
EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2022  
 
Stichting Synagoge Coevorden 
Synagoge-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:  
April-oktober: woensdag-zaterdag van 13.00-17.00 uur.  
Gesloten op 27 april, 5, 11 en 26 mei. 
 
Zesde Jaargang, nr.4.2 
Na 80 jaar weer even thuis 
 

Na bijna 80 jaar komt een zilveren Thoraschild, een van de gewijde 
synagogale goederen uit Coevorden, terug in de voormalige synagoge.  
Een Thoraschild is een van de vijf juwelen van de Thora en doet denken 
aan de borstplaat van de hogepriester Aäron en is vaak versierd met 
symbolen of de Thora-kroon.  
Nadat de Joodse bevolking in de nacht van 2 op 3 oktober 1942 uit hun 
huizen is weggevoerd naar vernietigingskampen, zijn alle voorwerpen 
uit de synagoge gehaald. Het was lang onduidelijk waar deze goederen 
waren gebleven. Bij naspeuring bleek dat het zilveren schild in 2006 is 
geveild bij Sotheby’s door de Joodse gemeente in Amsterdam. Daarna 
verdwijnt het schild weer uit het zicht tot begin november 2021 een 
advertentie opduikt dat het zilveren Thoraschild opnieuw wordt geveild, 
nu in New York. SSC had dit schild graag willen kopen, maar zag geen 
mogelijkheid om op zo korte termijn het geld voor de veiling bij elkaar 
te krijgen. Daarom zijn wij blij dat het Drents Museum Assen het schild 
heeft gekocht voor hun vaste collectie. Maar voordat het in Assen 
tentoongesteld wordt is het schild van 15 mei tot 17 juli te zien in het 

synagoge-museum te Coevorden. Het schild dat meer dan 100 jaar geleden, in 1919, door de familie 
Philip Roos aan de Joodse gemeente Coevorden is geschonken, komt nu dus voor twee maanden weer 
thuis. SSC is het Drents Museum erg erkentelijk voor het kort thuisbrengen van het schild. 
Stolpersteine 
 
Op zondag 15 mei 2022 worden 13 Stolpersteine onthuld in 
Coevorden. Het zijn Stolpersteine voor Jacob Wallage, zijn 
vrouw Betje van Coevorden en hun drie kinderen Jonas, 
Hartog en Bartha. Voor Joël van Coeverden, zijn vrouw 
Marchien van Coevorden en hun dochter Betje. Tot slot 
worden nog Stolpersteine onthuld voor Mozes Levie, zijn 
vrouw Sophie Kropveld en hun drie kinderen Mini, Carolina 
en Louis. Kent u familieleden van de mensen waarvoor de 
Stolpersteine worden onthuld, geef alstublieft de onthulling 
van de Stolpersteine aan hen door of meld ons hun adres.  

Voor Jonas en Hartog Wallage worden 
Stolpersteine gelegd. Foto circa 1938. 

Zilveren thoraschild, in 1919 
door echtpaar Roos-
Wittgensteiner geschonken 
aan synagoge van Coevorden, 
hoogte 28,4 cm, collectie 
Drents Museum, aankoop 
mogelijk dankzij Stichting 
Vrienden van het Drents 
Museum.  

 



Op dezelfde middag wordt ook het zilveren Thoraschild onthuld dat meer dan 100 jaar geleden door 
de familie Philip Roos is geschonken aan de Joodse gemeente te Coevorden. (zie verhaal hierboven). 
Wilt u bij de onthulling van het schild en de Stolpersteine aanwezig zijn, dan kunt u zich aanmelden 
bij: info@synagoge-coevorden.nl. U bent van harte welkom.  
Voorlopige programma: 
14.00 uur ontvangst gasten 
14.30 uur opening voorzitter SSC 
14.10 Inleiding over de geschiedenis, omzwerving en aanschaf van het Thoraschild door Jan 
Zijverden, conservator geschiedenis Drents Museum Assen 
15.00 onthulling van het schild  
14.45 Korte inleiding door de gemeente Coevorden (en misschien nog een familielid over de 
Stolpersteine) 
15.15 Pauze 
15.30-17.00 onthullen van Stolpersteine 
Activiteiten: 
 

Zondag 1 mei gaat theater Hofpoort buiten de poort en treedt Niki Jacobs op in 
het synagoge-museum. 
Zij zingt dan ‘The Ballad of Mauthausen’ in een hartverwarmende voorstelling 
waarin de beroemde Mauthausen-liederencyclus van componist Mikis 
Theodorakis centraal staat. Gekozen is om deze in te bedden in een breder 
verhaal: dat van de grote Joodse migratiegolf aan het einde van de negentiende 

eeuw en de revival van de Joodse levenswijze en cultuur in de Verenigde Staten. Door die opbouw is 
de voorstelling meer dan alleen een ode aan vrijheid na de Tweede Wereldoorlog en eindigt de 
voorstelling uitbundig en vrolijk. Samen met haar fenomenale ensemble voert Niki ons mee op een 
muzikale reis door de tijd die prikkelt, ontroert en inspireert. 
Entree € 19,50. Vrijwilligers en vrienden van SSC krijgen € 2,50 korting mits zij zich opgeven via 
info@synagoge-coevorden.nl  
De activiteiten die nog in het voorjaar van 2022 staan gepland zijn:  
4 mei: Dodenherdenking. 
2 juni: Informatieavond over het Joodse feest Sjawoe’ot. Op deze dag wordt herdacht 

dat de Torah op Sinai is gegeven. Entree € 5,--. 
15 juni: Gekleurd Grijs in Drenthe. 
19 juni: Opening tentoonstelling ‘Gravures van Jozef Israëls’ met een lezing van prof. 

Chris van Weel, nazaat van Israëls. Entree € 5,--, vrienden van SSC gratis. 
Vrienden van SSC krijgen op alle activiteiten € 2,50 korting. Wilt u aanwezig zijn bij een van de 
activiteiten, meldt u dan tijdig aan via: info@synagoge-coevorden.nl. 
_________________________________________________________________________________ 
Colofon 
De nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Synagoge Coevorden (SSC) en de volgende nieuwsbrief  
komt nu pas in de tweede helft van mei uit. 
Redactieadres: secretariaat SSC, 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  


