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De laatste stenen 
Afgezien van onvoorziene ontwikkelingen rond Covid 19 willen wij de 
laatste steenlegging nog dit jaar laten plaatsvinden en wel op woensdag 
21 oktober 2020. 
 

 
 
Dat wordt een evenement in afgeslankte vorm met alleen de ceremonies 
bij de adressen in de Rolderstraat, dus zonder verdere bijeenkomsten. 
Alleen nabestaanden worden uitgenodigd.  
We keren hiermee terug naar de kern van ons project en nodigen de 
nabestaanden uit om bij het adres het in memoriam van hun overleden 
familieleden te lezen. 
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Aangezien de onderlinge afstand op 1½ meter gehandhaafd moet blijven, 
is er een grens aan het aantal aanwezigen bij de betreffende adressen. We 
maken hiervoor gebruik van een tijdslot, nabestaanden krijgen een vaste 
tijd toegewezen waarbinnen de onthulling van de struikelstenen voor hun 
dierbaren gaat plaatsvinden. Het is daarom essentieel om te weten wie 
wij bij ieder adres kunnen verwachten. Over het tijdstip krijgen de 
nabestaanden persoonlijk bericht. 
De buitenlandse nabestaanden zijn helaas niet aanwezig, zij hebben door 
de coronapandemie moeten afzeggen. 
De tijd van de steenonthullingen zal liggen tussen 12.30 en 17.30 uur.  
 

  De start van de onthulling is bij de  
  de plaquette aan het Abel Tasmanplein. 
  Hier wordt Kaddisj gezegd voor alle  
  slachtoffers uit de Rolderstraat door  
  rabbijn Kineret Sittig.    
  De 15 struikelstenen zijn voor de  
  slachtoffers van de verdwenen huizen op  
  de voormalige nummers 105, 107 en 109  
  en voor de vier slachtoffers uit de Prins  
  Hendrikstraat. 
  Dit in verband met het ontbreken van een  
  gepaste plek in de Prins Hendrikstraat. 

 
Het streven is om een ontvangstlocatie in de Rolderstraat in te richten, 
zodat we de nabestaanden hier een kop koffie kunnen aanbieden.  
 
De route  
De route loopt van huisnummer 118 naar 92. Vervolgens van 92 naar 85. 
Daarna worden eerst de stenen bij de oneven huisnummers in de 
Rolderstraat onthuld en vervolgens bij de huisnummers aan de even kant. 
Er is verkeersbegeleiding aanwezig. 
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De slachtoffers 
 
De namen en adressen van de 71 slachtoffers uit de Rolderstraat zijn te 
vinden in Nieuwsbrief  nr. 35 (1 oktober 2019) en op onze website bij 
het tabblad Oorlogslachtoffers – Joodse slachtoffers. 
Zie http://www.struikelstenen-assen.nl 

 
Onderzoek Isedoor Levie 
 
Herman de Koning, kadasterspecialist uit Assen die ook de kaarten in 
het boek De namen blijven genoemd heeft getekend, heeft onderzoek 
gedaan naar de eigendommen van de grootouders van Albert Milhano uit 
Israël. Zijn grootouders Isedoor Levie en Jeanette Looper woonden o.a. 
in het huis aan de Julianastraat nr. 4. Beiden zijn in de Tweede 
Wereldoorlog omgebracht in Auschwitz.  
Het resultaat van dit onderzoek is te vinden op onze website in de 
rubriek Nieuws – In het Nieuws. 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Plattegrond  van de vier adressen waar grond is gekocht 
                              Kaart Herman de Koning 


