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De afgelasting van de steenlegging op 1 april  
De voorbereidingen waren zo goed als afgerond, toen het coronavirus om de hoek 
kwam kijken. 
Aanvankelijk meenden we dat het evenement nog wel door kon gaan, maar nadat  
de buitenlandse nabestaanden moesten afzeggen, omdat hun regeringen 
voorwaarden gingen stellen aan hun terugkomst, wisten we dat het menens was. 
De risico’s op besmetting waren immers te groot geworden. 
Het evenement is in z’n geheel afgelast: er is geen bijeenkomst, er worden geen 
stenen in de Rolderstraat gelegd en de plaquette wordt niet geplaatst. 
Heel jammer allemaal.  
Mogelijk kunnen we het evenement nog dit jaar in z’n geheel verplaatsen naar het 
najaar. Anders zullen we moeten uitwijken naar volgend jaar. 
Het plan is de datum van de steenlegging in de Rolderstraat af te stemmen met die 
van de gemeente Aa en Hunze. Dat doen we om nabestaanden, die slachtoffers 
willen gedenken op meerdere locaties, de gelegenheid te bieden om beide 
evenementen bij te wonen. 
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen, die u ook op Facebook 
Struikelstenen Assen kunt vinden. 
  
 
De plaquette 
 

  
 
 
 

 
 
De plaquette is nu geheel klaar. 
Het onderstel van cortenstaal 
draagt een transparante plaat met 
daarin de kaart met de 
ontbrekende huizen en de namen 
van de slachtoffers. 
 
Opdat zij niet vergeten worden 
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Boek over het project Struikelstenen 
 

 
            
Het boek kan besteld worden bij uitgeverij Koninklijke Van Gorcum  
http://www.vangorcum.nl > shop Cultuur & Historie. 
Degenen die een voucher toegestuurd hebben gekregen, krijgen het boek of 
afgeleverd op hun woonadres of hebben inmiddels per email bericht ontvangen met 
nadere informatie waar en wanneer het boek opgehaald kan worden. 
De voucher graag ingevuld inleveren bij de overhandiging. 

 
 
  Filmpjes steenleggingen op de website 

Inmiddels zijn alle filmpjes van de steenleggingen tot 2020 op onze website    
geplaatst. Zie http://www.struikelstenen-assen.nl > steenleggingen. 
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Ook het boek is klaar en verschijnt per 1 
april. Naar ons idee is het zeer geslaagd 
met een mooie verhouding tussen de 
illustraties, foto’s en tekst. 
Naast informatie over het proces van de 
leggingen, de namen en adressen van alle 
slachtoffers, achtergrondinformatie over 
de Joodse kille en het verzet in Assen, zijn 
er ook diverse in memoriams in 
opgenomen. 
Een mooi naslagwerk over 10 jaar 
struikelstenen in Assen. 
 


