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Stichting zoekt verhalen over de
weggevoerde joden van Zierikzee
• Steenleggingen op 7 februari volgend jaar
ZIERIKZEE
De
Stichting
Struikelstenen Zeeland gaat proberen op Schouwen-Duiveland
mensen te achterhalen die de
vermoorde joodse inwoners van
Zierikzee en Burgh-Haamstede
nog hebben gekend. Op dinsdag 7 februari volgend jaar worden bij hun voormalige huizen 23
herdenkingssteentjes geplaatst,
zogenoemde Stolpersteine. De
stichting is met het oog daarop
op zoek naar verhalen over deze
joodse Schouwen-Duivelanders.

Nabestaanden van hen, sommigen
afkomstig uit het buitenland, zullen aanwezig zijn bij de steenleggingen, die worden uitgevoerd door de
Duitse kunstenaar die deze struikelsteentjes heeft uitgevonden: Gunter
Demnig uit Keulen. In de Nieuwe
Kerk zal een bescheiden tentoonstelling te zien zijn, op scholen wordt
aandacht besteed aan de deportatie
van Schouwen-Duivelandse joden.
De steenleggingen zijn de eerste op
dit eiland. Beginnend in Berlijn in
1996, waar de steentjes nog altijd
met de hand worden gemaakt in een
eenvoudig atelier, is het initiatief
van Demnig uitgezwermd over heel
Europa. Overal, tot in Griekenland
toe, willen lokale werkgroepen de
verdwenen joden herdenken.
Demnig reist met een kleine, rode
bestelauto het grootste deel van het
jaar door het continent, om persoonlijk de Stolpersteine in de trottoirs te
metselen. Er liggen er al zo’n 60.000;
het aantal groeit met de dag. Soms
ontbreekt het hem volkomen aan tijd
om aan alle verzoeken te voldoen;
hij is ook al bijna 70. Dan staat hij
toe dat gemeenten zelf de steentjes
aanbrengen, met behulp van medewerkers van Gemeentewerken, een
zogenoemde Selbstverlegung.
Op 7 februari is Schouwen-Duiveland
aan de beurt. In Burgh-Haamstede
komt één steentje, voor verpleegster
Irma Jacobs (Schaerbeek, 16.5.1895
– Sobibor, 23.4.1943) die woonde
aan de Kerkstraat. Zij woonde er
samen met mejuffrouw Barendina
Wilhelmina Elizabet Köhler, onderwijzeres van de Christelijke Nationale
School daar. In Zierikzee zullen er
22 worden gemetseld. De stichting is
erin geslaagd voor alle weggevoerde
Schouwen-Duivelandse joden in één

Gunter Deming, de uitvinder van de Stolpersteine, komt deze steentjes meestal zelf
plaatsen. Hij maakt dan een ‘tournee’ door een land. Vorige week was hij in Gorkum aan
het werk, op de Kortendijk, de volgende dag vertrok hij naar Goeree-Overflakkee. Op
Schouwen-Duiveland brengt Demnig in februari, toegekeken door nabestaanden en de
burgemeester, op één dag alle steentjes voor alle eilandelijke Holocaust-slachtoffers aan,
23 in totaal. Foto Gert van Engelen
keer Stolpersteine te bekostigen en
geleverd te krijgen. De eerste steenlegging is dan ook meteen de enige op
het eiland, reden voor de stichting om
allerlei activiteiten op te zetten rond
deze herdenking.
Vrijwel alle Zeeuwse joden, ook
die uit Zierikzee, zijn collectief op
één dag opgepakt en afgevoerd, op
een stralende voorjaarsdag, dinsdag 24 maart 1942. Ze werden naar
Amsterdam getransporteerd, het
verzamelpunt, en vandaar via kamp
Westerbork naar de vernietigingskampen. Niemand zag zijn dorp of
stad ooit terug, zo’n 120 Zeeuwse
joden werden vergast. De stichting
wil nu graag in contact komen met
Schouwen-Duivelanders die de weggevoerde joden van Zierikzee (en
Burgh) nog hebben gekend.
Hoewel er inmiddels 75 jaar is verstreken, hoopt zij dat er nog personen leven, die uit eigen geheugen of
uit overlevering iets kunnen vertellen. De joodse Zierikzeeënaren hadden dikwijls een winkel. Dat betekent
dat zij personeel hadden. De stichting
zoekt naarstig naar mensen die in die
zaken hebben gewerkt. “Sommigen
leven nog, al is de kans klein.” Of

anders hoopt zij mensen te vinden,
van wie de opa, oma, vader of moeder
hun herinneringen aan de Zierikzeese
joden hebben doorgegeven.
De desbetreffende winkels worden
in een persbericht genoemd. In de
Maarstraat was de slagerij van A.
Wilkens (v/h. Fam. A.S. Frenk), in de
Sint Domusstraat de kleermakerij van
Jac. van Dijk, op het Havenpark was

Een Stolperstein is 10 bij 10 cm groot, en bestaat uit een messingplaatje, vastgeklonken
aan een blok steen. Op het plaatje staan naam, geboortedatum, vernietigingskamp en
sterfdatum. Deze persoonsgegevens worden niet machinaal gestanst, maar persoonlijk in een Noord-Berlijns atelier met de hand in het plaatje gebeiteld, letter voor letter,
cijfer voor cijfer. Op de foto de ‘typemachine’ met de beiteltjes die Michael FriedrichsFriedlaender daarvoor gebruikt. Foto Gert van Engelen
de manufacturenzaak van de firma J.
Labzowski en in de Lange Nobelstraat
hadden Frenk en Labzowski eveneens een manufacturenzaak. In de
Breedstraat stond de woning van
Wilkens, in de Korte Groendal die
van de familie Spalter.
Wie er dienstbode was, knecht, slagersjongen, hulp in de huishouding,

naaister of winkeljuffrouw – kom
met verhalen, roept de stichting op.
“Nu het nog kan”, wil zij, of eigenlijk een speciale projectgroep ervan,
die verhalen horen en noteren. Rond
de 7de februari worden ze gepresenteerd. Men kan zich melden bij de
secretaris van de stichting, Marianne
Gossije, tel. 0118-633695, of e-mailen: info@struikelstenenzeeland.nl •

Podium voor Zeeuwse documentaires
ZIERIKZEE
Filmtheater fiZi in
Zierikzee biedt woensdagavond
14 december vanaf 20.00 uur
een podium aan twee succesvolle
Zeeuwse documentaires: ‘Het
Laatste Kunstje’ van Jacomien
Kodde en ‘Paradijs Glaswater’
van FiFi Visser. Beide films zijn op
deze avond in een gecombineerde
vertoning te zien. De twee regisseuses zullen hierbij aanwezig
zijn en na afloop van hun film desgewenst vragen vanuit het publiek
beantwoorden.

In ‘Het Laatste Kunstje’ biedt
Jacomien Kodde vanuit haar persoon-

lijke betrokkenheid een intieme weergave van de samenwerking tussen het
kunstenaarsduo, vader en zoon Paul
en Menno de Nooijer. Paul heeft een
vergevorderde vorm van prostaatkanker. De titel van de documentaire verwijst naar wellicht het laatste, grote artistieke project van vader
en zoon De Nooijer. Jacomien Kodde
won tijdens Film by the Sea dit jaar
met deze film de PZC-vakjuryprijs.
Regisseuse Fifi Visser schetst in
‘Paradijs Glaswater’ het bestaan
van Marianne Schipaanboord, een
meervoudig gehandicapte vrouw
die communiceert via haar tekeningen. Zij geeft daarin blijk van een

slimme, humoristische en magische
kijk op de wereld. Haar werk trekt
vanuit de kunstwereld zowel nationaal als internationaal belangstelling. Marianne kan niet horen, niet
praten en is spastisch, maar getuigt
van een rijke verbeeldingskracht. Fifi
Visser won met deze documentaire
tijdens Film by the Sea dit jaar de
PZC-publieksprijs. Kodde en Visser
hebben inmiddels het plan opgevat ook samen een documentaire te
gaan maken op basis van hun ervaringen in het Asielzoekerscentrum
in Middelburg, waar ze beiden ieder
één dag per week als vrijwilliger
actief zijn. •

