Jaarverslag 2019 en 2020

In het verslagjaar waren er geen mutaties in het bestuur:
Marjory Visser-Honijk, voorzitter (sinds 2010)
Henny Többen (sinds 2011)
Jannie Tonkes (sinds 2015)
Michiel Gerding (sinds 2017)
Het bestuur wordt bijgestaan door een tiental vrijwilligers. Niemand ontvangt voor zijn
werkzaamheden een vergoeding.
Activiteiten
Op 10 april 2019 zijn op 12 adressen in totaal 37 struikelstenen onthuld voor Joodse slachtoffers in
het gebied van de stationsbuurt en het der veemarkt. Voor de ontvangst van de nabestaanden werd
gastvrijheid genoten in het Odd Fellowhuis aan de H. de Ruiterstraat. In de Nieuw Apostolische Kerk
in de Prins Hendrikstraat werden onder voorzitterschap van Marjory Visser inleidingen gehouden
door Sophie Timmer (Rtv Drenthe en lid van het comité van aanbeveling van de stichting) en de
recent aangetreden wethouder van Assen Karin Dekker. Wil Legemaat droeg een gedicht voor van
Gerard Nijenhuis, gemaakt voor één van de slachtoffers. Muziek was er van Gemma Weber en Heike
Roloff. Als gebruikelijk lazen leerlingen van het Penta college de namen van de slachtoffers en legden
zij bloemen tijdens de onthulling van de stenen. Op de locaties werd muziek gemaakt door Luc
Oostra en Cor Többen. Kaddisj werd gezegd door Salco de Winter.
Niet alle stenen konden ter plekke in het trottoir worden aangebracht vanwege werkzaamheden.
Zie verder de foto’s en films op de website.
Opmaat 2020
De rest van het verslagjaar stond in het teken van de voorbereiding van de allerlaatste legging in
2020. Een uitgebreid programma werd op touw gezet de legging van de laatste 71 stenen in de
Rolderstraat op 1 april met een officiële afsluiting van het project diezelfde avond door middel van
een overdracht van de zorg voor de struikelstenen aan de gemeente Assen. In het kader van 75 jaar
bevrijding werden subsidie verkregen van het Vfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe en
de gemeente Assen. Alle medewerking werd verkregen van de kerk De Kandelaar van de
geformeerde gemeente vrijgemaakt. Zorg was er nog wel of alle benodigde stenen op tijd zouden
worden aangeleverd door de Duitse organisatie.
Tevens werd een begin gemaakt met het vervaardigen van een boek waarin het werk van tien jaar
zou worden vastgelegd. Zo gingen wij het jaar 2020 in..

.
2020 De Sluitsteen
De voorbereidingen in de maanden januari en februari verliepen voorspoedig. Alles was in kannen en
kruiken, de stenen waren binnen en het manuscript voor het boek kon op tijd aan uitgeverij Van
Gorcum ter hand worden gesteld zodat het op 1 april beschikbaar zou zijn. Wel kwamen er al wat
verontruste berichten van nabestaanden uit het buitenland of zij wel zouden komen vanwege het
inmiddels om zich heen grijpende Covid19 virus. Op 13 maart viel het doek. Alles werd afgeblazen,
behalve het door Alberts/Kleve vormgegeven boek, dat inmiddels was gedrukt en kon verschijnen
onder de titel De namen blijven genoemd. Struikelstenen in Assen. Iedereen die in de loop van de
jaren iets voor de stichting had betekend, kreeg een exemplaar aangeboden.
Toen in de loop van de zomer de mogelijkheden weer wat groter leken heeft de stichting besloten
om een nieuwe poging te ondernemen op woensdag 21 oktober, in afgeslankte vorm, conform de
geldende regels. Er was een prima samenwerking gegroeid met een bewonerswerkgroep
Rolderstraat die deze gelegenheid wilde aangrijpen om het imago van de straat een positieve impuls
te geven. Ook aan die poging werd op het allerlaatst een streep door gezet. Op de vrijdag ervoor
kwam er een verbod van de gemeente. Bijzonderheid was wel dat de mensen van de gemeente op
dat moment al wel alle te onthullen stenen in het trottoir hadden aangebracht. Dus zonder
onthulling toch alle struikelstenen in Assen gelegd! Ook de gratis plattegrond die met behulp van
Herman de Koning en Gerard Alberts was vervaardigd met alle struikelstenen, adressen en
slachtoffers was gereed en kon verspreid worden op relevante adressen.
Aldus werd het hoofddoel van de stichting gerealiseerd: Een struikelsteen voor iedere Joodse
Assenaar en verzetsstrijder, aangebracht op de openbare weg bij hun laatst bekende woonadres.
De Asser Film Club heeft alle voorgaande steenleggingen op video vastgelegd. Zij zijn te zien op onze
website. Behalve de laatste. Om daar toch nog iets aan te doen hebben wij een virtuele steenlegging
georganiseerd, waarbij de in memoriams door het stichtingsbestuur zijn voorgelezen voor een
groene wand. Die beelden worden door AFC gemonteerd in de opnamen die zij van de plekken
hebben gemaakt en zullen op de website verschijnen.

