
 

 

 

 

 

 

Embargo tot donderdag 30 mei 12.00 uur 
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Presentatie website 

'Op de weg van Anne Frank' krijgt gezicht 

 
Werkzoekenden uit de Duitse regio Leer en de gemeente Oldambt werken samen aan de 

renovatie van De 102.000 Stenen op het terrein van voormalig kamp Westerbork. Zij doen 

dit in het kader van het project ‘Op de weg van Anne Frank’. Het project heeft als doel de 

verschrikkelijke gebeurtenissen tijdens de Jodenvervolging te blijven gedenken en ook 

regionaal vast te leggen. 

 

Daarnaast worden aan Duitse en Nederlandse zijde langs het spoortracé, die loopt vanaf kamp 

Westerbork, Winschoten en via de Landkreis Leer naar de concentratiekampen in het Oosten, 

gedenktekens geplaatst en getuigenissen vastgelegd. De markeringen en getuigenverklaringen 

beperken zich tot het traject Westerbork – Leer. 

 

Alle gebeurtenissen rondom het project ‘Op de weg van Anne Frank’ zijn te volgen op een 

website, zodat geïnteresseerden alle actuele ontwikkelingen kunnen volgen. Via deze website 

worden burgers ook actief opgeroepen om eigen verhalen, herinneringen en sporen te delen. 

 

Presentatie website 

De 3-talige website wordt donderdag 30 mei gepresenteerd door Pieter Smit (burgemeester 

gemeente Oldambt), Bernhard Bramlage (Landrat van de Landkreis Leer) en Dirk Mulder 

(directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork).  

 

 

 

 

Persuitnodiging 



 

De website www.opdewegvanannefrank.nl /  www.aufdemwegvonannefrank.de zal uitgebreid 

toegelicht worden, maar ook de tot nu toe behaalde projectresultaten. 

 

Graag zien wij u op donderdag 30 mei om 12.00 uur bij de Eems Dollard Regio (EDR), 

Bunderpoort 14, 9693 CJ in Bad Nieuweschans. 

 

Het project ‘Op de weg van Anne Frank’ wordt in het kader van het INTERREG IV A programma 

Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

(EFRO), Land Niedersachsen, de provincie Drenthe en de Eems Dollard Regio (EDR). 

 

 

 

Voor de redactie: 

Met vragen over deze persuitnodiging kunt u contact leggen met gemeente Oldambt, 

Communicatie, Petra Bruining: petra.bruining@gemeente-oldambt.nl, telefoon 06 53 57 78 61. 

 

http://www.opdewegvanannefrank.nl/
http://www.aufdemwegvonannefrank.de/


De 102.000 stenen 

Vanuit het doorgangskamp Westerbork werden meer dan honderdduizend mensen gedeporteerd. 

Van hen keerden 102.000 niet terug. Op initiatief van een aantal oud-gevangenen zijn op de 

voormalige appelplaats 102.000 stenen geplaatst. De achterliggende gedachte is duidelijk te 

maken om hoeveel mensen het bij deze moord gaat. Maar naast deze massaliteit wordt ook de 

individualiteit duidelijk: de stenen zijn willekeurig in hoogte gestraat om het individu te 

benadrukken: 102.000 keer een moeder, een vader, een zoon, een dochter, een broer, een 

zus….  

 

© Herinneringscentrum Kamp Westerbork 

 

De stenen staan in verschillende hoogtes opgesteld en als je goed kijkt zie je in het monument 

het land Nederland met de eilanden. De verschillende hoogtes vertegenwoordigen de gezinnen 

met kinderen. Op de kop van de stenen is een davidster bevestigd. Tweehonderdendertien 

stenen zijn met een vlam uitgevoerd: een groep van 245 Sinti en Roma werd op 19 mei 1944 

vanuit kamp Westerbork gedeporteerd en grotendeels vermoord in Auschwitz. Honderd stenen 

hebben geen symbool en staan voor de verzetsstrijders die in kamp Westerbork gevangen zaten 

om weggevoerd te worden.  

 

 


