
 
 

 

JAARVERSLAG 2022 
 
 
Steenleggingen 
 
In 2022 zijn – op zaterdag 28 mei – zes eerder gelegde Struikelstenen vervangen. Uit 
overleg met de organisatie rond Gunter Demnig was eerder duidelijk geworden dat het 
mogelijk zou zijn om aan de teksten toe te voegen “Merwedegijzelaar”. Ook bleek het 
meer voor de hand te liggen om het gebruikte “omgekomen” te wijzigen in “bezweken”. 
Voor later gelegde stenen voor Merwedegijzelaar waren deze aanpassingen al toegepast. 
Reden om te besluiten dat ook te doen voor de stenen van Klaas Görtemöller, Pieter 
Harkema, Steven Gerrit van der Kreeft, Teunis Ceelen, Pieter van Hemert en Arie de 
Kluijver. Drie van de vervangen struikelstenen zijn aan nabestaanden van de betreffende 
Merwedegijzelaars overhandigd; de andere drie stenen krijgen op verzoek van de 
betreffende families een plaats in het Sliedrechts Museum. De stenen werden door een 
medewerker van de gemeente Sliedrecht geheel belangeloos gelegd. 
 
Het plan om in 2022 ook de – vooralsnog – laatste vier stenen te (laten) leggen, vond helaas 
geen doorgang. We zijn nu in overleg om deze stenen rond Pasen 2023 te laten leggen. 
Wel hebben we deze stenen inmiddels in ons bezit. 
 
Schoonmaak estafette  
 
Vast jaarlijks onderdeel in het programma van onze Stichting is het schoonmaken van de 
Struikelstenen. Dat gebeurde in de week van 16 tot en met 20 mei.  Bewust is voor deze 
periode gekozen, want op 16 mei 1944 vond de razzia plaats die uiteindelijk zou leiden tot 
de dood van (o.a.) 11 Sliedrechtse jonge mannen. 
Aan het schoonmaken verlenen leerlingen van de Prins Willem Alexanderschool, de 
Johannes Calvijnschool, de Oranje Nassauschool en de  Henri Dunantschool hun 
medewerking. Leerlingen van het Griendencollege konden door omstandigheden deze 
keer niet mee doen met het schoonmaken van de struikelstenen.  
 
Bijzondere activiteiten 
 
Om zo goed als mogelijk op de hoogte te blijven van allerlei zaken die voor onze stichting 
van belang kunnen zijn, probeert ons bestuur bij presentaties etc. aanwezig te zijn. 
 
Zo deed onze voorzitter mee aan een Webinar Fondswerving. Wat hij daarvan opstak, 
hebben we gebruikt voor het plan van aanpak om samen met de Historische Vereniging 
Sliedrecht bij de gemeente een verzoek in te dienen over de bekostiging van het uitgeven 
van een wandel-/fietsroutefolder langs de Struikelsteenlocaties en historische gebouwen 
in Sliedrecht.  
 
De voorzitter en secretaris/penningmeester bezochten het Goethe-Instituut Amsterdam. 
Ze namen daar deel aan het symposium 'Gisteren kan Morgen zijn', waar een groot aantal 
collega’s van Struikelsteenorganisaties bij aanwezig waren. 
 



Twee van onze bestuursleden waren aanwezig bij de onthulling van een monumentje 
voor Eline [Elly] Sanders in het dorp Barchem in de Gelderse Achterhoek. Elly was de grote 
zus van Heleentje en Bertje, de twee Joodse kinderen die in oorlog in Sliedrecht waren 
ondergebracht bij de familie Hollebrands. 
 
In “Over… Sliedrecht” [de periodiek van de Historische Vereniging Sliedrecht] verschenen 
twee artikelen die rechtstreeks verband houden met de activiteiten van onze stichting. 
Mevrouw Anne Schram-Ouweneel dook in de geschiedenis van Simon [Siem] 
Kleinkramer. Ze haalde heel veel informatie over deze oud-leerling van het Joods Lyceum 
en zijn familie, waaronder oom Jacques van Gelderen boven water.  
Van de hand van onze secretaris-penningmeester verscheen een artikel over Joodse 
eigendommen [huizen en panden] in ons dorp en wat daarmee in de oorlog gebeurde 
toen de eigenaren of waren vermoord of ondergedoken. 
 
Een van onze bestuursleden bracht de condoleances van onze Stichting over bij het 
overlijden van de heer Arij Boogerman, de voorzitter van de Dordtse werkgroep 
Stolpersteine.  
 
Wandel-/fietsroute [in samenwerking met de Historische Vereniging Sliedrecht] 
 
Al lange tijd bestaat de wens, mede na een groot aantal vragen vanuit inwoners en 
belangstellenden, om een wandel-/fietsroute te ontwikkelen langs de locaties waarin in 
ons dorp Struikelstenen een plekje hebben gekregen. 
Samen met de Historische Vereniging Sliedrecht hebben we dit aangekaart bij de 
gemeente Sliedrecht met het verzoek de folders daarvoor te bekostigen. Helaas werd dit 
verzoek niet gehonoreerd. We onderzoeken nu op welke manier we goedkoper en meer 
toegespitst op moderner technieken toch uitvoering aan het plan kunnen geven. 
 
 
Nieuwsbrief / Facebook   
 
Ook in het afgelopen jaar verscheen een Nieuwsbrief bestaande uit acht kantjes A4.  
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 12 abonnees de brief. 
 
Als het om berichtgeving over/van onze Stichting gaat, is de Facebookpagina actueler dan 
de Nieuwsbrief. Zo wordt elke keer de verjaardag 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.  
 
Rabo Club-support / 25 Jaar Stichting “De Kaai”. 
 
Voor het 4e 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 541 clubs mee.  
Aan de hand van het aantal stemmen verdeelt de bank een aanzienlijk bedrag. Onze 
Stichting ontving 32 stemmen en ontving daarmee een bedrag van € 219,57. 
 
Het 25-jarig bestaan van Stichting De Kaai was aanleiding zo’n 70 organisaties en 
verenigingen een bedrag van € 2.500,– te doneren. Ook onze stichting mocht zich tot de 
gelukkigen rekenen. Bestuurslid Anja van der Starre vertegenwoordigde ons bestuur op 
de lustrumbijeenkomst op 9 december 2022.  
 
 
 



Het bestuur 
 
Ons bestuur bestaat uit vijf leden:  
voorzitter Rien Visser, secretaris/penningmeester Gerrit Venis en de leden Ronald Kitsz, 
Marijke van der Plas en Anja van der Starre.  
Marijke volgde in maart jl. Maria Stam op in het bestuur. 
 
Het bestuur kwam het afgelopen jaar vijf 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 al vast vooruitgeblikt naar 2023, het jaar waarin 
we met een bijzonder bijeenkomst aandacht willen besteden aan het [vooralsnog] leggen 
van de laatste vier Struikelstenen in Sliedrecht. 
 
Ook werd elke vergadering aandacht besteed aan de financiële stand van zaken. 
 


