Stolpersteine
in Coevorden

De voormalige Synagoge aan de Kerkstraat 36.

In totaal komen er 136 Stolpersteine in Coevorden te liggen, voor elk slachtoffer één. Daar is veel geld voor nodig, want elke steen kost momenteel
€ 120,00. U kunt ons hierbij ondersteunen door bijvoorbeeld een Stolperstein
te adopteren of een gedeelte daarvan. Elk bedrag is welkom.

Ons bankrekeningnummer is: NL07 RABO 0302 7535 16
t.n.v. Stichting Synagoge Coevorden,
onder vermelding van Struikelstenen Coevorden.
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Coevorden

De betekenis van dit Duitse woord is
afkomstig van het woord ‘stolpern’
dat struikelen betekent. De stenen
worden geplaatst voor de huizen
waar vroeger Joodse mensen hebben gewoond of, als het huis is verdwenen, op of nabij de plek waar
het huis heeft gestaan. De eerste van
deze stenen werden in 1996 in Berlijn gelegd op initiatief van de Duitse kunstenaar Günter Demnig. Het
zijn kubusvormige betonnen stenen met een messing bovenplaat waarin de
naam, de geboortedatum en de datum met plaats waar hij of zij is omgekomen is gegraveerd.

Tijdens de bijeenkomsten rondom het leggen van de Stolpersteine waren nabestaande/familieleden van de vermoorde en door de struikelstenen herdachte Joodse Coevordenaren uit binnen- en buitenland aanwezig. Voor hen was
het de eerste keer na zeventig jaar dat de naam van hun grootouders en diens
kinderen weer officieel genoemd worden. Eindelijk hebben ze een plek om
te gedenken.

De Nederlandse naam is ‘struikelstenen’. Ze
zijn bedoeld om voorbijgangers figuurlijk te
laten struikelen, waardoor deze stilstaan en
het hoofd buigen om de tekst te lezen. Hierdoor wordt een wandeling door de straten
van Coevorden opeens veranderd in een reis
door de geschiedenis.

Voormalige slagerij aan
de Sallandsestraat van
de familie Bierman.

De meesten van onze in de oorlog weggevoerde Joodse stadgenoten hebben geen
graf, maar kunnen op deze manier weer een
naam krijgen en daardoor in de herinnering
blijven bestaan. De Talmoed zegt namelijk
dat ‘een mens pas vergeten is wanneer zijn
naam is vergeten’.
Door deze ‘struikelstenen’ kunnen de vragen
van onze kinderen en die van de volgende
generaties worden beantwoord en de geschiedenis worden uitgelegd.

Foto atelier van de familie Sanders aan de Bentheimerstraat 29.

Op 7 november 2014 werden tijdens een zeer bewogen bijeenkomst de eerste
vijf stenen gelegd voor drie huizen in Coevorden waar tot 2 oktober 1942
joodse families woonden.
Op 29 april 2015 werden een volgende serie van zes stenen in Coevorden gelegd. Op 5 oktober 2016 is een volgende serie van zes Stolpersteine in Coevorden gelegd, onder andere voor de rabbijn David Krammer en diens gezin.

