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Dit is al weer de zevende Nieuwsbrief van Stichting Struikelstenen Sliedrecht. De activiteiten van 
de stichting hebben een breed draagvlak in de Sliedrechtse samenleving. Dat bleek o.a. vorig jaar 
bij de RABO ClubSupport actie. Die leverde toen het mooie bedrag van € 624,39 op. 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  

 

 
 
 

Steenlegging in november 
 
In november worden er opnieuw Struikelstenen gelegd in Sliedrecht, deze keer voor twee in 
Duitsland omgekomen Merwedegijzelaars. Helaas is kunstenaar Gunter Demnig vanwege de 
coronamaatregelen deze keer niet in staat om de stenen te plaatsen, daarom zullen wij de 
legging op een andere manier regelen, in besloten kring. 
 

We starten met het leggen van de steen voor Jaap van 
der Knaap. Deze steen komt in de Julianastraat. 
Aansluitend volgt de steenlegging voor Gerrit 
Gijsbertus de Bruin in de Wilhelminastraat.  
 
De oorspronkelijk huizen staan er niet meer, hierdoor 
komt het huisnummer van vroeger niet helemaal 
overeen met de huidige nummering.  
 
 
 

De stenen worden als volgt gelegd:  
- in de Julianastraat ter hoogte van nummer 24 (was oorspronkelijk nummer 30); 
- in de Wilhelminastraat ter hoogte van nummer 11. 
 
 
 
 
 
 

Gerrit Gijsbertus de 
Bruin 

Jacob van der Knaap 

https://www.facebook.com/struikelstenensliedrecht/
http://www.struikelstenensliedrecht.nl/
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Hieronder nog het overzicht van de steenleggingen tot nu 
toe - in 2017 waren het er elf: de Joodse families Hartog 
den Hartog (4) en Kleinkramer (6) en Merwedegijzelaar 
Klaas Görtemöller; - in 2018 tien: de Joodse familie Simon 
den Hartog (5), de Merwedegijzelaars Teunis Ceelen, 
Pieter van Hemert en Arie de Kluijver en de 
onderduikkinderen Marleentje en Bertje Sanders; - in 
2019 veertien: schuilplaatsverlener mejuffrouw Leentje 
Nederlof, de Joodse familie Van Gelderen (3), de acht 
Joodse onderduikers die zich schuil hielden in het huis 

van mej. Nederlof (te weten Rozette van Aals, Julia de Goede-Salomons, David de Goede, 
Hester Kattenburg-Fles, Martha Kattenburg-Goldstein, Vrouwtje de Raaij-de Jong, Joseph de 
Raaij en Antoinetta Rosenau-Fles) en de Merwedegijzelaars Gerrit van der Kreeft en Pieter 
Harkema. 
 
 

Verhalenavond 14 oktober  
 
Traditiegetrouw werd er ook dit jaar weer een verhalenavond georganiseerd voor 
nabestaanden en geïnteresseerden, waar de verhalen van de beide mannen worden gedeeld. 
Vanwege de verscherpte maatregelen was er maar beperkt plaats. Wij hebben er daarom voor 
gekozen, de nabestaanden uit te nodigen en een klein aantal andere belangstellenden. Deze 
avond vond plaats op woensdag 14 oktober. MerweTV was aanwezig voor een verslag, dat is 
terug te zien via deze link. 
Ook online krant Sliedrecht24 deed 14 oktober 2020 verslag, dat artikel vindt u hier.  
  
 

Een stenen wandelkaart 
 
Een aantal keren kregen al we de vraag of er zoiets bestaat als een “wandelboekje”, zodat 
mensen – zo ze dat zouden willen – alle Sliedrechtse stenen kunnen bezoeken. 
We moesten de vragenstellers teleurstellen. Zo’n boekje is er niet. Daarbij komt dat het bijna 
uitgesloten is alle stenen in één wandeling te bezoeken. We schatten dat de wandeltocht 
zeker 20 km. omvat. 
Toch bestaat het plan om iets dergelijks uit te gaan werken. 
Het idee is een soort gevouwen kaart te maken, waarop de adressen waar de stenen liggen in 
een plattegrond zijn terug te vinden. Op dit kaart willen we dan ook digitale verwijzingen (QR 
codes is thans het meest voor de hand liggend) naar onze website opnemen. 
Aan de hand van de QR kunnen dan de verhalen op de website worden terug gevonden. 
Tot dat moment moet u het doen met de app ‘Struikelstenen Gids”. Deze app kunt u gratis 
downloaden in de App Store of op Google Play, door op één van onderstaande plaatjes te 
klikken. De app geeft u toegang tot de locaties van Struikelstenen in verscheidene plaatsen, 
waaronder ons dorp. 
Deze wandelkaart is inzet voor het meedoen aan de RABO Clubsupport actie. 
 

      

https://www.youtube.com/watch?v=a8pmTPJ71sY
https://sliedrecht24.nl/stichting-struikelstenen-sliedrecht-legt-twee-herinneringsstenen-in-november
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.stichting18september.struikelstenengids&gl=NL
https://apps.apple.com/nl/app/struikelstenen-gids/id1446652530
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Wijzigingen in het comité van aanbeveling 
 

In het Comité van Aanbeveling zijn de afgelopen periode twee 
wijzigingen gekomen. 
De eerste wijziging betreft: mevrouw Gerdien Verschoor.  
Zij is directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork en in de 
plaats gekomen van de heer Dirk Mulder, de vorige directeur van Kamp 
Westerbork. 
De tweede wijziging betreft: de heer Dirk van der Borg. Hij is 
waarnemend burgemeester van de gemeente Sliedrecht en is in de 
plaats gekomen van de heer Bram van Hemmen, de vorige 
burgemeester van Sliedrecht. 

 
 

Schoonmaakactie 
 
In de week van 12 tot 17 oktober werden de 
bestaande struikelstenen in Sliedrecht weer  
schoongemaakt. De leerlingen van vier Sliedrechtse 
scholen namen deze taak op zich. Dat zijn de Oranje-
Nassauschool, de Johannes Calvijnschool, de Prins 
Willem Alexanderschool en het Griendencollege. De 
scholen hebben daarvoor van ons een 
schoonmaakkistje en een schoonmaakinstructie 
gekregen. Het schoonmaken van de struikelstenen 
door Sliedrechtse leerlingen is een goede manier om 
de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Sliedrecht door te geven aan de kinderen van 
nu. 
 
 

 Uw stem is geld waard tijdens de Rabo Clubsupport actie! 
 

Gedurende de maand oktober organiseert de Rabobank 
weer de Rabo Clubsupport actie. Vorig jaar leverde onze 
deelname ons een bedrag op van € 624,39.  
Ook dit jaar stelt Rabobank Merwestroom weer € 100.000,- 
beschikbaar om te verdelen onder alle aangemelde 
verenigingen en stichtingen. Stichting Struikelstenen 

Sliedrecht doet opnieuw mee, omdat ons werk nog lang niet klaar is.  
Als - naar we hopen in 2021 - alle 40 stenen in ons dorp zijn gelegd, willen we dit feit graag 
stijlvol kunnen afronden. Daarna blijven andere activiteiten, zoals schoonmaken van de 
stenen natuurlijk doorgaan. Daarnaast hebben wij nog de wens om een boek(je) uit te 
brengen, waarin we de verhalen vertellen van de mensen waarvoor we stenen legden met 
een wandelroute langs de stenen. 
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Het beschikbaar gestelde bedrag wordt evenredig verdeeld aan de hand van het aantal 
stemmen dat elke ‘club’ ontvangt. Uw stem is dus geld waard! Om te kunnen stemmen moet 
u wel lid zijn van de Rabobank, dit lidmaatschap is gratis en eenvoudig aan te vragen via 
www.rabo-clubsupport.nl.  
Wilt u ons helpen? Stem dan voor 31 oktober op Stichting Struikelstenen Sliedrecht. Meer 
informatie: https://www.rabo-clubsupport.nl/merwestroom/deelnemers.  
 
 
 
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. 
 

http://www.rabo-clubsupport.nl/
https://www.rabo-clubsupport.nl/merwestroom/deelnemers
http://www.struikelstenensliedrecht.nl/
mailto:info@struikelstenensliedrecht.nl

