
Toelichting Arpád Weiszpad 
Op 13 juli jl is door de Stichting Stolpersteine een petitie aangeboden aan de gemeenteraad 
om een pad in het Weizigtpark te vernoemen naar de in 1944 overleden joodse trainer Árpad 
Weisz. 

De gevraagde locatie voor het Arpad Weisz pad past in de historie van voetbalclub DFC. 
Het is nabij het toenmalige terrein van de  DFC. Arpad Weisz was op die plek de trainer. 

Gezin Weisz 

Het uit vier mensen bestaande Joodse gezin Weisz kwam als vluchtelingen uit 
Italië.  Arpad Weisz was in de jaren dertig van de vorige eeuw de Joodse voetbaltrainer 
van grote clubs in Italië, zoals Bologna Fc. en Inter Milaan. Hij vond in februari 1939 werk 
bij DFC aan de Markettenweg nabij het NS-station.  In augustus 1942 werd het gezin 
Weisz door de bezetters  naar Auschwitz vervoerd en daar vermoord. 

  

  

Het verhaal van de Joodse vluchteling en voetbaltrainer leek na de oorlog vergeten te 
zijn. In 2007 begon DFC-voorzitter en clubarchivaris Arie Heijstek met niet aflatende 
inzet aan een nog steeds voortdurende zoektocht naar het werk en leven van Arpad 
Weisz. Toen in 2008 DFC als een van de oudste voetbalclubs van het land het 125 jarig 
bestaan vierde, werd voor het eerst in een jubileumboek aandacht besteed aan de 
betekenis van Arpad Weisz. 

  

2008 

Op een grote stedelijke herdenking van de oorlogsjaren  op zondag 4 mei 2008, in de 
Wilhelminakerk, werd in aanwezigheid van burgemeester Ronald Bandell de naam van 
Arpad Weisz  voor het eerst weer op een openbare plechtigheid genoemd. 

  

Het jaar 2008  bleek het startpunt te zijn voor een groeiende aandacht voor Arpad Weisz, 
waarbij DFC archivaris Arie Heijstek een spilfunctie vervulde. Toen voor de woning van 
Arpad Weisz op 15 mei 2018 voor de woning Bethlehemplein 10a rood (nu huisnr 22) 

  

aan het Bethlehemplein 10 a-rood voor hem, zijn vrouw Ilona en kinderen Robert en 
Klara vier stolpersteinen werden gelegd, gebeurde dat in aanwezigheid van het gehele 
Dordtse gemeentebestuur en de ambassadeurs van zijn geboorteland Hongarije en 
Italië. 

Heijstek 

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/54209/bethlehemplein-10-a-rood-dordrecht


Daarom zal DFC-archivaris Arie Heijstek op 13 juli als eerste het woord voeren. Hij zal 
historische documenten over Arpad Weisz overhandigen aan burgemeester Kolff en 
wethouder Sleeking. 

  

Eerste ondertekenaar van de petitie, Hans Berrevoets, die met historicus Kees 
Weltevrede het initiatief nam tot de petitie, zal wijzen op de mogelijkheden om het 
collectief geheugen van Dordrecht en de Dordtenaren in de openbare ruimtes te voeden. 

Hij noemt dat het vergroten van leesbaarheid van de oudste stad van Holland, die ook 
aan de wieg stond van de geboorte van Nederland en dat in 2022 viert en herdenkt. 
Weltevrede en Berrevoets vinden het Weizigtpark een mooie plek om verhalen zichtbaar 
te maken. Bij het Arpad Weisz pad  past een informatiebord met QR om Arpad Weisz te 
duiden. 

  

Charlotte 

In het Weizigtpark werd eerder een pad genoemd  naar zoals zij werd genoemd ‘de 
waakhond van de stad’, de Joodse lerares Charlotte van Praag (1910-2002).  Verder 
past een informatiebord zeker ook  bij de speeltuin ‘Seven Oaks’. De Engelse  gemeente 
Seven Oaks schonk deze speeltuin na de oorlog aan de stad Dordrecht. De plaats 
overzee organiseerde tevens  een actie om hulp te kunnen geven  aan honderden 
Dordtse gezinnen. Dat werd het Dordtse Marshallplannetje genoemd. Deze 
achtergronden verklaren niet de naam Seven Oaks in het park. 

  

Bogerman 

De stichting Stolpersteine diende de petitie in. Voorzitter Arij Bogerman zal daarom op 
13 juli de handtekeningen en de tekst van de petitie aan het gemeentebestuur 
overhandigen.  Na  de opening van de petitie in april is er snel steun vanuit Dordrecht, 
maar ook van elders uit Nederland. 

Zelfs mensen uit het buitenland tekenden voor het Arpad Weisz pad. Ook vanuit de 
sportwereld , met namen zoals voormalige Ajax masseur Salo Muller en journalist Frits 
Barend, kreeg de handtekeningsactie steun.  Vertegenwoordigers van alle fracties uit de 
gemeenteraad van Dordrecht steunden ook de petitie door mee te tekenen. 


