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                                         De Vaart Z.Z.,1903 (collectie Drents Archief)

Steenlegging op 18 oktober 2017
Op woensdag 18 oktober worden 28 struikelstenen onthuld voor 26 Joodse slachtoffers en twee
verzetsmensen op 10 adressen.
Daaraan voorafgaande is er voor genodigden een bijeenkomst in de Hogeschool Stenden, 
Zeemanstraat 1 in Assen. De genodigden ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.
Nabestaanden krijgen hier een lunch aangeboden. Leerlingen van het Dr. Nassau College 
hebben een speciale rol bij de onthulling van de stenen en leggen bloemen na het uitspreken 
van het In Memoriam. Op de bijeenkomst leest een aantal leerlingen de namen van de 
slachtoffers.
De looproute van de steenonthullingen start om 14.30 uur bij Hogeschool Stenden. 
We lopen met elkaar naar het adres Sluisstraat 4, waar de eerste struikelstenen zullen worden 
onthuld en Kaddisj wordt gelezen. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd mee te 
lopen. Men kan uiteraard ook tussentijds aansluiten.

Sluisstraatschool, circa 1900, (Drents Archief, fotocollectie gemeente Assen)



Op het adres Het Kanaal 15, nr. 4 op de kaart, zullen ook leerlingen van de Theo 
Thijssenschool aanwezig zijn. Zij hebben namelijk de struikelsteen voor Lotte Aussenberg 
geadopteerd. Zie de routekaart hieronder.

Verkeersregelaars zorgen ervoor dat we veilig kunnen oversteken. Rond 16.30 uur keren we 
voor de nazit met de nabestaanden terug naar Stenden.

  De adressen 
1. Zeemanstraat 1, Hogeschool Stenden
2. Sluisstraat 4: vier stenen voor de familie van Dantzich en een steen voor P. van der 

Laan
3. Vaart 84A: een steen voor J. Veldman
4. Het Kanaal 15: een steen voor L. Aussenberg en twee stenen voor vader en dochter 

Nieweg
5. Vaart 22: twee stenen voor het echtpaar B. van Oosten en C. van Oosten - Weijl
6. Minervalaan/vh Kanaalstraat 25 : twee stenen voor het echtpaar H. Vos en 

S. Vos - Hartogs
7. Minervalaan/vh Kanaalstraat 27: twee stenen voor het echtpaar W. Levie en 

S. Levie - Levi
8. Het Kanaal 52: een steen voor H. Drenthe
9. Alteveerstraat 45: drie stenen voor de familie Hecht - Hanau en een steen voor B. Lezer
10. Alteveerstraat 47: vier stenen voor de familie Ochs - Hanau - Stern en een steen voor A.

Wolf
11. Alteveerstraat 67: drie stenen voor de familie de Jong 

Voor meer gegevens over de slachtoffers verwijs ik naar de website waar u deze in de rubriek 
Oorlogsslachtoffers, de Joodse slachtoffers en de verzetsmensen kunt vinden.
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Het traceren van deze woningen in de Kanaalstraat  (nummers 6 + 7 op de kaart) bleek een hele
opgave. De Kanaalstraat wordt doormidden gesneden door de Minervalaan en alle oude huizen 
zijn hier afgebroken. Met behulp van de gemeente zijn we er niettemin in geslaagd de posities 
van de woningen op stafkaarten te markeren, zodat de stenen toch voor de oorspronkelijke 
entree naar de woningen kunnen worden gelegd. 

                           
Struikelstenen in de Alteveerstraat (door Bertus Boivin)
Waarschijnlijk is de Alteveerstraat de oudste weg van Assen. Hij was er al toen Assen nog niet
bestond en de boeren van Witten hun doden hierlangs naar de kerk van Rolde droegen. 
In Assen  noemden ze hem vroeger de Stegeweg.
Achterop de Stegeweg stond aan de rand van het Luchiesland een rijtje kleine huizen waarvan 
de bewoners zich op hun eigen manier probeerden te redden. Het Alteveer noemden ze deze 
woninkjes in de stad en niemand was jaloers op wie er woonde. Toen halverwege de 
negentiende eeuw het Noord-Willemskanaal gegraven was, kwam iemand op het idee het eerste
stuk van de Stegeweg voortaan Alteveerstraat te noemen.

         Het pand Alteveerstraat 67, circa 1935 (Drents Archief, fotocollectie gemeente Assen)

In de jaren dertig kreeg de Alteveerstraat haar huidige uiterlijk toen in een paar jaar tijd de 
zuidkant van de straat bebouwd werd met 23 keurige ‘burgermanswoningen’, zoals we toen 
graag zeiden.
Toen de Tweede Wereldoorlog naderbij kwam, kreeg de dubbele woning Alteveerstraat 45 en 
47 in 1936 de Joodse gezinnen van Karl en Lili Hecht en Waldemar en Paula Ochs als huurders
die Saarland ontvlucht waren voor het Naziregiem. Aan het eind van de straat op nummer 67 
bij de sluis had het gezin van Israël de Jong onderdak gevonden. Net als vrijwel alle andere 
Joodse Assenaren kwamen ze in oktober 1942 in Kamp Westerbork terecht. 
Op 18 oktober a.s. worden in de stoep voor deze drie huizen in totaal twaalf struikelstenen 
gelegd.

 

Samenwerking met de Gunter Demnig organisatie in Berlijn.
In samenspraak met de Demnig organisatie wordt het tempo van de struikelsteen levering  
verhoogd, zodat we minimaal twee steenleggingen per jaar in Assen kunnen realiseren.
Anderzijds wil de Demnig organisatie heel graag het In Memoriam van de slachtoffers hebben 
om deze gegevens in hun eigen database op te slaan.
Wij hebben geen bezwaar tegen het verzamelen van deze data, de door onszelf gemaakte 
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I.M’s hebben we inmiddels opgestuurd. De database in Berlijn wordt niet alleen met 
Nederlandse I.M’s gevuld, maar ook met die van andere landen waar struikelstenen gelegd zijn.
Mocht u echter ernstige bezwaren hebben tegen het beschikbaar stellen van uw In Memoriam, 
dan kunt u dat kenbaar maken via de secretaris Michiel Gerding,
secretariaat@struikelstenen-assen.nl.

Struikelsteen moedwillig vernield
Rond 19 juli is een struikelsteen voor het adres Marktstraat nr. 19 in Assen ernstig beschadigd. 
Zo te zien is er gepoogd met een stevig voorwerp het messingplaatje van de onderlaag te 
wrikken. Wat niet gelukt is.

                         

Een trieste constatering dat er blijkbaar vandalen zijn die voor een paar centen de 
nagedachtenis aan een slachtoffer uit de Tweede Wereldoorlog bruut schenden. 
Er is aangifte gedaan bij de politie.  Het is de eerste keer in Assen dat een struikelsteen 
moedwillig is vernield. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat hier geen antisemitische sentimenten 
aan ten grondslag liggen. De steen is inmiddels door de gemeente verwijderd.
Wij zorgen voor een nieuwe struikelsteen. 

Joodse begraafplaats
De Joodse begraafplaats is op 18 oktober geopend van 9.00 – 18.00 uur.
Adres: Oude Haarweg 394.

  Clubkas Campagne
Ook dit jaar doen we weer mee met de Clubkas Campagne van de Rabobank Assen en Noord- 
Drenthe. Jaarlijks stelt de bank op deze manier een deel van de winst beschikbaar als extra 
ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. De leden beslissen van dinsdag 3 oktober tot en 
met woensdag 18 oktober 2017 hoe de totale bijdrage wordt verdeeld.

  U kunt dus uw stem uitbrengen op de vereniging of stichting die u een warm hart toedraagt.
  Wij hopen natuurlijk dat wij dat zijn.

Planning komende jaren
Wilt u meer weten  over de planning van de steenleggingen, klik dan hier.

  

   Namens het bestuur,
   Marjory Visser-Honijk, voorzitter
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