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Met het leggen en onthullen van de zesendertig Struikelstenen op 5 oktober 2021 was één van 

de doelen van de Stichting Struikelstenen Aa en Hunze volbracht. Naast deze onthulling heeft 

de Stichting in de statuten nog een aantal, afgeleide, doelstellingen opgenomen. Door 

voorlichting iedereen, en dan met name de jongeren, ervan te doordringen dat zoiets niet meer 

mag gebeuren; “Opdat we niet vergeten”. Om dat doel te bereiken richten we ons  in eerste 

instantie op het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. In 2022 is er dan ook een  

presentatie over de Holocaust gegeven op de basisscholen binnen gemeente Aa en Hunze: 

Willem Alexander in Eext en op de Gieterschool te Gieten. De voorlichting wordt gegeven ter 

voorbereiding op de Nationale Herdenking op 4 mei. Indrukwekkend is te constateren hoe de 

leerlingen in de groepen 7 en 8 geïnteresseerd luisteren en daardoor ook gerichte vragen 

kunnen stellen. Hier blijven we ook in de komende jaren mee doorgaan. Gelet op de 

ontwikkelingen ten aanzien van het antisemitisme is het nu misschien wel meer nodig dan ooit. 

Ook heeft de Stichting in 2022 de eerste stappen gezet voor het maken van een Fietsroute 

langs de zeven woonhuizen in de plaatsen Gieterveen, Gieten, Rolde en Nooitgedacht. Het 

concept ligt klaar. Het komt er nu op aan de tekst in een goede vormgeving te plaatsen. We 

hopen voor de aanvang van het fietsseizoen de folder op tijd bij de verschillende toeristische 

informatiepunten te hebben. Als de Fietsroute gereed is gaan we het plan-van-aanpak uitvoeren 

voor het schrijven van een Herinneringsboek. Aangezien de Struikelstenen gelegd zijn voor de 

zeven woonhuizen van de afgevoerde en vermoorde Joodse dorpsgenoten liggen de stenen in 

de openlucht. Dat betekent dat er regelmatig even onderhoud moet worden gepleegd, anders 

zijn de stenen na verloop van tijd onleesbaar geworden en in ieder geval minder opvallend, 

zodat ze gemakkelijk ‘over het hoofd’ kunnen worden gezien en dat is natuurlijk juist niet de 

bedoeling. Daarom zijn de Struikelstenen op 16 juni gepoetst en vervolgens op 4 oktober 

opnieuw gepoetst en gecoat, zodat ze beter beschermd zijn tegen de weersinvloeden. 

Mevrouw Yehudith Heymans-Gudema heeft in 2021 de Stichting Struikelstenen Aa en Hunze 

negentien kunstwerken geschonken. Hiermee wilde zij uitdrukking geven aan haar waardering 

voor het leggen van de Struikelstenen, ook voor de woning van haar tante Lea Gudema. Tijdens 

de exposities van de kunstwerken in het gemeentehuis te Gieten (2x) en in de Jacobuskerk te 

Rolde konden geïnteresseerden een kunstwerk kopen. Zes kunstwerken hebben op deze wijze 

hun weg gevonden naar geïnteresseerde en betrokken kopers: Vijf schilderijen naar 

particulieren en éen schilderij heeft een plaats in het gemeentehuis te Gieten gekregen. Voor 

de overgebleven dertien kunstwerken hebben wij vervolgens in de Boerhoorn te Rolde 

verschillende synagogen uit de omgeving uitgenodigd. We wilden graag de kunstwerken een 

plaatsje geven in huizen die dicht staan bij de zo getroffen gemeenschap. Zo zijn vier schilderijen 

in betrokkenheid verhuisd naar synagogen en gedenkplaatsen in de regio. Ook in 2022 heeft 

Stichting Struikelstenen Aa en Hunze weer meegedaan aan de RaboClubSupport actie. Deze 

actie heeft €271,81 opgeleverd. Hiervoor zijn we de stemmers hartelijke dank verschuldigd. 

Daarnaast ondersteunen gulle gevers en betrokken fondsen de Stichting elk jaar met een 

geldelijke bijdrage. Verder is Stichting Struikelstenen Aa en Hunze zijdelings betrokken geweest 

bij het onderzoek naar de Joodse bezittingen in de Tweede Wereldoorlog. Het Drents Archief 

schrijft het rapport en verwacht eind 2022 het rapport te kunnen aanbieden  aan het College van 

Burgemeester & Wethouders. 

Het bestuur van de Stichting Struikelstenen Aa en Hunze is in 2022 elf keer bijeen geweest. 

Alleen in de maand augustus is er geen bijeenkomst geweest. 
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