
Leerlingen starten actie
voor meer ‘struikelstenen’

Wens: meer gedenksteentjes voor Joden in straten Utrecht

Savannah Borst
Utrecht

De leerlingen onderzoeken de ge-
schiedenis van verschillende Jo-
den uit Utrecht die in de Tweede
Wereldoorlog werden gedepor-
teerd. Hun doel is om voor deze
gezinnen een gedenksteen op het
trottoir voor hun voormalige
woonhuizen te leggen.

Een van hen is de 17-jarige Lien
van Rossem. Voor haar profiel-
werkstuk doet ze onderzoek naar
een Joods echtpaar dat bij haar in
de straat woonde ten tijde van de
Tweede Wereldoorlog. Sigmund
Louis Simons Cohen en Elisabeth
Simons Cohen-Alter woonden,
net als zij, in de Mauritsstraat in
Utrecht. Lien heeft hen speciaal
uitgekozen, omdat het dan ook
voor haar ‘meer gaat leven’. ,,Ik
fiets iedere dag langs hun voorma-
lige huis. Ik sta er dan bij stil dat ze
daar hebben gewoond in de
Tweede Wereldoorlog.”

Lisa Dompeling, geschiedenis-
docent aan het Bonifatiuscollege,
is een van de leerkrachten die hen
begeleiden. De school werd door
twee leerlingen geïnspireerd om
het project op te zetten. Die had-
den bij het maken van een profiel-
werkstuk twee struikelstenen ge-
legd. Ook werd de school bena-
derd door een lokale Utrechtse
stichting die zich bezighoudt met
het plaatsen van struikelstenen.
De gedenkstenen worden ook wel
‘Stolpersteine’ genoemd en wor-
den voor de voormalige huizen
van Joodse gedeporteerden gelegd.
Dat gebeurde voor het eerst in 1995
in de Duitse stad Keulen. Het idee

is afkomstig van de Duitse kunste-
naar Gunter Demnig.

Kleindochter
,,We vonden het eigenlijk heel gek
dat er maar 21 struikelstenen in
Utrecht liggen, terwijl er in de stad
1300 Joden hebben geleefd”, ver-
telt Dompeling. Tijdens haar on-
derzoek dook Lien veel verschil-
lende archieven in om meer te we-
ten te komen over twee van die
1300 Joden. Ze vond uiteindelijk
een e-mailadres van hun klein-
dochter. Ze stuurde een e-mail
naar haar: Lien: ,,Ik had niet ver-
wacht dat ze terug zou mailen,
want ze is al over de 70, maar ik
kreeg een heel detailleerde mail
vol met informatie terug uit Israël.
Heel bijzonder.”

Momenteel is Lien bijna klaar
met haar profielwerkstuk. ,,Ik weet
nu best veel, maar helaas is niet al-
les bekend. Zo weet ik dat Sig-
mund en Elisabeth op 10 augustus

1942 gedeporteerd zijn van Wes-
terbork naar Auschwitz, maar niet
wanneer ze zijn aangekomen.”

Lien hoopt dat alle gezinnen die
zij en haar klasgenoten hebben
onderzocht een eigen gedenksteen
krijgen. ,,Dat is ons uiteindelijke
doel”, zegt ze. De struikelstenen
worden door Gunter Demnig ge-
maakt. Daar hangt wel een prijs-
kaartje aan: ,,Om voor alle onder-
zochte gezinnen een Stolperstein
te laten leggen, moet er 4700 euro
ingezameld worden”, weet docent
Dompeling.

Leerlingen hebben een website
opgezet waar geld gedoneerd kan
worden. De opbrengst van de
crowdfunding-actie is nog niet
heel hoog, maar volgens Dompe-
ling hebben ‘de gemeente Utrecht
en de school toegezegd een bedrag
te zullen schenken’. 
Bijdragen’ kan via 
voorjebuurt.nl/nl/projects/
stolpersteine-leggen-in-utrecht

▲ Lien van Rossum met een foto van het Joodse echtpaar Sigmund en Elisabeth, dat in de Tweede We-
reldoorlog in haar straat woonde. FOTO RUUD VOEST

▲ Struikelstenen in Utrecht. 
FOTO SAVANNAH BORST

Twintig leerlingen
van het Utrechtse
Bonifatiuscollege
willen door middel van
crowdfunding meer
‘struikelstenen’ in de
stad krijgen. 

Ik had niet verwacht
dat ze terug zou
mailen, want ze is al
over de 70
–Lien van Rossem
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Verzet tegen sluiting van Catharinakerk
Het plan om de Utrechtse
rooms-katholieke Catharinakerk
te sluiten, stuit op groeiende
weerstand. Een petitie voor be-
houd van de kathedraal van Mid-
den-Nederland is sinds begin
deze week meer dan 450 keer
getekend.

Mathijs Steinberger
Utrecht

Vorig jaar werd bekend dat het pa-
rochiebestuur de kerk aan de Lange
Nieuwstraat in de Utrechtse bin-

nenstad wil verkopen. Het gebouw
is te duur om in stand te houden.
Sindsdien zijn er gesprekken met
buurman Museum Catharijnecon-
vent over een overname.

De Catharinakerk is de belang-
rijkste kerk van het bisdom
Utrecht. De kerk heeft de functie
van kathedraal en is de zetel van
kardinaal Wim Eijk. Sinds maandag
is er een online petitie die oproept
de Catharinakerk te behouden voor
het bisdom. De initiatiefnemers
zijn een groep actieve parochianen.

De petitie roept het parochiebe-

stuur om ‘de Catharinakathedraal
ten minste als binnenstadskerk te
behouden en er geen museum van
te maken’. ,,We horen graag wat we
kunnen doen om de kathedraal te
behouden. Hoe kunnen we creatie-
ver worden om geld bij elkaar te
krijgen?’’ aldus een woordvoerder.

De parochianen vinden dat de
middeleeuwse kerk van grote
waarde is voor de katholieke ge-
meenschap in Utrecht. Ook speelt
mee dat de andere katholieke kerk
in de binnenstad, de Augustinus-
kerk aan de Oudegracht, al ruim

twee jaar dicht is vanwege een in-
grijpende en dure renovatie. 

In een visie op de toekomst van
kerkgebouwen in de stad door het
Utrechtse parochiebestuur wordt
het voornemen van de verkoop van
de Catherinakerk bevestigd.  De ka-
thedraalfunctie zou mogelijk kun-
nen worden overgenomen door de
Augustinuskerk in de binnenstad,
de Sint Aloysiuskerk bij het Wil-
helminapark of door een kerk in
Apeldoorn. Dat laatste is volgens
een woordvoerder van het bisdo-
mechter ‘niet een reëel scenario.’

▲ Catharinakerk aan de Lange
Nieuwstraat. FOTO ANGELIEK DE JONGE

UTRECHT In het
Utrechtse provinciehuis
worden voorrondes ge-
houden van het ‘Model
European Parliament’. Ne-
gen Utrechtse middelbare
scholen vormen daarin het
Europees parlement en de-
batteren over maatschap-
pelijke onderwerpen. Doel
is om jongeren meer poli-
tiek bewust te maken en
inzicht te geven in de wer-
king van de Europese
Unie. Belangstellenden
kunnen morgen vanaf
09.00 uur de debatten bij-
wonen aan de Archime-
deslaan 6 in Utrecht.

Scholieren
debatteren

UTRECHT In navolging van de
Gele Hesjes is het zondag in
Utrecht tijd voor de Rode Hesjes.
Op de Neude demonstreren zij
vanaf 13.00 uur ‘s middags. De
organisatoren verwachten zeker
tweehonderd deelnemers.

De Rode Hesjes houden die
middag een protestmars door de
Utrechtse binnenstad. Volgens
planning eindigt die om 15.30
uur ook weer op de Neude. ,,Gele
of anderskleurige hesjes zijn ook
van harte welkom’’, laat de orga-
nisatie weten in een verklaring,
,,mits zij afstand nemen van ex-
treemrechts, racisme en xenofo-
bie.’’

Wanbeleid
De Rode Hesjes zeggen een
linkse beweging te zijn die zijn
oorsprong vindt op Facebook. De
demonstratie richt zich tegen
het ‘wanbeleid van Rutte’.

Naast een protest tegen ‘pola-
riserende politici’ moet de mars
ook in het teken staan van opti-
misme. ,,Wij zijn voor lastenver-
lichting, een eerlijke verdeling
van welvaart, respect en een in-
clusieve samenleving.’’
In een manifest worden zaken
bepleit als het opnieuw invoeren
van de Ziektewet. De Rode Hes-
jes willen na de demonstratie in
Utrecht ook elders hun opwach-
ting gaan maken.  

In Utrecht
protesteren
Róde Hesjes

Arnoud Wolff
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