
 
 
 

 

                                  
   
  
  NIEUWSBRIEF 29 
   17 februari 2018 
                                                 

Steenlegging op 4 april 
  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 hebben onze steenlegging hierop afgestemd en leggen op woensdag 4 april 18 struikel- 
  stenen voor de verzetsslachtoffers in Assen. 
  Dat zijn de laatste van de 33 stenen die we voor de verzetsmensen in Assen leggen. 
  De adressen liggen door de hele stad, zodat we aanvullende vervoersmiddelen gebruiken als  
  bus en boot. Een aantal adressen kunnen lopend worden bezocht, zoals die aan de Vaart. 

 

       Drentse Hoofdvaart met links rijwielzaak van Kip op nr. 11                      Groningerstraat  (Drents Archief, fotocollectie Drents museum) 
 
 De onthullingen vinden in de ochtend plaats.  
 De ontvangst van de nabestaanden is in Stadscafé De Pelikaan te Assen. 
 Van hieruit worden in twee groepen nabestaanden de stenen onthuld en het In Memoriam gelezen.   
 Leerlingen van het Dr. Nassau College leggen bloemen tijdens de ceremonie, de Asser   
 Filmclub maakt filmopnamen en het geheel wordt tevens fotografisch vastgelegd.  
 Onze vrijwilligers zijn hierbij ondersteunend. 
 
 Na afloop van de steenonthullingen krijgen de nabestaanden een lunch aangeboden. 
 Gezien de beperkte ruimte vindt de ontvangst en de lunch van de nabestaanden in besloten kring    
 plaats. De ochtend wordt rond 14.00 uur afgesloten. 
 
 Nadien er gelegenheid om het symposium over het verzet in Assen en Drenthe te bezoeken. 

      Het symposium is voor iedereen. 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

1



  

 
 
 
Het verzet en haar slachtoffers in Assen 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Naam Geboortedatum Huidig adres Tijdstip  ca. 
Hendrik Bennink Assen, 20-08-1921 Oude Hoofdvaartsweg 39 11.25  
Jurrinus Henderikus Boiten  Winsum, 04-08-1897 Vaart Zuidzijde 7 12.10  
Adolf Brader Winschoten, 20-11-1918 Oldenhofstraat 32 11.10 
Willem Gerrit van Dijk Ossendrecht, 17-06-1919 Stationsstraat 19 12.50  
Marten Groen Delfzijl, 03-07-1896 Groningerstraat 169 11.40 
Anna Wilhelmina Groen Uithuizen, 02-03-1922 Groningerstraat 169 ,, 
Ekke de Haan  Leeuwarden, 24-06-1916 Molenstraat 171 10.40 
Johannes van Haarst Arnhem, 11-10-1899 Vaart Zuidzijde 55 12.55 
Harm Ham  Onstwedde, 04-01-1896 Broeklaan 32 10.15  
Jan Kip Assen, 27-10-1920 Vaart Zuidzijde 11 12.40  
Josephus Emanuel Philipsen Den Helder, 05-09-1890 Oude Hoofdvaartsweg 43 11.25  
Hendrik de Ruiter  Assen, 22-02-1891 Hendrik de Ruiterstraat .. 12.15 
Jacob de Ruiter  Assen, 11-01-1921 Hendrik de Ruiterstraat .. ,, 
Hendrik Jan de Ruiter  Assen, 05-07-1926 Hendrik de Ruiterstraat .. ,, 
Luchien Steen Assen, 03-02-1900 Burgemeester de Dreuplein .. 10.10 
Albert Pieter Smitshuijsen Meppel, 09-08-1918 Oostersingel 1 13.05 
Binne Veenstra Aengwirden, 25-01-1915 Stationsstraat 27 12.35  
Douwe Verhagen Assen, 08-10-1917 Gasfabriekstraat 7 10.35  

 
Wilt u als belangstellende de steenonthulling op de locaties bijwonen, dan bent u van harte welkom. 
Achter de namen van de slachtoffers ziet u het tijdstip genoemd waarop de ceremonie van de 
steenonthulling bij het adres zal plaatsvinden. Let wel: het tijdstip is een indicatie!  
Wij adviseren u, voorafgaande aan de steenlegging, voor de actualiteit onze website te raadplegen 
http://www.struikelstenen-assen.nl 

 
 
 
 
 
 
 

Op 4 april onthullen we stenen voor de hieronder 
vermelde verzetsslachtoffers. 
Inmiddels hebben we vrijwel alle  nabestaanden 
kunnen vinden. 
 
Een aantal adressen is gewijzigd door 
omnummering en/of door het veranderen van de 
straatnaam. 
 
Bij de namen van de verzetsslachtoffers staan de 
huidige adressen. 
 
 
 
Afbeelding: tekening van de overval op Huis van Bewaring 1944  
(Drents Archief, fotocollectie Gemeente Assen) 
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Stenen voor Verzet, Symposium 4 april 2018 
Assen, DNK, Weiersstraat 1, 9401 ET Assen 
14 – 18 uur 

 
Kaarten voor het symposium zijn verkrijgbaar via de link  www.dnk.nl/stenenvoorverzet 
 
Op vrijdag 13 april zal tussen 12 en 14 uur zal in de Buningzaal van warenhuis Vanderveen tijdens 
een ‘Broodje Cultuur’ een vertoning plaatsvinden van de bijzondere film Jacoba die in 1988 gemaakt 
is door Joram ten Brink.  
De film gaat over de onderduik van zijn joodse familie uit Nieuw-Amsterdam bij de weduwe Omvlee 
in Zuidbarge (Emmen) tussen 1942 en 1945. 
 

 
Struikelstenen in het najaar 
 

   
 
 

Programma 
14 uur       : Inloop    
14.30 uur  : Opening 
 
Welkom 

mw. M. Visser – Honijk, voorzitter    
Struikelstenen Assen 
 

Het verzet in Assen en Drenthe 
Dr. M.A.W. Gerding, vml. Provinciaal 
historicus van Drenthe 
 

De bestrijders van het verzet 
                Dr. F. van Riet, Politie Rotterdam 
 
Communisten in verzet 
                Dr. W. Ensing, hoofdredacteur Waardeel 
 
Gesprekken met nabestaanden van verzetslieden 
               dhr. B. Otter, Dagblad van het Noorden 
 
De leiding van de middag berust bij Sophie Timmer, 
RTV Drenthe. Tussen de sprekers zullen filmfrag-
menten worden vertoond over het verzet in Drenthe. 
 

 
We zijn voornemens in oktober 40 
struikelstenen te leggen voor Joodse 
slachtoffers. 
De stenen worden gelegd in de 
Groningerstraat en omgeving. 
Zie ook www.struikelstenen-assen.nl – 
struikelstenen - hoeveel, waar en wanneer. 
Het is de 9e steenlegging van de stichting. 
 
Afbeelding: Molenstraat met korenmolen ca. 1935. (Drents Archief, 
fotocollectie Drents museum) 
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Vervanging steen Marcus Denneboom in de Marktstraat 
De nieuwe steen is inmiddels gearriveerd en zal in de week van 2 april door de gemeente op de plaats 
worden gelegd. 
 
Controle struikelstenen 
Minstens eenmaal per jaar controleren we de gelegde stenen. Indien er beschadiging is ontstaan        
en/of de setting van de steen aan slijtage onderhevig is, dan melden we dit bij de gemeente. 
Die zal de stenen, waar nodig, opnieuw verankeren in het plaveisel. 
 
Boek De 102.000 Namen 

 
Digitaal Joods Monument 
De basisgegevens van de slachtoffers op het Joods Monument en die van het Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork zijn onderling afgestemd. Namen, geboorte- en overlijdensdata zijn dus in beide 
bestanden gelijk.  

 
Donaties 
Voelt u zich betrokken bij onze stichting en haar doelstellingen? 
Dan willen we u graag uitnodigen ons financieel te steunen. Dat kan door bepaalde struikelstenen 
financieel te adopteren of een bedrag over te maken op onze rekening. Een struikelsteen kost € 120,-. 
Onze stichting ontvangt geen subsidie voor de bekostiging van de stenen. 
U weet waarschijnlijk dat elk bedrag welkom is. Hierbij ons rekeningnummer:  

Rabobank NL80RABO 0159 5665 25 
BIC RABONL2U (voor hen die in het buitenland wonen) 

t.n.v. Project Struikelstenen Assen 

Wilt u zo vriendelijk zijn bij uw donatie uw naam en adres te vermelden?  

Stichting Struikelstenen Assen heeft een culturele ANBI status RSIN 850046270. 
Donateurs kunnen hiervoor een extra giftenaftrek krijgen bij De Belastingdienst. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met j.tonkes@struikelstenen-assen.nl 

Voor de reeds ontvangen donaties danken wij u hartelijk! 

________________________________________ 

Op vrijdag 26 januari is het monumentale boek  
De 102.000 Namen gepresenteerd in Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork. 
Tekst in de Uitnodiging: 
De 102.000 Namen is meer dan een boek: het is een 
monument. Een monument dat meer dan 2.100 pagina’s telt. 
Deze bladzijden zijn gevuld met de namen van alle uit 
Nederland weggevoerde en vermoorde Joden, Sinti en 
Roma. 
Tegelijkertijd was er de opening van de tentoonstelling van 
het kunstwerk De Namen van Bart Domburg. 
Deze tentoonstelling is tot medio maart 2018 te zien in het 
museum van Kamp Westerbork. 
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