
NIEUWSBRIEF OKTOBER 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. 
Afspraak via: info@synagoge-coevorden.nl 
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Om in de overwinning te geloven 
 

Hofpoort/De Fabriek organiseert op zondag 24 oktober, om 15.00 uur, in het 
synagoge-museum, de voorstelling ‘Om in de overwinning te geloven’ van 
Thirsa van Til. De voorstelling gaat over twee vrouwen: over Traudl Junge, de 
persoonlijke secretaresse van Adolf Hitler en over Truus Menger, een 
verzetsheldin die tijdens de Tweede Wereldoorlog, samen met Hannie Schaft, 
vocht tegen de Duitsers. Zo begon Traudl Junge in 1942 met haar werk voor 
Hitler en sluit Truus Mengler zich in datzelfde jaar aan bij het verzet. De 
voorstelling is gebasseerd op intervieuws en autobiografieën van beide 
vrouwen. Traudl Junge schreef ‘Tot het laatste uur’, waar ook de film ‘Der 
Untergang’ op gebaseerd is en Truus Menger schreef ‘Toen niet, nu niet, nooit 
niet’.    
Thirsa van Til studeerde af aan de ArtEZ theater academie en is bekend van 

rollen in de musical ‘Soldaat van Oranje’ en het toneelstuk ‘Anne’ over het leven van Anne Frank.  
De entree is € 17,50 inclusief koffie/thee. Lezers van deze Nieuwsbrief en Vrienden van SSC betalen € 10,- 
als zij zich opgeven via info@synagoge-coevorden.nl.  

Nieuwe ontwikkelingen 
 
SSC is bezig met het maken van een film over de ‘Sporen van het Joodse leven in Drenthe en omgeving’. In 
een film van ongeveer 15 minuten kunnen bezoekers van het museum zien dat er voor de Tweede Wereld 
Oorlog een bloeiend Joodsleven in de provincie Drenthe en de Duitse grensstreek was. De film trekt met een 
bus kriskras door Drenthe en stopt in Hoogeveen, Meppel, Veenhuizen, Assen, Zuidlaren, Emmen, 
Emlichheim (Duitsland) en Coevorden. In elke plaats zal een ander item over het Joodse leven worden 
verteld. Mieke en Hans Zilverberg, geboren in de Friesestraat te Coevorden, vertellen de bijzonderheden over 
de bovengenoemde plaatsen en nemen de bezoekers mee op hun reis door Drenthe. De film kan worden 
gemaakt door subsidie van de provincie Drenthe en het Prins Bernhard Cultuurfonds. De film wordt op 
donderdag 28 oktober om 20.00 uur gepresenteerd in het synagoge-museum Coevorden en is vanaf die dag 
voor bezoekers te zien. Tijdens de presentatie zorgt de klezmerband Freilach uit Twente voor een muzikale 
omlijsting. Wilt u bij de presentatie aanwezig zijn, meld u dan aan via info@synagoge-coevorden.nl.  
________________________________________________________________________________________ 



Nieuwe tentoonstelling en boek 
 
Vanaf zondag 3 oktober is de tentoonstelling Engelandvaarder en Eichmann 
ontvoerder. Louis van Coevorden, een gewone jongen in een ongewone tijd te 
zien in het synagoge-museum Coevorden. Het gelijknamige boek is daar 
eveneens te koop, net als bij de Readshop in Coevorden. Het boek kost € 14,95 
(exclusief verzendkosten). Het boek kon worden uitgegeven dankzij 
medewerking van de familie Shimoni en door subside van de gemeente 
Coevorden. 
 

Activiteiten  
 
De Open Monumenten Dagen 2021 waren een groot succes in Coevorden. Mede dankzij de samenwerking 
van diverse culturele organisatie, was een mooi programma in elkaar gezet met stadswandelingen, muziek en 
tot slot een voorstelling in De Fabriek/Hofpoort. Op twee midagen bezochten maar liefst 140 bezoekers de 
synagoge tegen 59 in 2020.  
 
De komende activiteiten voor het seizoen 2021-2022 staan hieronder op een rij. Vrienden van SSC krijgen op 
alle activiteiten € 2,50 korting. Wilt u aanwezig zijn bij een van de activiteiten, meldt u dan tijdig aan via: 
info@synagoge-coevorden.nl 
25 november: Lezing over Louis van Coevorden door Dirkje Mulder-Boers. Entree € 5,--. 
10 december: In het kader van Wereldconcerten komt de Jiddische band Di Gojim in de synagoge. 

Entree € 10,-. 
27 januari: Lezing over ‘De positie van Joden in onze maatschappij van de Oudheid tot nu’ door 

Bep Braam. Entree € 5,--. 
20 februari: Jiddische voorstelling door de groep: Niet in het Zwart. Entree € 10,-. 
8 maart: Internationale vrouwendag met een lezing door Paul Glazer over het boek: Dansen 

met de vijand. Entree € 7,50. 
22 april: Open Joodse Huizen. Geen entree. 
28 april Jom Hasjoa herdenking. Geen entree. 
1 mei: Mauthausen liederen door Niki Jacobs. Georganiseerd door Hofpoort. 
4 mei: Dodenherdenking. 
21 mei: Opening tentoonstelling over Jacob Israel de Haan met lezing van prof. Chris van 

Weel. Entree € 5,--. 
5 juni: Sjawoet viering. Op deze dag wordt herdacht dat de Torah op Sinai is gegeven.   

Entree € 5,--. 

Colofon 
 
De nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Synagoge Coevorden (SSC). 
Redactieadres: secretariaat SSC, 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  


