
 
Gunter Demnig, kunstenaar en bedenker van de gedenktekens, plaatste zelf de 
zeventien Stolpersteine. © Frans Nikkels 

Stolpersteine onder grote 
belangstelling gelegd in Delden: 
‘Goed dat we op deze manier 
herdenken’ 
VIDEODELDEN - Onder grote publieke belangstelling zijn maandagmiddag in het 

oude centrum van Delden zeventien Stolpersteine op zes locaties gelegd. Duits 

kunstenaar Gunter Demnig, de bedenker van de goudkleurige gedenktekens, kwam 

persoonlijk naar het stadje om de struikelstenen voor de voormalige huizen van de 

gedeporteerde Deldense Joden te plaatsen. 
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Met kaphamer, troffel, borstel en een emmer zand trekt Demnig aansluitend aan de 
ceremonie in de Oude Blasiuskerk van de ene naar de andere plek. Beginnend bij 
het huis van de familie Groenheim aan de Marktstraat 9 en eindigend aan ‘t Kipwegje 
1 waar ooit de woning van Roosjen en Meijer van Gelder stond. Steeds op de voet 
gevolgd door tientallen belangstellenden en familieleden van de slachtoffers. 

https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/stolpersteine-onder-grote-belangstelling-gelegd-in-delden-goed-dat-we-op-deze-manier-herdenken~a398962b/157534510/


Demnig laat zich nauwelijks afleiden door wat er om hem heen gebeurt. Het is 
namelijk bepaald niet de eerste keer dat hij de stenen met messing plaatje in de 
trottoirs verwerkt. Op deze maandag was hij al in Deventer en Wijhe om 
struikelstenen te plaatsten. “Sinds 1996 zijn er zo’n 75.000 stenen gelegd in 26 
verschillende landen”, vertelt hij. Niet alleen maakt de 71-jarige Duitser de stenen 
grotendeels zelf, hij plaatst ze ook in 95 procent van de gevallen. 

Niet vergeten 

Annita Niemeijer-Hilsum (81) uit Franeker is de kleindochter van Margaretha Hilsum-
van Dantzig, een van de zeventien Deldense Joden die werden vermoord. Voor haar 
is het leggen van de steen aan de Langestraat 24 een bijzonder moment. “Ik stond 
hier heel vaak op het balkon. Ik zag dan de Duitsers er onderdoor trekken en later de 
bevrijders.” Ze vindt het prima dat er voor nummer 24 nu een struikelsteen ligt. “Het 
was een bizarre tijd waarin vreselijke dingen gebeurden. Dat moeten we niet 
vergeten en dus is het goed dat we dat op deze manier herdenken.” 

Ook initiatiefnemer Ype de Jong van de Raad van Kerken is blij met het resultaat en 
de belangstelling. “We mogen nooit vergeten wat er is gebeurd. Het is goed dat we 
hier in gedachten over blijven struikelen.” 
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