Verslag Kinderherdenking 6 april
Op woensdagochtend 6 april hebben de leerlingen van de van der Muelen Vastwijkschool hun
wensen in de wensboom gehangen, die zoals gebruikelijk weer bij het Monument staat.
Daarna begon de Kinderherdenking.
De Kinderherdenking werd, na het openingswoord van Vincent Kuitenbrouwer, geopend door
wethouder Meliani, die burgemeester Halsema verving, die recent positief is getest. Zij besloot haar
verhaal met het gedicht van Gerrit Portengen; ‘Een enkele reis Ellendeburg’ Gerrit Portengen was
met zijn vrouw aanwezig bij de Kinderherdenking.
Dit jaar was Salo Muller uitgenodigd. Hij kwam in de Tweede Wereldoorlog vanuit de Kindercrèche,
tegenover de Hollandse Schouwburg in Amsterdam, in diverse onderduikgezinnen terecht. In een
stevig en ontroerend verhaal gaf hij aan hoe moeilijk en zwaar dat voor hem was als jongetje van 6
jaar. Zo werd zijn verjaardag nooit gevierd, kreeg hij nooit een knuffel of werd hij nooit ingestopt
voor het slapen gaan. Ook moest hij een aantal keren verkassen, omdat hij dreigde verraden te
worden. Heftig was zijn verhaal hoe een jongen, met het syndroom van Down, met een hooivork om
het leven werd gebracht, omdat hij dreigde Salo te verraden.
Na de oorlog werd hij bij zijn oom en tante opgevoed, omdat zijn ouders in de oorlog zij vermoord.
Het was voor hem een belangrijk moment dat zijn tante hem op een dag vertelde dat hij nu papa en
mama tegen hen mocht zeggen.
Salo Muller vervolgde zijn verhaal met te vertellen hoe hij na de oorlog ontzettend hard gewerkt
heeft om zijn leerachterstand weg te werken. Uiteindelijk werd hij fysiotherapeut en kwam bij Ajax te
werken. Daar heeft hij veel beroemde spelers op zijn behandeltafel gehad. Ook memoreerde hij nog
kort zijn actie om van de Nederlandse Spoorwegen een compensatie te krijgen voor de activiteiten
van de NS gedurende de oorlogsjaren.
Na het verhaal van Salo Muller kwamen er veel vragen van de leerlingen. Vragen waaruit duidelijk
werd dat zij zeer goed hadden geluisterd en zich goed hadden kunnen inleven in zijn verhaal.
Vervolgens liepen de ca. 260 leerlingen onder begeleiding van de politie naar het Monument aan de
Ossenmarkt. Daar werden door de leerlingen gedichten voorgelezen en vertelde Corry Alberts over
haar ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast legde zij uit wat de betekenis van het
Monument is, en het verhaal dat Mevrouw Buma met haar beeld van de ‘lege soldatenjas’ heeft
uitgebeeld. Ook lichtte zij de tekst van Mies Bouhuys toe, die op het Monument staat.
Tenslotte legden de leerlingen ieder een bloem bij het Monument. Rond 11.30 werd de
Kinderherdenking 2022 afgesloten.

