
We zoeken namen van deze kinderen op de klassenfoto’s. 
Is bekend welke kinderen op de Nieuwe Keizersgracht woonden? 
Zijn er contactgegevens met nabestaanden te achterhalen? 

Wij zijn als bewoners van de Nieuwe Keizersgracht bezig zijn met een herdenkings-
herinnerings project, genaamd: 
De Schaduwkade, de Nieuwe Keizersgracht herdacht. 
(zie www.schaduwkade.nl.)  

De gegevens die we hopen te krijgen zullen met uw instemming ook worden 
toegevoegd aan joodsmonument.nl, hét digitale monument van de joodse 
slachtoffers van het nazi-regime. Voor zover die daar niet al bekend zijn. 

De eerste klassenfoto is van de peuterschool aan de Plantage Muidergracht, 
Amsterdam, en is uit 1937-’38.
Op de volgende pagina staan namen van enkele kinderen. En een uitvergroting van 
de middelste groep kinderen. 
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Bovenste rij v.l.n.r. Middelste rij v.l.n.r. Onderste rij v.l.n.r.

1.Bendix v. Zuiden 1, 2, 3 en 4 onbekend 1. Jongetje Mozes

2.onbekend 5. Bennie Slager 2. Chammie Mozes

3. onbekend 6. Carry Aldewereld 3. Saly Solomon (overlever)

4. Jaap Sajet (overlever) 7. 8. en 9. onbekend 4. onbekend

5. onbekend 10. Louise Redisch 
(weesmeisje 
Rapenburger straat)

5. Appie Winnik (overlever) 

6. Jaapje Del Canho 6,7,8, onbekend

7. 8. onbekend 9 Nettie Polak

9. Corry? De 2 meisjes aan de zijkant 
zijn onbekend

10. onbekend

In de klas zat ook Sonja Witzenhausen en een Sonja Morpurgo (was dat het 2e 
weesmeisje? En niet Corrie P.? Sonja zat in het Port. weeshuis. 
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Deze foto is van ’38-’39-40 van de Fröbelschool, Kennis & Godsvreugd, Nieuwe 
Keizersgracht 48. Het was het jaarlijkse toneelstukje dat werd opgevoerd in het 
gebouw van de Handwerkers Vriendenkring, hoek Roeterstraat/Nieuwe 
Achtergracht, zodat alle ouders konden komen kijken. De middelste twee meisjes 
zijn Clara Bing en Carry Aldewereld, de eerste met een bontje om, de tweede met 
een mooi ensemble, uitgedost als dametjes die met elkaar moesten babbelen. 

V.l.n.r.:
1.! onbekend
2. ! onbekend
3. ! David waterman (nu Dave Parker)! (overlever)
4. ! onbekend
5. ! onbekend 
6. ! Sara Bing - Nieuwe Keizersgracht 20-1
7. ! Carry Aldewereld - eigenaar van deze foto, C. Steinmetz-Aldewereld
8. ! Corrie… (weesmeisje?)
9. ! Esther Hamburger
10. ! onbekend
11. ! onbekend
12. ! Nettie Polak
13.    Rozetje Dasberg (overlever)
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Dit is een klassenfoto van de lagere Palache school in de Lepelkruisstraat, 
Amsterdam. Met juffrouw Lizzie Polak. 
Wie er op de foto staan is (nog) niet bekend. 
Heel graag ook zoveel mogelijk informatie als iemand wordt herkend. 
Deze foto is uit het begin van de oorlog, alle kinderen en de juffrouw met sterren 
op. 

De volgende klassenfoto stuur ik mee, niet omdat de namen niet bekend zijn, maar 
wellicht wil iemand contact zoeken en dan kunnen wij als contactadres even 
fungeren. 
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