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De laatste steenlegging op 1 april, getiteld Sluitsteen     

De contouren van de afsluitende laatste legging voor de 71 Joodse slachtoffers in de 

Rolderstraat worden steeds duidelijker. 

De nabestaanden en bijzondere genodigden hebben inmiddels de uitnodiging 

ontvangen voor zowel het ochtend-, middag- als het avondprogramma. 

Zij zijn gevraagd om hun aanwezigheid vóór 4 maart aan ons kenbaar te maken, 

om de voorbereidingen goed te laten verlopen.  

Het blijkt dat er wederom nabestaanden uit het buitenland belangstellend zijn om 

hun familie, middels de onthulling van de stenen in de Rolderstraat, te willen 

memoreren. Zij komen uit de USA, Zuid-Afrika en Israël. 

Dat memoreren gebeurt met het noemen van de namen, van de leeftijden, met het 

leggen van bloemen en/of steentjes en met het in acht nemen van een moment van 

stilte. 

 

 

De catering in De Kandelaar, het gebouw van de gereformeerde kerk vrijgemaakt 

aan de Oude Molenstraat, wordt op 1 april verzorgd door studenten van het Menso 

Alting College in Groningen. 

Ook hier zijn weer jonge mensen betrokken om de nabestaanden een aantrekkelijke 

ochtend te bezorgen met het aanbieden van een zelfgemaakte lunch. Het is een 

onderdeel van het lesprogramma in het kader van 75 jaar bevrijding. 

Docenten van het Menso Alting College zijn stand-by, als ook de vrijwilligers van 

onze stichting.  

 

Nabestaanden, belangstellingen die niet in De Kandelaar aanwezig kunnen zijn , 

kunnen de bijeenkomst online toch bijwonen middels deze link: 

  Streampartner 
 

 

 

De plaquette, waarvan het onderste 

deel bestaat uit cortenstaal, heeft aan 

de bovenkant een doorzichtige plaat 

waar de plattegrond met de namen en 

de voormalige adressen zijn te lezen. 

Aan de voet worden de 15 struikel-

stenen van de slachtoffers uit de 

Rolderstraat en de Prins Hendrik-

straat gelegd. De plaquette is klaar en 

wacht op plaatsing aan het Abel 

Tasmanplein. 

https://ssl.streampartner.nl/player.php?url=34rtgy654ew345ty
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Programma van de steenlegging en – onthulling 

Om 12.00 uur komt Gunter Demnig, de ontwerper van de struikelsteen, drie 

struikelstenen plaatsen voor de familie Wolf bij het adres Rolderstraat 5. 

De nabestaanden van deze familie uit de VS zijn in grote getalen aanwezig, alsmede 

leden van het bestuur, de filmers, de fotograaf en leerlingen van het Dr. Nassau 

College, afdeling Penta. Deze plaatsing is symbolisch voor alle slachtoffers in de 

Rolderstraat. 

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om deze ceremonie bij te wonen. 

Wij hebben de gemeente gevraagd de Rolderstraat ’s middags voor alle verkeer af 

te sluiten.  

 

         
foto’s collectie Martin Hiemink 

 

Deze ceremonie zal ca. 15 minuten in beslag nemen. 

 

Vanaf 13.30 uur gaan we de overige stenen voor de Joodse slachtoffers onthullen 

met als eerste de plaquette met de 15 stenen aan het Abel Tasmanplein. 

Hier zal door de rabbijn Kineret Sittig, kaddisj worden gezegd voor alle Joodse 

slachtoffers in de Rolderstraat. 

De looproute wordt vervolgd via de huidige adressen met de nummers 118, 92, 85, 

57, 44, 42. 29, 25, 23, 21, 14 ,17 en we eindigen de middag bij het adres nr. 11. 

De namen van de slachtoffers hebben we in Nieuwsbrief 35 weergegeven. Die kunt 

u ook vinden op onze website www.struikelstenen-assen.nl in het menu 

Oorlogsslachtoffers, Joodse slachtoffers 2020 en bij Nieuwsbrieven. 

 

Om 17.00 uur is het einde van de steenonthullingen en keren we met de 

nabestaanden van de slachtoffers uit de Rolderstraat terug naar De Kandelaar voor 

de nazit.  

 

’s Avonds sluiten we af in De Schalm met de vrijwilligers die ons de afgelopen tien 

jaar hebben gesteund bij het bereiken van de doelstelling. 

 

Joodse begraafplaats 

Op 1 april zal het hek van de Joodse begraafplaats van 9.00 – 18.00 uur openstaan. 

Adres: Oude Haarweg  394. 
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Boek als afsluiting van het project Struikelstenen 

 

 
            

Het boek is gelardeerd met fragmenten van de verhalen van nabestaanden en anderen 

die zijn uitgesproken tijdens de onthullingen van de stenen. De omvang van het boek 

bedraagt 156 pagina’s – hardcover, summary, afmeting ca. 23 x 23 cm en full colour. 

ISBN: 9789023257332. 

De uitgave van het boek wordt verzorgd door Koninklijke Uitgeverij Van Gorcum. 

Bij voorintekening kunt u het boek aanschaffen voor € 14,95, exclusief 

verzendkosten. Dat kan via de webshop van de uitgeverij www.vangorcum.nl. Vul 

dan bij de reservering de kortingscode in: namen2020.  

U krijgt het boek vervolgens thuisgestuurd. 

 

Tijdens de bijeenkomst op 1 april in De Kandelaar kunnen genodigden het boek 

aanschaffen (contant of per pin) voor de voorintekenprijs, zonder verzendkosten.  

Na 1 april bedraagt de verkoopprijs € 17,95 en is het boek verkrijgbaar bij de 

uitgeverij of in de reguliere boekhandel. 

Op 1 april 2020 verschijnt het boek ‘De 

namen blijven genoemd - Struikelstenen in 

Assen’. 

In dit boek staan de namen van alle 

slachtoffers en plattegronden met de 

plaatsen waar zij hebben gewoond. Nu zij 

allen een struikelsteen hebben gekregen 

was dit het geëigende moment om dat via 

dit boek vast te leggen. Daarnaast bevat het 

rijk geïllustreerde boek verhalen over de 

Joodse gemeenschap in Assen, over het 

verzet en over de activiteiten van de 

stichting over de achterliggende jaren.  
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Book 

This book documents the activities of the Stichting Struikelstenen Assen over the past 

ten years. The main part of the publication consists of maps indicating the places 

where stones are to be found, and of corresponding details of the victims and their 

last known addresses. The book can de ordered at the website www.vangorcum.nl. 

The price until 1 april 2020 wiil be €14,95, plus shipping costs. Fill in the code: 

namen2020. After 1 April 2020 the price will be €17,95. 

Deze bijzondere bijeenkomst, met de plaquette en het boek als afsluiting, is mede 

mogelijk gemaakt door bijdragen van Stila, het vfonds, het Prins Bernhard cultuur-

fonds en de gemeente Assen. 

 

                 
 

 

Filmpjes steenleggingen op de website 

Er is enige achterstand in de plaatsing van de filmopnamen die tijdens de 

steenleggingen zijn gemaakt, maar er wordt hard gewerkt om deze achterstand weg te 

werken. 

Binnenkort kunt u de steenlegging in de Groningerstraatbuurt van 17 oktober 2018  

op onze website bekijken. 

Het streven is die van de Stationsbuurt op 10 april 2019, vóór 1 april a.s. geplaatst te 

hebben. 

 

Activiteiten na 1 april 

Natuurlijk hebben we op 1 april onze werkzaamheden nog niet afgerond. Er is nog 

een hoop werk aan de winkel, zoals het overdracht klaar maken van ons archief, de 

nacontrole van alle stenen en het vastleggen van de coördinaten. 

De website blijft voorlopig ‘in de lucht’ en we zijn ook gewoon bereikbaar via de 

bekende telefoonnummers en emailadressen. 

We zullen melding maken van het tijdstip waarop de stichting formeel wordt 

opgeheven. 

Wij zijn een ieder dankbaar voor het op enigerlei wijze bijdragen aan het succes van 

het project Struikelstenen. 

De 420 slachtoffers hebben we in naam weer teruggebracht naar de plek die zij 

gedwongen hebben moeten verlaten. En Assen heeft er bijzondere persoonlijke 

monumentjes bij. 

Dat we maar lang mogen blijven struikelen in Assen. 

_____________________________________________________________________________ 


