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BELEIDSPLAN STICHTING STOLPERSTEINE LOCHEM 

Samenstelling bestuur 
Het bestuur van de Stichting Stolpersteine Lochem bestaat uit de volgende personen: 

• Pieter Arts, voorzitter 

• Anita Israel, secretaris 

• Martin Lamers, penningmeester 

• Bert Oude Engberink, lid 

• Jos Israel, lid 
 
Achter het bestuur zit een ondersteuningsgroep, van ongeveer 12 personen, die het bestuur 
gevraagd en ongevraagd adviseert en ondersteunt bij de uitvoering van taken (met name 
bronnenonderzoek, samengesteld op de oprichtingsvergadering van 29 januari 2019. 
 
Doelstelling 
De stichting stelt zich ten doel om, overeenkomstig de ideeën van de Duitse kunstenaar 
Gunter Demnig. gedenktekens aan te brengen voor de huizen van inwoners van de 
gemeente Lochem, die tijdens de tweede wereldoorlog door de bezetter bruut zijn 
weggevoerd en daarna vermoord. 
 
De stichting tracht haar doel te bereiken door binnen alle geledingen van de gemeente 
Lochem en daarbuiten aandacht te genereren voor de campagne, die beoogt om iedere 
inwoner, die tijdens de tweede wereldoorlog door de bezetter is weggevoerd en vermoord, 
een naam te geven met een gedenkteken, onder meer door middel van evenementen, 
actieve benadering van de diverse doelgroepen en publicaties. Daarin acteert de stichting 
niet solitair maar werkt samen met de gemeente en tal van lokale instellingen. 
 
Doelgroepen 
Tijdens de tweede Wereldoorlog zijn er op het grondgebied van de huidige gemeente 
Lochem – dus inclusief de voormalige gemeenten Laren en Gorssel – Joodse inwoners 
aangehouden, weggevoerd en in concentratiekampen vermoord en hebben mensen met 
gevaar voor eigen leven verzet geboden om inwoners te laten onderduiken en hulp te bieden 
in het verzet, waardoor het leven van andere inwoners dragelijker werd of inwoners zijn 
gered uit handen van de bezetter.   Een aantal zijn gearresteerd en vermoord. Vooral voor 
beide groepen en voor nabestaanden van hen en om hen een naam te geven, is het ons 
voornemen hen te gedenken met een Stolperstein vóór de woning, waar zij het laatst 
verbleven.   
 
Prioritering 
Onze voornemens kunnen slechts worden uitgevoerd bij voldoende financiering. We hebben 
reeds de toezegging van de gemeente Lochem dat 5 gedenkstenen in het bevrijdingsjaar 
2020 worden afgenomen.  
 
Over het aantal in landstad Lochem weggevoerde en vermoorde Joodse inwoners is enige 
verwarring.  Er circuleert een lijst van 123 inwoners, aangeduid in het boek Lochem in 
oorlogstijd 1940-1945 terwijl het bestuur van de stichting Synagoge Lochem een lijst van 
ruim 80 joodse inwoners hanteert (waarvan gebleken is dat hier ook namen op voorkomen 
van mensen, die lid waren van de Joodse gemeente maar niet in Lochem woonachtig 
waren). Op de gedenkplaten, die op de gevel van de voormalige synagoge zijn aangebracht, 
worden ruim 80 inwoners gememoreerd.  Om weg bij dit dilemma te blijven, zal zoveel 
mogelijk uitgegaan worden van de namen, die voorkomen op www.joodsmonument.nl.  

http://www.joodsmonument.nl/
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Voor ons is prioriteit 1 die inwoners met een naam te gedenken, die nog niet op de gevel van 
de voormalige Synagoge vermeld staan. Zij hebben nog geen naam. 
 
Prioriteit 2 is voormalige inwoners een naam te geven, waarvan nabestaanden zijn 
opgespoord, en waarvoor interesse is om hen met een Stolperstein te herdenken. 
 
Prioriteit 3 is om verzetsmensen op te sporen, die door de bezetter zijn vermoord en 
waarvoor geen gedenkteken is terug te vinden in de gemeente.  
 
Prioriteit 4 is de groep inwoners, die een Stolperstein krijgen omdat nabestaanden hiervoor 
geld beschikbaar hebben gesteld.  
 
Nevenactiviteiten 
Behalve de totstandkoming van Stolpersteine wil het bestuur ook aandacht schenken aan 
nevenactiviteiten, zoals het onderhoud van aanwezige Stolpersteine, educatie: 
samenwerking met basisscholen, Staringcollege en het jeugd- en jongerenwerk van Stichting 
Welzijn Lochem, publiciteit rondom het organiseren van Stolpersteine en voorlichting geven 
aan alle groepen inwoners binnen de gemeente.  
Het jaar 2020, het jaar van 75 jaar bevrijding, zal hierin van betekenis kunnen zijn.   
 
Communicatie 
Van cruciaal belang is dat we over onze activiteiten publiciteit genereren en goed 
communiceren met betrokkenen. Dat kunnen nabestaanden zijn, de huidige bewoners van 
panden, die aan de orde zijn en personen, die ons verder kunnen helpen om noodzakelijke 
contacten te kunnen leggen. 
Daarom is een website aan te bevelen, moeten we denken aan een nieuwsberichten op 
social media (Facebook, twitter, Instagram), het regelmatig uitbrengen van een nieuwsbrief, 
het versturen van persberichten naar de lokale media en gaan we in gesprek met 
soortgelijke instellingen in de buurgemeenten Zutphen, Deventer, Lichtenvoorde, Hof van 
Twente en Berkelland.   
 
Financiering 
De kosten van het leggen van een Stolperstein bedragen circa € 125,- per gedenksteen. Het 
moge duidelijk zijn dat de financiering hiervan leidend is voor het succes van onze stichting. 
Crowdfunding, financiering door nabestaanden, sponsoring door fondsen en bedrijven zal 
nodig zijn om onze activiteiten te kunnen bekostigen. 
Voor een startbegroting moeten we niet alleen denken aan een benodigd budget voor 10 
Stolpersteine (€ 1.750), ook moet voor zien worden in de opstartkosten van een stichting (€ 
325), het verwerven van een logo en eigen briefpapier (€ 625), het bouwen van een eigen 
website, waarnaast sobere bestuurskosten (€ 500), bij elkaar een startbudget van € 3.250. 
 
 
 
 


