
Wandelroute Stroffelstiennen (3,2 km)

Start (S op kaartje): Carillon. Zuiderbuurt ingaan, 
dan eerste straat links: Kerkstraat. Na ongeveer 
vijftig meter liggen links de vijf Stroffel stiennen 
voor het gezin van Jacob Turk sma – locatie 2 op 
het kaartje en in de beschrijving op de achter-
kant. Op de blinde muur tegenover de stenen 
hangt een herinneringspaneel met informatie 
over de vermoorde gezinnen.

Iets verder in de Kerkstraat linksaf slaan. Weg 
volgen (haakse bocht), eerste weg links, is nog 
Kerkstraat. Aan het eind rechtsaf: Zuidkade. Deze 
volgen tot een meter of vijftig voorbij de zijstraat 
De Singel. Hier oversteken naar Noord kade 106, 
waar de vier Stroffelstiennen liggen voor het 
gezin van de weduwe Van Leer – locatie 4.

Langs de Noordkade teruglopen tot de tweede 
straat rechts (eerste is Nachtegaalstraat): Tine 
Talmanstraat, deze volgen, aan het einde rechts 
naar Beter Wonen 19, met de drie stenen voor 
het gezin van weduwe Zilverberg – locatie 3.

Beter Wonen volgen. Aan het eind linksaf: 
Houtlaan. Bij de eerstvolgende kruising rechtsaf: 
Torenstraat. Volgen tot de huisnummers 53 en 
55, tussen deze woningen door het Haersmapark 
ingaan. Naar de westkant ervan lopen. Hier staan 
verschillende monumenten, waaronder het Joods 
monument.

Na het park rechtsaf: Stationsweg. Ter hoogte 
van Stationsweg 110 oversteken naar Stations weg 
115 voor de drie Stroffelstiennen voor het gezin 
van Mozes Turksma – locatie 1.
Terug naar het Carillon via de Stationsweg en in 
het verlengde daarvan de Noorderbuurt.

De Drachtster Stroffelstiennen
Onder verantwoordelijkheid van 
Smelne’s Erfskip en mede dankzij 
financiële steun uit de bevolking 
werden in 2016 en 2017 in Drachten 
vijftien Stroffel stiennen gelegd. De 
steentjes zijn een kleine, door hoop 
gedreven bijdrage aan een wereld 
waarin we niet vergeten, waarin we 
ervoor waken dat het niet opnieuw 
gebeurt.
Even belangrijk is herdenken. De 
Stroffelstiennen vormen een bijdra-
ge aan het in ere en in herinnering 
houden van de vier omgekomen 
Joodse gezinnen uit Drachten.
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1  Het lot van het gezin Mozes Turksma
Vader Mozes komt via een Joods werkkamp 
in Westerbork terecht. Op 31 augustus 
1942 wordt hij op transport gesteld naar 
Auschwitz. Direct na aankomst wordt hij 
hier op 3 september 1942 door de nazi’s 
vermoord, 57 jaar oud.
Dochter Doortje wordt op 20 november 1942 
vanuit Wester bork op transport gesteld naar 
Auschwitz. Direct na aankomst wordt zij hier 
op 23 november 1942 vermoord, 21 jaar oud.
Moeder Betje wordt op 11 maart 1943 naar 
Westerbork gede porteerd. Op 11 mei 1943 
wordt zij op transport gesteld naar Sobibor. 
Direct na aankomst wordt zij hier op 14 mei 
1943 vermoord, 58 jaar oud.

2  Het lot van het gezin Jacob Turksma
David, de oudste zoon, wordt op 20 
november 1942 vanuit Westerbork op 
transport gesteld naar Auschwitz. Hier wordt 
hij op 28 februari 1943 vermoord, 17 jaar oud.
Vader Jacob, moeder Rozette en Simon 
worden op 11 mei 1943 vanuit Westerbork 
op transport gesteld naar Sobibor. Direct 
na aankomst worden zij hier op 14 mei 1943 
vermoord. Vader Jacob is dan 55 jaar oud, 
moeder Rozette 56 en zoon Simon 16.
Dochter Betje wordt op 6 juli 1943 samen 
met haar man Noach Mok vanuit Westerbork 

op transport gesteld naar Sobibor. Direct 
na aankomst worden zij hier op 9 juli 1943 
vermoord. Betje is 19 jaar, Noach 27. 

3  Het lot van het gezin weduwe 
Hinderika Zilverberg
De dochters Anna en Saartje worden op 
20 november 1942 vanuit Westerbork op 
transport gesteld naar Auschwitz. Direct na 
aankomst worden zij hier op 23 november 
1942 vermoord, Anna is dan 21 jaar oud, 
Saartje 16.
Moeder Hinderika wordt op 27 april 1943 
vanuit Westerbork op transport gesteld naar 
Sobibor. Direct na aankomst wordt zij hier op 
30 april 1943 vermoord, 53 jaar oud.

4  Het lot van het gezin weduwe 
Veronica Esje van Leer
Moeder Veronica en haar dochters Vrougje 
en Dina worden op 20 november 1942 
vanuit Westerbork op transport gesteld naar 
Auschwitz. Direct na aankomst worden 
zij hier op 23 november 1942 vermoord. 
Veronica is dan 42 jaar oud, Vrougje 14 en 
Dina 10.
Zoon Mozes wordt eveneens op 20 
november 1942 vanuit Westerbork op 
transport gesteld naar Auschwitz. Hier wordt 
hij op 28 februari 1943 vermoord, 15 jaar oud.

Niet lang geleden. Niet ver weg. Stroffelstiennen

voor 15 Joodse Drachtsters


