
 
 

                                  
   
  NIEUWSBRIEF 28 
   november 2017 
    
 
  Vertrek van Connie Vanderveen 
  Wegens een ernstige ziekte heeft Connie haar activiteiten voor onze stichting moeten  
  beëindigen.  
  Het gaat haar en ons erg aan het hart. 
 

                                                  
            Expositie Stenden Hogeschool                                  Leerlingen Quintus  
         
 

Steenlegging op 18 oktober 
  We hebben weer 28 struikelstenen onthuld, dit keer op een prachtige zonovergoten dag. 

Indien mogelijk lazen de nabestaanden de eigen geschreven in memoriams en voor wie het 
reizen naar Assen te ver was, werd dit overgenomen door betrokkenen.  
‘De namen zijn weer teruggebracht naar huis’ zoals een nabestaande dat zo treffend 
verwoordde. 
De bijeenkomst in De Eekhorst trok zo’n 100 genodigden die hier ook de tentoonstelling 
konden bezichtigen. Ruim 250 afbeeldingen van de stenen waren door de docent en zijn 
studenten op de wand geprojecteerd. Het leverde een indringend beeld op. 
Ook het bezoek aan de huidige bewoners van de betreffende panden leverde bijzondere 
indrukken op. Sommige bewoners reageerden geschrokken op de geschiedenis van hun huis en 
haar vroegere bewoners.  
De historicus Bertus Boivin heeft in zijn speech nogmaals op de geschiedenis gereflecteerd. 
Een aantal bewoners liep mee in de tocht langs de huizen. 
Het Dr. Nassau College was zowel in muzikaal als ceremonieel opzicht weer ruimschoots met 
leerlingen vertegenwoordigd. 
Een compilatie van de foto’s kunt u zien op Facebook en onze website. 

 
   
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Het verzet en haar slachtoffers 

  
Oproep aan nabestaanden van de verzetsstrijders 
 Wij zijn op zoek naar nabestaanden van de hieronder genoemde verzetsstrijders voor wie we   
 komend jaar struikelstenen gaan leggen. Zie ook het Themanummer  ‘De lijst van  Braaksma’  
 in het Tijdschrift van de Asser Historische Vereniging, nummer 1/maart 2010. 
 We zien uit naar uw reactie. 
 Bent u echter al benaderd en heeft u aan Jannie Tonkes: j.tonkes@struikelstenen-assen.nl uw      
 gegevens doorgegeven, dan hoeft u niet te reageren. 
 
Naam Geboortedatum Geregistreerd adres 
Hendrik Bennink Assen, 20-08-1921 Hoofdvaartsweg 53  
Jurrinus Henderikus Boiten * Winsum, 04-08-1897 Vaart Zuidzijde 7 
Adolf Brader Winschoten, 20-11-1918 Molenstraat 296 
Willem Gerrit van Dijk Ossendrecht, 17-06-1919 Stationsstraat 19 
Marten Groen Delfzijl, 03-07-1896 Groningerstraat 169 
Anna Wilhelmina Groen Uithuizen, 02-03-1922 Groningerstraat 169 
Ekke de Haan * Leeuwarden, 24-06-1916 Molenstraat 171 
Johannes van Haarst Arnhem, 11-10-1899 Vaart Zuidzijde 55 
Harm Ham * Onstwedde, 04-01-1896 Broeklaan 32 
Jan Kip Assen, 27-10-1920 Vaart Zuidzijde 11 
Josephus Emanuel Philipsen Den Helder, 05-09-1890 Hoofdvaartsweg 55 
Hendrik de Ruiter * Assen, 22-02-1891 Parallelstraat 11 
Jacob de Ruiter * Assen, 11-01-1921 Parallelstraat 11 
Hendrik Jan de Ruiter * Assen, 05-07-1926 Parallelstraat 11 
Luchien Steen Assen, 03-02-1900 Venestraat 72 
Albert Pieter Smitshuijsen Meppel, 09-08-1918 Oostersingel 1 
Binne Veenstra Aengwirden, 25-01-1915 Stationsstraat 27 
Douwe Verhagen Assen, 08-10-1917 Gasfabriekstraat 7 
 
 *  gegevens van de nabestaanden zijn ons bekend 
 
 
 
 
 
 

 
Het Platform WO2 heeft 2018 uitgeroepen tot  
‘Jaar van Verzet’. Gedurende dit jaar wordt er extra 
aandacht besteed aan de rol van het verzet tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in ons land.  
Wij sluiten ons hierbij aan en de Asser Historische 
Vereniging is een van onze partners. Meer informatie 
hierover kunt u tegemoet zien in onze volgende 
nieuwsbrief. 
 
In plaats van de geplande zeven stenen voor de 
verzetsstrijders worden nu alle resterende struikelstenen in 
april voor hen gelegd.  
Hiertoe plaatsen wij de volgende oproep. 
 
Links: Lijst van Braaksma 
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Bijwerken van het bestand van nabestaanden verzetsstrijders 
Hieronder treft u de namen van verzetsstrijders voor wie al struikelstenen gelegd zijn. 
Wij hebben van deze slachtoffers al vele nabestaanden getraceerd waarvan een aantal op de 
steenleggingen aanwezig waren. Maar mogelijk zijn hierin wijzigingen gekomen.  
Wilt u ons dat alstublieft laten weten? 
Tevens sluiten we niet uit dat we met deze oproep nieuwe nabestaanden zullen bereiken.  
Mocht u tot deze laatsten behoren, wilt u dan reageren? Zie het eerder vermelde mailadres. 
Voor ons is het belangrijk de gegevens van de nabestaanden up-to-date te houden. 
 
Naam Geboortedatum Geregistreerd adres 
Roelof Appelhof Leek, 12-03-1914 De Haar 4a 
Markus Assies Haule, 26-01-1919 Oosterparallelweg 59 
Johan Willem Brinkman Muntendam,14-05-1907 Marktstraat 16 
Cornelis Broerse Amsterdam, 03-01-1915 Oosterhoutstraat 78a 
Harm Drenthe Assen, 24-09-1912 Kanaal 52 
Cornelis Hakkert Schiedam, 28-04-1911 Anreperstraat 107 
Geert Willem Kleine Groningen, 10-07-1911 Zuidersingel 1 
Minse Kramer Oosterlittens, 01-05-1900 Kruisstraat 22 
Harm Laferte Roden, 21-09-1907 Anreperstraat 128 
Hielke Lijn Assen, 04-03-1903 Schoolstraat 37 
Anne Marten Smallenbroek Assen, 14-05-1919 Brink 31 
Pieter Tuinstra Nijeberkoop, 09-05-1901 Burg. Jollesstraat 10a 
Jan Niklaas Veldman Sleen, 25-12-1912 Vaart Noordzijde 84a 
Diele Cornelis Weidgraaf Vries, 01-09-1887 Dahliastraat 23 
 
Legion of Honor Award 
Drie dagen voor de bevrijding executeerden de Duitsers Hendrik, Henk (Hendrik) Jan en Jaap 
(Jacob) de Ruiter. 
Meer dan zeventig jaar na dato zijn ze postuum onderscheiden tijdens een plechtigheid in het          
Odd Fellowhuis in Assen. 
Op 15 september jl. kregen de kleindochter en twee neven van de familie de Ruiter de Award 
uitgereikt door de burgemeesters van Woerden en Assen.. 
De Award, die bestaat uit oorkondes en draaginsignes, is een erkenning van de belangrijke en  
onzelfzuchtige bijdrage van de drie De Ruiters aan het verzet. 
Het is een initiatief van een organisatie in Philadelphia, in de Verenigde Staten.     
Dochter Aaf (83), die haar vader zag wegvoeren, kon niet bij de plechtigheid aanwezig zijn   
maar vond het een grote eer. 
De De Ruiters woonden aan de Parallelweg die later is omgedoopt in de Hendrik de  Ruiter- 
straat. 
Daar gaan wij, bij hun voormalige huis naast de melkfabriek, drie struikelstenen leggen voor  
deze dappere mensen.  
Meer over hun belangrijke verzetsdaden is te vinden in de Rubriek ‘In het Nieuws’ op onze  
website. 

                     

 
Leden van de familie De Ruiter (met 
oorkondes) poseren met oorlogsvete-
ranen, de burgemeesters van Assen 
en Woerden  en anderen voor het 
Odd Fellowhuis. 
 
Bron: Dagblad van het Noorden 
Foto: Bernd Otter 
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De borstelfabriek van Hartog Godschalk                                                                   
  
U herinnert zich vast Jort Okhuizen nog, de  
nabestaande van Hartog Godschalk die een 
borstelfabriek in de Julianastraat runde. 
Jort heeft toentertijd bij de steenlegging het in 
memoriam van zijn familie aan de Oranjestraat 
33 uitgesproken. 
Hij werd geraakt door het verhaal over zijn 
familie en wilde hier verder onderzoek naar 
doen. Sterker nog, niet alleen onderzoek maar hij 
wil hier ook een boek aan wijden. En dat is nog 
steeds in beeld. 
 

Jort start met de voorgeschiedenis van de Gottschalk(en) familie in Duitsland in de 18e eeuw en 
eindigt eind 20e eeuw met de verkoop van het pand en de huidige bestemming.   
Zijn reis gaat o.a. langs de diverse locaties waar de borstelfabriek in Assen gevestigd is geweest. 
Jort is nog steeds druk doende met het onderzoek en hij niet alleen. Hij doet de research samen 
met de Assenaar Jef Kikken.   
Het streven is het boek komend jaar het licht te laten zien. Wordt dus vervolgd. 
                    
 
Ramen synagoge in Yad Vashem Israël       

 
Clubkas Campagne 
Vol verwachting keken we uit naar de uitslag van de Rabo Grote Clubkas Campagne. Zou men  
nogmaals op onze stichting hebben gestemd? Dit is de uiteindelijke uitslag: € 566,-.  
Daar kunnen we in ieder geval 4 struikelstenen van bekostigen. Iedereen die ons gesteund heeft: 
hartelijk dank! 
 
 
 
 
Namens het bestuur, 
Marjory Visser, voorzitter 
_____________________________________________________________________________ 

Directeur Hartog Godschalk met zijn 
vrouw, zonen en schoondochter                                    

De tekst met toelichting op de glas-in-lood ramen 
bevindt zich in het online archief van Yad Vashem in 
Israël. 
Zie hier de link, tekst is vooralsnog in het Hebreeuws. 
 
http://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/bearing
-witness/stained-glass-windows.asp 
Er is een Nederlandse vertaling in voorbereiding. 
 
Men zoekt echter naar een definitieve inlijving van de 
ramen in een synagoge. Hiervoor moeten nog enkele 
administratieve en financiële paden worden bewandeld. 
De kinderen van Gonny van Oosten, dochter van de 
architect Bram van Oosten, zijn bezig hier een oplossing 
voor te vinden. 
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