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Verbouwing 

 

In de Nieuwsbrief hebben wij de verbouwing aangekondigd en die is nu in 

volle gang. Eerst is gestart met het strippen van de hele bovenverdieping, zoals 

op de foto’s is te zien. Dit gaf uiteraard overlast op 

het gebied van lawaai en stof en het afvoeren van de 

gesloopte onderdelen, maar de bouwers hadden de 

gangvloer goed afgedekt zodat ze geen risico liepen 

om die originele vloer te beschadigen. Ook ruimden 

ze steeds weer de rommel op, daarvoor onze complimenten. Een vergadering 

moest soms worden verzet naar een andere locatie, maar de bezoekers 

ondervonden verder geen hinder van de verbouwing dan dat ze geen 

tentoonstelling konden bekijken op de boven voorkamer. De tentoonstelling op de 

vrouwengalarij over de Kristallnacht was uiteraard wel steeds te bekijken en we 

hebben besloten die te laten staan totdat de bovenverdieping helemaal klaar is. We 

hopen in de volgende nieuwsbrief foto’s te kunnen laten zien van de nieuwe verbouwde bovenverdieping.   

Jom Hasjoa  

 

Op woensdag 1 mei werd voor de 11e keer de Jom Hasjoa herdenking 

gehouden in de voormalige synagoge. De namen van alle vermoorde Joodse 

Coevordenaren uit de kernen Coevorden, Dalen, Meppen en Sleen, werden 

voorgelezen door de heer Renkema en mevr. Wagemaker en door Frija 

Klaassen en Luit Kamphuis, leerlingen van De Nieuwe Veste. Gerard 

Siebum, voorzitter Stichting beheer onroerend goed Synagoge Coevorden en 

burgemeester Bouwmeester hielden beiden een indrukwekkende inleiding. 

Meer dan 70 mensen waren aanwezig bij de herdenking. 

 

Schenkingen 

 

De afgelopen maand heeft SSC weer diverse schenkingen mogen ontvangen, waarvan wij enkele willen 

noemen. Van Kees Admiraal kreeg SSC vooroorlogse meubels die heel geschikt zijn voor het inrichten van de 

David Krammer kamer. Tevens ontvingen we een nieuw koffiezetapparaat en een defibrillator. Ook komt er af 

en toe geld binnen voor Stolpersteine en wij hopen dat we in oktober weer een aantal Stolpersteine kunnen 

leggen. Van Mevrouw van Coeverden ontvingen we prachtige foto’s en documenten uit haar familiearchief. 

Hiermee, en met foto’s van andere families, kunnen we binnenkort de nieuwe tentoonstellingskasten inrichten. 

Wij willen alle schenkers heel erg bedanken en zoeken nog steeds meer foto’s, brieven, etc. van Drentse 

Joodse families.  



 

Vrijwilligersuitje 

 

Begin mei vond voor de tweede keer een vrijwilligersuitje 

plaats. Samen zijn we naar Elburg geweest om de Museum 

Sjoel te bezoeken en een kijkje in Elburg te nemen. In de 

Museum Sjoel werden we vriendelijk ontvangen en zij hadden 

de moeite genomen om informatie over de voormalige 

synagoge in Coevorden te laten zien. Iedereen vond het bezoek 

erg leerzaam en we kregen weer nieuwe ideeën voor onze 

eigen inrichting. Tussen de middag stond er voor de groep een 

heerlijke lunch gereed waarvan met volle teugen is genoten. 

Wij hopen dat het niet blijft bij een tweede vrijwilligersuitje, 

maar dat het een jaarlijks terugkerend initiatief mag zijn.  

Nieuwe tentoonstellingskasten 

 

Wij hebben nieuwe tentoonstellingskasten laten maken voor de synagoge om zo het verhaal van de Joodse 

bewoners uit Drenthe beter te kunnen laten zien. We zijn blij met de vele foto’s die wij ondertussen hebben 

gekregen en zullen deze op een waardige wijze archiveren en enkele daarvan tentoonstellen in de nieuwe 

kasten. Wij zoeken nog wel voorwerpen die aan Joodse mensen hebben toebehoord. Dit kan van alles zijn: 

persoonsbewijs, Davidster, poëziealbum, fotoboekje, brieven, et cetera. Wij zijn nog speciaal op zoek naar een 

fototoestel van voor de oorlog. Coevorden had een fotograaf, de heer Comprecht Sanders, die in de hele regio 

foto’s maakte. Hij maakte bijvoorbeeld ook schoolfoto’s en reisde daarvoor de scholen in de hele regio af. Om 

zijn verhaal te kunnen vertellen, hebben wij uiteraard ook een fototoestel uit de jaren 1930-1942 nodig.  

De foto’s en verhalen worden niet alleen tentoongesteld, maar er worden ook mappen samengesteld met dit 

materiaal, zodat we scholen snel aan informatie kunnen helpen over Joodse Drenten.  

Bezoek uit Polen 

 

Dat de voormalige synagoge in Coevorden niet alleen in de belangstelling staat van Nederlanders en 

grensbewoners uit Duitsland, zagen we in februari van dit jaar. Joodse dansers uit de Oekraïne gaven toen een 

demonstratie Jiddische dans onder begeleiding van klezmermuziek en maakten er zo een waar feestje van. 

Daarna kregen wij een verzoek uit Polen voor een bezoek aan de synagoge. Een medewerkster van de Adam 

Mickiewicz University en de conservator van het voormalig kamp Zabikowo, beide te Poznan, komen in juli 

naar Coevorden. Zij willen weten hoe van een voormalige synagoge een museum is gemaakt waar ‘Het 

verhaal van het Joodse leven in Drenthe en omgeving’ wordt verteld. 

 

 

Colofon 

 

De nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Synagoge Coevorden. 

Redactieadres: 

Barend Faddegon (secretaris) 

E-mail: secretaris@synagoge-coevorden.nl  

Telefoon:+316 1601 8914  

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

Facebook.com/synagogecoevorden. 

Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u dat doorgeven via:  
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