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Samenvatting
Deze les gaat over de Stolpersteine in Steenwijk. 
Stolpersteine zijn een aandenken aan de joden 
die in de tweede wereldoorlog in Steenwijk zijn 
omgekomen. De stichting Stolpersteine heeft 
hiervoor een uitgebreide les ontwikkelt die op 
deze plek in de leerlijn wordt opgenomen. 

Lesdoel 
De leerlingen weten wat Stolpersteine zijn en wat 
ze betekenen.  

Werkvorm
Horen
Klassikale introductie van de les. Ooit was er 
in Steenwijk een grote Joodse gemeenschap. 
Ken je nu nog Joodse mensen? Vandaag gaan 
we de Stolpersteine behandelen. Dat zijn 
struikelsteentjes. De school heeft er misschien 
wel eentje geadopteerd? Wat is het eigenlijk? Wat 
betekenen ze? Waarom heten ze struikelstenen?

Zien
Opdrachten uit de lesbrief van de Stichting 
Stolpersteine.

Doen
Nabespreken klassikaal: weten de leerlingen wat 
Stolpersteine zijn?

Tijdsduur 
In totaal 1 middag of ochtend 

Lesbenodigdheden
• Digibord
•  Lesbrief van de Stolpersteine (op te vragen bij 

Stichting Stolpersteine)

Informatie
Geschiedenis 
De eerste vermelding over een Joodse Steen-
wijker in het Burgerboek is in het jaar 1695. In 
de 18e eeuw ontstond er geleidelijk een Joodse 
gemeenschap. Die telde in 1800 36 personen en 
groeide snel in de 19e eeuw. Al voor de Franse tijd 
woonden er Joden in Steenwijk. Aan het eind van 
de Franse tijd telde Steenwijk ongeveer zeventig 
Joodse inwoners. Ze kwamen bijeen in een kamer 
in de Gasthuisstraat. Toen er in 1869 een grote sy-
nagoge werd gebouwd aan de Gasthuispoort, telde 
de Joodse gemeenschap ongeveer 200 leden.

naar 
begin

inhoud

1400< 1860 1870 1880 1910 1920 1930 1940 1960 1970 1980 19901900 1950 2000 <

STEENWIJK

1890



groep 7 & 8

3LES

De Joden in Steenwijk waren hoofdzakelijk actief 
in textielhandel, veehandel en slagerij en in de 
handel in specerijen. In de crisisjaren dunde de 
Joodse gemeenschap in Steenwijk snel uit. In 
1930 waren er nog maar 123 leden.
In 1939 hadden verschillende Joodse gezinnen 
kinderen uit Wenen opgenomen en verbleef er 
tijdelijk een groep van ongeveer 40 kinderen op 
Fredeshiem.
Bij de bezetting in 1940 waren er een honderdtal 
Joodse inwoners. 51 van hen overleefden de 
bezetting niet. Uit Auschwitz kwam alleen Nettie 
Slager terug. Ze was met de laatste trein vanuit 
Westerbork vertrokken en had haar man en 
schoonvader verloren. Toch slaagde ze erin om 
binnen 5 weken de slagerij aan de Scholestraat 
15 te heropenen.
Na de oorlog kwam de Joodse gemeenschap 
weer terug. Op 4 augustus 1947 voltrok zich 

nog het huwelijk van Aron Jacobs en Carolina 
de Leeuw in de synagoge, de ouders van 
opperrabbijn Jacobs. Maar de gemeenschap 
werd steeds kleiner en kon het niet volhouden. 
Uiteindelijk werd de synagoge gesloopt. De 
Joodse begraafplaats is het laatste tastbare 
erfgoed  van de Joodse gemeenschap in 
Steenwijk.
In 2004 plaatste de stichting Gedenkteken 
Joodse Steenwijkers een gedenkteken bij de 
Gasthuispoort waarop de namen staan van de 51 
Joodse Steenwijkers die slachtoffer werden van 
de naziterreur.
Met de plaatsing van Stolpersteine willen we de 
namen en woonplaatsen van de 51 slachtoffers 
van de nazi’s herdenken.

Informatie en foto afkomstig van stichting Stolpersteine 

Steenwijk (http://struikelsteen.nl/)
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