
 
 

 

JAARVERSLAG 2021 
 
 
Steenleggingen 
In 2021 zijn – op zaterdag 18 september – twee Struikelstenen gelegd op de “Oude 
Uitbreiding West”. Ze duiden de plek aan waar Jacob van der Knaap (t.h.v. Julianastraat 
24) en Gerrit Gijsbertus de Bruin (t.h.v. Wilhelminastraat 11) woonden toen zij (samen met 
nog zo’n 300 jonge mannen in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar) als zgh. Merwedegijzelaars op 
16 mei 1944 werden opgepakt.  
De stenen werden dit keer gelegd door burgemeester De Vries. 
Het betrof een meermaals uitgestelde legging. Eerdere plannen (nov. 2020 en maart 2021) 
vonden vanwege de Corona-beperkingen geen doorgang. 
 
Ongeveer 40 familieleden van Jacob en Gerrit woonden de plechtigheid bij en na afloop 
waren zij de gast van ons bestuur en praatten we na bij “Spek & Bonen”. 
 
Schoonmaak estafette  
Een vast jaarlijks onderdeel in het programma van onze Stichting is het schoonmaken van 
de Struikelstenen. We doen dat samen met leerlingen van de Oranje Nassauschool, het 
Griendencollege, de Prins Willem Alexanderschool en de Johannes Calvijnschool.  
Geprobeerd wordt steeds dit moment te koppelen aan een – voor onze Stichting – 
historisch gebeurtenis; veelal is dat op of rond 16 mei. Dit jaar gebeurde het schoonmaken 
van de stenen in de periode van maandag 17 mei t/m donderdag 20 mei. 
 
Bijzondere wandelingen 
Onze Stichting krijgt geregeld vragen of er ook een wandelroute met verhalen langs de 
plekken waar Struikelstenen zijn gelegd bestaat. Helaas moeten we die vragen nog steeds 
negatief beantwoorden. Wel bestaan er ideeën om – liefst samen met de Historische 
Vereniging Sliedrecht – een soort wandel/fietskaart of boekje – uit te geven.  
Er vond dit jaar wel een aantal bijzondere wandelingen plaats. 
Zo maakte burgemeester De Vries – in het kader van zijn kennismaking met Sliedrecht - 
op 3 juni een wandeling langs een aantal plekken waar in de afgelopen jaren 
Struikelstenen zijn gelegd. Burgemeester De Vries sprak over een indrukwekkende 
wandeling. Hij liet zich verleiden tot het lidmaatschap van ons Comité van Aanbeveling. 
 
Op 3 augustus volgde een wandeling met een twee oud inwoners van ons dorp over de 
“Oude Uitbreiding Oost”. Beiden woonden ze daar in hun jeugd en tijdens de wandeling 
werden dan ook veel herinneringen opgehaald. O.a. over de familie Kleinkramer, waarvan 
een van hen getuige was van het ophalen van deze familie en de ander klasgenootje was 
geweest van Mietje Kleinkramer. 
 
De derde “wandeling” was op 17 oktober. David Kattenburg kwam uit Canada naar 
Sliedrecht om aan de Stationsweg de struikelsteen voor zijn grootmoeder Martha 
Kattenburg schoon te maken. David was een maand eerder ook aanwezig bij het leggen 
van de Struikelstenen voor Jacob van der Knaap en Gerrit de Bruin. Na afloop bracht hij 
toen nog een bezoek aan de Struikelstenen aan de Stationsweg om een witte roos neer te 
leggen bij de steen voor zijn grootmoeder. Toen Gunter Demnig in oktober 2019 daar de 
stenen legde, verbleef David in Canada waardoor hij er niet bij kon zijn. 



 
Nieuwsbrief / Facebook / Website  
In het afgelopen jaar is slechts een Nieuwsbrief verschenen. Maar die telde dan ook zeven 
kantjes A4. De Nieuwsbrief wordt digitaal verzonden aan ruim 150 abonnees. Via de post 
– naar mensen / instanties, die geen mail hebben – ontvangen 15 abonnees de brief. 
 
Als het om berichtgeving over/van onze Stichting gaat, is de Facebookpagina actueler dan 
de Nieuwsbrief. Zo wordt elke keer de geboortedag van een van de Sliedrechtse 
slachtoffers, waarvoor stenen zijn of nog worden gelegd, op die pagina genoemd met 
daarbij een verhaal over de betreffende persoon.  
 
Op de website is het afgelopen jaar een knop toegevoegd, die het gemakkelijker moet 
maken om onze Stichting financieel te ondersteunen. Ook is dit jaar in de rubriek “Nieuws” 
een nieuwsarchief aangemaakt, waarin per maand en jaar het nieuws van die periode 
terug te vinden is. 
 
Vijfjarig bestaan 
Op 20 april was het vijf jaar geleden dat de Stichting Struikelstenen Sliedrecht werd 
opgericht. In die vijf jaar hebben we onder andere bewerkstelligd dat 35 van de in totaal 
41 Struikelstenen zijn gelegd.  
 
Rabo Club-support 
Voor het 3e achtereenvolgende jaar deed onze Stichting mee aan Rabo Club-support. 
Leden van de bank mogen dan hun stem uit brengen op hun favoriete vereniging/ 
instelling; in onze regio deden 494 clubs mee. Aan de hand van het aantal stemmen 
verdeelt de bank een aanzienlijk bedrag. Onze Stichting ontving 43 stemmen en daarmee 
kwam het bedrag op  € 300,45.  
 
Het bestuur 
Ons bestuur bestaat uit vijf leden:  
voorzitter Rien Visser, secretaris/penningmeester Gerrit Venis en de leden Ronald Kitsz, 
Maria Stam en Anja van der Starre.  
 
Het bestuur kwam het afgelopen jaar vier keer bij elkaar. 
Gespreksonderwerpen waren (o.a) de voorbereiding van de legging, de voorbereiding van 
het schoonmaken, de mogelijkheden om een wandeling / audiotour te organiseren langs 
de plaatsen waar stenen liggen. Ook werd elke vergadering aandacht besteed aan de 
financiële stand van zaken. 
 


