Struikelsteentjes in Maastricht
Struikelsteentjes zijn gedachtenissteentjes die in het plaveisel voor de voormalige huizen van slachtoffers van het
naziregime zijn aangebracht om de herinnering aan hen te wekken én te bewaren. Sinds 2012 zijn 100 steentjes
in Maastricht gelegd. Dit jaar komen daar 25 bij. Ontstaat hierdoor een nieuwe herinneringscultuur? Christianne
Schreuder, gastconservator ‘Struikelsteentjes in Maastricht’, vindt van wel. Zij heeft samen met de conservator
Culturele Biografie een presentatie verzorgd waarin de verhalen van onder andere een Sinti-meisje, een
communistisch verzetsstrijder en een Joodse godsdienstleraar gepresenteerd zullen worden.
zie ook: http://www.struikelsteentjes-maastricht.nl/
18 april t/m 29 mei / Rondleidingen mini-expo op aanvraag
Er bestaat de mogelijkheid voor scholen van het basisonderwijs en middelbare onderwijs om rondgeleid te
worden door de mini-expo Struikelstenen in Maastricht. De leerlingen (7-15 jaar oud) zal verteld worden over het
Struikelsteentjes-project van de Berlijnse kunstenaar Gunter Demnig; het idee hierachter en hoe dit zich heeft
ontwikkeld. Ook zal kort worden toegelicht wat de vervolging van de Nazi’s inhield en hoe dit zijn gestalte kreeg
in Maastricht. Dit laatste zal worden gedaan aan de hand van de verhalen van de personen die in de
tentoonstelling zijn vertegenwoordigd. De dochter van een van de slachtoffers zal aanwezig zijn om te vertellen
over haar vader, en wat zijn gevangenneming en uiteindelijk zijn dood heeft betekend voor het gezin.
De rondleiding duurt ongeveer 40 minuten. Deelname is gratis en dient vooraf aangevraagd te worden. Aantal
deelnemers: in overleg. Aanmelden kan via christianneschreuder@hotmail.nl of 0640876132.
18 April untill 29 May / Guided tours mini-expo on request
There is the possibility for primary and secondary schools of booking an English tour that will
guide pupils through the exhibition Stumblingstones in Maastricht. Pupils of both primary and secondary schools
(age 7-15) will be introduced to the European project of the Stumblingstones. The prosecution of the victims, due
to the Nazi regime, will be explained and moreover the way in which this general story relates to the situation of
Maastricht. The latter will be explained on the basis of the presented stories in the exhibition. The daughter of one
of the victims will be present to tell the story about her father’s imprisoning, his ultimate death, and the great
impact it has caused on the family life.
The guided tour will take approximately 40 minutes. Participation is free and needs to be requested in advance.
Number of students/participants: by agreement. Reservations can be made via christianneschreuder@hotmail.nl
or 0640876132.
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