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Struikelsteentjes 
In 2020 zijn 26 struikelsteentjes aangevraagd bij de kunstenaar en 
eigenaar van het project, Gunter Demnig. In verband met de grote 
hoeveelheid aanvragen voor steentjes in 2020, 75 jaar na de bevrijding, 
werden de steentjes pas in het najaar van 2020 geleverd. De geplande 
steentjeslegging in november in aanwezigheid van de nabestaanden, de 
biografieschrijvers en het bestuur, kon vanwege de pandemie en de 
beperkende maatregelen helaas niet doorgaan. De steentjeslegging werd 
uitgesteld naar 2021. 
 
In 2021 werden 50 struikelsteentjes gelegd voor Maastrichtse Joden en 
verzetsstrijders die in de Tweede Wereld Oorlog zijn vermoord. Op 14 
september 2021 waren dat 26 en op 17 november 2021 werden nog eens 
24 steentjes gelegd, in aanwezigheid van nabestaanden, omwonenden, de 
biografieschrijvers, bestuur, pers en overheid.  
 
Aanvankelijk zou Gunter Demnig bij de steentjeslegging van 17 november 
aanwezig zijn om de steentjes zelf te leggen, maar helaas kon dit 
vanwege de pandemie niet doorgaan. De steentjes legging heeft 
plaatsgevonden op de gebruikelijke wijze met de stratenmaker van de 
gemeente Maastricht. In totaal liggen in Maastricht nu 263 
“struikelsteentjes”. 
 
Biografieschrijvers. 
In Maastricht wordt bij iedere locatie waar een of meer steentjes worden 
gelegd een biografie voorgelezen in aanwezigheid van nabestaanden, 
biografieschrijvers, buurtbewoners en bestuur. De Stichting kan een 
beroep doen op een vaste pool van ervaren biografieschrijvers. Het 
abonnement op My Heritage is gecontinueerd, voor aanvullende informatie 
voor de biografieschrijvers. 
 
Filmfragmenten 
Voor de website van de Stichting Struikelsteentjes Maastricht worden 
filmfragmenten van de steentjesleggingen vervaardigd. In 2021 zijn 12 
filmfragmenten  gemaakt. In totaal staan nu 60 filmfragmenten van de 



struikelsteenjes leggingen op de website van de Stichting 
Struikelsteentjes Maastricht. 
 
Website 
De huidige site wordt vernieuwd in samenwerking met bureau 
Merkelijkheid. De voorbereidende gesprekken vonden in 2020 en 2021 
plaats. Doelstelling van de vernieuwde website: het beter toegankelijk 
maken van de locaties en de biografieën van de mensen voor wie een 
steentje is gelegd met de daarbij behorende filmfragmenten. In 2021 
werd de nieuwe site in samenwerking met bureau Merkelijkheid gebouwd. 
In maart 2022 zal de website in gebruik worden genomen, indien mogelijk 
met publiciteit zodat veel mensen op de hoogte kunnen zijn van deze 
website en er gebruik van zullen maken. Bureau Merkelijkheid levert deze 
bijdrage vrijwillig zonder enige kosten voor de bouw van deze website in 
rekening te brengen.  
 
Publiciteit 
Door Vitrien van RTV Maastricht en door Dagblad De Limburger is 
aandacht besteed aan de twee steentjesleggingen in 2021. De link naar de 
uitzendingen van Vitrien over de struikelsteentjes leggingen op 14 
september en 17 november 2021, zijn: RTV Maastricht - Vitrien - 2021 
week 38 - Vitrien en 
https://rtvmaastricht.nl/televisie/gemist/vitrien/98b68c21-d851-45e8-
8a81-1bdab4a99aa2/vitrien-2021-week-50 
 
 
Subsidie 
De steentjes werden gedeeltelijk gefinancierd door het Strouvenfonds 
terwijl de filmfragmenten volledig zijn gefinancierd door het 
Strouvenfonds. Daarnaast ontvingen we subsidie van de provincie en van 
donateurs. De gemeente Maastricht financiert de stratenmaker die de 
plaatsen waar de steentjes gelegd worden, prepareert en de steentjes 
plaatst. Veel dank aan deze subsidiegevers, hun vertegenwoordigers 
woonden de struikelsteentjes leggingen dit jaar bij. Geert Gabriëls, 
gedeputeerde van de provincie Limburg en 3e plaatsvervangend 
Commissaris van de Koning en Frans Bastiaens, wethouder van de 
gemeente Maastricht en 2e loco burgemeester waren aanwezig bij de 
steentjesleggingen van 17 november. Fatem te Grotenhuis, 



bestuurssecretaris & projectadviseur vertegenwoordigde op 14 september 
het Elisabeth Strouvenfonds.  
 
Planning 
Er is een planning gemaakt om in de jaren 2022, 2023 en 2024 in totaal 
76 steentjes te leggen.  Ook over de personen bij deze steentjes zullen 
biografieën worden gemaakt. De biografieschrijvers werken als 
vrijwilligers daar aan. Pas na goedkeuring van de biografieën worden de 
struikelsteentjes besteld.  
 
Dit jaarverslag is goedgekeurd door het bestuur bestaande uit Fred 
Grünfeld, Rina van den Brandt, Jaap Janssen en Marij van den Bosch. 
 
 
 
 
 
 


