
Beste mensen, beste belangstellenden, 

We zijn aan het einde gekomen van ons formele programma, het einde van een dag waarop in 

Sliedrecht maar liefst 14 struikelstenen gelegd zijn! Met dank aan Gunter Demnig, dank aan allen 

die iets persoonlijks wilde zeggen:  

• Herma van der Kreeft  

• Jan Zijlstra 

• Micha Gelber 

• Mw. Van Oorschot en 

• Ralph Wijnmaalen  

Dank ook aan het College van B&W, voor hun welwillende medewerking hun aanwezigheid en hun 

bijdrage aan deze dag! Voor de gastvrijheid v.d. Heeren van Slydregt en aan u allen op deze dag! 

Een dag waarop wij iets van de geschiedenis van ons Sliedrecht zichtbaar hebben gemaakt, voor 

de huidige en komende generaties.  

Wij danken u hartelijk voor uw komst en zijn daar oprecht blij mee. Een kanttekening moet ik 

daarbij helaas nog wel maken. Het is droevig dat we niet meer nabestaanden van slachtoffers 

hebben kunnen traceren en uitnodigen voor dit moment. Dat geldt voor juffrouw Nederlof die 

geen nabestaanden had. Maar ik ben bang dat er met name van de joodse slachtoffers gezegd 

moet worden dat er voor hen en hun nabestaanden hier of elders ook struikelstenen gelegd zijn of 

zouden kunnen worden.  

Zij waren immers slachtoffer van de systematische moord op een volk dat geen land, noch een 

leger had. Een volk dat in religieus opzicht andere tradities koesterde (en nog steeds koestert), dan 

de meeste Nederlanders of toenmalige Europeanen. Maar het waren Duitsers, Belgen, Fransen en 

Nederlanders die al generaties lang gewoon ook Duitser, Belg, Frans of Nederlander waren.   

Vandaag zijn er in Sliedrecht op 3 plaatsen struikelstenen gelegd en hier is een bord onthuld voor 

het droevigste huis van Sliedrecht. Voor burgers van ons land. Op 3 plaatsen is een historische 

daad verricht. Opdat voorbijgangers hier voortaan met hun hoofd en hart over zullen struikelen. 

Opdat hun namen nooit vergeten moge worden.  

Oprecht bedankt voor uw belangstelling en komst !  

Degenen die zich daarvoor opgegeven hebben, nodig ik uit voor de lunch in het onderhuis van de 

Dijksynagoge.  

DANK VOOR UW AANDACHT! 

Sliedrecht, 7 oktober 2019 

namens de stichting                                      

Struikelstenen Sliedrecht 

Ronald Kitsz         


