
De Plaquettes op nr. 24 
 

In augustus 2002 kwamen wij – Jacob Kohnstamm 
en Beatrijs Stemerding – op de Nieuwe 
Keizersgracht 24 wonen. Wij waren heel blij met 
ons nieuwe huis maar realiseerden ons ook dat er 
een grote schaduw over deze gracht hangt door de 
gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Niet voor niets werden de ‘ Nieuwe Grachten’ tot 
aan WO2 de ‘Jodengrachten’ genoemd. 

Er woonden heel veel Joodse mensen op de Nieuwe Keizersgracht waarvan het merendeel 
tijdens de oorlog naar kampen is gedeporteerd en daar is vermoord. Wij gingen er dan ook vanuit 
dat er een grote kans bestond dat dit ook in ons huis het geval was geweest en als dat zo zou 
blijken te zijn, wilden we de toenmalige Joodse bewoners herdenken door het plaatsen van een 
plaquette op ons huis. 

Jaren gingen voorbij voordat we dit plan ook daadwerkelijk uitvoerden.   

In de zomer van 2009 was er een concrete aanleiding waardoor Jacob op zoek ging naar de 
eventuele Joodse bewoners van ons huis. Dat bleek veel eenvoudiger dan we hadden gedacht. 

Op Joodsmonument.nl vond hij de namen van de Joodse familie Kok-Vleeshhouwer die tot aan 
hun deportatie in december 1942 op de tweede verdieping van ons huis woonde. 

De ouders en twee zoons waren omgebracht in de kampen Auschwitz en Mauthausen maar er 
was  een ‘overlevend kind’.    

Als dat kind nog steeds in leven was, wilden we uiteraard haar of zijn toestemming vragen voor 
het plaatsen van een herdenkingsteken. Jacob raadpleegde het Joods Maatschappelijk werk en 
hem werd aangeraden een oproep te plaatsen in het blad ‘Aanspraak’  van de Pensioen- en 

Uitkeringsraad dat door Joodse Nederlanders over de hele wereld 
gelezen wordt. 

Op 28 augustus 2009 kwam het blad uit en op diezelfde dag belde een 
Amsterdamse nicht van het overlevende gezinslid, dat bleek Betty van 
Essen-Kok  te zijn, inmiddels 85 jaar oud en al sinds 1965 wonende te 
Jeruzalem. 

Een ontroerend telefoongesprek met Betty volgde. Vanaf dat moment 
kwamen wij met ons drieën in een bijzonder proces terecht dat 
uitgemond is in een bijeenkomst en ceremonie op 13 december 2009 
waarop Betty – in aanwezigheid van meer dan honderd door haar 
genodigden- twee plaquettes op de voorkant van ons huis heeft 
onthuld ter herdenking aan haar ouders en broers en aan degenen die 
haar gered hebben. 
 

Er is een boekje uitgebracht met de teksten van de toespraken –
waaronder van Betty zelf- die op de bijeenkomst zijn gehouden en met 
prachtige foto’s van Betty’s ouders en broers en van haar redders. 



U kunt het boekje downloaden van de site., ook de Engelse versie ervan.  

Bij de ceremonie voor ons huis waren ook verschillende bewoners van de Nieuwe Keizersgracht 
aanwezig en dat heeft uiteindelijk geleid tot een initiatief –onder leiding van Suzanne Rodrigues 
Pereira –  om ook de vermoorde Joodse bewoners van hun huizen te gedenken. 
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