PROJECT STOLPERSTEINE OP VOORNE-PUTTEN
Veertien Stolpersteine in Spijkenisse en Zuidland
Op donderdag 21 juni 2012 werden in Spijkenisse en Zuidland de laatste Stolpersteine
gelegd door Gunter Demnig, de bedenker van dit project. Inmiddels heeft hij meer dan
30.000 gedenkstenen geplaatst in veel landen in Europa.
Op Voorne-Putten liggen er nu 45 verdeeld over de gemeenten Brielle, Oostvoorne,
Hellevoetsluis, Heenvliet, Spijkenisse en Zuidland.
Het was een dag vol ontroerende momenten. Verre familieleden, vrienden en leerlingen,
waren erbij en betrokken bij de steenlegging, (eigen) gedichten werden gelezen, bloemen
gelegd, kaarsen aangestoken.
Bij iedere steenlegging was een korte plechtigheid en in beide gemeenten was de
burgemeester aanwezig en er was veel belangstelling.
We begonnen om 9 uur in SPIJKENISSE.
Hier werden vijf stenen gelegd in de Voorstraat nr. 14A voor het echtpaar Salomon (Sally) en
Mina Levie-Monas en hun kinderen Charles, 15 jaar en Elly 10 jaar, en voor de oude tante
Jaantje de Vries die bij hen in huis woonde.

In de gevel van dit pand is in 1986 op initiatief van de scholengemeenschap Angelus Merula,
een gevelsteen aangebracht als herinnering aan de deportatie van dit gezin in 1942.
(foto: Harry Sluijter)

Er was veel belangstelling. (foto: Cok de Coninck)

foto: Klaas Cats

Eline en Lisanne, leerlingen van Angelus Merula leggen steentje voor Charles Levie. (foto: Harry Sluijter)

Er werden gedenkstenen gelegd namens de familie door Piet Geldtelder voor Jaantje de
Vries. Door Henk den Haan, voormalig directeur van de Angelus Merula, voor Salomon Levie.
Door de Burgemeester van Spijkenisse, mevrouw Mirjam Salet, voor Mina Levie-Monas.
Een brugklas van Angelus Merula en Groep 8 van de Nachtegaalschool was ook present. Van
beide scholen werden door leerlingen steentjes gelegd voor de kinderen Charles (door Elyne
en Lisanne) en Elly (door Lyandra en Raoul). Anneke Cats las een gedicht en door een viertal
leerlingen van de Nachtegaalschool werd hun zelfbedachte ontroerende gedicht gelezen. Dit
maakte veel indruk.

Selin, Esra, Jamaine en Sophie lezen voor ieder slachtoffer een persoonlijk gedicht. (foto: Cock
de Coninck)
Elly Hoorens heeft bloemen gelegd namens de werkgroep Spijkenisse en Anja Dekker stak
een kaars aan. De burgemeester vroeg iedereen het verhaal door te vertellen. Daarna heeft
Gerrit van Buuren de plechtigheid afgesloten.
Na afloop is Gunter Demnig naar Zuidland vertrokken voor het leggen van nog negen
steentjes.
21 juni bleef het gelukkig droog met af en toe een beetje zon. De regen heeft gewacht tot
alle steentjes waren gelegd.

Anja Dekker steekt een kaarsje aan. (foto: Harry Sluijter)

(foto: Harry Sluijter)

ZUIDLAND
In Zuidland werden onder grote belangstelling van o.a. Groepen 7 of 8 van de drie
basisscholen, negen Stolpersteine gelegd,verdeeld over een viertal locaties.

(foto: Jan de Leeuw van Weenen)
Om kwart voor 10 werd begonnen op de Stationsweg nr. 29. Hier woonde tot 1942 Maan
Levie. Het steentje voor hem werd gelegd door Leo Levie uit Leiden. Zijn grootvader was een
neef van Maan. Voor deze plechtigheid heeft Hans Aalbersberg een gedicht geschreven dat
gelezen werd door Liza Smits, een leerling van de Bongerd.
Bloemen werden gelegd door Anneke Bouwman uit Amsterdam, haar vader was een trouwe
vriend van Maan Levie.
Een kaars werd aangestoken door Atelma van Strien.

(foto:Madeleine de Haas)

Leo Levie geeft het steentje voor Maan Levie aan Gunter Demnig (foto: Madeleine de Haas)

Liza Smits leest een gedicht. (foto: Teun Kweekel)

Anneke Bouwman legt bloemen (foto: Madeleine de Haas)

Atelma van Strien steekt een kaars aan (foto: Madeleine de Haas)

(foto:Teun Kweekel)

Hoofd 14

Hier werd een steen gelegd voor Simon Levie.
Simon was een neef van Sally Levie voor wie in Spijkenisse een steentje werd gelegd. Simon
was ook een neef van Philip Levie die op Hoofd 4 woonde en moest oom zeggen tegen Jaap
Levie die in datzelfde huis woonde

(foto:Teun Kweekel)

Keren Vromen en Ruben Hoogstad leggen een steentje voor Simon Levie. (foto: Teun
Kweekel)

Bij deze twee huizen werden de steentjes gelegd door 4 Joodse leerlingen van een school in
Capelle aan de IJssel samen met 4 leerlingen van de drie basisscholen. Het steentje voor
Simon is gelegd door Keren Vromen samen met Ruben Hoogstad leerlingvan de Aanwas.
Een leerling van de Wissel las het gedicht ‘Aardrijkskunde’van Ida Vos.
Daarna stak Markus de Regt een kaars aan.

Markus de Regt steekt een kaars aan (foto: Madeleine de Haas)

(foto: Teun Kweekel)

HOOFD 4

Hier werden drie stenen gelegd voor de oude Jaap Levie, die 91 jaar werd, zijn neef Philip
Levie en diens vrouw Henrika Levie- Hoogstraal.

(Foto boven: Jan Schep)
(Foto: onder: (Teun Kweekel)

Voor Jaap werd het steentje gelegd door Benli Vromen en een leerling van de Wissel.
Voor Philip Levie door Daniel Wolff en Vera Bergeijk, leerling van de Aanwas. Het steentje
voor Henrika werd gelegd door Noah Wolff en Carly Ranes, leerling van de Bongerd.
(foto:Teun Kweekel)

Tijdens het leggen van de stenen werd door onderwijzer Hans Aalbersberg tenorsaxofoon en
Lotte Kleingeld, leerling van de Bongerd, sopraansaxofoon, Klezmermuziek gespeeld.
(foto:Teun Kweekel)

Door Taetske Vollmuller werden bloemen gelegd. (foto:Teun Kweekel)

Marjet Levie stak een kaarsje aan. (foto:Teun Kweekel)

RING 2.
Dit huis waar Pienas Levie met vrouw en kinderen woonde en wat nu het restaurant
FoodAnDrink is, was het laatste huis waar de steentjes werden gelegd. Pienas was een broer
van Maan Levie van de Stationsweg.
De stenen werden aangereikt en gelegd door familie van dit gezin.
Voor Pienas Levie door Hans van Dijk uit Delft, zijn vader moest oom zeggen tegen Pienas.
Voor Mina Levie-Levie, door Marjet Levie, haar grootvader was een neef van Pienas.
Voor Meijer Levie werd het steentje gegeven door de 88-jarige Meijer van Dijk uit Delft.
De twee Meijers waren neven en genoemd naar dezelfde opa, Meijer Levie de voorzanger
van de synagoge. De moeder van Meijer van Dijk was een zuster van Pienas.
Het laatste steentje in Zuidland en van dit Stolpersteine project op Voorne Putten, was voor
de 18-jarige Sophietje Levie. Het werd gelegd door Menno Levie, zijn grootvader was een
neef van Pienas.

Op weg van Hoofd 4 naar Ring 2. (foto:Teun Kweekel)

Hans van Dijk heeft steentje gelegd voor Pienas Levie (foto:Teun Kweekel)

Marjet Levie heeft steentje gelegd voor Mina Levie-Levie. (foto:Teun Kweekel)

Meijer van Dijk geeft steentje voor Meijer Levie die 23 jaar werd (foto:Madeleine de Haas)

Menno Levie heeft steentje gelegd voor Fietje Levie die 18 jaar werd. (foto: Madeleine de Haas)

Tijdens de steenlegging werd door Tirtsah Bernfeld-Levie, zuster van de eerder genoemde
Leo, Marjet en Menno, de afscheidsbrief gelezen die Fietje in 1943 schreef aan haar vriendin
Rina van den Bom in Geervliet.
Hans Aalbersberg en Lotte Kleingeld speelden opnieuw Klezmermuziek.
Er werden bloemen gelegd door Nelly de Leeuw van Weenen en Marco Vermeer stak een
kaarsje aan. (foto’s: Teun Kweekel)

Daarna werd op en bij de muziektent dit project officieel afgesloten onder leiding van
Eduard Huisman.
Er werd een gedicht gelezen door Adrie de Vroedt.
Namens de gemeente Bernisse sprak de burgemeester mevrouw Pauline Bouvy-Koene.
Eduard Huisman namens de Joodse gemeente Rotterdam. Leo Levie namens de familie.
Hans Aalbersberg speelde Joodse muziek en tot slot heeft Jan Wolters, voorzitter van de
Stichting Behoud Synagoge Brielle, dit project en de plechtigheid afgesloten.

Menno, Marjet en Tirtsah Levie bij de gedenkstenen voor Pienas Levie en zijn gezin. (foto:
Teun Kweekel).

Alle aanwezigen konden daarna naar het restaurant ‘FoodAnDrink’ om iets te eten.
Gunter Demnig was toen al op weg naar Winterswijk en Grave waar hij om 2 uur werd
verwacht.

Financiële steun
Dit Stolpersteineproject werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun van DeltaPORT
Donatiefonds, Zuster Visserfonds, Stichting Carpe Diem, Mediataal Mediaproducties, Jan
Hoogwerf, Cees Zwaan en veel anderen.
Hartelijk dank aan de werkgroepen in Heenvliet, Hellevoetsluis, Oostvoorne, Brielle,
Spijkensse en Zuidland die de steenlegging organiseerden.
Gemeentenbesturen die achter dit project staan en de mannen van de gemeenten die
Gunter Demnig hielpen bij het leggen van de stenen. De politie die het verkeer regelde.
Dank aan de fotografen die hun foto’s beschikbaar stelden.
Foto’s van Spijkenisse kunt u vinden op de website van Cok de Coninck:
www.picasaweb.google.com/cokdeconinck
Foto’s van Zuidland staan op www.Zuidlandonsdorp.nl de website van Teun Kweekel.
Foto’s die in 2011 in Brielle zijn gemaakt door Maurice Mol kunt u vinden op:
http://www.flickr.com/photos/mauricem/
De foto’s van Joost de Koning uit 2011 zijn te zien via:
https://picasaweb.google.com/vriendencatharijn/StolpersteinePlaatsen
Filmpjes van Joke van Driel uit 2011 staan op Youtube.
Overname uitsluitend met bronvermelding.
Heeft u vragen over dit project en de Stolpersteine, dan kunt u contact opnemen met:
Riet de Leeuw van Weenen, email: riet@sjoelbrielle.nl

