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NIEUWSBRIEF 40 
27 april 2021
	
Digitale steenonthulling Rolderstraat 

 
Ondanks die maatregelen is het ons gelukt om toch een steenonthulling 
vast te leggen door hier een digitale vorm voor te vinden. 
De Asser Filmclub heeft kans gezien opnamen te maken van de 
geplaatste stenen en hier bloemen bij te leggen alsof het een fysieke 
steenonthulling betrof. 
 
Het bestuur heeft samen met Chaja Goldberg, Riet Verhoeven en een 
aantal leerlingen van het Dr. Nassau College Kaddisj gezegd, de in 
memoriams en de namen gelezen. Dit alles werd inpandig opgenomen 
om vervolgens in de bestaande opnamen te worden gemonteerd. 
Een geweldige prestatie van de Filmclub. Hierdoor konden we 26 
filmpjes op onze website plaatsen die u afzonderlijk kunt bekijken. 
De adressen zijn de huidige adressen. 
 
 

Alle struikelstenen en de plaquette zijn vorig 
jaar door de gemeente geplaatst in de 
Rolderstraat. 
Helaas konden we door de lockdowns de 
tweemaal geplande steenonthullingen niet 
realiseren en moesten we de nabestaanden 
teleurstellen. Een aantal buitenlandse 
nabestaanden zouden hiervoor speciaal zijn 
overgekomen. 
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Op 5 mei, bevrijdingsdag, verzorgen we een presentatie via een 
Zoomconferentie, waarin we o.a. een aantal van die filmpjes zullen laten 
zien. Die Zoomconferentie is echter aan een maximum aantal bezoekers 
gebonden.  
Nabestaanden en een aantal direct betrokkenen krijgen binnenkort per 
email een link toegestuurd waarmee ze toegang krijgen tot de 
presentatie.  

 
Beheer struikelstenen
Door diverse activiteiten in de openbare ruimte, zoals de herinrichting 
van het Koopmansplein in Assen, worden de struikelstenen tijdelijk 
opgeslagen door de gemeenteambtenaren. Zij hebben inmiddels alle 
posities van de stenen vastgelegd zodat deze nadien weer op de exacte 
plek kunnen worden teruggeplaatst.
 
Hoe verder 
We hebben de intentie om ons project nog dit jaar formeel af te ronden. 
Ons lijkt een laatste fysieke bijeenkomst met de vrijwilligers daarbij een  

 
Ben Over en Bernard 
Mencke van de Asser 
Filmclub aan het 
werk voor de 
filmopnamen in de 
Rolderstraat. 
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aantrekkelijke vorm van afscheid nemen. 
Nabestaanden van de slachtoffers van de struikelstenen in de 
Rolderstraat kunnen, indien gewenst, een beroep op ons doen om samen 
met hen naar de struikelstenen van hun dierbaren te gaan. 
 
Wij bereiden ons voor om in het najaar de formele overdracht van de 
stenen naar de gemeente te realiseren. 
Hiermee wordt de aansprakelijkheid voor de stenen een gemeentelijke 
verantwoordelijkheid. 
 
Koninklijke onderscheiding 
Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat Marjory Visser op 1 april 2020 
tijdens onze afsluitende bijeenkomst verrast zou worden met een 
onderscheiding. Vanwege de pandemie kan dat nu pas geëffectueerd 
worden.   
 
De uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding aan mevrouw Visser 
zal starten op vrijdag 30 april om 10.00 uur. Dat gebeurt zonder publiek. 
Wel kan de uitreiking online worden gevolgd. Op de 
website www.assen.nl  zal a.s. vrijdag de betreffende link worden 
geplaatst. Deze kunt u aanklikken om de uitreiking te volgen. U hoeft    
hiervoor geen speciaal programma te downloaden. 
   
 
Michiel Gerding, secretaris 
 
Wij wensen u een zorgeloze zomer toe. 
__________________________________________________________ 
 
 


