
 

 

 

‘Een mens is pas vergeten, als zijn naam vergeten is’ 
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Achtergrondinformatie 

Een Stolperstein is een stenen kubusje met een afmeting van 10 x 10 cm. 

Daarop is een messing plaatje bevestigd met de gegevens van de slachtoffers, 

zoals naam, geboortejaar, datum van deportatie, de datum waarop zij zijn 

vermoord en het concentratiekamp of de plaats waar zij zijn omgekomen.  

 

Stolpersteine zijn onderdeel van een project van de Duitse kunstenaar Gunter 

Demnig. Hij en zijn organisatie hebben in 21 landen in Europa al meer dan 

80.000 van deze steentjes in het plaveisel aangebracht. In heel veel Nederlandse 

steden en dorpen liggen Stolpersteine of andere herdenkingssteentjes om de 

namen van de slachtoffers niet te vergeten. 

 

De namen van de 55 vermoorde Joodse Alphenaren worden genoemd op het 

monument aan de Laan der Continenten. Voor de Joodse Boskopers en 

Zwammerdammers is er nog geen monument of ander herdenkingsteken.  

 

De stichting SHJVS vindt het belangrijk om de gebeurtenissen, die zich destijds 

in heel Alphen aan den Rijn – dus ook in de kernen en dorpen – hebben 

afgespeeld, óók zichtbaar te maken in de straten waar de slachtoffers gewoond 

hebben. Een opvatting die wordt gedeeld door vele Alphenaren, burgemeester en 

wethouders. 

 

Tijdens de oorlog, nog voordat de deportaties begonnen waren, werden sommige 

Joodse huizen al door Duitse officieren in beslag genomen om er zelf te gaan 

wonen. De getroffen familie moest maar zien waar ze een nieuw onderdak kon 

vinden. Vaak was dat bij familie of bij Joodse vrienden. Het huis waarvoor de 

Stolpersteine worden gelegd is dus niet altijd het huis van waaruit de mensen 

zijn opgehaald en weggevoerd. De stenen in Alphen aan den Rijn zullen worden 

gelegd voor het huis waar de familie kort voor haar deportatie nog vrijwillig heeft 

gewoond.  

 

Momenteel zijn binnen de gemeente Alphen aan den Rijn 57 van de totaal 62 

Stolpersteine geplaatst op de hierna genoemde adressen. De 4 Stolpersteine 

voor de slachtoffers uit Zwammerdam worden later geplaatst. 

Op de achterzijde van deze flyer is een wandeltocht voorgesteld langs de 

Stolpersteine in Alphen-centrum. Daarnaast zijn de locaties in Aarlanderveen en 

Boskoop op een aparte inzet zichtbaar.  



Adressen in Alphen aan den Rijn 

 

Voor meer informatie www.shjvs.nl/informatie.html  
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Wandelkaart Alphen-centrum 

 

Geplaatste Stolpersteine Alphen Centrum 

 

Aarlanderveen  
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