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Herdenking: 'De ziel is verdwenen' 

 

Op 2 oktober 2017 was de herdenking in de synagoge te Coevorden, over de deportatie van de Joden 

uit Drenthe. Het was dit jaar 75 jaar geleden dat alle Joodse Drentenaren uit hun huizen zijn gehaald 

en via Kamp Westerbork naar de vernietigingskampen Auschwitz en Sobibor zijn getransporteerd. Op 

deze zelfde avond werd de voormalige synagoge geopend als tentoonstellingsruimte waar 'het verhaal 

over het Joodse leven in Drenthe en omstreken' wordt verteld. 

Opperrabbijn Jacobs opende het gebouw door een mezoeza aan de deur te bevestigen. Dit is een joods 

gebruik. Alleen bestaat de mezoeza in Coevorden uit een leeg kokertje. De tekst in het kokertje 

ontbrak omdat, zoals Jacobs zei: ' door het wegvoeren in 1942 en vermoorden 

van de gebruikers van de synagoge, de ziel van het 

gebouw was verdwenen'.  

De herdenking die in de synagoge plaatsvond was 

erg indrukwekkend. Meer dan 100 gasten waren 

aanwezig. Belangstellenden uit de hele provincie en 

daarbuiten, waaronder gedeputeerden, 

burgemeesters, wethouders, afgevaardigden van 

organisaties en verenigingen. Maar ook uit de 

Joodse kringen was veel belangstelling. Voorzitter 

Ernst Rosenbaum van Stichting Synagoge 

Coevorden vertelde het verhaal van molenaarszoon 

Henk Wiegers uit Erm terwijl gedeputeerde Bijl 

aanhaalde dat goed en kwaad overal aanwezig was maar dat dit gebouw 

zich goed leende om de verhalen door te geven zodat wij niet vergeten. Daarna sprak burgemeester 

Bouwmeester over het dilemma waar de lokale overheid voorstond toen de regering naar Engeland 

vluchtte. Herman Braaf, die als elf jarige jongen de razzia in Hoogeveen had meegemaakt en met zijn 

ouders was ondergedoken, sloot de rij sprekers af. Hij sprak 

over de pijn bij de Joodse bevolking door de onverschilligheid 

van de Nederlandse bevolking tijdens en na de Tweede 

Wereldoorlog. De aanwezigen waren erg onder de indruk, 

maar Braaf wist ook wel weer een lach op de gezichten te 

toveren. De avond werd afgesloten door het aanbieden van het 

eerste boekje dat SSC in eigen beheer had uitgegeven en 

waarmee de fototentoonstelling 'Achter 42 lege voordeuren' 

was geopend. Het boekje is te koop in de synagoge.  
Foto’s zijn gemaakt  door Jan Hulsegge. 
 

Openingstijden 

 

De openingstijden van de synagoge waar ‘het verhaal van het Joodse leven in Drenthe en omgeving’ 

wordt verteld, zijn van woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Wij kunnen hiervoor 

nog steeds vrijwilligers gebruiken die als gastvrouw/heer de bezoekers willen ontvangen, rondleiden 

en uitleg geven over het Joodse verhaal en de beleving. 



Eerste bezoekers 

In de eerste openingsweek wisten 52 bezoekers de synagoge te vinden en zij waardeerden de moderne 

tentoonstelling erg. Zoals 

de foto’s laten zien is het 

een beleving voor jong en 

oud. Als een van de eerste 

bezoekers mocht het 

museum de dochter van 

Izak Kan uit Israël 

ontvangen. Izak werd op 

17 augustus 1942 met 16 mannen naar het werkkamp te Linde 

gebracht waaruit hij ontsnapte. Door onder te duiken overleefde hij de oorlog. Na de bevrijding kwam 

hij terug in Coevorden en zette de ijzerwaren winkel aan de Sallandsestraat van zijn ouders voort.  

 

Historische dag 

 

Zaterdag 7 oktober hield de Historische Vereniging Coevorden zijn jaarlijkse dag. ’s Morgens werden 

meer dan 60 mensen in de synagoge begroet. Leerlingen 

van de Nieuwe 

Veste presenteerden 

hun app voor een 

stadswandeling 

langs de 

Stolpersteine en 

Dirkje Mulder-

Boers hield een 

lezing over de 

deportatie van de Joodse Coevordenaren. In de middag konden de belangstellenden kiezen uit o.a. een 

stadswandeling, bezoek aan het Stadsmuseum of de synagoge. 

Activiteiten 2017 

Zaterdag 14 oktober: Open Joodse Huizen om 13.30, 14.30 en 15.30 uur. Start en halfuur voor 

aanvang in de synagoge. In verband met beperkte ruimte telt vol is vol.  

Zaterdag 14 oktober: Hanneke Schaapman leest voor uit het boek “Wie niet weg is wordt gezien” 

van Ida Vos. Doelgroep zijn kinderen van 8 tot 10/11 jaar. Aanvang 14.00 en 15.30 uur in de synagoge  

Zondag 29 oktober: Grensoverschrijdend kinderkoor en het Coevorder mannenkoor. Aanvang: 14.00 

uur in de synagoge. Entree volwassenen € 5,- inclusief pauze drankje. 

Dinsdag 31 oktober: Leggen van Stolpersteine. Aanvang: 13.30 in de synagoge. 

Voor het herdenkingsprogramma van de partners zie het programma in de vorige Nieuwsbrief. 

Donderdag 23 november: Lezing/Joodse muziek in de synagoge. 

Zaterdag 23 december: Bach-recital in samenwerking met Theater Hofpoort. 

Colofon 

De nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Synagoge Coevorden. 

Redactieadres: 

Barend Faddegon (secretaris), 

E-mail: bhfaddegon@gmail.com   

Telefoon:+316 1601 8914  

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

Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u dat doorgeven via: bhfaddegon@gmail.com   
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