsvergunning 

aangevraagd is. Dat geeft hoop voor het komende jaar. 

Het bestuur van Stichting Synagoge Coevorden kijkt er naar uit om in 2019 de door haar gestelde 
doelen voor herinrichting van de synagoge en het rabbihuis te realiseren  

 

Coevorden, 18 maart 2019 

 

Waarnemend Voorzitter     Secretaris 

Ben Kuiper       Barend Faddegon 
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