100 jaar speeltuin - 80 jaar Markt voor
Joden - 35 jaar Kindermonument.
Gaaspstraat, Amsterdam

Speelplein Gaaspstraat, 1932. Stadsarchief Amsterdam

Het plein aan de Gaaspstraat in de Rivierenbuurt in Amsterdam
Zuid kent een rijk, bewogen en beladen verleden. Hier
weerklinkt het collectief geheugen van de lichtste maar ook de
zwartste bladzijden uit het recente verleden. Het is een plaats
van idealisme, solidariteit, hoop, strijdbaarheid maar ook van
onverdraagzaamheid, uitsluiting, verzet, moed, vervolging,
genocide. Het jaar 2021 is een jaar van bijzondere betekenis in
het bestaan van het plein. Het is 100 jaar geleden, in 1921, dat
Speeltuinvereniging Amsterdam Zuid werd opgericht; 80 jaar
geleden, in 1941, dat het speelplein tijdens de Duitse bezetting
van Nederland werd gevorderd als markt waar alleen Joodse
bewoners en Joodse marktkoopmannen- en vrouwen toegang
hadden en in 1986, 35 jaar geleden, werd het gedenkteken
Kindermonument/ Markt voor Joden opgericht naast dezelfde
ingang van de voormalige markt. Dit Kindermonument herinnert
aan de inktzwarte jaren waarbij de Joodse bewoners van de
Rivierenbuurt op systematische wijze werden vervolgd en
vermoord.

1941
Aan de leden

Door dezen maakt het Bestuur den
Leden van de Speeltuinvereniging
“Amsterdam Zuid” bekend, dat zij, die
volgens de in de pers gepubliceerde
verordening van joodsche bloede zijn,
hun Lidmaatschap van de speeltuin
vereniging per 1 November 1941 aan den
bode moeten opzeggen. De joodse
kinderen mogen vanaf die datum dus
niet meer op de tuin worden
toegelaten. .
Tevens delen wij den Leden mede, dat het
speelterrein van de Speeltuinvereniging
“Amsterdam Zuid” aan de Gaaspstraat
per 1 November door de

overheid in

beslag is genomen om als joods
marktterrein te worden ingericht.

Hoogachtend, Het Bestuur van de
Speeltuinvereniging “Amsterdam Zuid”

Uit: Speeltuinnieuws, September 1941,

[ Markt voor Joden ]

Het speelplein aan de Gaaspstraat bestaat
20 jaar als in 1941 de Duitse
bezettingsmacht het speelplein vordert als marktterrein waar alleen Joden mogen kopen
en verkopen. Vanaf dan is het Joden niet toegestaan om andere markten te bezoeken.
De tijdelijke markten worden ingesteld als een van de anti- Joodse maatregelen waarbij
de Joodse bevolking steeds verder wordt geïsoleerd en uitgesloten van deelname aan
het openbare leven.
Na de bekendmaking in september 1941 van nieuwe anti-Joodse maatregelen wordt er
door de gemeente gezocht naar geschikte plaatsen voor tijdelijke hulpmarkten waar de
Joodse bewoners hun dagelijkse boodschappen kunnen doen. Deze worden op 14
oktober 1941 aangekondigd en liggen rondom het Waterlooplein, de Transvaalbuurt en
in de Rivierenbuurt , de drie wijken die waren aangewezen als concentratiegebieden
voor Joodse bewoners. Alle drie zijn het met hekken omheinde speelterreinen: de
Oosterspeeltuin aan de Joubertstraat, speeltuin Centrum aan het Waterlooplein en
speeltuin Zuid aan de Gaaspstraat.

Beeld uit Joodse Markt aan de Amsterdamse Gaaspstraat, april/mei 1941. Bron: Stichting Kindermonument.

De speeltoestellen verdwijnen en worden overgebracht naar de Uiterwaardenstraat
waar een tijdelijk speelterrein wordt ingericht. Waar voorheen de opzichter van de
speeltuin toezicht hield, staat nu een agent bij de ingang van het plein in de Gaaspstraat.
Gretha Boom woonde als kind in de Vechtstraat en was getuige van de maatregelen: “
Op een gegeven moment werd de Jodenbuurt in Amsterdam afgezet met prikkeldraad.
Toen de markt voor Joden er kwam, werd er ook langs de hekken van de speeltuin
prikkeldraad gespannen. Al het speeltuig werd van het terrein gehaald.” Uit: Amsterdam
Zuid in Oorlogstijd, Dick Walda, Drukkerij Den Hartog, 1986

Op de drie terreinen is plaats voor 600 handelaren waarbij alleen de meest primaire
levensbehoeften en textielwaren mogen worden verkocht. De ingangsdatum wordt op 3 november
ingesteld met als voorlopige einddatum 1 januari 1942. De aanvragen van marktkooplieden voor
een staanplaats op de markten zijn groot, met name voor de Gaaspstraat omdat de Rivierenbuurt
de grootste koopkracht heeft. Omdat er veel meer kandidaten zijn dan plaatsen, moet er geloot
worden.
Op de aanvraagkaarten van de marktkooplieden die dateren van eind oktober 1941 valt te lezen
op welke markten in Amsterdam de markthandelaren een plaats hadden ingenomen. Het zijn
namen van de bekende markten van Amsterdam: de Albert Cuyp, het Mosplein, de Ten Katestraat,
Lindengracht, Westerstraat, Noordermarkt, Dapperstraat . Op de aanvraagkaart moet worden
aangegeven welke koopwaar voor de aanvrager van toepassing is: levensmiddelen of textielwaren.
Op veel kaarten wordt dit met de hand nader aangevuld: manufacturen, kousen en sokken, zijde en
wollen stoffen, lint, mode artikelen, knopen, corsetten, garen en band, ondergoed,ongeregeld, visch, fruit
en groenten…

Razzia 20 juni 1943, hoek Gaaspstraat- Uiterwaardenstraat.Bron: NIOD

De laatste grote razzia in de Rivierenbuurt had in juni 1943 plaatsgevonden, daarna wonen er geen
Joodse bewoners meer in de wijk. De markt aan de Gaaspstraat blijft met een handvol kramen nog
functioneren tot begin augustus 1943. In augustus wordt deze opgeheven.

Bevrijdingsfeest, Gaaspstraat

1945

1986
werkgroep gedenkteken "markt voor Joden":
Gerrit Golsteijn, Dick Neijssel, Jan Pestman, Gerrie
Grauw, Flip Heil, Theo de Mare

In 1985 is het 40 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd en 1986 het jaar dat 45 jaar
geleden de ‘Jodenmarkt’ werd ingesteld. Ook was er kort daarvoor, in 1983, een
racistische moord gepleegd, op Kevin Duinmeijer. Voor een aantal bewoners,
voormalige verzetsmensen en betrokkenen vanuit de Speeltuinvereniging vormen deze
gebeurtenissen de aanleiding tot het initiatief voor de oprichting van een gedenkteken.
Hun doelstelling: “als een waarschuwing voor onze kinderen dient dit gedenkteken te
herinneren aan de afschuwelijke gevolgen van rassenwaan en fascisme en tevens om
het verzet daartegen in beeld te brengen en hopelijk te stimuleren.” Het ontwerp komt
van Truus Menger: schilder, beeldhouwster en verzetsstrijdster in de Tweede
Wereldoorlog. Het krijgt de naam: Kindermonument/Markt voor Joden.

De boodschap van ons Kindermonument zal door onze
jeugd begrepen worden. Vechten voor een wereld met
een menselijker gezicht is niet zinloos! We zijn het
verplicht aan al die mensen die hun leven hebben gegeven
voor onze vrijheid; aan al die mensen die zijn
weggevoerd .

Gedenk, opdat onze kinderen, ongeacht hun afkomst,
hier altijd met elkaar kunnen spelen. Want als kinderen
met elkaar kunnen spelen, moeten wij als volwassenen
met elkaar kunnen leven.

Wat gebeurd is mag nooit meer gebeuren! Dat vinden wij
allemaal.

Isaäc Komkommer / Dick Scheffer. 3 november 1986

Nu, 35 jaar na de oprichting, klinkt de doelstelling van het
gedenkteken nog altijd even luid. Met als uitgangspunt ‘Wees niet
onverschillig’ wil de Stichting Kindermonument / Markt voor Joden
door middel van educatie aandacht geven aan het toenemend
racisme en antisemitisme.
Op woensdag 3 november staan we stil bij het gedenkteken. Dat
doen we dit jaar samen met het Project Joodse Markten in
Amsterdam 1941- 1943, een project dat onderzoek doet naar de
namen en levens van de marktkooplieden van deze markten en dat
zich op 3 november zal presenteren. Om deze reden staan er op het
speelplein een aantal marktkramen waarop tekst- en beeldmateriaal
te zien zal zijn.
We willen u van harte uitnodigen om aanwezig te zijn bij deze
herdenking. Het pogramma zal dit jaar weer in het speeltuingebouw
mogen plaatsvinden.
Programma:
12.00 Inloop
12.30 Start programma met verschillende sprekers en muziek.
13.30 herdenking bij het monument.
Kindermonument/Markt voor Joden, Gaaspstraat 8,1079 VE
Amsterdam. www.kindermonument.org,
email: info@kindermonument.org. Tel. 020 644 0866
Bloemen en kransen kunt u laten bezorgen bij de speeltuin.

