Op woensdag 3 november 2021 vond de herdenking plaats bij het Kindermonument in de Gaaspstraat om alle
bewoners van de Rivierenbuurt te herdenken die het slachtoffer werden van het Nazi- regime tussen de jaren
1940 en 1945. Met ingang van 3 november 1941 werd het speelplein voor kinderen verboden terrein, net zoals
dat gebeurde in de speeltuinen in de Joubertstraat (Transvaalbuurt) en op het Waterlooplein. Het plein werd een
marktterrein, waar alleen Joodse bewoners en markthandelaren mochten komen. Voor hen waren de
Amsterdamse dag- en weekmarkten ook verboden terrein geworden, markten waar de Joodse bewoners en
markthandelaren eeuwenlang een vertrouwde en vanzelfsprekende plaats hadden gehad en er hun dagelijkse
boodschappen deden.
Het jaar 2021 is hierbij een heel bijzonder jaar: dit jaar viert de Speeltuinvereniging haar 100-jarig bestaan, het
Kindermonument werd 35 jaar geleden onthuld en het is 80 jaar geleden dat de Markt voor Joden werd
ingesteld. Om deze reden was er tijdens de herdenking extra aandacht voor de Joodse marktkoopmannen- en
vrouwen die op deze markten stonden: op het plein stonden vijf marktkramen met tekst- en beeldmateriaal over
een aantal markthandelaren .

Gerrie Golsteijn was de eerste spreker en hij sprak over zijn vader, die zich in 1985 actief heeft ingezet namens
de Collectieve Vereniging van Ambulante Handel (CVAH) om het monument te helpen realiseren. Hij vertelde
ook over zijn grootvader, koopman op het Waterlooplein, en diens familie die het slachtoffer werden van de
vervolging en vernietiging door de Duitse bezetters.
Flora Breemer, lid van het dagelijks Bestuur Amsterdam Zuid, sprak vervolgens over het belang van het
herdenken in het licht van de huidige samenleving, de opdracht om elkaar te (blijven) ontmoeten, naar elkaar
om te zien en niet onverschillig te zijn.
Sarah Oostenbrink sprak om te vertellen over de markthandelaren en de Markten voor Joden. De marktkramen
op het plein komen voort uit het project Joodse Markten in Amsterdam 1941- 1941, een herdenkings- en
onderzoeksproject dat de Joodse markthandelaren die een aanvraag deden voor de drie markten (Gaaspstraat,
Joubertstraat en het Waterlooplein) zichtbaar maken.
Rabbijn van der Vorst nam ook het woord om zijn persoonlijke verhaal te vertellen over zijn deportatie en zijn
ouders die het slachtoffer werden van de vervolging. Zijn moeder is nooit teruggevonden. Tot slot deelde Dhr
Manassen zijn verhaal over zijn onderduik tijdens de bezetting.
Toos van der Made en accordionist Piet Schmidt van het Amsterdams Volkskoor speelden het lied ‘Amsterdam
huilt’.
Hierna vond de herdenking plaats bij het monument waarbij de leerlingen van groep 8 van Kindcentrum de
Catharina aanwezig waren.
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Wij willen graag alle aanwezigen en sprekers danken voor hun komst en voor de bloemen. Vooral na zo’n lange
tijd zonder publieke bijeenkomsten en herdenkingen was het heel bijzonder om weer samen te kunnen
herdenken. Ook danken wij de leerlingen en leerkracht van groep 8 van Kindcentrum Catharina die allen een
roos hebben gelegd met een persoonlijke boodschap. En de hulp en inzet van de vrijwilligers en medewerkers
van de Speeltuin en alle anderen was onmisbaar op deze dag!
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