
Struikelstenen, plaatsen van nagedachtenis 
 
Voor wie niet bekend is met het fenomeen struikelstenen (Stolpersteine), ze liggen voor de 
huizen vanwaar Joodse medeburgers in de oorlog werden weggevoerd om in een van de 
vernietigingskampen te worden omgebracht. 
Het idee is bedacht door het Duitse kunstenaarsechtpaar Gunter en Katja Demnig als 
erkenning van de eerste naoorlogse generatie Duitsers dat de gemeenschappelijke schuld 
alleen is in te lossen als de herinnering aan de wandaden van het nationaalsocialisme in 
herinnering wordt gehouden. Het is trouwens voor iedereen vandaag de dag zinvol te 
beseffen hoe negatieve gevoelens jegens een bepaalde bevolkingsgroep bijna ongemerkt 
kunnen uitmonden in systematische genocide.  
 

 
Twee struikelstenen in Hardenberg 
 
Er zijn daarnaast ook mensen voor wie het educatieve doel niet het belangrijkste motief is 
om zich in te zetten voor het leggen van struikelstenen. Dat zijn de nabestaanden. Waarvan 
ik er eentje ben. 
Mijn grootouders Arthur Meijer en Helene Meijer-Cohen werden eind 1942 in Putten 
opgepakt en in februari 1943 in Auschwitz omgebracht, mijn oom Ernst werd in mei 1943 in 
Otterlo gearresteerd om diezelfde maand nog in Sobibor aan zijn einde te komen. Ze hebben 
dan ook geen graf, geen tastbare plek waar ze kunnen worden herinnerd. En na al die jaren 
voelt dat steeds meer als een gemis, niet in de laatste plaats bij het doorgeven van de 
familieband aan kinderen en kleinkinderen. 
 



 
De drie omgebrachte Meijers (foto Geschichte und Geschicke der Heppenheimer Juden) 
 
Het heeft inderdaad lang geduurd voor zich dat als een echt gemis liet voelen. Aan de 
verklaring daarvoor zitten een aantal facetten. De generatie van mijn ouders had een 
gehavend land en gezinslevens om weer op te bouwen. Ouders hoopten hun kinderen niet 
te belasten met de rampspoed die hun leven permanent had getekend. Veel overlevenden 
voelden ook de schaamte van ‘Waarom wij wél en al die anderen, al onze dierbaren niet?’. 
Talloze Joden waren bovendien nog steeds in een mentale modus van weerloosheid, veel te 
lang denkend, net als trouwens alle Nederlanders en de Geallieerden, dat het met de 
Endlösung niet zo’n vaart zou lopen. Bovendien zat niemand in Nederland na de bevrijding 
te wachten op het leed van een gedecimeerde groep landgenoten die terugkeerden uit de 
kampen (lees het boek ‘De meelstreep’ van Martin Bossenbroek). En tenslotte hoopten 
velen dat de tijd de wonden zou helen, hoewel veel diep getraumatiseerde mensen niet 
zelden pas vele jaren na de oorlog echt oorlogsslachtoffer werden, net als soms hun 
kinderen ondanks de van leed afgeschermde opvoeding die ze hadden genoten.  



Het grote zwijgen kenmerkte ook de sfeer in het gezin van mijn broer en mij waar het om 
het oorlogsverleden ging.  
 
Een nicht en een neef, opgegroeid in Israël, mijn broer en ik hebben de behoefte aan 
doorgeven pas na onze pensionering omgezet in actie.  
Zeer plezierige contacten die ik legde in Putten (11 opgepakte Joden, misschien 14) en Ede 
waartoe Otterlo behoort (208 gedeporteerde Joden) leidde al snel tot beloftevolle 
voortgang, tot corona volledig roet in het eten gooide, waardoor ook de viering van 75 jaar 
bevrijding volledig in het water viel.  
Gelukkig kon ik na de zomer de losse einden weer aan elkaar knopen. In Putten meldden 
zich de heren Marcel Kooij en Evert de Graaf (de vader van de hooggeleerde Beatrice) die bij 
het Joodse werkkamp Kasteel De Vanenburg het monument Sarah hebben opgericht. En in 
Ede kreeg ik steun van de voorzitter van het lokale Joods Comité, Eric Mackay (bij sommigen 
van ons zeker ook bekend als directeur van het Tegelmuseum Otterlo). Hij gaat proberen de 
Stichting Oud-Bennekom ertoe te bewegen de kennis die zij hebben opgedaan bij het leggen 
van 24 struikelstenen in dat dorp, behorend tot de gemeente Ede, in te zetten voor de 184 
Joodse oorlogsslachtoffers in de zeven andere woonkernen van de gemeente. 
Bij mij in Hardenberg liggen er ook al 34 op 10 verschillende plaatsen. Wie wil zien waar ze 
allemaal liggen, kan dat bekijken in de app StruikelstenenGids (in de Apple App Store en 
Google Play).  
 
In de loop van het afgelopen jaar deed zich ook nog een klein wonder voor. Er meldde zich 
een Verein Stolpersteine Heppenheim (motto ‘Erinnern für die Zukunft’!). Mijn grootouders 
zijn geboren in Trebur en Bonn, waren Duitsers van geboorte, de familienaam was Meyer 
(en eerder misschien ook wel Mayer). Zijn werkzame leven was mijn grootvader echter KNIL-
militair.  
Na zijn pensionering vestigde het gezin zich in 1924 met de drie zonen in Heppenheim 
(prachtig en met veel wijnbouw gelegen aan de Bergstraẞe). Het huis in Heppenheim staat 
er nog altijd, bijna in de oorspronkelijke staat.  
 

 
Huis gezin Meyer, Ernst-Ludwig-Straẞe 2, Heppenheim (briefkaart 1922) 
 



Geen 10 jaar later was mijn grootvader zo’n beetje de eerste die na de machtsovername 
door Hitler werd gearresteerd, op de volkomen gefingeerde verdenking van spionage voor 
de USSR. Een foto hiervan hangt onder andere in het Joods Museum Berlijn. Hij werd niet 
lang daarna weer vrijgelaten maar had wel begrepen dat ze zich beter uit de voeten konden 
maken. Dank zij zijn KNIL-verleden had het gezin de mogelijkheid zich in Nederland te 
vestigen.  
 

 
Deel legerdossier KNIL-militair Arthur Meijer 
 
Bijzonder is nu dat de Heppenheimse vereniging zich inspant om voor alle Joden die uit die 
plaats hebben moeten vluchten, struikelstenen te leggen. Dus niet alleen voor mijn 
grootouders en de genoemde oom Ernst, ook voor mijn andere oom (Hans) en voor mijn 
vader (Herbert, roepnaam Bert) die beiden de oorlog hebben overleefd. En …. gründlich 
zoals we onze oosterburen kennen, doen ze uitvoerige research naar de achtergrond van 
hun verdwenen plaatsgenoten. Zo hebben ze ook een legerdossier van mijn grootvader 
weten op te duikelen, zie de foto. 
Bijgevolg gaan we in september met een groot gezelschap naar Heppenheim. 
 
Met regelmaat worden er ook bezwaren tegen het plaatsen van struikelstenen geventileerd. 
Dat gaat van ‘Ik wil niet dat er steeds mensen voor mijn deur staan.’ en ‘Nu wordt er weer 



over Joden gelopen.’ tot ‘Zijn de Joden dan nog niet voldoende herdacht?’ en alles wat 
daartussen zit. Er kan zeker niet altijd het etiket antisemitisme op worden geplakt. Maar 
laten we ons niet vergissen, dat is er wel degelijk, virulent zelfs, kijk in Hongarije en dichter 
bij huis, waar het in de partijpolitiek af en toe en ook recent weer de kop op steekt, in 
weerwil van het wettelijk verbod op groepsdiscriminatie.  
Het is eeuwenlang om uiteenlopende redenen gevoed. Over het algemeen wordt 
aangenomen dat ook de kerk er debet aan is geweest: de Joden zouden Jezus hebben 
gekruisigd en het christendom zou in de plaats gekomen zijn van het jodendom. En door alle 
tijden heen was het voor velen lekker makkelijk een externe ‘schuldige’ bij de hand te 
hebben voor al het leed dat ze zou worden aangedaan. 
En als het sentiment (Gesundes Volksempfinden) zich niet tegen Joden keert, dan zijn er ook 
nog de Oeigoeren, de Rohingya, de Tigrayanen, de indianen van Manaus, Marokkanen, 
………………., ver weg en, als gezegd, vlak om de hoek.  
 

Folke Meijer 
 
Bronnen 

- Geschichte und Geschicke der Heppenheimer Juden, Wilhelm Metzendorf 
- Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Gelderland, H. Hamburger en J.C. 

Regtien 
- Stadsarchieven Putten, Ede, Heidelberg, Weilheim, Trebur, Endenich (Bonn) 
- Nationaal Archief, Militairen Nederlands-Indië (KNIL) 1815 – 1950 

 
Net verschenen, over Joods verzet 

- Oorlogsvader, een herinnering, Catherine Keyl (2 jaar oudere schoolgenoot) 
- Geen makke schapen, Martijn Katan 

 
Relevante links 

- Joods Monument, www.joodsmonument.nl 
- Holocaust Namenmonument Nederland, 

www.holocaustnamenmonument.nl/nl/home/ 
- Oorlogsmonumenten Putten, 

www.putten.nl/Bezoekers/Heden_Verleden/Oorlog_Razzia/Razzia:9e7NbL_RTSiAfiG
2QLuzlg 

- Digitaal Joods Monument Ede, https://gemeentearchief.ede.nl/geschiedenis-van-
ede/digitaal-joods-monument/ 

- Stolpersteine Stichtingen in Nederland, https://stichting-
stolpersteine.nl/stolpersteine-stichtingen-in-nederland/ 

- Stolpersteine organisatie, http://www.stolpersteine.eu 
- Vragen over Stolpersteine, 

http://www.stolpersteine.eu/fileadmin/pdfs/FAQ_Stolpersteine_2019.pdf 
 


