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Jaarverslag  2014 
 
■ Bestuur 
- In 2014 kwam het bestuur van de Stichting Struikelstenen Assen officieel zestien keer bijeen. 
Afwisselend werd bij de bestuursleden thuis vergaderd. 
- De bestuurssamenstelling in 2014 was mevr. M. Visser-Honijk, voorzitter; M. Hiemink, secretaris; 
mevr. A. Hoekman, penningmeester; mevr. H. Többen-Markx en mevr. Y. Vos, leden. 
 
- De belangrijkste activiteit was het voorbereiden en organiseren van de onthulling van struikelstenen 
in de Oranjebuurt in oktober. Net als het voorgaande jaar betrof het een zogeheten zelflegging, in 
wederom uitstekende samenwerking met de gemeente Assen. De onthulling van de stenen (al weer 
de vierde op rij) vond plaats op woensdagmiddag 29 oktober in de Oranjebuurt (Javastraat, 
Oranjestraat en Julianastraat). Dit keer waren het zestien adressen waar in totaal 46 stenen werden 
onthuld. Aanwonenden in de betreffende straten werden geïnformeerd over de steenlegging. 
- Een dag eerder, op dinsdagochtend 28 oktober, was in klein comité aan Bosstraat 7 de onthulling 
van de struikelsteen voor Judith Levie-van der Tonge. Dit gebeurde in aanwezigheid van de huidige 
bewoner van Bosstraat 7 en mevr. I. Lautenbach-Olijve, wier moeder enige jaren huishoudster bij de 
familie was geweest. Na het lezen van kaddisj door mevr. Chaja Goldberg werd voor het slachtoffer 
een In Memoriam uitgesproken. 
- In verband met herinrichting door de gemeente Assen van het voormalige Acmesa-terrein en 
omgeving werd besloten het leggen van drie stenen voor de familie de Ruiter aan de Hendrik de 
Ruiterstraat voor onbepaalde tijd uit te stellen. 
- Nabestaanden en belangstellenden werden gedurende het jaar enkele malen via de digitale 
Nieuwsbrief over actualiteiten en laatste ontwikkelingen geïnformeerd. 
- Met mevr. A. Thomas, contactpersoon voor Stolpersteine buiten Duitsland, was over planning en 
uitvoering enkele malen e-mailcorrespondentie. 
 
- De stichting deed moeite nabestaanden van slachtoffers op te sporen. Waar mogelijk werden 
nabestaanden en/of direct betrokkenen gevraagd een In Memoriam te schrijven en dat op 29 oktober 
uit te spreken. Dat was dit jaar bij de meeste adressen het geval. Ook deze keer waren speciaal voor 
de (vierde) ‘steenlegging’ in de Oranjebuurt een tiental nabestaanden van verschillende families 
overgekomen uit Israël. 
- Op 29 oktober 2014 werden de nabestaanden ontvangen in de Doopsgezinde kerk in de 
Oranjestraat. Hier werd hen door leerlingen van DNC, Penta/Consumptief een lunch aangeboden.  
Vanaf 13:30 uur was de officiële bijeenkomst voor nabestaanden, genodigden en belangstellenden in 
de raadszaal aan de Noordersingel. Er waren inleidingen van dhr. R. Wiersema, wethouder van 
Assen, en dhr. D. Huizing, directeur van het Drents Archief. Het muzikale intermezzo werd verzorgd 
door Willem Gülcher en Jaap de Jong. Daarna volgde de route langs de zestien adressen waar de 
stenen werden onthuld. Leerlingen van Dr. Nassau College, Penta vervulden hier, net als voorgaande 
jaren, een speciale rol. In twee groepen verzorgden zij de geluidsversterking, terwijl een andere groep 
tijdens het In Memoriam om beurt het zand van de stenen veegde en witte rozen legden.  
- Ook dit jaar legden leden van de Asser Film Club de bijeenkomst in de raadszaal en de onthullingen 
op video vast. Het resultaat daarvan werd in het voorjaar van 2015 op DVD te koop aangeboden. 
- Fotograaf Ineke Heijting maakte van zowel dinsdag 28 oktober als woensdag 29 oktober foto’s, die 
zij de stichting kosteloos ter beschikking stelde.  
- Na het officiële gedeelte was een nazit in het stadhuis met nabestaanden en direct betrokkenen.  
 
- Op donderdag 24 april waren twee bestuursleden op uitnodiging van obs De Vuurvogel aanwezig bij 
de herdenking op de Joodse begraafplaats. 
- Een andere activiteit was de organisatie van de kunstveiling op zaterdag 17 mei 2014. Onder leiding 
van bestuurslid A. Hoekman was beeldend kunstenaars uit Assen gevraagd belangeloos werk af te 
staan, waarvan de opbrengst ten goede zou komen aan de stichting voor het bekostigen van  
struikelstenen. In totaal 46 kunstenaars leverden werk in. Met een poster (100 ex.), belangeloos 
gemaakt door grafisch vormgever Aat Doek, werd op relevante locaties in Assen de veiling 
aangekondigd. 
De veiling werd gehouden in de Buningzaal van warenhuis Vanderveen. Kijkdagen waren op vrijdag 
(overdag en ’s avonds) en op zaterdagochtend. Naast de veilingcommissie, bestaande uit A. 
Hoekman, H. Többen-Markx en Y. Vos, hadden vrijwilligers een belangrijke rol. De veiling werd geleid 
door H. Tupan, adjunct-directeur van het Drents Museum. Assistentie werd verleend door notaris J.F. 
de Jong Posthumus. De opbrengst van de veiling bedroeg ruim € 15.600. 
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- In mei/juni werd door de vrijwilligers begonnen met het uitzoeken van gegevens van slachtoffers om 
die informatie in In Memoriams te verwerken.  
- Verzoeken om informatie konden in de meeste gevallen door het bestuur worden beantwoord. 
- Controle van de jaarrekening werd gedaan door dhr. H. ten Brink van accountantsbureau 
Sabanoord. 
 
■ Gemeente Assen 
- Met mevr. G. Woud (gemeente Assen) was overleg over de bijdragen en inzet van de gemeente 
Assen.  
- Ook bij incidentele (noodzakelijke) controle van gegevens op woningkaarten was de gemeente 
Assen behulpzaam.  
- Als start- en eindpunt van de op 29 oktober te lopen route werd de raadszaal beschikbaar gesteld.  
- Met dhr. R. de Weerd (gemeente Assen, Dienst Werk) was contact over de te leggen struikelstenen. 
Met dhr. K. Booij werd de route gelopen om adressen te checken, waarna in de week voorafgaand 
aan de legging de stenen werden geplaatst.  
- Voor het vaststellen van enkele moeilijk te traceren plekken/adressen werd wederom gebruik 
gemaakt van de expertise van dhr. H. Douwma. 
- Twee agenten van de districtspolitie hielden op 29 oktober tijdens de rondgang langs de te onthullen 
stenen een oogje in het zeil. 
 
■ Publiciteit en promotie 
- Onderhoud van de website www.struikelstenen-assen.nl gebeurde door webmaster Arjan Koops. 
- Gedurende het jaar was er frekwent contact met de regionale media. 
- De officiële uitnodiging werd kosteloos verzorgd door Grafisch Bureau Alberts/Kleve.  
- Aan regionale en landelijke media werd voorafgaand aan de steenlegging/-onthulling een algemeen 
persbericht verzonden. 
- De bestuursleden Visser en Többen waren met promotiemateriaal aanwezig op het 
Bevrijdingsfestival bij de Baggelhuizerplas. 
- Rond de zomer werd met leden van de Asser Film Club een eerste gesprek gevoerd over het maken 
van een promotiefilm over struikelstenen.  
- In het najaar kwam de door leden van de Asser Film Club geproduceerde DVD over de derde 
steenlegging van 30 oktober 2013 in de wijk Oud-Zuid gereed 
- Sinds oktober 2014 is de stichting actief op Facebook (Sociale Media). 
 
■ Project Educatie 
- Een aantal keren was er overleg met de partners Dr. Nassau College/Penta, Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork en Drents Archief over de vooruitgang van het Educatief Project. 
- Op 23 april werden door leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Theo Thijssenschool 
struikelstenen in het centrum schoongemaakt. In juni werd aan hen een ‘certificaat van waardering’ 
uitgereikt. 
- Op 24 april organiseerde DNC/Penta voor leerlingen en hun ouders vanuit het Drents Archief een 
avondwandeling langs de adressen in de Oranjebuurt. 
- Op 25 april werd door leerlingen van DNC/Quintus een herdenking gehouden bij de plaquette in de 
voormalige Rijks HBS. Namens de stichting gaf M. Visser hier een korte lezing.  
- Leerlingen van DNC/Penta/Consumptief verzorgden op 29 oktober de catering in de Doopsgezinde 
kerk. Leerlingen van DNC/Penta assisteerden bij de geluidsversterking en het leggen van bloemen 
per adres. 
- Aan de subsidieverstrekker VSB is meegedeeld dat vanwege toegenomen belangstelling voor 
struikelstenen (in Europa) de levering is teruggebracht naar maximaal 1 keer per jaar. Het betekent 
dat de geplande looptijd wordt verlengd, maar onduidelijk is hoe lang. 
 
■ Partners 
- In samenwerking met HC Kamp Westerbork (mevr. C. Tijenk), Drents Archief (mevr. M. Schokker) en 
Dr. Nassau College Penta (dhr. R. Hut) schreven leerlingen van Dr. Nassau College, Penta  
‘Westerborkportretten’ voor de website van HC Kamp Westerbork. Relevante informatie werd tevens 
op de smartphone-route van www.annodrenthe.nu geplaatst. 
- Van de drie landelijke bijeenkomsten werden die van 6 maart in Zwolle en 11 juni in Kampen 
bijgewoond. De bijeenkomst van 24 november in Amsterdam werd vooral vanwege een voor de 
stichting onaantrekkelijke agenda afgezegd.  
 
Assen, april 2015 


