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Kolonjo
fondita de la romianoj en la unua jarcento p.K.

romiaj urborajtoj ekde la jaro 50

juda komunumo verŝajne jam ekzistis en la dua 
jarcento, atestite ekde la jaro 321 (imperiestra dekreto)
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ĝis la fino de la milito
pli ol la duono de ili
estis murditaj  

antaŭ la persekutoj vivis en
Kolonjo dudek mil judaj civitanoj

judaj civitanoj de Kolonjo
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juda tombejo en Bocklemünd

bronza skulptaĵo memore 
al la pogroma nokto
9-a de novembro 1938

memorigas pri la 
bruligitaj sinagogoj

la skulptaĵo estis ŝtelita en 2010 
kaj ĝis nun ne retrovita,
nur la soklo restas
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juda tombejo en Bocklemünd

monumento al la viktimoj
de la nacisocialisma reĝimo

memortabulo por 
d-ro Isidor Caro, rabeno 
de la sinagoga komunumo 
de Kolonjo ĝis 1942,
deportita al Theresienstadt,
morto pro malsato en 1943
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monumento pri la kampadejo 
por deportontoj en Müngersdorf, 
1942 ĝis 1943

poste ĝis 1945 kampadejo por 
malliberuloj kaj devigaj laboristoj

parte nehejtitaj lignaj barakoj 
estis la lasta loĝejo antaŭ la 
deporto en koncentrejon por 
ĉirkaŭ tri mil judaj deportontoj
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deportoj de la fervoja stacio Deutz al 
koncentrejoj komencis en 1940 kun 
la deporto de romaoj, ekde 1941 ĝis 
1944 deportoj de judoj

"... miloj da viroj, virinoj 
kaj infanoj estis senditaj 
de ĉi tie al la morto"

memortabulo apud la stacidomo
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memorlokoj:
          monumentoj ... kaj memoriloj

stumbliga ŝtoneto
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stumbligaj ŝtonetoj

metitaj de la Kolonja artisto
Gunter Demnig ekde 1992

pli ol 75.000 en Germanio,
2.300 en Kolonjo

ankaŭ en aliaj landoj okupitaj 
fare de Germanio dum la milito
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stumbligaj ŝtonetoj
en Kolonjo
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stumbligaj ŝtonetoj

strato Karthäuserwall
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"ĉi tie loĝis ..." (apud la domo Karthäuserwall 7)

naskiĝis 1883
deportita 1941
???
(posta informo: supervivis, 
elmigris al Usono)

naskiĝis 1913
deportita 1941
mortis 31.1.1945

naskiĝis 1883
deportita 1941
deklarita morta
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"ĉi tie loĝis ..." (apud la domo Karthäuserwall 7)

naskiĝis 1887
deportita
deklarita morta

naskiĝis 1894
deportita
???
(posta informo: mortis en 
la geto Litzmannstadt
18.6.1943)

naskiĝis 1921
deportita 1941
deklarita morta
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"ĉi tie loĝis ..." (apud la domo Karthäuserwall 7)

naskiĝis 1926
deportita 1941
deklarita morta
(posta informo: mortis en
Kulmhof, junio 1944)

naskiĝis 1927
deportita 1941
mortis 22.4.1943

naskiĝis 1890
deportita 1941
???



  

  La holokaŭsto ─ memorlokoj en Kolonjo   (14)

Ligiloj
Kolonjo ĝenerale (esperantlingva)
https://eo.wikipedia.org/wiki/Kolonjo

Stumbligaj ŝtonetoj (esperantlingva)
https://eo.wikipedia.org/wiki/Stumbliga_%C5%9Dtoneto

Kolonja Centro pri dokumentacio (NS-DOK) (hebrea/angla kaj aliaj lingvoj)
https://museenkoeln.de/ns-dokumentationszentrum/default.aspx?s=318

Serĉilo de la NS-DOK-Centro pri stumbligaj ŝtonetoj, laŭstrate (germanlingva)
https://museenkoeln.de/ns-dokumentationszentrum/default.aspx?s=1202

Esperantlingva filmo pri la persekutado de judoj (Michael Vrazitulis, TEJO)
https://www.youtube.com/watch?v=0Ur5RaY7rGY
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