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Toevoeging namenlijst
Tot voor kort kende de namenlijst in het Metaheerhuis 327 namen. Op 21 april presenteerde Tom
Verwaijen zijn tweede boek over Joods Gouda. Hij komt daarin met een nieuwe lijst van in totaal 385
Goudse Joden die vermoord zijn door de nazi’s. Dat was reden om de wandborden in het
Metaheerhuis en de lijst op de Markt (Oude Stadhuys) te vervangen door een actuele versie.
Scholenbezoek
Op vele scholen zijn weer lezingen verzorgd. Door de lezingen en het verspreiden van het boekje
Joods Gouda na afloop van de lessen, willen we scholieren informeren over de Tweede Wereldoorlog
en verbinding maken met ontwikkelingen in de huidige samenleving.
Herdenking
Zoals elk jaar organiseerden we ook in 2016 een herdenking op 4 mei bij het Metaheerhuis. Tijdens
de plechtigheid werden nieuw toegevoegde namen van de namenlijst voorgelezen. Burgemeester
Schoenmaker en zijn vrouw waren onder de aanwezigen.
Open Joodse huizen
Voor het eerst deed Gouda mee met het project Open Joodse huizen. In zestien steden, op 171
locaties, werden in totaal 365 bijeenkomsten gehouden en kwamen 9659 bezoekers.
Open Monumentendag
Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 10 september was het Metaheerhuis weer opengesteld
en wisten vele mensen het Metaheerhuis te vinden.
Bestuurswisseling
Mevrouw Lelus Vellekoop-Sreiber en de heer Hans Slooter hebben na vele bestuursjaren van ons
afscheid genomen. De heer Ramon Blenderman heeft hun plaats ingenomen.
Stolpersteine
Op 12 februari plaatste Gunter Demnig voor de zevende maal Stolpersteine in Gouda. In het bijzijn
van enkele nabije familieleden werden op vijf plaatsen dertien verschillende mensen herdacht.
Burgemeester Schoenmaker was op alle locaties aanwezig en hield bij het eerste adres een speech
waarin hij het belang van het herdenken van de tragische geschiedenis van de Goudse Joden aangaf.
Drie stadsdichters, Inez Meter, Klara Smeets en de huidige stadsdichter Hanneke Leroux, lieten hun
gedichten over de Stolpersteine horen. Er liggen nu op 51 plaatsen 221 herdenkingssteentjes. De
namen van evenzovele vermoorde Joodse stadgenoten zijn weer terug in de stad, zichtbaar op straat.

