
Historische Wandeling 
Krimpen aan den IJssel

WANDELING LANGS 
DE STRUIKELSTENEN 
ca. 5 km, een wandeling langs 
vijf van de zes Struikelstenen 
(Stolpersteinen)1

 
Stal uw fiets of parkeer uw auto  
bij winkelcentrum Crimpenhof.
Vertrekpunt van de wandeling is  
het Raadhuisplein.
 
Ga voor het Raadhuis langs in weste-
lijke richting en loop rechts de Steen-
bakkerstraat in tot de kruising met de 
Kruisstraat. Voor het huis links op de 
hoek (Kruisstraat 13) vindt u de struikelsteen ter nagedachtenis aan Adolf Harry Moses.  

Adolf Harry Moses vertrok met het transport van 20 juli 1943 uit Westerbork en werd bij aankomst 
op 23 juli in Auschwitz vermoord, als laatste van het gezin van 6 personen van Julius Friedrich  
Moses en Elisabeth Fuld. Hij werd 25 jaar oud.

Vervolg uw wandeling via de Steenbakkersstraat naar de 
Noorderstraat. Sla rechtsaf en volg de Noorderstraat en 
sla linksaf de Molenvlietsingel in. Neem het Tuinierspad 
(rechts) en ga linksaf de IJsseldijk op. Voor nr. 338  
ligt de Struikelsteen ter herinnering aan Cornelis  
Albertus Engelse. 

Cornelis Albertus Pieter Engelse was 
directeur van het Electriciteitsbedrijf 
Capelle-Krimpen. De heer Engelse was 
lidmaat van de Nederlandse Hervorm-
de kerk, maar had een Joodse moeder 
en was daardoor volgens de nazi’s 
Joods. Hij werd op 3 maart 1942  

door verraad gearresteerd en werd uiteindelijk afgevoerd naar Mauthausen.  
Op 31 oktober 1942 kwam hij daar in Mauthausen II (Gusen) om het leven. 
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Kent u ook de andere historische 
wandelingen van Historische 
Kring Krimpen?
• Cantharel-Breekade
• Treviso-Waterbus
• De Korf-De Krim
• Oud-Krimpen
• Lansingh-Zuid en/of volkstuincomplex
• Strompoldervloedbos

Deze wandelingen kunt u downloaden op  
www.historischekringkrimpen.nl of afhalen  
bij het wandelinformatiepunt in Sporthal De Boog. 

1Struikelstenen zijn stenen met een messing bovenlaag waarop de gegevens 
staan vermeld van burgers, veelal joodse mensen, die door de Duitsers tijdens 
de tweede wereldoorlog om het leven zijn gebracht.
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Loop verder langs de IJsseldijk 
(houdt voor uw veiligheid de linkerkant 
van de weg aan) tot Café ’t Anker, neem na 
10 meter (links) het trapje naar de Wethouder 
Brouwerstraat. Sla rechtsaf de IJsselstraat 
in tot aan de Noorderstraat. Ga linksaf de 
Tuinstraat in. Neem de eerste afslag rechts en 
loop via de Tuinstraatstoep naar de Lekdijk. 
Ga hier rechtsaf. De eerste afslag links is de 
Poldersedijk. Naast Poldersedijk 4 ligt de 
Struikelsteen voor Herrim Matzcinsky.

Op deze plek stond het logement van Floris 
Schippers waar Herrim Matzcinsky woonde 
tot hij gedwongen werd te verhuizen naar 
het Israelitisch Oudeliedengesticht aan de  

  Claes de Vrieselaan in Rotterdam. Op 26 
februari 1943 haalde de Duitsers het gesticht leeg. Via Westerbork werd hij op 10 maart 1943 op 
transport gezet. Bij aankomst in Sobibor op 13 maart 1943 werd hij vermoord. Herrim Matzcinsky 
was koopman en stond bekend onder zijn bijnaam “Koopjeshalen.”

Ga terug via de Tuinstraatstoep naar de Tuinstraat en ga deze in (rechtsaf) tot het voetpad rechts 
(tegenover de speeltuin). U komt opnieuw op de Lekdijk. Ga linksaf en steek via het voetpad de 
Industrieweg over naar de Waalsingel. Rechts aanhouden. Op nummer 46 woonde de Joodse  
mevrouw Selma Johanna van Reeuwijk-Hagens.

Mevrouw Selma Johanna van Reeuwijk-Hagens werd gearresteerd na een klacht van een  
buurman. Zij werd op 25 september 1942 door de Rotterdamse Sicherheitspolizei gearresteerd  
en naar Auschwitz gestuurd. Daar stierf zij op 27 december 1942, 33 jaar oud.

Vervolg uw wandeling via de Waalsingel en sla rechtsaf de Vicenza in.  
Loop via het parkje en ga het Waalplantsoen in. Steek de Treviso en de 
Industrieweg over. Loop de Oosterstraat in en ga via de Zuiderstraat  
naar de Burgerdijkstraat. Ga linksaf.

Op het adres Burgerdijkstraat 21 woonde politiecommandant Schults.  
Het verzet gebruikte diens woning enige tijd als wapenopslagplaats. 

In de nacht van 5 op 6 april 1944 werd het distributiekantoor, door  
het verzet beroofd van een grote hoeveelheid “bonnen” die nodig  

waren om onderduikers van voedsel te voorzien.  
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Politiecommandant Schults was in het complot betrokken.  
Hij slaagde erin het Duitse politieonderzoek te saboteren.

U komt aan op het Koningin Wilhelminaplein. 

Voor Koningin Wilhelminaplein 3 vindt u de Struikelsteen voor  
de scheepsbouwkundig ingenieur Boelo Koens.

Boelo Koens maakte deel uit van de Delftse verzetsgroep rond professor 
Mekel. Hij was één van de veroordeelden in het proces O.D. 1,  
het zogenaamde “proces der 72.” 
Hij werd op 11 april 1942 ter dood veroordeeld en op zondagmorgen  
3 mei 1942 door middel van een nekschot in KZ Oranienburg  
(Sachsenhausen) geëxecuteerd. Hij was 28 jaar oud.

Loop door naar de Rotterdamse weg, ga rechtsaf via de Wethouder 
Hoogendijktunnel linksaf naar het Winkelcentrum Crimpenerhof.

De Historische Kring Krimpen aan den IJssel zet zich in voor het  
onderzoeken, behouden en vertellen van de geschiedenis van  
Krimpen, zodat die ook voor toekomstige generaties behouden blijft. 
Voor meer informatie over onze activiteiten of om lid te worden kijkt u op  
www.historischekringkrimpen.nl.

Wilt u meer weten over Krimpenaren die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog? 
Het boekje Krimpenaren, geschreven door Ben van Veen, kunt u (zolang de voorraad strekt)  
gratis aanvragen bij de afdeling Communicatie van de gemeente Krimpen aan den IJssel.


