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Stichting
De Stichting Monument voor de Joodse Kinderen is opgericht op 20 oktober
2016. De stichting heeft tot doel in Laren NH een monument op te richten ter
herdenking van de kinderen en stafleden die tijdens WO II gewoond en of
gewerkt hebben in de Berg-Stichting en door de bezetter zijn gedeporteerd en
vermoord vanwege hun Joodse afkomst.
De Berg-Stichting was van 1911 tot 1965 gevestigd op de plaats waar nu
Scholengemeenschap Laar & Berg staat. Voor de Tweede Wereldoorlog was het
een instelling voor uit huis geplaatste Joodse kinderen. Na de oorlog een tehuis
voor Joodse weeskinderen.
Het initiatief voor dit herdenkingsmonument is genomen door
mw. J.H.C. (Ineke) Hilhorst.
De doelstelling is in de verslagperiode gerealiseerd door het verwerven van
fondsen en schenkingen. Met het oog daarop is aan de Belastingdienst een
beschikking gevraagd de stichting aan te merken als Algemeen Nut Beogende
Instelling, ANBI. De stichting heeft deze status verkregen.
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit mr. M.F. Le Coultre, voorzitter,
mevrouw J.H.C. Hilhorst, secretaris en mr. A.W.A. Joosen, penningmeester.
Het bestuur heeft voor de jaarrekening besloten het boekjaar te verlengen. Het
eerste boekjaar betrof daardoor de periode vanaf de oprichtingsdatum tot 31
december 2017. Dit verslag betreft dezelfde periode. Het bestuur heeft in de
verslagperiode 7 maal vergaderd. Tussentijds heeft er veelvuldig overleg per
mail en telefoon plaatsgevonden.
Comité van Aanbeveling
Er is een Comité van Aanbeveling ingesteld met een brede samenstelling. De
leden ervan hebben een uiteenlopende maatschappelijke positie en
levensbeschouwelijke achtergrond. Deze samenstelling heeft het draagvlak
voor het oprichten van het monument versterkt. De Joodse gemeenschap is in
het Comité vertegenwoordigd en bij het oprichten van het monument actief
betrokken, evenals het bestuur en de gemeenteraad van Laren. Hetzelfde geldt

voor de Scholengemeenschap Laar & Berg, die is gevestigd op de plaats waar
voorheen het gebouw van de Berg-Stichting stond, aan de Langsakker in Laren
NH.
Monument en Reitsemaplantsoen
Het Monument voor de Joodse Kinderen bestaat uit een cortenstalen
kunstwerk van 3.40 meter hoog. Het ontwerp is van de Nederlandse
kunstenaar Lon Pennock. Op een aparte plaquette zijn de namen gegraveerd
van de 48 kinderen en 4 stafleden van de Berg-Stichting die tijdens de
Holocaust zijn omgebracht.
Bij de onthulling op 20 april 2017 zijn 450 belangstellenden en genodigden
ontvangen door burgemeester Elbert Roest. Onder hen bevonden zich de
ambassadeur van Israël Shir On, opperrabbijn Jacobs, hulpbisschop Hendriks,
familieleden van Berg-Stichting oprichter Sally Berg en vele oud-Berg-Stichting
bewoners uit Nederland, Europa, de Verenigde Staten en Israël. Oud-bewoner
Maurits Cohen was een van de sprekers.
Van de ruim 100 pupillen en stafleden die aan het begin van de bezetting in de
Berg-Stichting woonden, heeft een 60-tal de oorlog overleefd. Zij hadden dit te
danken aan het moedige optreden van de niet-Joodse directeur Jan Reitsema.
Het plantsoen waar het monument staat, is naar hem vernoemd. Het
naambord van het Reitsemaplantsoen is onthuld door wethouder Ton Stam.
Publiciteit
Radio, televisie, de landelijke en de regionale pers deden verslag van de
indrukwekkende en ontroerende bijeenkomst, georganiseerd door de
Stichting, Leo Janssen en Mariëtte Nieuwboer in samenwerking met de
gemeente Laren en de leerlingen van Scholengemeenschap Laar & Berg.
Cineast Jan Grijpink maakte een film van de onthulling.
Tegelijkertijd verscheen, in een oplage van 2000 stuks, het boekje ‘De slag om
de Berg-Stichting’, waarin de geschiedenis van de Berg-Stichting en haar
bewoners is beschreven door Ineke Hilhorst, Teun Koetsier en Elbert Roest. De
vormgeving is van Studio Berry Slok. Uitgeverij Van Wijland 2017 ISBN 978-9077285-42-8 NUR 693.
Ineke Hilhorst, Leo Janssen en vormgever Berry Slok stelden een
herinneringsboekje samen van de onthulling. Onder de titel ‘Monument voor
de Joodse Kinderen’ verscheen het in 2017 in een oplage van 500 stuks bij
uitgeverij Van Wijland ISBN 978-90-77285-44-2.

Jaarrekening
Op 27 februari 2018 heeft het bestuur de jaarrekening 2016-2017 goedgekeurd
en vastgesteld. Met grote dank aan allen die op enigerlei wijze aan het tot
stand komen van het Monument hebben bijgedragen, heeft het bestuur
vastgesteld dat de primaire doelstelling in de verslagperiode is bereikt.
Dank
Het monument voor de Joodse Kinderen is mogelijk gemaakt dankzij de gulle
donaties en de hartverwarmende steun en grote inzet van velen. Om hen te
bedanken is het herinneringsboekje samengesteld. Een tastbare herinnering
aan een bijzonder moment in de geschiedenis van Laren, waar 70 jaar na dato
recht is gedaan aan slachtoffers van de Holocaust.

