Jaarverslag 2020 Stichting Kindermonument “Markt voor Joden”
Educatief aanbod
Een van de doelstellingen van onze stichting is het geven van voorlichting over oorzaken die hebben
geleid tot de Tweede Wereldoorlog. De bedoeling achter onze activiteiten is, naast historische
informatievoorziening, een vorm van burgerschap aan te kweken die jongeren doet beseffen dat
herhaling van wat toen gebeurde met alle kracht dient te worden bestreden en voorkomen. Ook
vandaag de dag is het helaas opnieuw van groot belang de jeugd ervan te doordringen dat “samen
spelen, samenleven” bijdraagt aan het voorkomen van uitsluiting van groepen medeburgers. Daarom
beperken de activiteiten van onze stichting zich niet alleen tot het houden en bijwonen van twee
herdenkingen. Het educatief programma krijgt het hele jaar door aandacht en is in feite een van de
kernactiviteiten van het werk van onze stichting. De beide herdenkingen zijn hét moment waarop de
resultaten van dit educatieve programma zichtbaar zijn.
In een groot deel van het jaar 2020 hadden we ook als Stichting Kindermonument te maken met de
landelijke veiligheidsmatregelen en de richtlijnen rondom het Coronavirus. Publieke bijeenkomsten
waren niet toegestaan en dat betekende onder andere dat de herdenkingsprogramma’s op 4 en 5
mei en op 3 november moesten worden afgelast.
Op 4 mei hebben wij op een alternatieve wijze invulling gegeven aan de herdenking bij Rozenoord.
Medewerkers van het Stadsdeel Zuid hebben de vlaggenmast geplaatst, het bestuur van de stichting
heeft de vlag halfstok gehesen en de bekende namen van al die slachtoffers die bij Rozenoord zijn
vermoord op een spandoek bij het monument geplaatst. Het was waardig, er zijn veel mensen
bloemen komen leggen, het was een bijzondere herdenking bij Rozenoord op 4 mei 2020. Er waren
gesprekken, kennismakingen met veel buurtbewoners en hun kinderen en een aantal
initiatiefnemers van het Stoelenmonument in het Amstelpark.
Ook de afgelastte herdenking op 3 november was uiterst gedenkwaardig. Leerlingen van de
Catharinaschool, vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap en de Vereniging voor de
Ambulante Handel en andere organisaties zijn langs geweest en een groot aantal buurtbewoners
kwamen bloemen leggen op deze 79ste jaardag van de opening van de ‘Markt voor Joden’ op 3
november 1941 en ter herdenking van 13.000 van de 17.000 Joodse bewoners van de Rivierenbuurt
die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord, waaronder 8.000 kinderen.
In 2020 is met name aandacht besteed aan het updaten van de website als communicatie- medium.
De vele positieve reacties naar aanleiding van de banner bij het Monument Rozenoord waren
aanleiding om gesprekken te voeren over en een ontwerp te maken voor definitieve naamplaten bij
het monument. In 2020 is het bestuur van de stichting een tiental keren bij elkaar gekomen.
Wij hopen, verwachten in 2021 weer publieke bijeenkomsten te kunnen organiseren en weer volop
aan de gang te kunnen met educatieve activiteiten.
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