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Steenlegging op 17 oktober 
Op 17 oktober hebben we struikelstenen onthuld voor 40 Joodse slachtoffers. 
Een bijzondere ervaring omdat praktisch alle huizen in de Groningerstraatbuurt zijn 
afgebroken waarvoor nieuwbouw in de plaats gekomen is. 
Een aantal stenen kon nog niet in de stoep bij de ArendState gelegd worden zodat we daar 
een creatieve oplossing voor hebben bedacht. De stenen werden in dezelfde volgorde in 
mandjes met zand op de juiste plek geplaatst waar ook het in memoriam werd 
uitgesproken. Inmiddels heeft de gemeente de stenen in het trottoir gelegd. 
 

                  
 
Tijdens de bijeenkomst met o.a. de sprekers oud-planoloog en stadsgids Jan Lagendijk en 
opperrabbijn Binyomin Jacobs, werd het muzikaal intermezzo verzorgd door Tanja van der 
Meulen en Eva Mogendorff. Zij zongen, a-capella, drie Hebreeuwse liederen. 

 

  
 
Na de bijeenkomst in de Bethelkerk werden de gebeden Kaddisj en Jiskor bij het 
voormalige woonhuis naast de kerk uitgesproken door de opperrabbijn. 
Foto’s en een filmisch verslag over de zoektocht van Alouette van Dam naar haar familie 
staan op onze website bij rubriek Steenleggingen. 

De stichting kreeg als dank voor haar inzet 
een certificaat uitgereikt van 2 geplante 
bomen in de Negev woestijn in Israël.  
   
Het certificaat vermeldt onder meer de 
volgende tekst: 
 
Dan zal de woestijn een boomgaard worden, 
een boomgaard die is als een woud. 
Het recht zal zich vestigen in de woestijn, 
gerechtigheid wonen in de boomgaard. 
 
Uit: JESAJA 32: 15, 16 
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  Afsluiting Jaar van Verzet 

 

                                                                              
                                                            
      

 
   Struikelstenen in 2019 
   Op woensdag 10 april zal de 10e struikelsteenonthulling plaatsvinden voor 37 Joodse      
   slachtoffers. In deze buurt, bestaande uit de Nijlandstraat, de Paul Krugerstraat, de Prins  
   Hendrikstraat, de Stationsstraat en de Oostersingel heeft ook weer de nodige kaalslag  
   plaatsgevonden. Een deel van de woningen in de Paul Krugerstraat en de Prins Hendrik- 
   straat is verdwenen door afbraak.  
 

 
Paul Krugerstraat (collectie Drents archief) 

 
   Hier zal weer met hulp van de gemeente Assen getracht worden de betreffende struikel- 
   stenen op een passende plek te leggen. 
   We zijn samen met de vrijwilligers inmiddels druk met het zoeken naar nabestaanden. Jan  
   Kneppers heeft zich als nieuwe vrijwilliger hiervoor aangemeld. 
   Mogelijk dat u ons nog kan helpen aan nadere gegevens van de nabestaanden van de  
   families Magnus, de slagersfamilie uit Smilde. Graag mailen naar: 
   j.tonkes@struikelstenen-assen.nl 
    

Naam Meisjesnaam Voornaam Adres Datum geboorte Datum overlijden 
Magnus  Jozef Stationsstraat 14 17-06-1897 31-08-1943 
Magnus Dam van Geertje Marchien Stationsstraat 14 19-01-1904 08-10-1942 
Magnus  Roza Stationsstraat 14 07-08-1933 08-10-1942 

      
Magnus Levie Klaartje Nijlandstraat 1 08-09-1857 26-10-1942 
Magnus  Jakob Nijlandstraat 1 12-02-1866 26-10-1942 
Magnus  Betje Nijlandstraat 1 05-05-1891 26-10-1942 

 
Op de website www.struikelstenen-assen.nl, kunt u alle namen vinden van de Joodse  
slachtoffers, aangevuld met de deportatiedata vanuit het Kamp Westerbork. 

Wij hebben op 4 april van dit jaar stenen gelegd 
voor 18 verzetsstrijders. Dit kon onder meer 
worden gerealiseerd met financiële 
ondersteuning door het Vfonds. 
Op 12 december jl. is het themajaar ‘Jaar van 
Verzet’ formeel afgesloten in Madurodam te 
Den Haag. 
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Struikelstenen in 2020, De Sluitsteen 
In april 2020 is de Stichting Struikelstenen Assen voornemens om de laatste Asser stenen te 
leggen. Het gaat daarbij om ca. 65 stenen die in de Rolderstraat gelegd worden. De stichting 
zou deze gebeurtenis graag een bijzondere omlijsting willen geven met enige vorm van 
bijvoorbeeld podiumkust.  
Wij zijn op zoek naar mogelijke partners in de sfeer van kunst en cultuur die hierin met ons 
zouden willen meedenken en/of samenwerken.  
De stichting neemt de financiering en de organisatie rond de onthulling van de stenen voor 
eigen rekening. Dat zou mogelijk kunnen dienen als cofinanciering bij een eventuele 
subsidieaanvraag. 
   

        

  (Rolderstraat, fotocollectie gemeente Assen, Drents Archief) 
 
 
 
 
Wij wensen u, voor zover van toepassing, fijne feestdagen en een gezonde start van het 
nieuwe jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
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