
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020 

 

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 

Openingstijden:  

Mei-oktober: donderdag-zaterdag van 13.00-17.00 uur. 

November-april: donderdag-zaterdag van 13.30-16.30 uur. 

Vanaf 4 juni bezoek mogelijk op afspraak: info@synagoge-coevorden.nl 

 

Vierde Jaargang, nr.8   
 

Synagoge en corona 

 

Wij hopen dat u allen een fijne zomer hebt gehad en gespaard bent gebleven voor het Corona-virus. De 

synagoge was de hele zomer weer open voor het publiek en het doet ons veel plezier dat bezoekers weer 

regelmatig komen. We houden uiteraard de maatregelen tegen de verspreiding van het virus in acht en passen 

die aan indien nodig. Grote groepen kunnen we dan helaas nog niet ontvangen, maar tot 10-12 personen gaat 

prima. 

 

Nog 12 wilden onderduiken 

 

Over het Joodse leven in Coevorden is tot nu toe weinig geschreven.  SSC 

geeft daarom het boek Nog 12 wilden onderduiken uit. Dit boek geeft de 

Joodse geschiedenis in Coevorden weer van de eerste helft van de twintigste 

eeuw. Het beschrijft het leven van de in Coevorden wonende Joden en de 

verhouding tussen Joden en niet-Joodse Coevordenaren vlak voor en tijdens 

de bezetting. Maar ook over wie onderdoken en waar de Joodse 

Coevordenaren onderdoken en wie hen daarbij hielpen. Uniek voor 

Coevorden is het verhaal van Izak Kan over zijn onderduikperiode. Op 4 

oktober 2020, 78 jaar nadat bijna alle Joden uit Coevorden zijn weggevoerd, 

wordt het eerste exemplaar aangeboden aan de kinderen van Izak Kan. Het 

boek is alvast te bestellen via: secretaris@synagoge-coevorden.nl voor de 

prijs van € 19,95 (exclusief verzendkosten).  

In de uitnodigingen voor 4 oktober, de boekpresentatie, is helaas een verkeerd e-mailadres geslopen. Indien u 

een uitnodiging hebt gehad dan kunt u zich aanmelden via het emailadres: secretaris@synagoge-coevorden.nl 

 

Wie weet iets over onderstaande jonge Joodse mensen 

 

Voor de oorlog was de Joodse gemeenschap in Coevorden redelijk groot, dat blijkt onder andere uit 

onderstaande foto. Deze foto is van ongeveer 1935 en we zien daar 18 jonge mensen opstaan. Volgens ons 

gaat het hier om Joodse jongeren die waarschijnlijk een uitstapje hadden. Waar de foto genomen is, is niet 

bekend, maar links achter zien we een man met een hoge hoed en daarom denken we aan een Joods gebouw. 

Het is misschien wel de achterkant, ingangskant, van de Joodse school die gevestigd was aan de Kerkstraat, 
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maar dit weten we niet eens zeker. Van veel jongeren op de foto weten we de officiële namen, de roepnaam en 

het geboortejaar, maar een aantal is ons totaal onbekend. Wie kan ons helpen bij onze zoektocht? Weet u waar 

deze foto is genomen of iets over een van onderstaande personen, (school, verenigingen, vriendjes, enzovoort) 

neem dan contact op met: info@synagoge-coevorden.nl of bel naar Dirkje Mulder-Boers, 06-22234953. Wij 

zijn blij met alle informatie die u kunt geven. Foto onder: De Joodse jeugd in Coevorden midden jaren 1930. 

De personen waarvan de namen niet bekend zijn staan tussen haakjes[-]. De roepnaam en het geboortejaar 

staat tussen ( ). 

Staand v.l.n.r.: Izak Kan (Isi, 

1918), [-], Joseph Frank (Jo, 

1919), [-], David Zilverberg 

(Dajo, 1918), Mietje Daatje 

Zilverberg (Mini, 1916), Mozes 

van Zuiden (Majo, 1917), [-], [-

], Hartog Frank (Hatti, 1915), [-

], [-]. Zittend v.l.n.r.: [-], 

Vogelina Kan (Lin, 1912), [-], 

Louis van Coevorden (Wickey, 

1919), Herman Zilverberg 

(1920), Samuel van Coeverden 

(Semmy,1920).  

 

 

 

Activiteiten 

 

We zijn weer zover dat we activiteiten durven te organiseren. Hoeveel mensen er op de betreffende data in de 

synagoge mogen, zullen we dan aangeven. Het bespreken van een plek in de synagoge is zeker noodzakelijk. 

Dit kan via: info@synagoge-coevorden.nl. Onze activiteiten kalender ziet er als volgt uit: 

12 en 13 september:  Open Monumenten Dagen, van 13.00-17.00 uur. 

4 oktober:   Uitgave boek: Nog 12 wilden onderduiken. Alleen toegankelijk voor genodigden. 

27 oktober:  Leggen/onthullen van Stolpersteine, 14.00 uur.  

19 november:  Lezing: Stromingen in het Jodendom, door Wil Hein, 19.30 uur. 

23 januari:  Opening tentoonstelling De mystiek van de Hebreeuwse letters met een lezing door de  

schilder Ruud Bartlema, 15.00 uur. 

21 februari:  Johnny en Jones, Jiddische muziek door duo Niet In Het Zwart, 14.30 uur. 

6 maart:  Sterke Joodse vrouwen, lezing door Judith van Weperen, 13.30 uur. 

5 april:   Om in de overwinning te geloven, voorstelling door Thirsa van Til, 15.00 uur. 

9 april:   Jom Hasjoa, 19.00 uur. 

2 mei:   Voorstelling door de Hofpoort over Etty Hillesum. 

4 mei:   Doden herdenking. 

 

Colofon 

De nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Synagoge Coevorden (SSC). 

Redactieadres: Barend Faddegon (secretaris), E-mail: secretaris@synagoge-coevorden.nl  

Zie voor actuele informatie ook onze website: www.synagoge-coevorden.nl of  

Facebook.com/synagogecoevorden. 

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u dat doorgeven via: secretaris@synagoge-coevorden.nl  

mailto:info@synagoge-coevorden.nl
mailto:info@synagoge-coevorden.nl
mailto:secretaris@synagoge-coevorden.nl
http://www.synagoge-coevorden.nl/
http://facebook.com/synagogecoevorden
mailto:secretaris@synagoge-coevorden.nl

