
NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2021 

 

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. 

Mondmasker verplicht, afspraak via: info@synagoge-coevorden.nl 

 

Vijfde Jaargang, nr.2   
 

Corona en museum Synagoge Coevorden 

 

Tot onze spijt kunnen we nog steeds niet melden dat het museum waar ‘het verhaal over het Joodse leven in 

Drenthe en omgeving’ wordt verteld, weer geopend is voor het publiek. De Corona pandemie laat dit nog niet 

toe. De tentoonstelling over de Mystiek van de Hebreeuwse letters is ingericht en zodra we weer open mogen 

kunnen bezoekers de tentoonstelling alvast bekijken. Wanneer de lezing van Ruud Bartlema zal zijn, laten we 

weten zodra dit kan. Ook de voorstelling van 21 februari Johnny en Jones, Jiddische muziek door duo Niet In 

Het Zwart, komt te vervallen en de activiteiten voor de Internationale Vrouwendag Coevorden worden op een 

andere manier vormgegeven. Het betekent dus niet dat wij stil zitten, het werk voor bestuur en vrijwilligers 

gaat gewoon door achter de schermen. 

Monument en namenplaat 

 

Het herdenkingsmonument, aan de zijgevel van de 

lerrarswoning, is nodig toe aan een nieuwe plaat met alle 

namen van vermoorde Coevorder Joden tijdens de Holocaust. 

De huidige namenplaat is zo beschadigd dat de namen niet 

meer goed te lezen zijn. In overleg met de gemeente wordt nu 

gewerkt aan de nieuwe namenplaat. Op de plaat komen nu niet 

meer alleen de namen van vermoorde Joodse stad-

Coevordenaren, maar de namen uit de hele gemeente 

Coevorden. We lezen ook alle namen van vermoorde Joodse 

Coevordenaren tijdens de Jom Hasjoa en daarom is het logisch 

dat alle namen op de namenplaat bij het monument komen.  

Internationale vrouwendag 

 

Het thema van de Internationale vrouwendag is dit jaar: Invloed met Impact. Omdat de Lock down nog steeds 

roet in het eten gooit, heeft het comité Coevorden bestaande uit Home-Start Coevorden, Theater Hofpoort, 

Synagoge Coevorden, Bibliotheken Coevorden en Stedelijk Museum Coevorden, nu de volgende activiteiten 

opgezet: De hele maand maart is een openluchttentoonstelling ‘Gedragen door vrouwen’ op de 

Weeshuisweide te zien. Met deze tentoonstelling zetten we een aantal sterke vrouwen van Coevorden in het 

zonnetje. Ook de twee Joodse dames Marianne Sanders-Frank en Sara Zilverberg-Krammer maken deel uit 

van de sterke vrouwen. Er is ook een film gemaakt over de levensverhalen van deze sterke vrouwen die u 



straks online kunt zien. Daarbij kijken we nog of de lezingen die gepland stonden voor dit thema ook online 

kunnen worden uitgezonden. Meer info over deze activiteiten volgt in de nieuwsbrief van maart.  

 

Verbouwing  

 

In 2020 waren de verbouwingen aan de voormalige synagoge en woning zo goed als afgerond. Toch waren er 

nog een paar losse eindjes waaraan nu gewerkt wordt. In de achterkamer zijn intussen voorzetramen geplaatst. 

De grootste klus is echter de kelder en het wegkrijgen van een naar luchtje uit de voorkamer. Er is nu een 

speciale ventilator en thermostaat geplaatst in de kelder, om deze droog te krijgen en te houden, en hierdoor 

wordt ook het nare luchtje uit de voorkamer afgevoerd. Nu moet de gemeente nog een putje aanleggen aan de 

zijkant van de woning. Het water dat door heftige regenbuien valt kan dan worden afgevoerd en zal niet meer 

onder de woning lopen. Als de kelder droog is, kunnen de muren opnieuw gewit worden en daarna kan de 

kelder worden ingericht als tentoonstellingsruimte over het ritueel bad de Mikwe.  

 

Boeken 

 

 SSC heeft tot nu toe 4 boeken uitgegeven in eigen beheer die nog steeds te koop 

zijn. De boeken zijn: Achter 42 lege voordeuren, dat over alle weggevoerde 

Joodse Coevordenaren gaat met foto’s van hun woningen, kosten € 5,--. Drentse 

Synagogen, kosten € 6,-. De Kristalnacht, kosten € 5,-- en het laatste boek is: 

Nog 12 wilden onderduiken, over het Joodse leven in Coevorden voor de oorlog 

en het onderduikverhaal van Izak Kan, € 19,95. Wilt u graag een van de boeken 

kopen, mail dan naar info@synagoge-coevorden.nl . 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een boek over de familie van Ernst en 

Rachel van Coevorden, die in de Friesestraat woonden. Ernst en Rachel hadden 

vier kinderen die allen op verschillende manieren de bezetting van Nederland 

door nazi-Duitsland hebben beleefd. Hun oudste zoon is vermoord, maar drie 

kinderen hebben de Holocaust overleefd. De jongste zoon van Ernst en Rachel, Louis, is de bekendste van alle 

vier de kinderen. Hij was Engelandvaarder, hielp met de voedseldroppings boven het Westen van het land in 

1945, smokkelde Holocaustoverlevenden naar Palestina en was later een van de drijvende krachten achter de 

ontvoering van Adolf Eichmann naar Israël. Wij verwachten dat dit boek na de zomer klaar zal zijn. 

  

Colofon 

 

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

Redactieadres: Barend Faddegon (secretaris), 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  
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