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Geachte heer/mevrouw,
Afgelopen voorjaar werd de Stichting Zwolse Stolpersteine opgericht. De
Stolpersteine (“struikelstenen”) zijn een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter
Demnig (Berlijn, 1947). Hij brengt gedenktekens aan vóór huizen waarvandaan
de bewoners door de nazi's werden verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot
zelfmoord gedreven. Demnig noemt ze zo, omdat je erover 'struikelt' met je hoofd
en je hart en je je moet buigen om de tekst te lezen. Op de stenen (10 x 10 cm)
zijn in een messing plaatje de naam, geboortedatum en plaats en datum van
overlijden van het slachtoffer gestanst. Ze worden netjes in de openbare ruimte
neergelegd. Het is immers niet de bedoeling er letterlijk over te struikelen.
Wij hebben de ambitie om ook in Zwolle Stolpersteine stenen te leggen ter
herdenking van de circa 500 tijdens WO II weggevoerde en omgebrachte Joodse
Zwollenaren. Het is de bedoeling de eerste 50 stenen in april 2014 te leggen. De
gemeente Zwolle heeft haar instemming en medewerking betuigd. Ook de Joodse
Gemeente van Zwolle ondersteunt het initiatief.
Wij veronderstellen dat u in de Zwolse Stolpersteine geïnteresseerd bent,
mogelijk ons actief wilt ondersteunen. Daarom nodigen wij u van harte uit
aanwezig te zijn bij de officiële start van het initiatief op donderdag 3 oktober
vanaf 19.30 uur (inloop) in het Historisch Centrum Overijssel aan de Van
Wevelinkhovenstraat (geen nummer) te Zwolle. Spreker die avond is de oudZwollenaar Tswi Herschel. Hij werd eind 1942 in Zwolle geboren en overleefde
de oorlog in onderduik. Zijn ouders werden in Sobibor vermoord. Op indringende
wijze zal Tswi Herschel zijn verhaal, getiteld 'Levenskalender van een Zwolse
joodse Jongen', vertellen.
Graag horen wij via ons mailadres info@stolpersteine-zwolle.nl of u onze gast
wilt zijn. Voor de organisatie is het handig te weten met hoeveel personen u komt.
Namens het bestuur van de Stichting Zwolse Stolpersteine,

Jaap Hagedoorn, voorzitter

