Jaarverslag 2020 van de Stichting Zwolse Stolpersteine
1.

Doelstelling

Een mens is pas vergeten, wanneer zijn naam is vergeten.
Statutaire doelstelling van de Stichting Zwolse Stolpersteine is het (doen)
plaatsen van Stolpersteine voor 454 tijdens de Tweede Wereldoorlog
omgebrachte Joodse Zwollenaren en voorts al hetgeen met één en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin van het woord.
De Stichting is opgericht bij notariële akte van 1 maart 2013 en was tot medio
2020 statutair gevestigd aan de Ampèrestraat 24 te Zwolle, sindsdien aan de
Popovstraat 1 te Zwolle.
Stolpersteine zijn kleine, individuele monumenten van herinnering en
herdenking die je geestelijk doen struikelen op onverwachte momenten.
Individuele gedenktekens voor die mensen voor wie geen grafteken kon worden
opgericht. En juist doordat de Stolpersteine liggen voor hun laatste vrijwillige
woonplaats, wordt indringend duidelijk dat het ging om onze buren, onze
klasgenoten, onze collega’s, onze stadgenoten. Het confronteert ons met de
onomkeerbare leegte, die zij hebben achtergelaten.
2.

Bestuur en vrijwilligers

De samenstelling van het bestuur bleef ongewijzigd met voorzitter Jaap
Hagedoorn, secretaris Piet den Otter, penningmeester Martin Hemmink en de
leden Tanja van den Berg en Felicia van der Maden.
In 2020 vergaderde het bestuur drie keer fysiek en eenmaal online.
Naast bestuursleden kent de Stichting vrijwilligers voor verschillende
werkzaamheden: Tineke de Danschutter (biografieën), Marco Groen (opsporen
na- en naastbestaanden), Wim Huijsmans (historisch onderzoek HCO), Jan la
Faille (website), José Martin (informatie uit Herinneringscentrum Westerbork),
Peter Riemersma (historisch onderzoek Duitse vluchtelingen), Wim de Ruiter
(huizenonderzoek, content Struikelstenen Gids), Wieske Veldhuis (fotografie),
Liezekee de Vos (opsporen na- en naastbestaanden), Ineke Walrave (fotografie)
en – sinds december 2020- Nikki Wilmink (Facebook).
Op 24 oktober 2020 overleed onze vrijwilligster Wieske Veldhuis aan de
gevolgen van een ernstige ziekte. Wieske onthulde in september 2016 aan het
Rodetorenplein een Stolperstein voor Levie Vomberg, de Joodse handelaar die
vee kocht bij haar opa. Nadien bleef zij nauw betrokken bij de Zwolse

Stolpersteine. Naast fotografie bij onthullingen deed zij historisch onderzoek en
spoorde zij nabestaanden op. Wieske was een behulpzame en sociaal voelende
collega.
Bestuur en vrijwilligers verrichtten hun werkzaamheden om niet.
3.

Financiën

De Zwolse Stolpersteine verheugen zich in een breed maatschappelijk
draagvlak. Dit uit zich ook in financiële bijdragen.
Zie voor gedetailleerde financiële informatie de afzonderlijke financiële
jaarstukken.
4.

Plaatsing van Stolpersteine

Als gevolg van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan, raakte de programmering in 2020 ernstig verstoord. Uiteindelijk werden
maar 20 van de voorgenomen 60 Stolpersteine geplaatst.
Aan het einde van het jaar lagen er in Zwolle 272 Stolpersteine voor 98
adressen. Hiermee is 60 % van de doelstelling gerealiseerd.
De onthulling op 27 maart van 20 Stolpersteine voor Henderiette Levie-van
Dam (Bredesteeg 2A), het gezin Karpf-Stern (Koestraat 11), het gezin
Weinmann-Marx (Koestraat 15), het gezin Jakobs-ten Brink (Koestraat 25A),
het gezin Blein-Os, Sigismund Hausmann en Isaac van Stratum (Walstraat 11)
en voor Sara de Leeuwe-Ricardo en Essiena Vegt-Cohen (Walstraat 23-23A)
moest kort tevoren worden afgelast. Met circa100 aanwezigen zou het de
grootste bijeenkomst tot nu toe geweest zijn. Uiteindelijk zijn deze
gedenkstenen op 4 december door het bestuur onthuld in een sobere
plechtigheid, helaas zonder de aanwezigheid van na- of naastbestaanden. In
betere tijden zullen we alsnog een herdenkingsbijeenkomst organiseren.
Media- & reclamebureau IQ-Media produceerde om niet een filmverslag van
deze onthulling. U kunt de reportage bekijken op
https://vimeo.com/499965525/c261b8fe31 of via de Facebookpagina van onze
stichting die in januari 2021 online ging
https://www.facebook.com/StolpersteineZwolle/
U vindt van alle onthullingen sinds 2014 een verslag op onze website, inclusief
foto’s en teksten van toespraken,
https://www.stolpersteine-zwolle.nl/index.php?pageID=49

Een geografisch overzicht van de Stolpersteine in Zwolle vindt u op
https://www.stolpersteine-zwolle.nl/index.php?pageID=51, evenals op de App
Struikelstenen Gids die u zowel voor Android als IOS kunt downloaden via
Google Play of de Apple App Store.
Overzichten van de Zwolse holocaustslachtoffers op familienaam en op hun
laatste vrijwillige woonadres, met vermelding van reeds geplaatste Stolpersteine,
kunt u downloaden via
https://www.stolpersteine-zwolle.nl/index.php?pageID=48
5.

Periodieke schoonmaak

Rotary Club Zwolle heeft de schoonmaak van Zwolse Stolpersteine
geadopteerd. De leden gaan in april op pad om de gedenkstenen te poetsen zodat
ze tijdens de Nationale Dodenherdenking blinkend en goed zichtbaar zijn.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 juni 2021.

