NIEUWSBRIEF MAART 2020
Stichting Synagoge Coevorden
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:
Mei-oktober: donderdag-zaterdag van 13.00-17.00 uur.
November-april: donderdag-zaterdag van 13.30-16.30 uur.
Vierde Jaargang, nr.3
Verbouwing
De verbouwing van de leraarswoning is klaar. De glazen tussendeur in de gang is
geplaatst en voorzien van een prachtige Davidster. Daardoor kunnen we de kou buiten
laten en de buitendeur toch uitnodigend open laten staan.
Schenkingen
In de vorige Nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de teruggevonden parochet
uit Coevorden. Deze parochet hebben we in bruikleen gekregen van Ton de Lange uit
Zutphen. Het bleek niet de parochet te zijn die dagelijks voor de Arke heeft gehangen, maar door dit geschenk
bleek dat Coevorden twee parochets heeft gehad. Dit was een extra parochet, paars met een prachtige
geborduurde kroon erop, die in 1927 geschonken is door Philip Roos. Hij krijgt een mooie plaats in de sjoel en
ondertussen blijven wij zoeken naar andere voorwerpen die in 1942 uit de synagoge zijn gehaald.
We kregen ook een bijzondere foto toegestuurd die na de oorlog was gevonden in het oud papier van de
Rabenhauptstraat. Namen en datum van de foto waren onbekend. Omdat de Davidster pas op 3 mei 1942 is
ingevoerd (ster op de jas van de man rechts vooraan) en de Joodse bevolking op 2/3 oktober 1942 is
weggevoerd, moesten wij zoeken naar een bruidspaar dat in die periode was getrouwd. Omdat maar één Joods
huwelijk in die periode is gesloten in Coevorden, weten we 99
procent zeker dat het gaat om het huwelijk van Mozes van
Coevorden en Alieda Bollegraf, gesloten op 28 juli 1942.
Rechts op de foto staan waarschijnlijk de ouders van Mozes:
Samuël van Coevorden en Carolina van den Berg.
Vermoedelijk is de vrouw links achter of Betje Slager,
geboren 3 april 1909, de vrouw van Max Bollegraf of de zus
van Alieda, Helena, geboren op 27 januari 1915. De vrouw
daarvoor kan de moeder van Betje zijn: Cato Suzan, geboren
op 12 februari 1874. Het meisje vooraan is waarschijnlijk de
dochter van Max en Betje: Rosa Cato, geboren op 4 september 1938 te Coevorden. Herkent u mensen op deze
foto of hebt u ook nog ergens oude foto’s van Joodse Drentenaren liggen, neem dan a.u.b. contact met ons op
via: info@synagoge-coevorden.nl. Wij willen de vermoorde mensen graag weer een gezicht geven. Met dank
aan database Coevorden en archivaris Henk Mepschen.
Tevens kregen we nog een serie boeken van de familie Cohen Paraira uit Amsterdam voor onze bibliotheek.

________________________________________________________________________________________
Herdenking 75 jaar bevrijding
Ook in maart zal in de voormalige synagoge te Coevorden veel aandacht zijn voor het viering en herdenking
dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd van het nazisme. De herdenking start met een speciale viering van
Poerim en aandacht voor het verhaal van de familie Glazer.
Zondag 15 maart, om 14.30 uur: Lotenfeest/ Poerim. Niet alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het
Jodendom met uitroeiing bedreigd, maar ook al in de vijfde eeuw v. Chr. Op het poerimfeest herdenken de
Joden dat het lot hen van uitroeiing heeft gered. Poerim werd ook jaarlijks gevierd door de Joodse
Coevordenaren, dat bewijzen gevonden foto’s en politierapporten. Op 12 en 13 maart 1941 moest de politie,
op last van de officier van Justitie in Leeuwarden, toezicht houden op de synagoge aan de Kerkstraat in
verband met het Poerimfeest. Het feest is goed verlopen en er hebben zich geen ongeregeldheden voorgedaan.
Het Ensemble NOA zal op zondag 15 maart vertellen over het poerimfeest en daar vrolijke muziek bij spelen.
Het belooft niet alleen een informatieve, maar vooral gezellige middag te worden.
Entree € 7,50, vrienden SSC betalen € 5.-. Graag aanmelden via info@ synagoge-coevorden.nl.
Dinsdag 24 maart, om 19.30 uur: Open Vriendenavond met als thema: Vrienden vragen
vrienden. Precies 5 jaar geleden werd ‘Vrienden van de Stichting Synagoge Coevorden’
opgericht. Het belooft een heel interessante avond te worden waarbij Paul Glazer zal
vertellen over zijn zoektocht naar zijn familieverleden. Tijdens een bezoek aan Auschwitz
ontdekte hij in een vitrine een koffer uit Nederland met zijn achternaam erop, die van zijn
tante Roosje is geweest. Zijn zoektocht en het verhaal van tante Roosje heeft hij beschreven
in het boek: Dansen met de vijand. Glazer vertoont tijdens zijn verhaal vooroorlogse
filmbeelden. Voor beide avonden graag aanmelden via info@synagoge-coevorden.nl .
Activiteiten
April, donderdag 16, 19.30 uur: Toen tijdens de Tweede Wereldoorlog de Joodse mensen werden opgepakt
en via Westerbork naar de concentratiekampen werden getransporteerd, doken ook enkele mensen onder.
Drents historicus M. Gerding houdt een lezing over het onderduikverhaal van een familie uit NieuwAmsterdam en vertoont de film die over deze onderduikperiode is gemaakt. Entree: € 5,00, vrienden € 2,50.
April, maandag 20, 19.00 uur: Jom Hasjoa (letterlijk de dag van de Sjoa, Holocaust). Tijdens deze
bijeenkomst worden alle Joodse Holocaust slachtoffers uit de gemeente Coevorden herdacht en worden de
namen van de slachtoffers opgelezen. Geen entree.
April, zaterdag 25, 10.00 uur: Symposium ‘Verbonden in vrijheid?’. Folder is in februari toegestuurd, kosten
€ 15,00, aanmelding is noodzakelijk via info@synagoge-coevorden.nl
Mei, zondag 3, 15.00 uur: Thirsa van Til met haar productie Om in de overwinning te geloven. Deze
voorstelling gaat over Traudl Junge en Truus Menger. Zij waren respectievelijk 17 en 22 jaar oud toen zij een
keuze maakten die de rest van hun leven zou bepalen. De voorstelling vertelt het verhaal van beide vrouwen;
hoe ze hun positie tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben verworven en waarom; het verloop van hun leven
tijdens de oorlog en hoe deze beladen jaren hun leven na 1945 hebben beïnvloed.
Entree € 5,00, kaarten via Hofpoort.
Kaarten voor de voorstellingen van de synagoge kunnen besproken worden via: info@synagoge-coevorden.nl
Colofon
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