Toespraak door wethouder Michiel van Willigen bij de onthulling van zeventien Stolpersteine
in de wijk Assendorp te Zwolle op 28 juni 2019.
Dames en heren,
Het gebeurt ons allemaal wel eens, zó alledaags en doodgewoon: We lopen door de stad. In
gedachten verzonken. Weinig aandacht voor de wereld om ons heen. In onszelf gekeerd.
En ineens zie je er een. Een messing steentje, tussen de trottoirtegels. “Vermoord in Sobibor”,
luidt het opschrift – zonder enige vooraankondiging. En dan de naam van een Zwollenaar, een
sterfdatum… Stille getuige van het gruwelijk lot dat ‘n mens, déze mens, werd aangedaan.
Juist die naam tilt je verbeelding uit de abstractie van de geschiedenisboeken. Je blik wordt
onwillekeurig getrokken naar de voordeur, vlakbij het steentje. Door díe deur werd hij
afgevoerd, in 1943. Onze stadsgenoot, onze buurman. Achter die deur las hij zijn laatste boek,
nam hij zijn laatste ontbijt…
In je hoofd speelt inmiddels ‘n film, zó aangrijpend dat je haastig verder loopt. Opnieuw in
gedachten verzonken, maar nu ver van hier, en lang geleden.
Stilstaan is hier de goede reflex.
Ik werd stilgezet en vroeg mij daarom af waarom oma Barzilai in Rotterdam nog leefde na de
oorlog. Een gesprek in mijn familie volgde over gemengde huwelijken en de vraagstukken die
daaruit volgden, over deportatie. De keuze die werd uitgesteld tot het Derde Rijk zou komen.
De genade die mijn familie kreeg en mij hier nu mag laten vertellen.
Door een Stolperstein kun je even stilstaan en hebben we de vrijheid om daarna verder te
lopen.
Maar het leven ging voor velen niet door. Het ging niet door voor 458 Zwollenaren. Opgepakt
en afgevoerd.
Sommigen staan daar even bij stil, sommigen dragen het al jaren met zich mee. Altijd. En
telkens weer.
Vandaag voegen wij in Assendorp 17 stenen toe aan de Zwolse Stolpersteine. Enkele van de
458 vermoorde Zwollenaren ontsnappen daarmee aan dit vreselijke getal. Ze krijgen een
naam. Een plek. Een verhaal. Niet alleen op straat, maar in ons hart en in onze beleving.
Het raakt me diep, dat ik dit samen met u mag meemaken.
Ik dank u zeer.

