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Steenlegging op 4 april 
We hebben voor de verzetsslachtoffers op 15 adressen 18 struikelstenen onthuld. 
De belangstelling van de nabestaanden was groot, ruim 90 mensen hebben in twee groepen 
de steenleggingen bijgewoond, het in memoriam uitgesproken en bloemen gelegd. 
Leerlingen van het Dr. Nassau College lazen de namen, veegden het zand weg en legden 
witte rozen. 
Het vervoer ging per fluisterboot, minibus en dubbeldekker.  
 

                       
                                                                
Aaf de Ruiter, dochter van verzetsheld Hendrik de Ruiter, was samen met familieleden bij  
de steenonthulling aan de Hendrik de Ruiterstraat aanwezig. 
Burgemeester Out woonde de onthulling op de Oostersingel bij. 
Het symposium in De Nieuwe Kolk werd bezocht door ruim 150 belangstellenden.  

 

  
   

Op het toneel in de Rabozaal hing een deel van het papieren kunstwerk van Peter Verboom.  
Van elke steenlegging maakt hij d.m.v. rubbing nieuwe afdrukken van de stenen, zodat aan 
het eind van het project alle struikelstenen zijn gevisualiseerd. 

   
  De Asser Historische Vereniging was met een kleine stand aanwezig en verkocht o.a. het 
  themanummer over de verzetsstrijders. 

Een compilatie van de foto’s staat inmiddels op onze website bij Steenleggingen. 
 
   

 Er waren interviews met  nabestaanden door   
 Bernd Otter, journalist van het Dagblad van 
 het Noorden.   
 Indrukwekkend was het verhaal van Johanna 
 Tammes - Groen, zus van verzetsslachtoffer  
 Anna.  
 Zij uitte haar dankbaarheid voor deze vorm  
 van afscheid nemen. 
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Dankzij de struikelsteen, een toevallige ontdekking 

 
  Luchien Steen werkt als kleermaker in Assen. Hij woont sinds 1930 aan de Venestraat.          
  Tijdens de oorlog biedt hij onderdak aan een Nederlandse geheim agent die berichten  
  doorseint aan Londen.  
  

         
 
  Aan de Parallelweg in Assen woont de familie de Ruiter. Vader Hendrik werkt in de  
  veehandel en woont naast de zuivelfabriek Acmesa. De familie is actief in het verzet en 
  krijgt het verzoek onderdak te verlenen aan wachtmeester Cor van Bemmel, marconist voor  
  de geheime dienst in Londen. 
  Op 21 maart 1945 wordt de zender van Cor uitgepeild, het huis wordt omsingeld en   
  er vindt een gevecht plaats waarbij Van Bemmel uiteindelijk het leven laat.  
  De aanwezige vijf leden van de familie de Ruiter worden opgepakt en alleen de moeder en 
  de jonge dochter worden vrijgelaten. Hendrik en zijn zoons Jaap en Henk worden op 13  
  april aan de rand van het Asser bos gefusilleerd. 
 
  Op 4 april 2018 maken ca. 50 nabestaanden met een bus een rondgang door de stad om 
  struikelstenen te onthullen voor elf verzetsstrijders. Als eerste staat het gezelschap stil bij 
  het De Dreuplein (toen Venestraat) om de steen te onthullen voor Luchien Steen, een aantal 
  stops later staat het gezelschap aan de De Ruiterstraat (toen Parallelweg) bij de onthulling 
  van de drie stenen voor vader en zoons De Ruiter.  
  Pas op dat moment wordt voor het eerst duidelijk dat het om een en dezelfde marconist  
  moet zijn gegaan!      
 
  Kadetje Cultuur in de Buningzaal 

 
 

 
  Vervanging steen Marcus Denneboom in de Marktstraat 
  De nieuwe steen is inmiddels door de gemeente gelegd bij het adres Markstraat 19. 

Op 11 januari 1945 moet deze hals over 
kop vluchten omdat zijn zender is 
uitgepeild door de Duitsers. Luchien 
wordt daarbij gearresteerd, zijn vrouw en 
zoon weten te ontkomen en duiken onder 
in Groningen. Luchien wordt op 8 maart 
1945 met 116 anderen gefusilleerd bij de 
Woeste Hoeve als  represaille voor de 
aanslag op SD chef Rauter. 
 

In aanwezigheid van ruim 25 
belangstellenden werd op 13 april, de dag 
waarop Assen bevrijd werd, de boeiende 
film Jacoba vertoond over de onderduik bij 
de familie Omvlee in Zuidbarge. 
Voorafgaand hield Nico Vanderveen een 
inleiding over de naamgeving van de zaal. 
Wij hebben inmiddels de digitale versie 
van de film in ons bezit. 
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Filmopnames 2016 
Er zijn nieuwe filmopnames van de steenonthulling in de Javastraat op de website geplaatst. 
 
Struikelstenen in het najaar 
 

        
 
 
Poetsacties leerlingen Theo Thijssenschool 
We zijn blij met de jaarlijkse inzet van de leerlingen, groep 7 + 8 van de  Basisschool Theo 
Thijssen. 
Elk voorjaar gaan zij onder begeleiding stenen poetsen in het centrum van Assen. 
Dat gaat nog steeds met het ‘omamiddel’ Brasso. Helaas is de nieuwe messinggloed geen 
lang leven beschoren, de tand des tijds is te snel weer zichtbaar. 
 
Sponsorbeleid 
Sinds haar oprichting heeft de stichting op de website de namen van de sponsoren vermeld. 
Die zijn te vinden in het submenu Steun Ons – Sponsoren.  
Stichtingen, ondernemingen en middenstand ondersteunen ons in natura of met donaties en 
subsidie. De naamsvermelding is in alfabetische volgorde. 
Wij willen de lijst herijken omdat een aantal bedrijven is opgeheven of van naam is 
veranderd. Onze vraag is of u op deze wijze vermeld wilt blijven of de naam moet worden 
veranderd of van de lijst verwijderd moet worden. Dit kunt u doorgeven aan de secretaris 
m.gerding@struikelstenen-assen.nl. 
 
Rabo Clubkas Campagne 
Ook dit jaar doen we weer mee met deze Clubkas Campagne. De bank stelt voor 2018 
€150.000,- beschikbaar. Dit bedrag mogen de leden verdelen over de verenigingen en 
stichtingen die deelnemen. De leden die vóór 1 augustus lid zijn ontvangen drie stemmen in 
het najaar, waarvan er maximaal twee op dezelfde stichting of vereniging mogen worden 
uitgebracht. De stemkaart met de unieke stemcode wordt begin september met de post 
bezorgd. Stemmen kan van 4 t/m 19 september 2018. 
 

We zijn voornemens op 17 oktober a.s. 
struikelstenen te onthullen voor 40 Joodse 
slachtoffers. 
De stenen worden gelegd in de Groninger-
straat, Groningerdwarsstraat, Venestraat en  
en Molenstraat. 
 
De lunch, bijeenkomst en nazit zal 
plaatsvinden in de voormalige synagoge  
aan de Groningerstraat nr. 14. 
De huidige Bethelkerk is in gebruik als 
kerkgebouw van de Christelijke 
Gereformeerde Gemeente. 
 
Dit is tevens het startadres van de looproute 
naar de steenonthullingen. 
 
Afbeelding: synagoge ca 1930. Foto:Johan Kruger, Fotostudio 
Krüger Assen 
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