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21 Stolpersteine op het Stadionplein
Een mens is meer dan zijn geboorte- en sterfdatum, dat schrijft
Alexander Stukenberg in zijn Voorwoord van het boekje met
bovenstaande titel. De Stolpersteine brengen de namen van nazislachtoffers terug in de buurt.
Alexander is de voorzitter van de
Stichting Stolpersteine, en ook de
kunstenaar die de Nederlandse
Stolpersteine vervaardigt. U ziet hem
op onderstaande foto in actie.
Het plan om Stolpersteine in de
Stadionbuurt te plaatsen ontstond tijdens een wandeling langs de reeds
geplaatste steine, het viel op dat er
maar weinig in de Stadionbuurt te
vinden waren.
Tegelijkertijd was onze buurthistorica Marion Algra begonnen aan
een inventarisatie hoeveel Joden er
uit onze buurt waren weggevoerd
door de nazi’s.
Een en een is twee, we kwamen bij

elkaar en kozen voor het Stadionplein als locatie, daar waren voldoende namen en het is het centrum van
de buurt geworden.
Uiteindelijk kwamen we uit op 21
Stolpersteine op 7 plekken aan het
plein.
We kwamen ook tot een samenwerking tussen de CultuurCommissie
Stadionbuurt en de Stichting
Stolpersteine, vroegen en kregen
subsidies van het Fonds voor Zuid
en Stadsdeel Zuid, en konden aan de
slag.
Op 3 mei j.l. om 10 uur stonden de
stratenmakers van de gemeente klaar
om de steine te leggen. U ziet ze op
bijgaande foto aan het werk.
Op 4 mei werd door een gezelschap
genodigden een plechtige wandeling
gemaakt langs de nieuwe Stolpersteine, opgeluisterd door Jiddische
liederen, prachtig gezongen door
Marjanka Sierevelt.
Om invulling te geven aan het citaat
van Alexander Stukenberg hierboven
is er een boekje gemaakt, met de verhalen van de personen en families,
waarvan de eerste exemplaren wer-

den uitgereikt aan twee aanwezige
nabestaanden.
Om de wandeling zelf ook te maken
kunt u het boekje digitaal downloaden
op de site van ons stadsdorp, www.
stadsdorp-olympia.nl/struikelstenen/,
daar vindt u ook links naar verslag en
foto’s van het evenement.

Vrijheidsverhalen Herdenken en Herinneren
in de Stadionbuurt 2022
We kijken terug op activiteiten
van de afgelopen maanden,
kinderen en ouderen uit onze
buurt gingen met elkaar in
gesprek en deze verhalen over
vrijheid en vrede zijn gebundeld.
We maakten buurtwandelingen langs de struikelstenen die
al in onze buurt te vinden
waren met kinderen van de
Olympiaschool en met kinderen die deelnemen aan activiteiten van Combiwel jongerenwerk.
Zij spraken met Franklin Sternberg. Voor zijn familieleden werden op het Stadionplein 8 (nu Laan der Hesperiden 8) in totaal 5 Stolpersteine gelegd.
Franklin Sternberg woont in Brazilië. De kinderen, die
hem via een zoom-verbinding spraken, legden in zijn
plaats rozen bij de struikelstenen en zij vertelden hier wat
later over tijdens de dodenherdenking op de Amstelveenseweg.

Monument “Schaduwen”
Op maandag 20 juni wordt het gedenkteken “Schaduwen”
op het Olympiaplein onthuld.
Het is deze dag precies 79 jaar geleden dat de razzia,
waar het gedenkteken naar verwijst, plaatsvond.
Het Olympiaplein was tijdens de Tweede Wereldoorlog een
van de plekken waar de Joodse Amsterdammers zich op
last van de bezetter moesten verzamelen.
In totaal werden tijdens de grote razzia van 20 juni 1943
in Amsterdam circa 5500 Joden opgepakt. Dit gedenkteken
is geplaatst om nu en in de toekomst stil te kunnen staan
bij deze gebeurtenis.
“Schaduwen” is ontworpen door kunstenaar Ram Katzir in
samenwerking met de scholieren van Het Amsterdams
Lyceum Anne Kleijn, Laura Borgstein en Zara Hoeffelman.
Ruimtelijk ontwerp door Architectural Prescription.
Locatie: zuidwest kant van het Olympiaplein, nabij de
ingang van het skatepark

Kinderen van de Olympiaschool spraken met Anne Ruth
Wertheim over haar verblijf in een Jappenkamp tijdens de
Tweede Wereldoorlog.
Het gesprek met haar kunt u beluisteren via een podcast
die is gemaakt door Oscar Ramspek.
Ook zijn kinderen op bezoek gegaan in de bakkerswinkel
van Blankendaal in de Jasonstraat. Ruud Blankendaal is in
de verhalen van de oorlog geïnteresseerd geraakt door de
geschiedenislessen op zijn middelbare school.
In de week van de herdenking kun je in zijn winkel
Zweeds wittebrood kopen. Dan is ook zijn verzameling
voorwerpen uit de oorlog in de winkel te zien.
Ook van dit gesprek is een podcast gemaakt door Oscar.

Op basis van deze foto is het monument “Schaduwen” ontworpen. Het ontwerp is via een raadpleging van buurtbewoners gekozen.

Buurtborrel

Scan de qr-codes en luister naar de podcasts.
Elke laatste woensdag van de maand is het raak!
Let op: Vanaf nu gaan we de borrel houden in
Buurtkamer Welkom, Stadionplein 65
We betalen hier gereduceerde prijzen.
Neem wel cash geld mee, u kunt niet pinnen!
Zet alvast in de agenda:
Anne Ruth Wertheim

Ruud Blankendaal

Het boekje Vrijheidsverhalen Herdenken en Herinneren in
de Stadionbuurt 2022 is te downloaden op onze website:
www.stadsdorp-olympia.nl/vrijheidsverhalen-2022/
Op 12 mei werd de Vrijheidsmaaltijd gehouden, onder
de luifel van Het Amsterdamse Proeflokaal werden alle
medewerkers aan dit project gehuldigd en getrakteerd op
vegetarische soep en broodjes.

Woensdag 29 juni 17-19 uur
Woensdag 27 juli 17-19 uur
Word lid!
www.stadsdorp-olympia.nl/lid-worden.

