
NIEUWSBRIEF JANUARI 2023  
 
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:  
November-april: donderdag-zaterdag van 13.30-16.30 uur. 
Mei-oktober: donderdag-zaterdag van 13.00-17.00 uur. 
Tot en met 18-1-2023 is het museum gesloten. 
 
Zevende Jaargang, nr.1 

Mazzeltov 
 

In 2022 was het coronavirus minder dominant aanwezig dan in de twee jaren 
daarvoor. Hierdoor konden meer activiteiten doorgaan en bezochten ook weer meer 
mensen het Synagoge-museum in Coevorden. Ook werd SSC in 2022 opnieuw 
verrast met vele mooie giften die of afkomstig waren uit het gebouw of goed passen 
in het museum. Het bestuur van SSC wil iedereen nogmaals bedanken voor deze 
geschenken. 

    Tot slot willen wij ook al onze lezers een goed 2023 toewensen en dat we dat jaar      
    maar in goede gezondheid mogen doorbrengen: mazzeltov. 

 

Publicaties 
 

In december 2022 verschenen twee publicaties die voor het 
Synagoge-museum erg interessant waren. Het eerste artikel was 
van prof. dr. Maarten Duijvendak, emeritus hoogleraar van de 
Rijks Universiteit Groningen, met als titel: Joods vastgoed, de 
notaris en een weduwe in Coevorden. Duijvendak heeft een 
onderzoek gedaan over wat met de Joodse bezittingen was 
gebeurd tussen 1940 - 1955 in de huidige gemeente Coevorden. 
In zijn artikel is duidelijk te lezen wie onroerend goed bezat en 
waar dat zich bevond. Duijvendak komt tot de conclusie dat in 
Zuidoost Drenthe veel Joodse goederen zijn verkocht aan niet-
Joden, maar dat de besturen van de gemeenten in de huidige 
gemeente Coevorden geen onroerend goed hadden gekocht. Wel 
namen zij de administratieve verantwoordelijkheid voor hun 
rekening. Dit was volgens Duijvendak begrijpelijk als gevolg van 

de door de Nederlandse overheid uitgeschreven Aanwijzing uit 1937. Na de oorlog vond in Coevorden 
in vrijwel alle gevallen rechtsherstel plaats.  
Het artikel is geplaatst in de Drentse Volksalmanak van 2022. 
 

Met de weduwe in Coevorden 
bedoelde Duijvendak Estella 
Meiboom-Hompes, zittend naast haar 
zoon Maurits, die op 15 oktober 1942 
in Auschwitz is vermoord. 



De tweede publicatie is het boek van Herman Braaf: Geluk en de Zegen!. Dit 
boek beschrijft de historische aspecten in de ontwikkeling van veeteelt, 
veehandel en veemarkten in Nederland vanaf de late Middeleeuwen tot in de 
21e eeuw. Herman, zelf een oud-veehandelaar uit Hoogeveen, geeft aan dat 
zijn boek niet alleen gaat over Joodse veehandel, maar over veehandel in het 
algemeen en over de boeren die hun vee verkochten. Hij beschrijft wel 
duidelijk dat de Joodse-veehandel in het Noorden een grote plaats innam. Zijn 
boek geeft een mooi, historisch overzicht van de veehandel in Nederland. Het 
staat vol met anekdotes en foto’s van vroegere veehandelaren en boeren, maar 
hij besteedt ook aandacht aan specifieke Jiddische uitdrukkingen. Zo is de 
Jiddische titel van het boek ‘Mazzel en Broche’, betekent ‘kaf hei’ f 25,- , 
‘zoeven’ vijftig en ‘meio’ honderd. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in de vee- en boerenhandel, 
heel actueel in deze jaren, is het beslist een aanrader. 
 

Het onderduikverhaal van de familie Ten Brink 
 
Het Synagoge-museum is gesloten tot 19 januari, maar vanaf die dag staan wij weer klaar om 
bezoekers te ontvangen, rond te leiden en om kennis te laten nemen van de verhalen van 22 Drents-
Joodse gezinnen.  
Tevens starten wij op zondag 22 januari 2023, om 14.30 uur, met de eerste activiteit van het nieuwe 
jaar in het museum, Kerkstraat 36, Coevorden. De voormalige provinciaal-historicus Michiel Gerding 
geeft dan een lezing over het onderduikersgezin Ten Brink uit Nieuw-Amsterdam en laat daarbij de 
film ‘Jacoba’ zien. De film Jacoba is in 1988 gemaakt door Joram ten Brink, de zoon van Samuel ten 
Brink, en gaat over de onderduikperiode van zijn familie bij weduwe Jacoba Omvlee en haar acht 
kinderen.  
De entree is € 5,-,  inclusief koffie/thee. Opgave is wenselijk via: secretaris@synagoge-coevorden.nl 
 

Activiteiten 2023 
 
Donderdag 16 februari 2023, om 19.30 uur, entree € 7,50. Schrijfster Janne IJmker vertelt over haar  
boek: Wij hadden het leven lief. Haar verhaal gaat over de ruw verbroken vriendschap tussen een  
boerenmeisje en de Joodse Samuel die in een Drents werkkamp zat.  
Woensdag 8 maart vieren we de Internationale vrouwendag. Wij werken nog aan een programma rond 
dit thema. Meer hierover in het februarinummer. 
Dinsdag 18 april, de Jom Hasjoa herdenking. 
Dinsdag 2 mei, worden weer Stolpersteine gelegd. 
Zondag 21 mei, opening van de Quilts tentoonstelling van de Joodse kunstenares Marlene Sanders uit 
Israël, die in januari 2022 is overleden. Rabbijn Shmuel Katz uit Amsterdam zal een lezing verzorgen 
tijdens de opening van de tentoonstelling.  
Wilt u bij deze activiteiten aanwezig zijn, meldt u dan aan via: secretaris@synagoge-coevorden.nl 

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


