
  
 
Aan de bewoners van de Taco Mesdagstraat, de Jozef Israëlsstraat en het 

Jozef Israëlsplein 

Groningen, september 2019 

Betreft: Monument voor slachtoffers bominslagen 26 september 1941  

 

Geachte bewoners, 

Namens het bestuur van Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen willen wij u graag 

uitnodigen voor een bijeenkomst in Op Mars, H. W. Mesdagstraat 72 op donderdagavond 

31 oktober 2019 om 20.00 uur. 

Waarom deze uitnodiging? 

Het bestuur heeft het plan opgevat om een ‘bijzondere Stolperstein’ te plaatsen in het plantsoentje 

op het Jozef Israëlsplein bij huisnummer 8/1. 

Dit willen wij doen om de nagedachtenis in ere te houden van acht wijkbewoners die zijn 

omgekomen door bominslagen in de Schilderswijk in de late avond van 26 september 1941. Engelse 

vliegtuigen waren in de avond van 26 september 1941 op de terugweg vanuit Emden, waar ze hun 

bommen niet hadden kunnen afwerpen. In de veronderstelling dat ze boven onbewoond gebied 

vlogen, lieten ze hun bommen los. Verschillende daarvan kwamen op de verduisterde stad terecht, 

boven de Westersingel en daarna op de Jozef Israëlsstraat (zie foto) en de hoek van het Jozef 

Israëlsplein en de Taco Mesdagstraat. Op deze plaatsen vielen de slachtoffers: een 66 jaar oude 

weduwe, vier studenten die een afstudeerfeestje vierden, en drie jonge kinderen uit één  gezin, die 

samen op zolder sliepen. Sommigen van hen waren direct dood, anderen overleden de dag erna in 

het Academisch Ziekenhuis aan hun verwondingen. Een van de studenten overleefde aanvankelijk de 

bominslag, maar overleed vier maanden later alsnog in haar ouderlijk huis. 

De bijeenkomst van 31 oktober 2019 

Tijdens deze bijeenkomst willen wij uw ideeën peilen over ons plan en de plaats die wij in gedachten 

hebben. Wij hebben een kunstenaar gevonden die binnen de financiële grenzen die wij hebben 

gesteld, bereid en in staat is om een schetsontwerp te maken voor het monumentje. Dit willen wij 

graag met u bespreken. Wij zijn half september al gestart met het officiële vergunningentraject, 

omdat dit veel tijd kost. Wij nemen aan dat u daarvoor begrip heeft.  

Wij hopen op uw komst. Om u goed te kunnen ontvangen vraag ik u zich aan te melden via 

info@stolpersteineschilderswijkgroningen.nl. Telefonisch kan dat ook via : 050 3187867. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur, 

 

Mart Coenders, secretaris      Matteke Winkel, voorzitter 
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