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Bestuur	  
In	  dit	  jaar	  nam	  Michiel	  Gerding	  het	  secretariaat	  over	  van	  Martin	  Hiemink	  die	  sinds	  de	  oprichting	  in	  
2010	  een	  van	  de	  drijvende	  krachten	  is	  geweest	  en	  ook	  na	  zijn	  aftreden	  het	  project	  voortdurend	  met	  
raad	  en	  daad	  terzijde	  heeft	  gestaan.	  Tot	  ieders	  grote	  verdriet	  openbaarde	  zich	  bij	  bestuurslid	  Connie	  
Vanderveen	  aan	  het	  eind	  van	  de	  zomer	  een	  terminale	  ziekte	  die	  enige	  maanden	  later	  tot	  haar	  dood	  
leidde.	  	  

Aan	  het	  eind	  van	  het	  verslagjaar	  bestond	  het	  bestuur	  uit:	  	  
Marjory	  Visser-‐Honijk,	  voorzitter	  (sinds	  	  2010)	  
Henny	  Többen	  (sinds	  2011)	  
Janny	  Tonkes	  (sinds	  2015)	  
Michiel	  Gerding	  (sinds	  2017)	  
	  
Het	  bestuur	  wordt	  bijgestaan	  door	  een	  tiental	  vrijwilliggers.	  
	  
Activiteiten	  
De	  discussie	  	  binnen	  het	  bestuur	  gedurende	  het	  eerste	  half	  jaar	  stonden	  in	  het	  teken	  van	  de	  relatie	  
met	  de	  Duitse	  organisatie	  van	  de	  Stolpersteine.	  Vooral	  de	  moeizame	  levering	  van	  stenen	  baarde	  
grote	  zorgen,	  hetgeen	  aanleiding	  was	  om	  	  alternatieve	  oplossingen	  te	  onderzoeken.	  Gelukkig	  bleken	  
die	  uiteindelijk	  niet	  nodig,	  vooral	  omdat	  direct	  telefonisch	  contact	  van	  de	  perfect	  Duits	  beheersende	  
Connie	  Vanderveen	  met	  Katja	  Demnig	  de	  plooien	  kon	  glad	  strijken.	  	  
Daardoor	  kon	  op	  volle	  toeren	  toegewerkt	  worden	  naar	  een	  legging	  in	  oktober.	  
In	  April	  verzorgden	  bestuursleden	  gastlessen	  op	  enige	  scholen	  in	  Assen	  en	  deed	  de	  stichting	  mee	  aan	  
de	  herdenking,	  in	  het	  pand	  van	  RTV	  Drenthe,	  van	  de	  omgekomen	  HBS-‐ers	  door	  leerlingen	  van	  het	  
Nassau	  College.	  
	  
Op	  15	  september	  was	  de	  stichting	  vertegenwoordigd	  bij	  de	  uitreiking	  in	  Assen	  van	  de	  posthume	  
Legion	  of	  Honor	  award	  aan	  vader	  Hendrik	  de	  Ruiter	  en	  zijn	  twee	  zoons	  vanwege	  hun	  rol	  in	  het	  verzet.	  
Deze	  award	  werd	  verleend	  door	  de	  The	  Chapel	  of	  Four	  Chaplains	  een	  Amerikaanse	  organisatie	  die	  
oorkondes	  uitreikt	  aan	  lieden	  die	  uitblinken	  door	  onbaatzuchtige	  opoffering.	  De	  overhandiging	  vond	  
plaats	  aan	  leden	  van	  de	  familie	  De	  Ruiter.	  
	  

Op	  18	  oktober	  steenlegging	  vond	  de	  zevende	  steenlegging	  	  van	  38	  stenen	  plaats	  in	  de	  Kanaal-‐	  en	  
Vaartbuurt.	  Plaats	  van	  samenkomst	  was	  de	  Hogeschool	  Stenden	  die	  alle	  medewerking	  verleende.	  
Bijzonder	  was	  dat	  de	  stichting	  van	  beeldend	  kunstenaar	  Peter	  Verboom	  een	  kunstwerk	  ten	  
geschenke	  kreeg	  waarop	  hij	  alle	  tot	  dan	  gelegde	  struikelstenen	  middels	  een	  rubbing	  had	  
weergegeven	  op	  lange	  hangende	  vellen.	  	  De	  belangstelling	  van	  nabestaanden	  was	  groot	  en	  na	  de	  
plenaire	  bijeenkomst	  met	  toespraken	  van	  de	  voorzitter,	  van	  Bertus	  Boivin,	  buurtgenoot,	  het	  lezen	  
van	  het	  Kaddisj	  door	  Chaja	  Goldberg,	  het	  oplezen	  van	  de	  namen	  door	  leerlingen	  van	  Penta	  en	  muziek	  
van	  leerlingen	  van	  Quintus,	  beide	  onderdelen	  van	  het	  Nassau,	  maakte	  het	  gezelschap	  bij	  aangename	  
weersomstandigheden	  de	  gebruikelijke	  rondgang	  langs	  de	  stenen,	  waarbij	  in	  memoria	  werden	  
uitgesproken	  en	  muziek	  ten	  gehore	  gebracht	  door	  Luc	  Oostra	  en	  Cor	  Többen.	  	  	  

Na	  deze	  legging	  is	  de	  stichting	  begonnen	  aan	  de	  voorbereidingen	  van	  de	  voorgenomen	  2	  leggingen	  in	  
2018.	  Gekozen	  werd	  voor	  een	  aparte	  legging	  voor	  de	  resterende	  18	  stenen	  voor	  omgekomen	  
verzetsstrijders	  in	  combinatie	  met	  een	  symposium	  over	  het	  verzet.	  Daartoe	  werden	  
subsidieaanvragen	  gedaan	  bij	  diverse	  fondsen.	  

	  

	  

	  


