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Herdenkingsmaand oktober 2017 
 

Zoals u al in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen waren er veel belangstellenden voor de eerste 

twee herdenkingsbijeenkomsten: de provinciale herdenking op 2 oktober waarbij de voormalige 

synagoge in Coevorden werd geopend als museum en centrum waar ‘het verhaal over het Joodse leven 

in Drenthe en omgeving’ wordt verteld en de dag van de Historische vereniging ‘Stadt en 

Heerlickheidt Covorden’. Op 5 oktober draaide de film ‘Riphagen’, een collaborateur tijdens de 

Tweede Wereldoorlog en op 22 oktober werd de jeugdfilm “Oorlogswinter’ vertoond. Voor de film 

Oorlogswinter was veel belangstelling en meer dan 135 kinderen met hun ouders hebben de film 

gezien. Maar de herdenkingsmaand was hiermee nog maar net begonnen. 

 

Open Joodse Huizen 

 
Op zaterdag 14 oktober 2017 ging voor de eerste keer het project 

“Open Joodse Huizen” in Coevorden van start. Belangstellenden 

konden bij twee Coevorder families een kijkje nemen in hun 

woning nemen terwijl de verhalen van de vooroorlogse Joodse 

bewoners werden verteld door leden van het 4-mei comité. Het was 

een geslaagd experiment en zeker voor herhaling vatbaar. 

 

 
Bevroren tranen 

Zaterdag 21 oktober 2017 zou de voorstelling ‘Bevroren tranen’ 

van Maarten Peters worden opgevoerd in theater Hofpoort. Drie 

weken voor de voorstelling is besloten om deze voorstelling te 

verplaatsen naar de synagoge. Dat een voorstelling, die vooral 

over herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 

gaat, uitstekend past in dit gebouw is wel gebleken. Meer dan 40 

mensen luisterden ademloos naar de gezongen verhalen die 

Maarten Peters als monumentjes van herdenken neerzette. Voor deze gelegenheid was de synagoge 

omgetoverd tot een magische ruimte. Dit bewijst maar weer dat de synagoge te Coevorden niet alleen 

een centrum is waar ‘het verhaal van het Joodse leven in Drenthe en omgeving’ wordt verteld, maar 

ook uitermate geschikt is voor kleinschalige theater voorstellingen die te maken hebben met dit Joodse 

leven. 

 
Voorleesmiddag 

Op zaterdag 14 oktober 2017 zou Hanneke Schaapman basisschoolleerlingen voorlezen uit het boek 

“Wie niet weg is wordt gezien” van Ida Vos. Helaas was hiervoor geen belangstelling. Wij zullen 

daarom een volgende keer de scholen rechtstreeks benaderen en kunnen dan eveneens ons 

lesprogramma aanbieden. 



 

 

Koren herdenken 
 

 

 
Zondag 29 oktober 2017 zongen het 

grensoverschrijdend kinderkoor ‘Voices’ 

en het Coevorden Mannenkoor liederen 

om het wegvoeren van de Joodse inwoners 

van Coevorden te herdenken. De 

belangstelling voor deze middag was 

enorm groot. Circa 120 mensen waren 

aanwezig om de koren te horen, waardoor 

zelfs de vrouwengalerij vol met mensen zat. ‘Voices’ zong prachtige liederen 

zoals het Italiaans liedje ‘La Dosolina’, het Joodse Wiegenlied, het lied `Brot, 

herrliches Brot‘ uit de musical „Oliver“ van Lionel Bart en `Schon morgen‘ uit 

de musical „Annie“ van Charles Strouse. 

Na de pauze speelde Tjako van Schie solo het ‘Klavierstueck op.3 nr.1’ van Richard Strauss waarna 

hij Yvonne Boerdam begeleidde die de liederen Bring him home en Sjaloom zong. Daarna zong het 

Coevorden Mannenkoor nog zeven prachtige liederen waaronder ‘The Exodus Song’, ‘Morning has 

broken’ en een Russische ‘Zegenwens’. 

 

Stolpersteine 

Dinsdag 31 oktober werd de herdenkingsmaand onder grote belangstelling afgesloten met het leggen 

van 11 Stolpersteine. De namen en gegevens van de mensen waarvoor de Stolpersteine zijn gelegd zijn 

te vinden op onze website www.synagoge-coevorden.nl. Als stichtingsbestuur waren we erg blij met 

de komst van Karin van Coeverden en haar partner. Karin is de kleindochter van David en Schoontje 

van Coeverden-Meijer. Ook voor haar tante Betsie is een Stolperstein gelegd. De aanwezigheid van de 

dames Veltink uit Hardenberg werd eveneens zeer op prijs gesteld. Izak Kan heeft bij hun ouders één 

jaar ondergedoken gezeten en zij hebben nog steeds contact met de familie Kan in Israël. Voor de 

ouders van Izak zijn eveneens Stolpersteine gelegd. De leerlingen van de Nieuwe Veste presenteerden 

hun app waarmee je een route kunt lopen langs de Stolpersteine. Met het leggen van deze Stolpersteine 

zijn er nu in totaal 28 Stolpersteine gelegd in Coevorden en moeten er nog 98 gelegd worden. 

 

 

 

 

Vrijwilligersprijs 
 

Zaterdag 14 oktober 2017 mocht Ernst Rosenbaum, voorzitter van 

SSC, de achtste vrijwilligersprijs van het CDA te Coevorden in 

ontvangst nemen. De prijs is toegekend aan de vrijwilligers van de 

stichting die zich inzetten voor het behoud van de voormalige 

synagoge en het rabbihuis voor de komende generaties. Geheel in de 

geest van de stichting besloot de CDA-fractie een Stolpersteine te 

adopteren. SSC was erg blij met deze prijs en de waardering die 

hiermee werd uitgedrukt voor alle vrijwilligers van de stichting. 

http://www.synagoge-coevorden.nl/


 

 

 

Schenkingen 

Marjan Palland schonk SSC een foto van een Barmitswa bij de 

Klaagmuur te Jeruzalem in 1990. De foto was gemaakt door haar 

inmiddels overleden echtgenoot en was haar erg dierbaar. Zij was van 

mening dat de foto goed op zijn plaats zou zijn in de synagoge. Wij zijn 

blij met deze gift en zullen de foto een mooie plaats geven in de 

tentoonstelling. 

 
 

Openingstijden 

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

wordt verteld, zijn van november t/m maart van donderdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur 

en van april t/m oktober van woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Wij zijn eg blij 

met de groep vrijwilligers die zich nu inzetten voor de synagoge, maar kunnen nog steeds vrijwilligers 

gebruiken die als gastvrouw/heer de bezoekers willen ontvangen, rondleiden en uitleg geven over het 

Joodse verhaal en de beleving. Als u belangstelling heeft, meldt u dan vooral aan via 

bhfaddegon@gmail.com 

 

Activiteiten 2017 

Op donderdag 23 november, 19.30 uur in de synagoge, houdt Jan de Graaf uit Emmen de lezing 

‘Antisemitisme door de eeuwen heen’. Na de pauze vertelt De Graaf over het Joodse leven van na de 

oorlog. De Joodse gemeenschappen van Coevorden, Nieuw-Amsterdam en Emmen werden toen 

samengevoegd tot één Joodse gemeenschap in Zuidoost-Drenthe. Jan de Graaf is van oorsprong 

docent geschiedenis en vanuit die hoedanigheid is hij in 1983 betrokken bij het Herinneringscentrum 

Westerbork. Hij was twintig jaar bestuurslid, waarvan 15 jaar voorzitter. Jan geeft nog regelmatig 

rondleidingen in het herinneringscentrum Westerbork. De lezing is gratis. 

Donderdag 14 december: Chanoeka: lezing en uitleg over gewoonten en gebruiken door Hetty 

Cohen-Stuart en het proeven van Chanoeka gerechten. Volgende nieuwsbrief meer. 

Zaterdag 23 december: Bach-recital in samenwerking met Theater Hofpoort. Entree is € 17,50. 

Vrijwilligers en vrienden van SSC krijgen € 5,- korting indien ze hun kaarten bestellen via 

bhfaddegon@gmail.com 
 

 

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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