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Herdenking Kindermonument 2012 

Op donderdag 1 november was de jaarlijkse herdenking van het Kindermonument. 
Kinderen en volwassenen staan dan stil voor de 13.000 vermoorde Joodse 
Nederlanders uit de Rivierenbuurt, waaronder 8.000 kinderen. 

De kinderen van de Catharinaschool hebben zich 6 weken intensief bezig gehouden 
met deze periode. Ze hebben keihard aan de herdenking gewerkt. Even een kort 
overzichtje. 

•  3 lessen over de Eerste wereldoorlog, de Republiek van Weimar en de 
opkomst van het nazisme. Na de instructie maakten ze een goede 
verwerking. 

•  Vervolgens storten ze zich vol overgave op drie onderwerpen , de 
Jodenvervolging in Nederland, Hannie Schaft en Walraven en Gijs van Hall. 
Zelf kunt U eens een kijkje nemen op de volgende websites. 
http://www.walravenvanhall.nl/     
http://www.verzetsmuseum.org/kinderen/nl/digitale_expo/drie_meiden  
Het resultaat was er dan ook naar, 26 op de computer gemaakte 
werkstukken.” Heb je geen computer, dan doe je het maar op school”, 
besloot Justin. 

• Gedichten horen ook bij een herdenking. Ze werden door de kinderen in 
PowerPoint gemaakt. Van dacht U van deze twee? 

    Yessir 

       Oorlog 

Oorlog 
niet zo fijn, 

Dan denk je wel eens, 
waarom moet dit er zijn? 

 
Zonder oorlog, zou de wereld beter zijn. 

Oorlog doet alle mensen pijn. 
's Avonds in mijn bed, 

denk ik na over de kinderen, 
wiens vader het niet heeft gered 
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Kirubel 

droom  

Ik durf niet naar buiten 

Daar worden Joden geslagen 

Kunnen de Duitsers zich niet gedragen. 

Ik droom over een feest 

van geluk en vrede 

 Dan weet ik zelf, 

dit hoort bij het mooie heden. 

• In het concentratiekamp Mauthausen maakte een Griekse gevangene 4 
gedichten, die later door Mikis Theodorakis op muziek gezet werden. 
Liesbeth List zong ze op zijn verzoek in het Nederlands. We waren van plan 
er twee op de herdenking te zingen. Tot onze grote verbazing wilden ze de 
hele Mauthausencyclus zingen. Ja, deze jongens en meisjes oefenden een 
moeilijk klassiek muziekstuk. Gauw werd onze trouwe pianist Dhr. Jos Smits 
verwittigd en deze toonde zich bereid dit waagstuk met ze te ondernemen. 

• Nadat geschiedenis, stellen en muziek de revue gepasseerd waren, werd er 
ook aan de creativiteit aandacht geschonken. Zie hier het resultaat. 
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• Een vraaggesprek met Mirjam Ohringer - een van de laatste tijdgetuigen- en 
Dick Neijssel jr., wiens vader betrokken was bij het verzet, was de 
afronding. 
Nu is Mirjam al 88 jaar en wat moeizaam te been. Mohamed besloot Mirjam 
even een helpende hand toe te steken. Een Joodse vrouw arm in arm met 
een islamitische jongen, die haar zorgzaam naar huis bracht. Een mooi 
staaltje van inlevingsvermogen en integratie. 

 

 

Toen was de dag van de herdenking.  

Het begon met een openingswoord van Dhr.  Bert Meijer , voorzitter van het 
kindermonument. Dhr. Jos Smits , onze pianist die al ontelbare jaren zijn niet 
geringe muzikale kwaliteiten aanbiedt, speelde een kort intermezzo.  
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Vervolgens was het woord aan Mevrouw Gemma Groot Koerkamp van Het 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork, die zich op een uitstekende wijze richtte 
tot de kinderen en de volwassenen. 

Toen was het de beurt aan de kinderen. Begeleid door Jos Smits zongen ze de 
sterren van de hemel. In de zaal werd menig traantje weggepinkt. Hun leerkracht 
juffrouw Alma en ondergetekende waren ronduit trots op ze. Het was een 
prachtige apotheose. 

 

Tot slot namen de kinderen de volwassenen aan de arm, hielden een minuut stilte 
bij het monument en legden bloemen . 
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Het was een waardige en ontroerende herdenking. Bent U niet geweest, probeer 
dan eens volgend jaar te komen. Het is de moeite waard. 

Jan Roomer 
Stichting Kindermonument 
leerkracht St. Catharinaschool 

 

 


