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ZWIJNDRECHT - Onze columnist berichtte deze maand onder de kop;” Stolpersteine voor Leo Meijer”’ al het 
nieuws over de komende plaatsing van Stolpersteine in Zwijndrecht. Dat bracht al snel een positieve  golf van 
reacties teweeg. 

De Stolpersteine is een relatief nieuw fenomeen van gedenk of herdenkingsmonument het  is bedacht  of beter 
een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (1947, Berlijn). Het zijn gedenktekens in het trottoir voor 
de huizen van mensen die door de nazi's verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn.  De 
kunstenaar noemt ze Stolpersteine omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart, en je moet buigen om de 
tekst te kunnen lezen. 

Zwijndrecht  krijgt zijn eigen Stolpersteine op initiatief van de Zwijndrechtse stichting die special hiervoor is 
opgericht. Voor de Joodse slachtoffers die de oorlog niet hebben overleefd en waarvan hun verhalen niet 
vergeten mogen worden . Het initiatief daarvoor komt van particulieren die zich richten op de financiering van de 
stolpersteine. 

Op de stenen zijn, in een messing plaatje, de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van 
overlijden gestanst. In Dordrecht zijn de eerste tien reeds geplaatst en schaart Dordrecht zich in de rij van zo een 
al reeds 75 gemeenten in Nederland. 

Zwijndrecht zal zich daar ook bij voegen met de stolpersteine voor o.a. Leo Meijer  wiens verhaal ondertussen wel 
werelberoemd is. Twee jaar geleden werd de presentatie gedaan van het boek van Martine Letterie; “Groeten van 
Leo”, en was er ook de tentoonstelling over Leo Meijer. Na de presentatie van het boek is er nog meer materiaal 
opgedoken wat de nabestaanden nog meer inzicht gaf over de gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog. 

Binnenkort zal de Stolpersteine geplaatst worden en zullen wij U daar verder over berichtten. De kleine stenen 
(10 x 10 cm) werden lange tijd alle door de kunstenaar zelf gemaakt en geplaatst. Incidenteel worden de stenen 
geplaatst door gemeentelijke stratenmakers. Dit is bijvoorbeeld het geval in Eindhoven, waar het om een zeer 
groot aantal stenen gaat. Het project Stolpersteine loopt sinds het jaar 1994. Eind 2014 had Demnig al 50.000 
Stolpersteine geplaatst in meer dan duizend steden en dorpen 

	  


