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Nadat het door omstandigheden onmogelijk werd om de Struikelstenen te gaan leggen op 30 

maart 2020 is nog geprobeerd om de plechtigheid op 30 maart 2021 te houden. Wederom 

werd het door overheidsmaatregelen het de Stichting Struikelstenen Aa en Hunze niet mogelijk 

gemaakt 36 Struikelstenen te onthullen voor de 7 woonhuizen in  de gemeente Aa en Hunze. 

Later in het jaar werden de maatregelen wat versoepeld. In de nacht van 4 op 5 oktober 1942 

werd in de gemeente Aa en Hunze, net als op vele andere plaatsen in Nederland, een razzia 

gehouden en werden veel Joodse gezinnen opgepakt en naar Westerbork vervoerd. Het leek 

de Stichting Struikelstenen Aa en Hunze dan ook, gelet op deze historie, het onthullen van de 

Struikelstenen te doen plaatsvinden op 5 oktober 2021. De dag werd geopend in de 

Jacobuskerk te Rolde waar een volle kerk kon luisteren naar en opening door de burgemeester 

van de gemeente Aa en Hunze, de heer Hiemstra, en naar een toelichting op het gebed voor 

de overledenen door de voorganger van de Joodse Gemeente in Groningen, de heer 

Hummen. De voorzitter van de Stichting Struikelstenen Aa en Hunze, de heer Dijkstra, plaatste 

de ceremonie in het teken van herinnering aan de Holocaust. Leerlingen van het Nassau 

College noemden de 36 namen van de Joodse slachtoffers, ‘Als je naam wordt genoemd blijf 

je herinnerd’, en lazen vervolgens een eigen gemaakt gedicht voor. Indrukwekkend was het 

zingen van Joodse liederen door Soof Hacohen begeleid door Lotte van Velthoven, cello, en 

Jan Roxs, accordeon. De grootmoeder van Soof, Yehudith Heymans-Gudema, sprak daarna 

over haar zoektocht naar haar ouders en broertje, die vermoord zijn in Sobibor. De opening 

vormde zodoende het decor waar de onthullingen voor de 7 woonhuizen ging plaatsvinden. 

Per touringcar werden de nabestaanden en belangstellenden langs de 7 woonhuizen in Rolde, 

Nooitgedacht, Gieten en Gieterveen vervoerd. Voor de woonhuizen werd door de voorzitter 

een In Memoriam voor de vermoorde Joodse familie voorgelezen, de heer Hummen las het 

gebed voor de overledenen en er werden witte rozen voor elk vermoorde lid van de familie 

gelegd. De ceremonie werd weer muzikaal begeleid door Lotte van Velthoven en jan Roxs. Bij 

het huis van de familie Gottfriedt en Meijer aan de Bonnen 7 te Gieten vertelde de heer Hess 

over zijn herinneringen aan het huis waar de familie Meijer en de familie Gottfriedt heeft 

gewoond en waar hij na de oorlog vaak is komen spelen bij oom ‘Mennie’ en tante ‘Tillie’. 

Voor de nabestaanden en belangstellenden werd een lunch geserveerd in restaurant 

Zwanemeer te Gieten. Tijdens de lunch werden nog een kandelaar en een bord aan de 

nabestaanden van de familie Aron Schaap te Rolde aangeboden aan Micha Stolzenburg en 

broer. Aron Schaap was getrouwd met Anna Stein. De grootvader van Micha Stolzenburg was 

een broer van Anna Stein. De kandelaar en bord waren door de familie Schaap in bewaring 

gegeven aan de familie Takens en de familie Darwinkel in Rolde. 

De plechtigheid werd afgesloten in het Kleine Kerkje te Rolde. 

De schilderijen en etsen van Yehudith Heymans-Gudema werden voorafgaand aan de 

onthulling van de Struikelstenen op 5oktober geëxposeerd in de Jacobuskerk te Rolde en 4 

weken na de plechtigheid in het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze te Gieten. 

Het bestuur van de Stichting Struikelstenen Aa en Hunze heeft in 2021 13 keer een 

bestuursvergadering gehouden. Het adviesorgaan van de Struikelstenen, de Werkgroep, 

kwam in 2021 slechts één keer bijeen op 2 november 2021 in de vergaderzaal van het Rolder 

Historisch Gezelschap te Rolde. 
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