Eerste Struikelstenen ‐ (Stolpersteine) in Valkenburg a/d Geul.
Op 7 november a.s. worden in Valkenburg de eerste 18 Struikelstenen gelegd door de Duitse
kunstenaar Gunter Demnig. Hij heeft het project Struikelstenen reeds einde vorige eeuw
bedacht, en sinds 2000 heeft hij inmiddels ruim 46.000 stenen in vooral Duitsland, maar ook
in andere Europese landen ingemetseld. Struikelstenen zijn vierkante stenen van 10 x 10 cm,
met een messing plaatje met daarop de namen van de slachtoffers van de Holocaust.
De Struikelstenen worden gelegd in de stoep vóór de huizen waarin de Joodse slachtoffers
hebben gewoond. De initiatiefnemer Henk Vossen werd voor het eerst geïnspireerd door
een artikel in de Limburger van 3 februari 2012, waarin het plaatsen van 5 Struikelstenen in
Eygelshoven voor de familie Levy werd beschreven.
Na een enigszins moeilijke start werd in maart 2013 de Stichting Struikelstenen Valkenburg
aan de Geul opgericht. Het bestuur bestaat uit: Henk Vossen, voorzitter – Herman Mücher,
secretaris – Laurens Loozen, penningmeester, en Jan Diederen lid. Inmiddels zijn de dames
Mariëtte Mom en Elisabeth Prins‐Stokvis aangeschoven als ondersteunende leden. De
journalist Jan Diederen heeft grondig onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de Joodse
Valkenburgers en daarover een interessant boek uitgegeven. Zodoende was reeds een groot
deel van het werk voor de stichting gedaan.
Het leggen van de Struikelstenen start om 15.00 uur vanuit het museum Land van
Valkenburg, de eerste plaats is Walravenstraat 6.
De Stichting heeft ruim 1,5 jaar gezocht naar sponsoren voor de financiering van het project.
Op de volgende 6 plaatsen worden op 7 november a.s. Struikelstenen gelegd:
(tussen haakjes: de leeftijden waarop de slachtoffers werden vermoord)
Walravenstraat 6 – voor: Eva Cok – de Wilde (26 jaar) ,
Berkelstraat 15 voor:

Servaas Soesman (87 jaar) – Soesman‐Horn, (73 jaar) –
Margarethe Cohen‐Abraham (41 jaar), Rosel Cohen –(17 jaar)
Frits Cohen (13 jaar).

Berkelstraat 32 voor:

Levie Sajet – (52 jaar), Grietje Sajet‐Weniger (52 jaar)
Ben Sajet – (18 jaar)

Muntstraat 9

voor:

Ester Kopf‐Weinreb (61 jaar) ‐ Frieda Kopf (28 jaar)

Grendelplein 7 voor:

Daniel Cahn – (68 jaar) ‐ Elise Cahn‐Cahn – (56 jaar)
Georges Cahn – (28 jaar) ‐ Bertha Cahn – (24 jaar)
Albert Cahn – (22 jaar)

Daalhemerweg 8 voor:

Louis Cahn – (64 jaar) ‐ Karel Cahn – (51 jaar)

Allen werden in 1942 of 1943 in verschillende concentratiekampen vermoord.
In het museum Land van Valkenburg is t/m. 9 november 2014 een dubbel tentoonstelling
nte zien van de Stichting Struikelstenen Valkenburg samen met de Joodse schilder Mels
Sluyser (83).
Bijzonder blij is de stichting met de belangstelling van diverse Valkenburgse scholen waarvan
de groepen 7 en 8 komende weken de tentoonstelling zullen bezoeken, alwaar de
medewerkers van de stichting tekst en uitleg over het project Struikelstenen in Valkenburg
zullen geven. Zij hopen op deze manier de jeugd de kunnen interesseren voor de vreselijke
gevolgen die racisme kunnen voortbrengen.
Helaas heeft de stichting de financiering van de resterende 23 Struikelstenen nog niet rond,
zij hoopt dan ook in de toekomst te kunnen rekenen op een ruimhartige bijdrage van de
Valkenburgse zakenwereld en van de inwoners van Valkenburg.

