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Op 31 maart 2020 zouden de 36 Struikelstenen in de gemeente Aa en Hunze worden 

gelegd. Tot 16 maart waren de voorbereidingen in volle gang. Een tentoonstelling van de 

negen schilderijen en de negen etsen van Yehudith Heymans-Gudema werd ingericht in het 

gemeentehuis te Gieten van 21 februari tot en 12 maart. Yehudith Heymans-Gudema is een 

nabestaande van Lea Gudema die getrouwd was met Salomon Meijer Cohen en gewoond 

heeft aan de Veenakkers te Gieterveen. De expositie werd op vrijdag 13 maart 2020 

afgebroken om op maandag 16 maart weer te worden opgebouwd in de Jacobuskerk te 

Rolde. De expositie zou daar blijven tot 31 maart, de dag van het leggen van de 

Struikelstenen. Tot dat moment kwam het bestuur van de Stichting Struikelstenen Aa en 

Hunze iedere woensdag bijeen in het Gemeentehuis. Tot 16 maart heeft het bestuur 9 keer 

vergaderd. Hierbij graag gebruikmakend van de gastvrijheid van het gemeentehuis! 

Ondertussen kwamen er verontruste berichten over een virus naar de provincie. Een 

vergadering van de Werkgroep, gepland voor woensdagmorgen 18 maart moest inderhaast 

worden afgelast. Nederland ging in een intelligente lockdown. De schilderijen en etsen 

gingen in opslag in plaats van naar de Jacobuskerk te Rolde. Alle betrokkenen werden 

meteen op de hoogte gebracht van het uitstel van het leggen van de Struikelstenen. Na de 

afkondiging van de lockdown is het bestuur op een lagere frequentie gaan vergaderen, 

namelijk één keer per maand. In totaal heeft het bestuur 16 keer vergaderd in 2020. Waarbij 

wordt opgemerkt dat de bijeenkomst van 16 december is gecanceld omdat de 

besmettingencurve van het virus dusdanig opliep dat de maatregelen werden aangescherpt 

en ook vergaderen werd verboden, anders dan door online te vergaderen. De Werkgroep is 

2 keer bijeengeweest en moest een bijeenkomst op 18 maart afzeggen vanwege de, 

ondertussen, bekende reden. 

Een centrale presentatie over het project Stichting Struikelstenen Aa en Hunze is op 17 

februari 2020 gehouden voor een bomvolle Dorpskerk te Gieten. De bedoeling was het 

project in de gemeenschap te plaatsen en te getuigen van wat de 36 afgevoerde en 

vermoorde Joden is overkomen. Indruk maakte Gerard Nijenhuis door te vertellen over de 

Joden die hij in zijn jeugd heeft gekend. 

Bestuursleden hebben 9 scholen voor primair onderwijs bezocht en een inleiding over de 

betekenis van de Struikelstenen verzorgd. Enkele van de afgevoerde Joden waren kinderen 

van dezelfde leeftijd als de leerlingen. Dat te laten beseffen maakte indruk en maakte de 

geschiedenis iets tastbaarder. 

Op de school van voortgezet onderwijs, het Nassau College, is in een projectweek een 

inleiding gegeven; hebben leerlingen gedichten gemaakt en zijn een paar locaties bezocht 

waar de afgevoerde Joden hebben gewoond. Bovendien zouden leerlingen worden 

betrokken bij het leggen van de Struikelstenen, ze zouden een wit roosje leggen en een, 

door hen zelf gemaakt, gedicht voorlezen bij de centrale start van de ceremonie. We hopen 

dit alles nu in 2021 te realiseren. 

Aangezien het virus zich niet aan landsgrenzen houdt, was ook Duitsland in een lockdown 

met als gevolgd dat de landsgrens werd gesloten. Dit had tot gevolg dat de heer Demnig, 

bedenker van de Stolpersteine, niet naar Nederland kon komen om op diverse plaatsen 

Struikelstenen te gaan leggen en dus ook niet de Struikelstenen kon meebrengen bedoeld 

voor Aa en Hunze. Twee bestuursleden hebben vervolgens in overleg met de heer Demnig 

besloten de Struikelstenen in Markelo op te halen en op 9 adressen in Midden- en Noord-

Nederland af te leveren. Dat heeft ook weer leuke contacten en initiatieven opgeleverd. 
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