Dit is de zesde nieuwsbrief van Stichting Struikelstenen Sliedrecht.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u op een of andere manier betrokken bent bij ons mooie
project: het realiseren van zo'n 40 Struikelstenen in Sliedrecht!
Naast de Nieuwsbrieven kunt u ons nieuws ook volgen via onze website en onze facebookpagina.
Facebook: facebook.com/struikelstenensliedrecht
Website: www.struikelstenensliedrecht.nl

7 oktober 2019
Een memorabele dag¹.
Voor de derde keer bezocht Gunter Demnig ons dorp om Struikelstenen te leggen. Zoveel als
dit keer legde hij er in Sliedrecht niet eerder: veertien stuks!
De dag begon met de ontvangst van nabestaande familieleden in restaurant “Heeren van
Slydregt”. Nabestaanden (soms verre familieleden) van Steven Gerrit van der Kreeft, Pieter
Harkema, Rozette van Aals, Julia en David de Goede, Joseph en Vrouwtje de Raaij – de Jong,
de schoonzussen Kattenburg (Hester en Martha) maakten kennis met elkaar. Ook
burgemeester Van Hemmen was aanwezig en sprak met veel van de aanwezigen.
Daarna startte Gunter zijn werk. De eerste steen werd
gelegd voor Steven Gerrit van der Kreeft. De vader van
Gerrit was stationschef en woonde met zijn gezin
boven het station. Voor deze steen hoefden we dus
niet ver te lopen. Herma van der Kreeft³ - nicht van
Steven Gerrit – hield een korte toespraak.

De tweede steen voor Pieter Harkema² (net als
Gerrit een Merwedegijzelaar) werd gelegd aan het
begin van de Rembrandtlaan. Daar werd o.a. door
de zoon van Pieters zus Riek (neef Jan Zijlstra) het
woord gevoerd³.
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Vanaf de Rembrandtlaan was het een korte wandeling naar het adres aan de Stationsweg.
Daar zijn niet minder dan twaalf stenen gelegd voor de Joodse familie van Gelderen (die daar
in het begin van de oorlog legaal kwam inwonen), 8 Joodse onderduikers, die na verraad
vanuit de buurt door de SD en de Sliedrechtse politie zijn opgepakt en mej. Leentje Nederlof,
de eigenaresse van het pand en dus de verlener van de schuilplaats.
Geen van hen overleefde de Duitse kampen.
De stenen werden door
leerlingen van de
Johannes Calvijnschool
aan Demnig aangereikt.
Na de legging voerden
burgemeester Van
Hemmen³, Micha Gelber –
neef van de dames
Kattenburg-, Ralph
Wijnmaalen – neef van
Rozette van Aals – en Els
van Oorschot³, partner
van Leo Boedels –
kleinzoon van Hester
Kattenburg- het woord.

Omdat er op de Stationsweg niets meer herinnert aan het huis waar zich dit allemaal
afspeelde, is er een informatiebord geplaatst. Dit bord is onthuld door mevrouw Josy
Gubbens, kleindochter van het echtpaar De Raaij en Arnt van Tuijl, leerling van de
Calvijnschool.

Na het leggen van deze stenen heeft onze stichting de aanwezigen een lunch aangeboden in
de Dijksynagoge. Van de mogelijkheid om met elkaar na te praten over de dag, het verleden
en de toekomst werd dankbaar gebruik gemaakt.
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¹

MerweTV was de hele dag aanwezig en maakte een mooie reportage. Hier terug te zien, of voor
degenen die deze nieuwsbrief op papier ontvangen, kan deze worden bekeken op de YouTube-pagina
van MerweTV.
Voorafgaand aan de legging bracht David Kattenburg (kleinzoon van Martha Kattenburg-Goldstein) in
augustus een bezoek aan Sliedrecht en legde dit in de vorm van een radioreportage vast. U kunt zijn
verslag hier terugluisteren of via onze website www.struikelstenensliedrecht.nl.

²

Voor Pieter Harkema met zijn ouders verplicht de woning aan het Van den Houte Willemsplein moest
verlaten (Pieters vader was bondsbestuurder voor de Baggerbond, onderdeel van de Centrale Bond
van Transportarbeiders en werd vervangen door NSB’er Leeuwestein) ging hij op het plein nog op de
foto met een buurjongen. Die buurjongen – rechts op de foto - is de latere liniecrosser Jan de
Landgraaf (schuilnaam: Dove Jan).

Medio 2020 verschijnt een boek waarin het verhaal van de liniecrossers (in bezet gebied) wordt
verteld.
³

De speeches van burgemeester Van Hemmen, Herma van der Kreeft, Jan Zijlstra en Els van Oorschot
zijn hier (op onze website) terug te lezen. Dat geldt ook voor de speeches van de bestuursleden van de
Stichting Struikelstenen bij de verschillende ceremonies.
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Wie hielpen ons bij het mogelijk maken van deze 14 stenen?
We hechten er aan (en niet alleen omdat daar om werd gevraagd) een overzichtje op te
nemen van de mensen / organisaties die het mogelijk maakten de stenen op 7 oktober te
leggen.
Steen voor ….
Steven Gerrit van der Kreeft
Pieter Harkema

Mogelijk gemaakt door ….
Heeren van Slydregt.
Riek Zijlstra-Harkema† en Jan en Ina Zijlstra.
(zus en neef van Pieter Harkema)

Jacques van Gelderen
Sophia van Gelderen-Kleinkramer
Simon Gabriël van Gelderen
Rozette van Aals
Julia de Goede-Salomons
David de Goede
Hester Kattenburg-Fles

Blokland Huizen; bouwer van complex “De Speler”.
Blokland Huizen; bouwer van complex “De Speler”.
Blokland Huizen; bouwer van complex “De Speler”.
Coöperatief Dividendfonds Rabobank Merwestroom.
Coöperatief Dividendfonds Rabobank Merwestroom.
Coöperatief Dividendfonds Rabobank Merwestroom.
Leo Boedels en Els van Oorschot.
(kleinzoon van Hester Kattenburg-Fles)

Martha Kattenburg-Goldstein
Vrouwtje de Raaij-de Jong

Coöperatief Dividendfonds Rabobank Merwestroom.
Josy en Jos Gubbens-Stibbe.
(kleindochter van het echtpaar De Raaij-de Jong)

Joseph de Raaij

Josy en Jos Gubbens-Stibbe.
(kleindochter van het echtpaar De Raaij-de Jong)

Antoinetta Rosenau-Fles
Leentje Nederlof

Coöperatief Dividendfonds Rabobank Merwestroom.
Drechtsteden Hypotheken & Verzekeringen Papendrecht

Het informatiebord “Het droevigste huis van Sliedrecht”
Voor het informatiebord deden we een geslaagd beroep op de Activiteitensubsidie
Inwonersinitiatieven van de gemeente Sliedrecht.
De hoes, gebruikt om het bord af te dekken tot het moment van onthulling werd
geschonken door het Sliedrechtse bedrijf Druk & Print.

Het verhaal over de bewoners van Stationsweg 32
In “Over … Sliedrecht” het periodiek van de Historische Vereniging Sliedrecht (nr. 71 –
verschijnt half december 2019) beschrijft onze secretaris het verhaal over de bewoners van
Stationsweg 32. U kunt het t.z.t. vinden op de site van de HVS en we zullen toestemming
vragen het ook op onze eigen website te mogen plaatsen.
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Steenlegging 2020
Na eerdere steenleggingen in 2017, 2018 en dit jaar gaat onze stichting alweer voorbereiden
voor de legging in 2020. Er is nog geen datum, maar we vermoeden dat Gunter Demnig ook
volgend jaar Sliedrecht weer in de herfst zal aandoen. Zodra hierover meer bekend is, laten
we u dat natuurlijk weten. Wel kunnen we nu alvast aankondigen dat het gaat om twee
stenen voor Merwedegijzelaars op twee adressen: één voor Gerrit de Bruin in de
Wilhelminastraat en de andere voor Jacob van der Knaap in de Julianastraat.

Struikelstenen App
Ook de stenen die afgelopen 7 oktober zijn gelegd, zijn toegevoegd aan de app van Stichting
18 september. Deze app kunt u downloaden in de App Store of op Google Play (zoek op
‘Struikelstenen Gids’). De app geeft u toegang tot de locaties van Struikelstenen in
verschillende plaatsen, waaronder Sliedrecht.
U kunt zoeken op naam, straat of plaats en er is de mogelijkheid om in de steden een
wandelroute te lopen langs meerdere locaties. Bij de Sliedrechtse Struikelstenen staan de
verhalen opgetekend van de mensen voor wie de stenen zijn gelegd.

Clubsupport: een fikse steun in de rug
Zoals we meldden in onze Nieuwsbrief van augustus heeft
onze Stichting meegedaan aan Rabo Clubsupport! Eind
oktober mocht voorzitter Rien Visser bij de Rabobank een
cheque op halen van maar liefst € 624,39.
We zijn de Rabobank dankbaar voor deze donatie en dat
geldt nog meer voor alle Rabobank-leden, die in het kader
van Clubsupport onze Stichting hun stem gaven.

Meer informatie over de mensen waarvoor stenen gelegd zijn/gaan worden vindt u op onze
website: www.struikelstenensliedrecht.nl.
Met vragen en/of opmerkingen kunt u ons mailen: info@struikelstenensliedrecht.nl.
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