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Op 17 januari 2019 is de Stichting Struikelstenen Aa en Hunze opgericht. Tot dan functioneerde er 
een gemeentelijke werkgroep die tot doel had het tot uitvoering brengen van een unaniem 
aangenomen motie in november 2017 in de gemeenteraad van Aa en Hunze.

Het Stichtingsbestuur wordt gevormd door een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het 
bestuur wordt ondersteund door een Werkgroep van 15 leden. De Werkgroep is samengesteld uit een 
afvaardiging van de 4 Mei-comités, de Historische Verenigingen en door geïnteresseerde burgers in 
de gemeente Aa en Hunze.

De Werkgroep is 5 keer bijeengeweest en het Bestuur heeft 19 keer vergaderd in 2019.

De leden van een Comité van Aanbeveling, bestaande uit 6 personen met bekendheid of met gezag 
binnen de regio, zijn de ambassadeurs van de Stichting Struikelstenen Aa en Hunze.

Veel waardering gaat uit naar de gemeenten Aa en Hunze die de Stichting ondersteunt met raad en 
daad. Het gemeentebestuur heeft de Stichting in staat gesteld direct van start te gaan door het 
verstrekken van een voorschot.

In 2019 is door het bestuur alles in het werk gesteld het leggen van de 36 Struikelstenen op 31 maart 
2020 goed voor te bereiden.

In eerste instantie is er veel gecommuniceerd met de “Stiftung Stolpersteine – Gunter Demnig” om op 
de agenda van de heer Demnig te komen in 2020.  Gunter Demnig is de bedenker van de 
Stolpersteine. Het jaar waarin Nederland 75 Jaar Bevrijding viert was voor de Stichting de reden om 
de Struikelstenen ook in dat jaar te willen leggen. Uiteindelijk is dat gelukt en werd 31 maart als enige 
mogelijkheid aangewezen.

De Stichting heeft zich meteen bij de Belastingdienst laten registreren als een Culturele ANBI. Deze 
status is interessant voor de personen en instanties die de Stichting financieel willen ondersteunen.

Er is veel onderzoek gedaan om nabestaanden van de Joodse families in Rolde, Nooitgedacht, Gieten
en Gieterveen op te sporen. De geschiedenis van de Joodse families in Gieten is goed beschreven in 
het boek “Gieten, namen op de steen” van H.Kuik en W. van der Neut-Legemaat, voor de Joodse 
families in Rolde zijn artikelen in de Kloetschup, een uitgave van het Rolder Historisch Gezelschap 
een goede bron. Voor bronnenonderzoek zijn het Gemeentelijke archief, het Groninger Archief, het 
Drents Archief, archief van Kamp Westerbork, de nationale archieven, en diverse andere archieven 
geraadpleegd. De adviezen en de medewerking van de deskundigen zijn bijzonder gewaardeerd. Wat 
betreft de Nederlands Joodse families is de database van Max van Dam, Stambomen van Nederlands
Joodse Families, van goede waarde gebleken. Toch blijkt het nog moeilijk van een enkele familie een 
nabestaande, een foto of nadere informatie te vinden. We geven de zoektocht echter niet op en hopen
op vergeten fotodozen op zolder.
Uiteindelijk zijn voor alle 7 Joodse families nabestaanden opgespoord. De nabestaanden hebben ook 
te kennen gegeven bij het leggen van de Struikelstenen aanwezig te willen zijn.

Naast de aan de Stichting toegekende subsidies door de nationale fondsen (vFonds, RABOFONDS, 
Pr. Bernardcultuurfonds, ’75 Jaar Vrijheid Aa en Hunze’) is er ook ruim bijgedragen door een paar 
lokale fondsen, door gulle gevers en door personen die een Struikelsteen wilden sponsoren. 
Bovendien leveren veel ondernemingen ondersteuning in materiële zin.

Op het moment dat de datum voor het leggen van de Struikelstenen bekend was, is er veel energie 
gestoken in de voorlichting. Daarvoor zijn de media ingezet, zoals de dagbladen (Dagblad van het 
Noorden, Asser Courant), de weekbladen (De Schakel), de regionale radio en televisie (RTV Drenthe 
en Radio Aa en Hunze). Een website moet zorgen voor de nodige actualiteit en de Stichting 
communiceert deze met het publiek op de site www.struikelstenen-aaenhunze.nl.
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