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Voorwoord van de voorzitter  

Beste donateurs, vrienden van de Stichting, lezers, 

2021, het tweede jaar van de Covid pandemie, is ook voor onze Stichting weer een moeilijk jaar geweest.  

Lang moesten wij sluiten vanwege overheidsregels en dan mochten wij weer een poos open. Toch is er, 

ondanks de langdurige sluitingen, activiteit geweest, vooral ondersteund door onze grote groep vrijwilligers, 

die voor alles klaarstonden. Onze dank gaat naar allen die het mogelijk maakten om toch bezoekers te 

ontvangen, en het voor- en na evenementen gezellig te maken met een hapje en drankje. 

Dit jaar was het mogelijk de tentoonstelling en het boek over Louis van Coevorden, onder grote 

belangstelling, te presenteren en begin van dit jaar konden mensen genieten van de schilderijen van Ruud 

Bartlema. Daarnaast hebben bestuursleden en vrijwilligers zich ingezet voor het maken van de 

documentaire "Joods Leven in Drenthe", die onder muzikale begeleiding en in aanwezigheid van de nieuwe 

burgemeester en leden van de familie Zilverberg, op 28 oktober werd gepresenteerd. 

Het bestuur is bezig met allerlei plannen voor het verbeteren van het gebouw en voor verschillende 

activiteiten, natuurlijk onder voorbehoud vanwege Covid, maar onze hoop is toch een uitgebreid 

programma voor 2022 op de kaart te zetten. 

Wilhelmina Hein,  

voorzitter Stichting Synagoge Coevorden 
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Ontwikkelingen in het bestuur 

Het bestuur van SSC is met de nieuwe penningmeester, Erik Jan Dam, voortvarend van start gegaan met 
de voorbereiding van een geweldig jaar. Maar al spoedig bleken de problemen met het Covid-19 virus nog 
steeds aan te houden. De financiële situatie is daardoor niet veel veranderd in vergelijking tot het vorige 
jaar, maar we zijn blij met het voortgezette beleid. 

Per 1 juni heeft Gerard van den Hoven het secretariaat overgenomen van Barend Faddegon en Barend 
heeft de dagelijkse gang van zaken in het museum op zich genomen. 

Op 1 juli is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ingegaan. Voor een kleine vrijwilligersorganisatie 
als de onze is die wet alleen goed voor wat meer papierwerk bij het registreren van bezoekers en de 
verkoop van boeken en consumpties. Maar er wordt wel veel voorbereidend werk van het bestuur 
gevraagd. 
 
Op 22 juli is het synagoge museum geëerd met de titel ‘Monument van het jaar 2020’. De uitreiking is door 
de lockdown naar dit jaar verschoven. Jerry Stoker, voorzitter van de Historische Vereniging Stadt en 
Heerlickheydt Coevorden, overhandigde de oorkonde en plaquette. 

In december heeft het bestuur kennis gemaakt met Astrid Dijksterhuis, die zich als nieuw bestuurslid kwam 
voorstellen. Haar expertise opgedaan in het bibliotheekwerk, zal ons zeker van voordeel zijn, want zowel 
de historie als de activiteitenkant van ons werk vinden in Astrid een enthousiaste medewerkster. 

 

Ontwikkelingen bij de vrijwilligers 

De groep vrijwilligers ondersteunt het bestuur met de ontvangst van bezoekers op onze normale 
openingsdagen en bij de activiteiten, bij het speuren naar historische gegevens van Joodse Drenten en 
houdt de website en de facebooksite bij. Gelukkig is de groep vrijwilligers constant gebleven ondanks de 
beperkte mogelijkheden tot actie als gevolg van de pandemie. 

Geweldig is de inzet waarbij met enige regelmaat het hele museum schoongemaakt wordt. Vooral na de 
lange pauzes na een lockdown is dat beslist nodig. 

 

Stand van zaken verbouwing 

De verbouwing van de woning is in 2021 zo goed als afgerond. De kelder is ingericht als 
tentoonstellingsruimte met een voorbeeld van een mikwe en de zolder van de sjoel is van isolatiemateriaal 
voorzien. De ‘Stichting beheer onroerend goed Synagoge Coevorden’ heeft haar werkzaamheden nog niet 
helemaal afgerond en overlegt met de Provincie Drenthe over de afronding om daarna verantwoording af te 
kunnen leggen. Voor de restauratie van de sjoel is tot nu toe geen subsidie beschikbaar, dus dat blijft een 
wens. 

 

Opening en activiteiten 

Door de Covid-19 pandemie zijn helaas veel van de activiteiten onmogelijk geworden. 
Eind januari hebben we de tentoonstelling ‘Mystiek van de Hebreeuwse letters’ geopend met werken van 
Ruud Bartlema. Maar de lezing die Ruud daarbij zou geven, moest worden afgezegd. Bezoekers konden 
de tentoonstelling pas na afloop van de gedwongen sluiting van de musea in Nederland in juni bezoeken. 
 
De namenplaat bij het herdenkingsmonument aan de zijkant van ons museum, is met financiële hulp van 
de gemeente Coevorden, vernieuwd en de namen van de vermoorde Joodse inwoners uit de hele 
gemeente Coevorden zijn nu vermeld. 
 
In samenwerking met Theater Hofpoort en Stedelijk Museum is in maart de tentoonstelling ‘Gedragen door 
vrouwen’ op de Weeshuisweide gehouden. Bij de getoonde sterke vrouwen zijn met Marianne Sanders-
Frank en Sara Zilverberg-Krammer ook twee Joodse vrouwen onder de aandacht gebracht. 
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Op 8 april is de Jom Hasjoa herdenking weer gehouden onder in achtneming van de beperkingen door de 
lockdown. De namen van alle bewoners die op 2 oktober 1942 zijn gedeporteerd, zijn opgelezen. Onze 
voorzitter, mevrouw Wil Hein, heeft de kaarsen aangestoken en het Kaddish uitgesproken. Daarna zijn 
witte rozen gelegd bij het monument buiten. De bijeenkomst is opgenomen en op onze website te zien. 
 
Ook de 4 mei herdenking is aangepast gehouden. De Stolpersteine zijn gepoetst en verder was er alleen 
een kransleging door leden van het 4 mei comité en bestuur SSC.  
 
Vanaf 10 juni openden de musea weer met de nodige beperkingen. Maximaal 8 bezoekers kunnen tegelijk 
ons museum bezoeken en mond-/neusbedekking moet gedragen worden. De looproute blijft gehandhaafd 
en de bezoekers moeten zich inschrijven en handen desinfecteren. 
 
Omdat het leggen van Stolpersteine in 2020 door de pandemie niet door kon gaan, zijn in juni 9 
Stolpersteine gelegd. 
 
Op 11 en 12 september hebben de Open Monumenten Dagen plaats gevonden, die goed zijn bezocht. 
 
Op 3 oktober is het boek ‘Engelandvaarder en Eichmann ontvoerder’ over Louis van Coevorden 
gepresenteerd in video-bijzijn van de familie in Israël en in aanwezigheid van familieleden uit Nederland en 
belangstellenden. Tegelijk is de tentoonstelling over Louis op de bovenverdieping geopend en zijn voor de 
tweede keer dit jaar Stolpersteine gelegd. 
 
28 oktober was de première van onze nieuwe film ‘Sporen van het Joodse leven in Drenthe en omgeving’ 
die het Prins Bernhard Cultuurfonds financieel mogelijk gemaakt heeft. Deze film geeft de kijker een beeld 
van het uitgebreide Joodse leven dat voor de Holocaust in de provincie aanwezig was. In aanwezigheid 
van de presentatoren Mieke en Hans Zilverberg en de nieuwe burgemeester is de film vertoond. Een 
succes dat hopelijk nog een vervolg krijgt. 
 
Opnieuw is de geplande vriendenavond in november niet doorgegaan. De voortdurende pandemie heeft 
ook dit jaar een streep door de rekening gemaakt. 
 
In december is de lesbrief voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen, ‘Louis van Coevorden, een 
gewone jongen in een ongewone tijd’, gereed gekomen. De lesbrief wordt in januari 2022 naar alle 
basisscholen in de gemeente Coevorden gestuurd en kan worden gedownload van onze website. Scholen 
worden ook in de gelegenheid gesteld om de tentoonstelling over Louis van Coevorden nog tot half mei 
2022 te bezoeken. 
 
De activiteiten die verder op het programma stonden zijn niet doorgegaan in verband met de beperkingen 
rond het virus. De ernst van de situatie noopte ons de sluiting rond het eind van het kalenderjaar al op 2 
december in te laten gaan. 
 
 
Schenkingen 
 
Als bijzonder voorwerp in onze vitrines, hebben we een originele Jodenster gekregen van mevrouw 
Lukken. Mieke en Hans Zilverberg hebben ons verblijdt met een knaapje van de winkel ‘De Bijenkorf’ in 
Coevorden, die van hun grootouders was. De heer Van Loon bracht ons een verrassende mezuzah van het 
adres Emmastraat 10. 
Verder hebben we diverse schenkingen van boeken en andere voorwerpen gekregen, net als giften in geld 
voor de Stolpersteine of voor activiteiten.  
 
 
Thoraschild 
 
Getipt door een binnengekomen bericht bleek een Thoraschild dat door Philip Roos geschonken is aan de 
Joodse gemeenschap in Coevorden, geveild te worden in New York. Voor ons onbereikbaar, maar het 
Drents Museum heeft het schild kunnen bemachtigen en haalt het naar Assen. Natuurlijk hopen wij het nog 
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eens tentoon te kunnen stellen op de plaats waar het eigenlijk voor bedoeld was: ons synagoge museum. 
Maar dat het schild terug is in Drenthe is een goed einde van 2021. 
 
 
Bezoekersaantallen 
 
In 2021 was door de lockdowns geen goed bezoekersjaar. Toch viel het aantal bezoekers niet tegen. Op 
onze openingsdagen hebben we 359 bezoekers ontvangen en bij de schaarse activiteiten toch nog 417. 
 
 
Subsidie gemeente 

Dit jaar is meerdere keren overleg geweest met de gemeente over onze financiële situatie. Hoewel we er 
niet slecht voor staan, is het ons onmogelijk om de kosten die met name de verwarming met zich 
meebrengt, te dragen. Bovendien wil de afdeling Vastgoed van de gemeente ook nog een huurbedrag 
(canon) vragen voor het gebruik van de synagoge gebaseerd op ons batig saldo. Gelukkig is de afdeling 
Cultuur van de gemeente bereid ons op te nemen in de Cultuurnota voor 2022 en later voor een structurele 
subsidie. Daartoe wordt een beleidsplan en een overzicht van het financieel perspectief gemaakt in 2022. 

 

Coevorden, 1 februari 2022 

Voorzitter     Secretaris 

J. W. (Wil) Hein    G.H. (Gerard) van den Hoven 

 

Stichting Synagoge Coevorden. 

Adres secretariaat: Kerkstraat 36, 7741 JC Coevorden. 

Bereikbaar per e-mail: secretaris@synagoge-coevorden.nl  

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