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Welkomstwoord 

Goedemorgen. Namens stichting Urk in Oorlogstijd heet ik u hartelijk welkom op deze bijzondere 

dag. Ook een welkom voor de sprekers: de heren Jelle van Slooten, Krijn de Jong, Ben Visser en 

Ronny Nafthaniel, en de heer Harry Knot van de Liberaal Joodse gemeenschap in Almere, die straks 

op de locatie in Wijk 8 het Kaddisj zal zeggen. Welkom voor Gunter Demnig, de Duitse kunstenaar 

en bedenker van het Stolpersteine project. 

 

Het is vandaag een bijzondere dag: 66 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog krijgen drie 

Joodse slachtoffers van de Holocaust op Urk een plaats van herinnering. De drie Stolpersteine die 

straks zullen worden gelegd, zijn de eerste Stolpersteine in de provincie Flevoland. 

 

Mijn naam is Lenie Bolle. Samen met Pieter Hoekstra, Arjan Woord, Robert Hofman en Gerwin 

Wezelman vorm ik stichting Urk in Oorlogstijd, die het initiatief heeft genomen tot het leggen van 

Stolpersteine op Urk. Stichting Urk in Oorlogstijd is in 2007 opgericht met als doelstelling meer 

bekendheid te geven aan de geschiedenis van Urk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jongeren, zowel 

op de basisschool als de middelbare school, vormen een belangrijke doelgroep voor ons. We willen 

als stichting laten zien dat de grote verhalen van de oorlog óók hun eigen leefomgeving niet voorbij 

gingen en daarop grote invloed hebben gehad.  

 

Bij het leggen van de Stolpersteine in Wijk 8 zullen straks twee basisschoolklassen aanwezig zijn. De 

leerlingen hebben in de klas aandacht besteed aan de geschiedenis van de familie Kropveld. Zij 

zullen straks ook door úw aanwezigheid zien dat de Holocaust niet vergeten moet worden. 

 

Als stichting zijn we verheugd dat we vandaag een zeer divers gezelschap mogen begroeten. Onder 

u bevinden zich onder andere: vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap, verre verwanten 

van de familie Kropveld (in ieder geval mensen die dezelfde achternaam dragen), belangstellenden 

uit Urk en enkele buurtbewoners van Wijk 8, de straat waarin de familie Kropveld heeft gewoond. 

Rabbijn Stiefel van de orthodoxe joodse gemeenschap in Almere had graag aanwezig willen zijn, 

maar is helaas verhinderd. Hij zal proberen aan het eind van de ochtend nog even te komen.  

 

Het programma voor deze ochtend ziet u achter mij op de beamer. Voor het leggen van de 

Stolpersteine lopen we straks naar de woning in Wijk 8, zo’n drie minuten. Daarna komen we weer 

terug in de bibliotheek voor de rest van het programma. 
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Wat zijn Stolpersteine? 

Eerst kort iets over het Stolpersteine project. 

 

U heeft het vast wel eens meegemaakt: je loopt ergens door een straat en ineens wordt je aandacht 

getrokken door een herdenkingssteen, soms op een onopvallende plek, in de muur, of in de straat… 

Zelf maak ik het ook regelmatig mee. Bijna altijd stop ik even om zo’n bord te lezen. Vaak blijkt 

zo’n op het oog normale plek een interessante geschiedenis te hebben. Het doet je weer beseffen 

dat het verleden zich niet alleen in de boeken bevindt, maar overal om ons heen is.  

 

Het project Stolpersteine heeft een soortgelijke doelstelling. De herdenkingsstenen worden 

geplaatst in het trottoir voor de woningen van mensen die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, 

vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. Het idee achter de Stolpersteine (letterlijk 

‘struikelstenen’) is eenvoudig: je struikelt erover met je hoofd en met je hart en moet je letterlijk 

buigen om de tekst te kunnen lezen. Op die manier worden voorbijgangers erop attent gemaakt de 

slachtoffers van het nationaal socialistische regime onze buren waren en bij ons in de straat 

woonden. De stenen worden overigens niet alleen geplaatst voor joodse slachtoffers, maar ook voor 

Sinti en Roma, politieke gevangenen, homoseksuelen, Jehova’s Getuigen en euthanasieslachtoffers. 

 

Gunter Demnig, een Duitse beeldend kunstenaar, bedacht het project in 1993. In 2000 startte het 

project officieel en sindsdien zijn er al 22.000 stenen geplaatst, onder andere in Duitsland, 

Oostenrijk, Italië, Hongarije, Tsjechië, Polen, de Oekraïene, Noorwegen en Israël. In 2007 zijn de 

eerste Stolpersteine in Nederland geplaatst, in Borne. 

 

Stolpersteine zijn messing stenen van 10 bij 10 centimeter. Voor elk slachtoffer wordt een steen 

geplaatst. In de Stolpersteine zijn meestal de volgende gegevens gestanst: naam, geboortedatum, 

deportatiedatum en plaats en datum van overlijden. De stenen worden altijd geplaatst door de 

kunstenaar zelf. Vanmorgen is Gunter Demnig op Urk, vanmiddag zal hij in Kampen verschillende 

stenen leggen. 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft van 1940 tot 1942 één joods gezin op Urk gewoond, de 

familie Kropveld. Deze familie kwam uit Amsterdam. In 1943 is het gezin in Sobibor vergast. 

Vandaag zijn we bij elkaar om voor hen Stolpersteine te leggen. Eén voor Israël Samuël Kropveld, 

één voor zijn vrouw Hendrika en één voor hun dochter Lea.  

 

Dat op Urk Stolpersteine worden geplaatst is op zich best bijzonder. Hoewel de Noordoostpolder 
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tijdens de Tweede Wereldoorlog droogviel en al deels werd ontgonnen, was het eiland tot 1948 niet 

eens via een behoorlijke weg bereikbaar. Tijdens de oorlog was Urk eigenlijk alleen bereikbaar per 

boot en in die zin echt nog een eiland. 

 

Hoe de familie Kropveld vanuit Amsterdam een woonplaats vond op Urk, is een verhaal waarvoor ik 

graag het woord geef aan Jelle van Slooten.  

 

Lenie Bolle 
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