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Genealogisch onderzoek naar 
joodse families 

Gewoonlijk lopen de generaties in een genealogie in Gens Nostra door tot de 
begintijd van de Burgerlijke Stand, mede omdat in Nederland over het alge
meen relatief eenvoudig de genealogische basisgegevens zijn terug te vinden. 
Uitzonderingen zijn echter af en toe mogelijk. Elke joodse familie kent slacht
offers in de tweede wereldoorlog: alleen al in Nederland waren dat er ruim 
100.000. Voor de redactie van Gens Nostra was dit onder meer reden om enkele 
joodse genealogieën in dit dubbelnummer te bundelen en de generaties in die 
genealogieën de ruimte te geven tot diep in de twintigste eeuw. De dramatiek 
van deze oorlog is zo ook in deze genealogieën terug te vinden. 

Daarnaast geven ze ook een beeld van de specifieke problemen die men tegen
komt bij onderzoek naar joodse families. Al met al verdient joods genealogisch 
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onderzoek extra aandacht. Met 
dit themanummer hopen wij 
daaraan bij te dragen. Rond de 
gepresenteerde genealogieën 
zijn verschillende elementen 
te vinden die mogelijk kun
nen helpen bij dat (en ander) 
onderzoek. De inhoudsopgave 
achteraan kan het terugvinden 
vereenvoudigen. 

Redactie Gens Nostra 

Huwelijkscontract (ketoeba) 
19 november 1789 van Refaël, zoon 
van Choweïr J osefHalevi en Sjeine, 
dochter van Natan Hakohen (zie 
Brandel IIb, pag. 437) 
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Het portret van ... 1 

[Coenraad Stolberg en 
Rimkje Hylkes Hylkema] 

DOORJ.J. GROENEVELD 

Coenraad Stolberg, geb. Leeuwarden 26-10-1826, koetsier, rentenier, overl. Arum {Wonseradeel) 
2-6-1912, zn. van Mathias Stolberg, sjouwerman, morgenwekker, en Maria Boshuyer, tr. Scho
terland 1-2-1857 RimkjeHylkes Hielkema/Hylkema, geb. Schoterland 5-1-1834, overl. Oudeschoot 
(Schoterland) 4-7-1898, dr. van Hylke Doekeles Hielkema/Hylkema, arbeider, tuinder te 
Oranjewoud, en Aaltje Rimkes Haanstra. 

Coenraad, rooms-katholiek, en Rimkje, doopsgezind, hadden een bewogen leven. Zij had
den samen dertien kinderen, waarvan vier overleden als baby en twee als jongvolwassenen. 
De overigen, drie jongens en vier meisjes, trouwden. Coenraad werkte als Koetsier bij de 
eveneens gemengd gehuwde, schatrijke, doch kinderloze Pieter Heringa Cats, die woonde op 
de buitenplaats Klein Jagtlust te Oranjewoud. Na diens overlijden in 1880 erfde Coenraad f 
50.000, waarna hij ging rentenieren. Meerdere personeelsleden kregen voor die tijd ongelo
felijke erfenissen. 2 

Coenraads vader was te Amsterdam geboren als Salomon Levy tussen 1777 en 1785, zoon van 
Levy Salomon en Maria Meijer. Hij nam in 1811 aldaar de familienaam Degen aan. Na zijn hu
welijk in 18213 ging hij over tot het rooms-katholieke geloof en heette hij voortaan Mathias 
Stol berg. 

De foto's zijn gemaakt door R. Lammers te Drachten rond 1880, maar vermoedelijk ter gele
genheid van het 25-jarig huwelijk in 1882. Van hem zijn ook foto's van Oranjewoud bekend. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 59 (2004), pag.14-15. 
2. R. L.P. Mulder-Radetzky en B. H . de Vries, Geschiedenis van Oranjewoud: van vorstelijk lustslot tot voor

name buitenplaatsen, Alphen aan de Rijn 1989. 
3. Leeuwarden Burgerlijke Stand huwelijksakte, d.d. 11-2-1821. 
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Bouwstenen voor joods genealogisch onderzoek 

Voor hen die zich in eerste instantie willen oriënteren op de geschiedenis van de joden in Ne- 1 
derland is er het gelijknamige boek vanJ.C.H. Blom e.a., uitgegeven in Amsterdam in 1995. 

Onder meer een overzicht per vestigingsplaats geven Jozeph Michman, Hartog Beem en Da- . 
vid Michman in: Pinkas - geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland, Ede 1992. 

Bij de in de loop van de eeuwen binnengekomen joden worden twee hoofdgroepen onder
scheiden: de sefardische (voornamelijk afkomstig uit Spanje en Portugal) en de asjkenazische 
(afkomstig uit Midden- en Oost-Europa). Over de eerste groep gaat R. G. Fuks-Mansfeld, De 
Sefardim in Amsterdam tot 1795: Aspecten van een joodse minderheid in een Hollandse stad, Hilversum 
1989. 

De site van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie is: http://www.nljewgen.org/ 
en deze vereniging geeft een tijdschrift uit, Misjpoge. Een speciale uitgave van de vereniging 
is: T. Spaans-van der Bijl, met bijdragen van I.B. van ereveld, Handleiding voor joods-genealogisch 
onderzoek in Nederland, z.pl. 1997. Deze handleiding is een grote hulp bij archiefonderzoek. 
Daarnaast heeft deze vereniging nog tientallen andere publicaties uitgegeven, onder meer 
overzichten per provincie van joodse inwoners tot 1813. 

Vanuit de website http://dutchjewry.huji.ac.il/maindutch/upload/genealogy/main. J 
html is een scala aan vertakkingen te vinden die leiden tot grote hoeveelheden informatie. 
Bijvoorbeeld via de Nederlands Joodse Genealogische Data Base naar 'Trouwen in Mokum' , 
een digitale versie van het gelijknamige boek van Dave Verdooner en Harmen Snel, waarin alle 
joodse huwelijken in Amsterdam tussen 1598 en 1811 (voor zover bekend) zijn opgenomen. En 
naar persoonlijke home pages, zoals die van Reinier en Dirkje Bobbe met een groot aantal ge
nealogieën, zie http://home.wxs.nl/-bobbeooo/bobbe-home.htm of naar informatie over 
de Surinaamse joden. Het 'In Memoriam' deel van de website is gebaseerd op gegevens van de 
Oorlogsgravenstichting en bevat de namen van de vanuit Nederland gedeporteerde joden van 
wie geen graf bekend is. Vanuit een persoonlijk initiatief is http://www.joodsmonument. 
nl/index.php?lang=en opgezet, waar per adres bewoners in gezinsverband zijn vermeld. 

De Bibliotheca Rosenthaliana maakt deel uit van de bibliotheek van de Universiteit van 
Amsterdam en is - inclusief catalogus - te vinden op http://cf.uba.uva.nl/nl/collecties/ro
senthaliana/index.html. 

Voor internationaal onderzoek is http://www.cyndislist.com/jewish.htm een goed start
punt. 

Op het internet zijn vele sites te vinden met betrekking tot Joodse genealogie. Uiteraard zijn 
op de algemene genealogische sites zoals www.genlias.nl gegevens te vinden, maar hieron
der vindt u een overzicht van even zoeken op het web. De onderstaande linken (niet allemaal 
gecontroleerd) zijn slechts een fractie van het totaal aantal mogelijke sites. 

Algemeen 
http://www.wazamar.org/gen-links/b-Joden.htm 
Digitaal monument: http://www.J'oodsmonument.nl/ 
In Memoriam Lezecher: http://dutchjewry.huji.ac.il/maineng/search.html '} 
Family Tree Collection: http://www.dutch-jewry.org/search/search-tree/search.htm 
Joods onderzoek: http://geneaknowhow.net/faq/ onderzoek/joods-onderz.htm 
Internationaal: http://www.jewishgen.org/ 
Kamparchieven: http://www.kamparchieven.nl/ 
Auschwitz: http://www.auschwitz.nl/holocaust/kampen.html 
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Per regio 
Groningen: http://www.jodeningroningen.nl/ 

- Groningen: http://www.martinistad.net/jodeningroningen/index.htm 
Sittard e.o.: http://members.home.nl/w. brasse/genealogie-joods.htm 
Rolde: http://www.hratering.nl/ Articles/J odeninRolde.h tml 
Friesland: http://www.tresoar.nl/mmtresoar /main/ ask-sam-simpel.jsp?lang=nl&pagi 

na=jdsdb&stylesheet=collectie.css 
Zwolle: http://www.zwolle4o-45.nl/ jodenvervolging.html 
Zwolle: http://www.judaica-zwolle.nl/pagina.php?id=9 
Arnhem: http://home.hetnet.nl/-mayerhirsch/arnhemdood1.html 
Wageningen: http://www.joods-wageningen.nl/gedenkteken.asp 
Westerbork: http://www.bevrijdingintercultureel.nl/turksjood.html 
Maastricht: http://www.xs4all.nl/-marleenm/maastricht.html 
Nijmegen: http://home.planet.nl/-kees.leseman/nmoorlog.html 
Achterhoek: http://www.nigdeachterhoek.nl/ 

_. Amsterdam: http://www.hhit.hsholland.nl/sammeta/tx126.htm 
..-,, Amsterdam: http://www.annefrank.org/content.asp?PID=5o2&LID=1 

Den Haag: http://historie.denhaag.org/joods.htm 
Middelburg: http://www.synagoge-middelburg.nl/html/geschiedenis.html 
Utrecht: http://www.hetutrechtsarchief.nl/ onderzoekstips.asp?sub=informatie+op+o 

nderwerp&gids=grensverleggers&ID=24 

Bijzondere onderwerpen 
besnijdenisregisters 

Nijkerk: http://shum.huji.ac.il/-dutchjew/genealog/Boekje/boekje.htm 
Friesland: http://www.tresoar.nl/mmtresoar / main/ask-sam-sim pel.jsp?lang=nl&pagi 

na=jdsdb&stylesheet=collectie.css 
.,,. Groningen (prov.): http://www.jodeningroningen.nl/nl/genealogie/ 

huwelijksgegevens 
~ Amsterdam: http://www.dutch-jewry.org 

Friesland: http://www.tresoar.nl/mmtresoar /main/ask-sam-simpel.jsp? lang=nl&pagi 
na=jdsdb&stylesheet=collectie.css 

begraafgegevens en begraafplaatsen 
" Algemeen: http://home.hetnet.nl/-mayerhirsch/guteort.html 
~ Muiderberg: http://www.dutch-jewry.org/ Asap/Muiderb/muidr-search-form.asp 

Culemborg: http://www.nljewgen.org/content/culemburg.html 
Arnhem: http://home.hetnet.nl/-mayerhirsch/moscowa.html 
Zutphen: http://www.kijkopzutphen.nl/Begraafplaats-joods.htm 
Ouderkerk a/d Amstel: http://www.bma.amsterdam.nl/adam/nl/groot/bethhaim.html 
Barneveld: http://www.barneveld.nl/index.asp?p=http:/ /www.barneveld.nl/tDocu-

menten/detail.asp?pKey1=261 
Smilde: http://home.deds.nl/-dhuizinga/joodsebegraafplaatssmilde/ 

,,. Groningen: http://www.historiejoodsgroningen.nl/n/begraafplaatsen/moesstraat/in
dex.php 

Enkhuizen: http://www.schiltmeijer.nl/Plaatsnamen/Begraafplaatsen/Joodsebegrplt
sEnkhuizen.htm 

Hoogeveen: http://members.home.nl/albertmetselaar/joodgra.htm 
Tilburg: http://www.historietilburg.nl/tijdschrift/6.3/z71.htm 
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Vollenhove: http://www.henkvanheerde.nl/vollenhove/Di versen/joodsebegraafplaats. 
htm 

Wageningen: http:/ /www.oudwageningen.nl/joodsebegraafplaats.html 
Amersfoort: h ttp://www.krates.nl/foto/begraafplaats/ Amersfoort/} oodse%20 begraafpl 

aats%20Amersfoort/index.html 
Middelburg: http://www.dodenakkers.nl/plaatsen/joodsmiddelburg.html 

Diverse genealogische homepages zijn te vinden via: 
http://www.snunit.k12.il/sachlav/dutch/maindutch/upload/genealogy/Persoonlijke
koppe1ingen.html 
Joodse familiedossiers: http://www.streekarchiefbommelerwaard.nl/ zoeken/ in venta

ris/ inventaristotaah. php?a-n=171 

Schweizerische Vereinigungfür jüdische Genealogie (SVJG) 

De SVJG heeft dankzij de inzet van Ron 
Epstein een nieuwe toegang tot internet ge
kregen. De homepage bevat vijf onderver
delingen, waarvan er één gewijd is aan het 
eigen tijdschrift Maajan-Die Quelle. Hier kan 
men zowel de inhoudsopgaven van alle afle
veringen raadplegen (voor iedereen toegan
kelijk) als de complete afleveringen (alleen 
voor leden) inzien. 

www.svjg.org 

Als 'startportal' voor joods onderzoek wordt 
de website van Stephen Morse aanbevolen: 

http://www.stephenmorse.org/ 
http://www.stevemorse.org/ 

[Maajan-Die Quelle, Heft 78, zo. 
Jg., 1. Quartal, März 2006, pag. 2722. 

Op pag. 2723 staan meer internet-tips, 
zoals voor Joodse begraafplaatsen in Polen: 

www.kirkuty.xip.pl/index.htm] 

Nieuw Instituut voor Joodse Genealogie 

Begin februari 2006 heeft het International In
stitute for J ewis h Genealogy and Paul J acobi Center 
in Jerusalem zijn deuren geopend. Het is ge
ïntegreerd met de Joodse Nationale- en Uni
versiteits-Bibliotheek in Givat Ram (Jerusa
lem). Het is een non-profit organisatie met 
als belangrijkste doelenstellingen 1. joods 
genealogisch onderzoek te bevorderen en op 

universitair niveau te doceren, en 2. de joodse 
genealogie tot een erkend academische dis
cipline binnen de joodse studies te maken. 
E-mail: 

info@IIJG.org 

[Maajan-Die Quelle, Heft 78, 

März 2006, pag. 2724] 

16kwartierenvanLoude]ong(1914-2005) 

Lou (ook wel Loe) de Jong is vooral bekend geworden door zijn uit veertien delen bestaande 
werk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog dat algemeen wordt be
schouwd als het standaardwerk over Nederland en Nederlands-Indië in de Tweede Wereld
oorlog. Ook werd hij bekend van de serie "De Bezetting" die tussen 1960 en 1965 op de Ne
derlandse televisie werd uitgezonden. Met dank aan de heer M.M. Plemper te Huizen voor 
informatie omtrent de familie Serlui. 
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16 
PHILIP HARTOG 

DEJONG 
zn. van Hartog Philip 

en Betje Wolf 

geb.Amsrerdam 
ca.1786 

ovcrl. Amsterdam 
zs-3-1869 

17 
SARA(SAART)E) 

SALOMON (BLOM) 
dr. van Salomon 

Narhan en Hester 
Moses 

geb.ca. 1791 

overl. Amsterdam 
5-10-1868 

otr. Amsterdam 1-6-1810 

MOSES PHILIP 
DEJONG 

diamanttoersteller 

8 

18 19 
LEVI) ARON BELETJE ARON 

VISJAGER BARMHARTIGHEID 
zn. van Aron Emanuel dr. van Aron Isaac en 

Visjager Esther Watervrouw 
en Ebgel Gadalja 

viskoper, werkman, schoonmaakster 
visschoonmaker 

geb. Amsterdam 

ca.1798 

over!. Amsterdam 

geb. Amsterdam 

ca.1793 

ovcrl. Amsterdam 
25-10-1854 4-10-1874 

(oud 70 jaar!) (oud 86 jaar!). 

rr. Amsterdam 9-12-1818 

ENGELTJE LEVIJ 
VISJAGER 

naaister 

geb. Amsterdam 14-6-1817 geb. Amsterdam 3-9-1823 
over 1. Amsterdam 30-10-1877 over!. Amsterdam 15-3-1868 

tr. Amsterdam 18-6-1845 

LEVIEDEJONG 

melkslijter 

geb. Amsterdam 25-11-1848 
over 1. Amsterdam 31-3-1930 

io 

MOSES MEIJER 

SERLUI 

z n. van Meijer 

Salomon Zerlowie en 
Sara Joseph Cohen(no) 

geb.Worms 
okt./nov.1773 

overl.Amstcrdam 
29-6-1824 

21 22 2~ 

SARAMACHIELS GOUDSCHALK(larer: MIETJEJACOBLEVY 

BACHER(BACHOER GODFRIED)MOZES (POSTHUMUS) 

dr. van N.N. en Judith LEVY (later: VAN DER dr. van Jacob Levy en 

Abraham van Colm POORTEN) HannaJacob 
zn. van Moses Levy en 

DinaElkan Reyn ita 

kaarsenmakersbaas 

geb.Amsterdam geb. Maarssen geb. Amsterdam 
1776 ca.1784 ca.1790. 

over]. Ams terdam over\. Amsterdam 
21-8-1843 31·M856 

oer. Amsterdam 2-5-1800 otr./cr. Amsterdam 2/18-3-1810 

SAMUELMOSES 
SERLUI 

melkslijter 

10 

NANNETTE 
VAN DER POORTEN 

dienstbode 

geb. Amsterdam ca. 1802 geb. Amsterdam 22-8-1812 
overl. Amsterdam 22-5-1875 over 1. Amsterdam 23-1-1899 

tr. Amsterdam 10-11-1852 

SARAH SERLUI 

geb. Amsterdam 26-12-1853 
over 1. Apeldoorn 7-9-1929 

tr. 

GODFRIED DE JONG 

diamantslijper, winkelier 

geb. Amsterdam 17-8-1891 
overl. Sobibor 4-6-1943 

tr.Zaandam 

PROF. DR. LOUIS (LOE, 
geb. Amsterdam 24-4-1914, 

redacteur De Groene Amsterdammer 1938-1940, 
directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 

hoogleraar Erasmus
tr. (1) Amsterdam 6-9-1939 Catharina Elisabeth (Liesbeth) Cost 

over 1. Amsterdam 25-2-1980, dr. van mr. Willem Frederik 
tr. (2) Riel van Duuren 
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24 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 
EMANUELISAAC AALTJEHARTOG GERRITJACOB (AN)NAAT}ESIMON JACOBISAAC(bijKB ROOSJEHARTOG 

ALENG LAMON APPELBOOM NIEWIT 2.4-10-1856 toevoeging LAMON 

zn. van Isaac Samuel dr. van Hartog Meijer zn. vanJacobAbraham dr. van Simon Joseph DE WOLFF) dr. van Hartog Meijer 
en Roosje Abraham Lamon en Appelboom en en Branco Harrog zn. van MoscsJacob en Lamon en 

Judith Meijer Moses Judic Samuel Betje Isaac Blutz Judith Meijer Moses 

fruitventer, koopman 

geb. Amsterdam 
ca.1794 

koopvrouw 

geb. Amsterdam 
ca.1793 

klerenkoper 

geb.Amsterdam 
ca.1788 

geb.Amsterdam 
ca.1794 

overl. Amsrerdam overl. Amsterdam over 1. Amsterdam 
14-10-1881 23-1-1858 19-1-1867 

rr. Amsterdam 26-7-1820 

ISAAC EMANUELALENG 

diamantslijper, koopman 

tr. Ams terdam zo-12-1815 

BRAN(C)KO GERRIT 
APPELBOOM 

13 

sjouwer, venter 

geb. Amsterdam 
ca.1807 

naaister 

geb. Amsterdam 
ca. 1798 

overl.Amsterdam overl. Amsterdam 
14-11-1876 3-1 2-1862 

tr. Ams terdam 30-11-182.5 

HARTOG JACOB ISAAC 
(bij K. B. 24-10-1856 toe

voeging DE WOLFF) 

koopman 

14 

30 

ROOSJE ALENG 

naaister 

geb. Amsterdam 19-4-1824 geb. Amsterdam 23-3-1819 geb. Amsterdam 19-7-1830 geb. Amsterdam 6-2-1830 

31 

15 

over 1. Amsterdam 17-10-1889 over 1. Amsterdam 1-4-1896 

tr. Amsterdam 29-4-1846 

overl. Amsterdam 13-2-1895 over 1. Amsterdam 22-8-1902 

tr. Amsterdam 2-11-1853 

SAMUELALENG JANSJE DE WOLF 

diamantbewerker, diamantslijper 

geb. Amsterdam 30-9-1862 
over 1. Amsterdam 18-3-1943 

geb.Amsterdam 20-12-1865 
overl. Sobibor 9-4-1943 

tr. Amsterdam 1-3-1888 

BETSIJ ALENG 

geb. Amsterdam 22-12-1888 
overl. Sobibor 4-6-1943 

OOK WEL LOU) DE JONG 
over 1. Amsterdam 15-3-2005 
verslaggever bij Radio Oranje, 
(RIOD, tegenwoordig het NIOD) 1945-1979, 
universiteit Rotterdam; 
Budde, geb. 's-Gravenhage 5-7-1912, maatschappelijk werkster, 
Karel Cost Budde en Sara Ermina Sophia Verdam; 
overl. 2004 

Samengesteld door M.M. Plemper, F. P.H.M. Thorissen en R.F. Vulsma m.m.v. Arie Jan Stasse 
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De joodse kalender 

1(1 De joodse kalender is een maankalender die begint in 3760 voor Christus. De jaren tellen 12 en 
om de paar jaar 13 maanden. In schrikkeljaren wordt een tweede maand Adar ingevoegd. De 
eerste maand van het jaar omvat een periode in september en/of oktober en is Tisri genaamd. 
Daarna volgen Hesvan, Kislev, Tebet, Sjewat, Adar, Nisan, Ijar, Si van, Tamuz, Ab en Elul. Een 
joods jaar telt 353-355 dagen en een schrikkeljaar 383-385 dagen. 

Specifiek joodse akten betreffende verloving en huwelijk 

Sjiddoechien 
In het jodendom is de sjiddoechien (verloving) van geheel andere aard dan wat in niet-joodse 
kringen onder verloving wordt verstaan. Bij joden is het een wederzijdse trouwbelofte van de 
toekomstige huwelijkspartners of hun ouders die in de meeste families contractueel wordt 
vastgelegd. In de desbetreffende akte, - t!!!:f!J!!!! - is onder meer vermeld wanneer het huwe
lijk zal plaatsvinden, wat beide partners inbrengen aan geld, uitzet, lijfgoederen, juwelen en 
andere goederen, wie de bruiloft betaald, wie erft als een van de partners voortijdig of binnen 
enkele jaren kinderloos overlijdt en wat het schadebedrag is, indien de trouwbelofte in de ver
lovingstijd zonder geldige reden wordt verbroken. Een geldige reden is bijvoorbeeld het zon
der instemming van de huwelijkspartners sluiten van de overeenkomst door de wederzijdse 
ouders. De overeenkomsten zijn vaak al jaren voor de huwelijksdatum vastgelegd. 

Kiddoesjien 
Ten tijde van het joodse huwelijk is het gebruikelijk om in de~' het joodse huwelijkscon
tract, dezelfde bepalingen als in het tenaïem op te nemen. De halacha, de joodse wet, schrijft 
voor dat de bruidegom zijn bruid bij het huwelijk een geschreven ketoeba ter hand stelt, 
waarin is vastgelegd waartoe hij zich jegens haar verbindt. In feite zijn het de verplichtingen 
die hem door de halacha zijn opgelegd. De ketoeba is ingesteld om de vrouw te beschermen 
en vermeldt verschillende bedragen die de een aan de ander moet betalen als de een de ander 
verlaat of zich van hem of haar laat scheiden. De ketoeba is opgesteld in het Aramees, zijnde 
de volkstaal van Israel na de Babylonische ballingschap. Van de huwenden en hun ouders 
worden alle joodse na11en genoemd, waaronder zij bekend zijn en dat is voor genealogisch 
onderzoek vooral van belang voor de periode als nog familienaam wordt gevoerd, omdat een 
persoon vaak onder verschillende voornamen bekend is. 

Jibboem 
De joodse gemeenschap is gefundeerd op het familieleven. De jibboem, ofwel het zwagerhuwe
lijk, ook wel leviraatshuwelijk genoemd, kent de volgende achtergrond. 

Als een gehuwde man kinderloos sterft, komt daarmee aan het voortbestaan van zijn fa
milietak in feite een einde. Zijn vrouw blijft echter mee zijn familie verbonden; zij is als het 

ware gehuwd met het huis van haar schoonvader en mag om die reden niet hertrouwen met 
iemand uit een andere familie. Om de tak van de overledene in stand te houden, is de jibboem 
in het leven geroepen waarbij één van de broers de weduwe tot vrouw neemt. De eerstgeboren 
zoon uit dat huwelijk treedt dan in de rechten van de overleden man. 

In 1950 is het zwagerhuwelijk afgeschaft. 

Bron: T. Spaans-van der Bijl (e.a.), Handleidingvoor joods-genealogisch onderzoek in Nederland, z. pl. 1997, pag. 
59-62 'Specifiek joodse akten betreffende verloving en huwelijk' en pag. 62-63 'De joodse kalender'. 
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De joodse familie Brandel te Rotterdam rond 1811 

DOOR TON HOKKEN 

Om even het werk aan bron transcripties te onderbreken, maakte ik enkele jaren geleden een 
genealogisch uitstapje en wel vanaf een Esther Brandel, geboren rond 1900, terug in de tijd. 
Het verliep aanvankelijk snel, beloofde veel, stagneerde na korte tijd en riep steeds meer 
vragen op. Zo is onbedoeld een uitgebreid onderzoek in het Gemeentearchief van Rotterdam 
begonnen, waarvan dit artikel een resultaat vormt. De oorspronkelijk beoogde stamreeks is 
inmiddels uitgegroeid tot een genealogie en is kortgeleden gepubliceerd.' 

Dat onderzoek naar joodse families specifieke problemen kent, is indertijd beschreven 
door H. Winkel. ' Het onderstaande vormt een illustratie daarvan. Impliciet is het een verhaal 
over immigranten die veelal gedwongen waren hun vorige woonplaats te verlaten, geen of 
nauwelijks sporen achterlieten, en in Nederland werden opgenomen in een joodse gemeen
schap. De leden van die gemeenschap waren aan restricties gebonden: vele beroepen waren 
verboden om uit te oefenen, onroerend goed mocht (veelal) niet worden aangekocht, poor
terrechten werden vrijwel niet verleend.3 Er waren ook belangrijke vrijheden: de godsdienst 
mocht worden beleden en uitgeoefend. De zorg voor de armen was een zaak van de joden zelf, 
evenals de wezenzorg. Zij het dat er in principe verantwoording moest worden afgelegd aan 
de Weeskamer. Ook civiele procedures werden in eigen huis opgelost, door middel van de rab-

Rotterdam, begin 19' eeuw, gedeelte één op kaart is wijkA, drie is wijk C. De Boompjes is de kade midden
voor, onderaan. De letter B staat ( toevallig) ongeveer ter hoogte van de synagoge. 
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Levi Heiman Bres/au, geb. Breslau (Pruissen) 1741, opperrabbijn 
te Rotterdam, overl. Rotterdam 22-4-1809. Ter gelegenheid van 
zijn benoeming op 2 augustus 1781. Tekening door Gijbertus Jo
hannus van den Berg (ca. 1794-1800). (Gemeentearchief Rotter
dam archief Nederlands Israëltische Gemeente). 

binale rechtspraak. Van gemengd huwen was vrijwel nooit sprake. Scholing, hetgeen vooral 
religieuze scholing inhield, was ook een interne aangelegenheid. De onderlinge voertaal was 
Jiddisch. Telt men deze zaken bij elkaar op dan is duidelijk dat de gebruikelijke zogenaamde 

•✓ secundaire bronnen geen of nauwelijks informatie bieden over leden van deze groep.• 
Ook primaire bronnen zijn schaars: besnijdenisregisters hadden alleen betrekking op jon

gens en werden bijgehouden door individuele besnijders. Van deze registratie is veel verloren 
gegaan. BS5raafregisters waren er doorgaans niet. Huwelijken werden in de synagoge geslo
ten, en met name bijlagen (met betrekking tot financiële regelingen bij overlijden, regeling 
met betrekking tot het leviraatshuwelijk5 en dergelijke) kunnen informatie bevatten over 
samenstelling van families. Ondertrouw en huwelijken dienden ook voor het gerecht van de 
stad te geschieden. Hetgeen meestal gebeurde. Het bestuur der 'Joodsche Natie' lag in handen 
van het College van Rabbiner en Ouderlingen (rabbijn en parnassijns). Formeel werd aan 
deze situatie een einde gemaakt in de Franse tijd. De joden werden officieel gelijkberechtigd 
- en kregen ook gelijke verplichtingen. Het zou nog lang duren eer dit een maatschappelijke 
werkelijkheid zou worden. De invoering van de Burgerlijke Stand verplichtte een ieder een 
familienaam aan te nemen. In het westen van Nederland was het gebruik van familienamen 
gemeengoed, maar niet bij Joden. De volkstelling van 1811 in aanmerking genomen lijkt in 
Rotterdam een hoog percentage een akte van naamsaanneming te hebben laten opmaken. 6 

Uit het bovenstaande moge blijken dat het voor vroege genealogische gegevens van belang 
is welke joodse archieven met gegevens over personen bewaard zijn gebleven/ Met betrek
king tot Rotterdam zijn dat voornamelijk enkele stukken die zich bevinden in het Archief van 
de Nederlands Israëlitische Gemeente8 (NIG): een besnijdenisregister (1737-1811, incompleet), 
huwelijken in de synagoge gesloten, (176 in de periode 1737-1811, voor een deel met bijlagen, 
in Oud-Hebreeuws, incompleet), akten van gerechtelijke procedures voor het rabbinaat(1774-

1805) die alleen de namen van betrokken partijen vermelden met een enkele opmerking, en 
akten van naamsaanneming van 1811. Deze laatste akten, de besnijdenisregisters en de huwe
lijken voor het gerecht zijn bewerkt door M.J. Blitz. Ook heeft hij een lijst van overledenen 
met nadere gegevens opgesteld.9 

Problematisch is ook dat slechts een beperkt aantal voornamen ( en daarmee patroniemen) in 
gebruik was. Dit gevoegd bij de gebrekkige communicatie Jiddisch-Nederlands, geeft aan
leiding tot vele verschrijvingen (zoals ook bijvoorbeeld bij Franse en Engelse familienamen) 
en foutieve benamingen. Het is lastig dat Samuel, Saul en Salomon door elkaar werden ge-
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bruikt, maar- zoals zal blijken - kunnen de verschillen veel groter zijn. Voorts zijn joodse en 
Nederlandse vormen van namen naast elkaar gebruikt, zoals Baruch/Barend/Benedictus en 
Zalman/Kalman/Pinchas/Salomon.10 Alles samenvattend wordt de meest ruime vroege bron 
gevormd door gegevens uit de overlijdensaktes van de eerste decennia van de Burgerlijke 
Stand. Indien vermeld, brengen geboorteplaats, ouders, familierelatie met aangevers en der
gelijke, de onderzoeker een eind terug in de 18< eeuw. 

De joodse gemeenschap in Rotterdam is na Amsterdam de grootste in Nederland geweest." 
Voorzover bekend hebben zich vanaf ongeveer 1610 joden in Rotterdam gevestigd: aanvan
kelijk Sefardische (uit Spanje en Portugal), in de loop van de 17 eeuw ook Asjkenazische (uit 
onder meer Duitsland en Polen). In 1811 wonen de meeste joden in (bepaalde delen van) de 
Rotterdamse wijken A en C, respectievelijk 448 (van de 3.302 bewoners uit die wijk) en 1.160 

( van de 7.647).12 

De familienaam Brandel komt- naast de hier beschreven familie - nog twee maal voor rond 
1800: in en nabij Arnhem een protestantse en in Rotterdam katholieke familie. Deze laatste 
is afkomstig uit Hasselt en vertrekt, op enkele familieleden na, al snel uit Rotterdam naar 
Oosterhout. Een relatie met de joodse familie Brandel zou niet op voorhand onmogelijk zijn, 
maar lijkt niet aan de orde. '3 

De vondst van de naam Ezechiel Brandel in het archief van de VOC-kamer van Rotterdam 
leek een ander perspektief te kunnen bieden. Geboren te Gravenhausen in 't Würtenburgse, 
vertrok hij 25 augustus 1775 als soldaat vanuit Rotterdam met het schip 'Huis te Krooswijk' 
naar Bengalen. Ruim een jaar later overleed hij in Azië. Zijn soldijstaat vermeldt geen fami
liebetrekkingen.•• Mede gezien de plaats van afkomst lijkt het niet waarschijnlijk dat die er 
zijn met de hier besproken familie. De naam kwam en komt vaker voor in Duitsland, vooral 
in het zuiden, (vermoedelijk) niet bij joodse families. In verschillende andere landen komt de 
naam ook voor, zowel bij joodse (bijvoorbeeld Polen), als bij niet-joodse families (bijvoorbeeld 
Zweden). De naam is mogelijk afgeleid van de voornaam Brand ( die weer van doen heeft met 
'vuur'). Een andere mogelijkheid is de afleiding van Breindel.15 In het Woordenboek der Ne-

Begraafplaats 'Heiliger Sand' te Worms, vanaf 11' eeuw, de oudste joodse begraafplaats van Europa. 
Foto auteur 2005. 
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Rotterdam, Boompjes 

Rotterdam, detail van voorgaande, zicht op de 
Boompjes, midden op de achtergrond de Synagoge. 

Gravure circa 1855 van Georg Michael Kurz 
(1815-1883) naar een tekeningvan W.J. Cooke 

derlandse Taal komt het woord 'brandel' voor als benaming voor een brand-/haardijzer. De 
joodse naamgroep Brandel is een leennaam, zoals er vele zijn: ontleend aan de vele verschil
lende taalomgevingen waar joden lang hebben gewoond. De hier besproken familie spreekt 
haar naam uit met een finaal accent, de genoemde katholieke familie met een initiaal accent. 
Verschrijvingen van de naam Brandel komen onder meer voor als Brendel, Brander, Brandes 
en Brandon. Dat kan tot komplikaties leiden daar deze namen ook bij andere families in 
gebruik zijn. Zo komt de naam Brandes in Rotterdam voor, bij een joodse als ook bij een niet
joodse familie. 

Identificatieproblemen 
Het identificeren van familieverbanden wordt mede bemoeilijkt door de naamsproblemen. 
Wat te denken van Rephaël Machiel, die in 1811 de namen Rephaël Preeger aanneemt. Hij 
blijkt de Raphaël van Praag te zijn die in 1810 met Hesje van Praag is getrouwd, als ook degene 
wiens overlijden op 1 oktober 1817 onder de naam Raphaël Gabriel, 69 jaar, wordt aangege
ven. Of Hanna Barend, weduwe van Heiman Levy Polak, die zich in 1811 laat registreren als 
Hanna Polak, maar in haar overlijdensakte van 8 november 1820 vermeld is als: Antje Barends. 
Raphaël Isaac Spaanbroek, wiens vrouw als Betje, Beletje en Rozetta wordt aangeduid - en 
zijn schoonmoeder Maarte Gerson voor 1811, Eva Spaanbroek vanaf 1811, wordt in 1817 als 
Maartje Gerson aangegeven bij haar overlijden. Tussen 1789 en 1799 trouwen twee maal een 
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Barend Meijer en één maal een Benedictus Meijer. Het gaat om drie verschillende mannen, 
die zich niet onderscheiden door het gebruik van een familienaam. Pas in 1811 blijken één 
Barend en Benedictus ieder een eigen familienaam aan te nemen terwijl de derde niet meer 
in Rotterdam is te vinden. Tussen 1796 en 1807 overlijden vijf mannen met de naam Joseph 
Salomons. Suzanna van Zutter, weduwe van Joseph Emanuel, neemt in 1811 de naam Suzanna 
Crep aan. Haar overlijden is een paar maanden later in de Burgerlijke Stand te vinden onder 
de naam Schoontje Salomon. Eén van de aangevers heet Elias Crep, 'door affiniteit broeder' . 
Hij blijkt voor 1811 Elias Emanuel te hebben geheten en een broer van haar overleden man te 
zijn geweest. 

De onderstaande genealogie is als een palet van administratieve wegen en dwaalwegen te be
schouwen en beschrijft ook een familie die aanvankelijk in de tweede helft van de 18< eeuw een 
redelijke mate van welstand lijkt te hebben en waarvan leden taken in de synagoge vervullen. 
Door oorzaken - die voor een deel onbekend zijn - komt de familie in een positie waarin zij 
met moeite het hoofd boven water kan houden. 

Met dank aan Jacqueline Pede te New York voor de vertaling van Hebreeuwse teksten en 
toelichting daarop en met dank aan de medewerkers van het Rotterdamse archief voor hun 
hulp, in het bijzonder Michel Ball. De fragmentgenealogie Brandel is weergegeven in drie ge
neraties. Een fragmentgenealogie Polak, waarin Samuel Polak, gehuwd met Rebecca Joseph 
(zie Ila) voorkomt, volgt later. Gedateerde geboortes, besnijdenissen, huwelijken en overlij
dens betreffen Rotterdam, tenzij anders aangegeven. 

Rotterdam, Synagoge aan de Boompjes, ca.1790, gravure]. Snoek. 
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Fragmentgenealogie Brandel 

I. Joseph Calman, geb. verm. ca. 1727, voorlezer in de synagoge, aang. overl. 9-10-1786 (als 

Joseph Calmoes (= K(e)lonimus), voorzanger in de Boompjes, 59 jaar, zes gulden, twater,16 

zn. van Calman S'egal,17 mogelijk zn. van Kalman Heiman en Betje Emanuel, beiden te 

Worms overleden), tr. (huwelijk niet gevonden)Betje/Beletje/Brendele (E)manuel/Mendele, geb. 

Wurms18 ca.1719, over 1. 23-7-1811 (op 92-jarige leeftijd als Beletje Emanuel, zonder beroep), dr. 

van Emanuel Levy en Beletje Kalman. 
Als adres bij overlijden in 1811 is vermeld Pottebakkersteeg A 157. 19 De aangevers zijn haar zoon Rap
haël Joseph, 54 jaar, en een buurman, IsaacNathan Cohen, 70 jaar. Het is onbekend van waar Joseph 
afkomstig is. Gezien onder meer de plaats van geboorte van hun eerste kinderen zou dat Halberstad 
of Worms kunnen zijn.'0 Worms lijkt een belangrijke plaats te zijn voor de aan Rotterdam vooraf
gaande familiegeschiedenis. 

In een bijlage (chatsi) van het huwelijk in de synagoge van hun dochter Rebecca, wordt vermeld 
dat de vader van haar moeder de titel 'morenoe' droeg, een rabbinale titel, 'wijze man'. 

Op 5 juni 1760 worden Joseph Ka/man, voorlezer van de synagoge en Barend Jacobs, koster, ge
noemd in een akte, opgesteld op verzoek van Salomon Izac Levi, joods koopman. Deze heeft twee 
brieven aan Marcus Levij in Londen geschreven, waarvan de koster en de voorlezer een uittreksel 
hebben gemaakt dat wordt gehecht aan de akte." 

Op 30 september 1786 stellen Joseph Calman en juffrouw Brendel Emanuel, echtelieden, wonende 
achter de joodse kerk in de Boompjes binnen deze stad een testament op: ' .. onder conditie, dat de 
langstlevende van hun Comparanten gehouden zal zijn, de kind of kinderen welke zij lieden aan 
den anderen zullen hebben verwekt, die dan de eerststervende zal komen natelaten, uittekeeren de 
legitieme portie; waar op aan hun Comptn. getroude kinderen zal moeten worden aangerekent het 
gene zij lieden ten tijde van hun trouwen van hun Comptn. hebben genoten. En voords onder deze 
mids, dat bij aldien den testateur de eerststervende is, de testatrice geobligeert zal zijn, aan hun tes
tateuren hier nagenoemde kinderen voor en in plaatse van voorschreve legitime portie uittekeeren, 
te weten: Aan hun Comptn. dogter Sara Joseph, ene somme van vijf hondert guldens, en een van 
hun testateuren beddens, des dat dezelve hun Comptn. dogter van de voorschreven somma van 500 
gulden, gedurende die tijd dat zij niet zal zijn gehuwelijkt niet anders zal genieten als den interest, 
ten welken einde dezelfe 500 gulden zo spoedig doenelijk naar het overlijden van den testateur op 
interest zal moeten werden uitgezet. Voords aan hun Comptn. zoon Raphael Joseph een bed, een 
lade tafel en een ijzere kaggel, Wijders aan hun testateuren zoon Emanuel Joseph, alle zodanige 
kleederen van zijde, linnen, wolle en andere stoffen, als tot zijn Compts. lijf zullen hebben gedient 
en behoort, en bij hem Compt. zullen werden nagelaten, benevens zijn testateurs Fiool en het gene 
daar toe behoort, En laatstelijk nog onder deze bepaling dat zo spoedig na zijn overlijden als ge
noeglijk zal kunnen geschieden, zijn Compts. goud en silver horologie, mitsgaders zijn testateurs 
diamanten ring zullen en zal moeten werden verkogt, en dat het provenue van dien, midsgaders het 
genen naar aftrek van zijn testateurs begrafenis kosten zal komen over te schieten van ene somma 
van omtrent 80 gulden, welke in zijn testateurs geld beursje berust, zal komen over te schieten en bij 
het genoemde provenue zal moeten worden gevoegt, zal moeten werden geemployeert tot het doen 
van gebeden etc. in de joodsche kerk alhier, naar zijn Compts overlijden zo als zulx onder de joodsche 
natie gebruikelijk is ... deHeeren David Levy en Perez Salomon als getuigen . .'." 

De inhoud van dit testament waarin expliciet drie kinderen worden genoemd, wekt verwarring 
met de hieronder vermelde kinderen. Doch in tweede instantie blijkt de frase met 'hun .. gccroudc 

kinderen' cruciaal en de hier volgende opstelling te ondersteunen. Drie van de zes kinderen (Betje, 
Rebecca en Bloemetje) zijn voor 30 september 1786 gehuwd. 

Uit dit huwelijk:23 

1. Betje/Bele]oseph (Brandel), geb. Halberstadt ca. 2-10-1743, overl. Rotterdam 10-12-1825,2• 
otr. (als Belitie Josephs) 29-12-1769 (pro deo) Heijman Kalman/K(a)lonimus, j .m. van 
Worms, geb. ca. 1742, voorlezer, overl. 19-9-181525, zn. van Kalman Heiman en Betje Ema
nuel, beiden te Worms overleden. Bruid en bruidegom wonen beiden te Rotterdam. 26 
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Overzicht deel binnenstad Rotterdam, detail kadastrale kaart door L.F. Temminck, 1839 met: 
links Schiedamschedijk, onder voor de Boompjes, 42 is het Oost-Indisch Huis, 18 is de synagoge. 

De aangifte van zijn overlijden in 1815 'in zeker huis staande achter de Joodsche Synagoge in de 
Boompjens' geschiedt door zijn schoonbroers Raphael Brandel, 58 jaar, oudkleerenkoper, woont 
Pottenbakkersteeg A 162, en Emanuel Brandel, 51 jaar, muzikant, woont St. Pietersgang A 147 

(comparanten kunnen niet schrijven). Op de oude joodse begraafplaats aan de Oost-Zeedijk ver
meldt zijn zerk: 'Ik zal wandelen op het pad van G-d in het land van de levenden. Hier is begraven 
een eerlijk man, die dag en nacht oprecht rondging om G-d te eren. Gedurende 34 jaar bad hij tot 
G-d voor de Gemeente, Chaim zoon van de geëerde Klonimus Segal' .17 

Op 16 oktober 1766 krijgtHeijman Calman (in die tijd nog niet getrouwd) met Meijer Joseph een 
paspoort 'na Duij tsland, En alleen terug geconsenteert'. '8 

Heijman treedt enkele malen op als getuige. Op 29 november 1786 is Hayim zoon van Kalman 
Segal getuige bij een synagogehuwelijk. In principe was een dergelijke getuige geen (nabije) fami
lie. Op 4 augustus 1812 ondertekent hij een huwelijksdokument als Chayim de Shats (voorlezer) en 
wordt hij 'Neeman' genoemd, hetgeen de aanduiding is voor een betrouwbaar persoon. 

Heijman Kalman en Israel Nathans worden op 22 augustus 1792 benoemd tot voogden over de 
nagelaten minderjarige kinderen van Roosje Philips Levi, waarvan de vader Jacob Nathans is.'• Dit 
echtpaar is op 30 januari 1769 getrouwd, beiden afkomstig van Rotterdam. De aangifte van haar 
overlijden is op 18 juni 1792, 48 jaar, wonende Glashaven. Op 25 juni wordt een kind va n Jacob 

Na thans aangegeven om te begraven, acht dagen oud, wonende Glashaven. 
Op 12 juni 1806 wordt H. Calman vermeld als loterijventer, woont A 102, ingaande 1 januari 1806, 

zegelrecht vijf gulden, leges vijf gulden, patentrecht vernieuwd in 1807 en 1808.30 In 1811 in de Lis te 
Civique wordt Hij man Calman vermeld als 'chantre a l'église des juifs' (voorzanger).'' 

Op de naar kunne en geloof gedifferentieerde lijsten die in 1811 van de complete bevolking 
worden aangelegd, komen H. Calme met zijn vrouw ('J.B. Calmans'), twee zonen en twee dochters 
voor, woont wijk A 133/136. Zij wonen in het zelfde huis als Salomon Perez (Beerenstam), diens 
vrouw Vrouwtje Na thans (die is echter (5) februari 1806 overleden, waarna hij op 18 mei 1806 is her
trouwd met Vrouwtje Mozes) met onder meer hun gereformeerde dienstbode, evenalsJosua Polak 
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met Engeltje Sanders en hun twee zonen en één dochter.31 De Liste Civique vervolgt met de kerk 
(synagoge) en het Oostindisch Huis. 

Vermelding in een akte naamsaanneming is van beiden niet te vinden in Rotterdam. Uit de Bur
gerlijke Stand blijkt dat Kal(le)man als familienaam wordt gebruikt. 

Het is onduidelijk ofHeijman Kalman voorlezer of-zanger was, of wellicht beide functies heeft 
vervuld. De oorspronkelijke bronnen zijn mogelijk vernietigd in de oorlog.17 Opvallend is dat 
in de oudst bewaard gebleven notulen van de Grote Kerkeraad uitvoerig wordt geschreven over 
problemen met de oppervoorzanger Abraham Moses Schnitzler, die in 1818 al gedurende 31 jaar de 
gemeente blijkt te dienen. In dat jaar staan twee van zijn zoons hem, tijdens de uitvoering van zijn 
functie, bij als 'Harmonisten' . Begin 1819 overlijdt hij, en één van de zoons volgt hem op.33 

In het begin van de (oudst) bewaard gebleven notulen van de Parnassijns (1816) wordt besloten 
Kalff voor te dragen aan de Grote Kerkeraad als de de nieuwe Psalm- en Thora voorlezer. Dit is kort 
na het overlijden van Heijman Kalman. 

Bij het overlijden van Heijman Kalman en drie kinderen wordt Betje Joseph Brandel achter
eenvolgens genoemd: Betje Joseph, Elizabeth Brandel, Betje Levy en (wederom) Betje Joseph. 
Heijman Kalman wordt in 1830 abusievelijk vermeld als HijmanJoseph Kalman. Voorts valt op dat 
de combinatie Betje Emanuel twee maal voorkomt en de naam Kalman twee ( of drie) maal, zonder 
dat (in beginsel) sprake is van familieverwantschap. 

Uit dit huwelijk, geb. te Rotterdam: 
1. Kalman, verm. degene die als Salomon op 4 januari 1771 wordt besneden,34 over!. 13-12-1816 

(woonde BoompjeA 137, 44 jaar, ongehuwd). 
In de Lis te Civique vermeldt als: Calman Heijmans, particulier, 40 jaar. 

2. Hendrina, geb. ca. 20-12-1772, over!. 29-12-1825 (oud 53 jaar en negen dagen, woonde Peperstraat 
E 142, ongehuwd)." 

3. Emanuel, besn. 16-3-1786, zonder beroep (1830), woont Peperstraat 144 (1830), over!. 20-5-1849 
(als Emanuel Kalleman, 70 jaar, ongehuwd, wonende Hoogstraat 10-107, zn. van Herman Kal
leman en Betje Joseph Brandel; aang. door huisgenoten Isaac van den Berg en Aron Frank). 
In de Lis te Civique vermeldt als: Emanuel Heijmans, particulier, 25 jaar. Op last van de Commis
saris van Politie wordt Emanuel Heijman Kalme op 9 december 1827 opgenomen in het Pest- en 
Dolhuis, als bedelaar. Op 28 december is hij weer ontslagen. Bij het overlijden van Roosje 
Emanuel, op 77-jarige leeftijd, weduwe van David Weezel en dochter van Emanuel Salomons 
en Naatje Samsons (Hartogs), blijkt Manuel Heyman Calman een huisgenoot te zijn, wonende 
PeperstraatE 46, 48 jaar, sjouwer. Hij is één van de aangevers op 19 januari 1829. Van 20 maart tot 
22 mei 1831 verblijft hij wederom in het Pest- en Dolhuis.36 

Op 19 januari 1840 wordt door het Armbestuur van de Nederlands Israëlitische Gemeente 
besloten dat in verband met het overlijden van Rachel Wessel in het Gesticht voor Israëlitische 
Oude Lieden en Zieken, de vrijgekomen plaats niet wordt vervuld door E. Kalleman. De zorg 
krijgt hij in een andere vorm kennelijk wel, daar zijn maandelijkse toelage van tien gulden 
wordt gestopt." Op een later moment is hij wel opgenomen daar hij in het Gesticht - aan de 
Hoogstraat - overlijdt. Het Armbestuur besluit op 24 november 1844 dat in zijn plaats als vaste 
'houpost' zal worden opgenomen D. Spaanbroek.38 Het Gesticht is opgericht in 1837 in een tijd 
dat de financiële druk op de gemeente weliswaar groot was, maar het ook onontkoombaar was 
om zelf de zieken-, wezen-, armen- en oude van dagenzorg nader vorm te geven. De notulen van 
het Armbestuur laten de ideële kanten zien met betrekking tot het Gesticht maar ook andere: 
'In aanmerking genomen zijnde de verregaande misbruiken door de houposten van het Ge
sticht van tijd tot tijd gemaakt, met het inbrengen en consumeren van lekkernijen door de zelve 
buitens huis aangekocht of van vrienden en bekenden ten geschenke bekomen, en de wanorde, 
onreinheid en andere incidenten, hierdoor veroorzaakt, zoo werd na gehoudene deliberatien 
met unanime stemmen goedgevonden om het inbrengen van alle lekkernijen, versnaperingen 
, zoogenaamde verkwikkingen en al wat van dien aard van mondbehoeften betreft, het zij spijs 
of drank, niets uitgezonderd, voortaan finaal te verbieden; zijnde den Vader van het Gesticht 
staande de vergadering van deze resolutie onderrigt, met last voorde stipte uitvoering der zelve 
te willen zorg dragen' (31 augustus 1840, pag. 242). 

4. Blommetje, geb. ca.1790 over!. 6-1-1830 (40 jaar, ongehuwd, wonende Peperstraat 144). 
5. N.N., geb.1790, over!. 9-12-1791 (kind van Hij man Calman, 11/2 jaar, wonende Boompjes). 
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6. N.N., geb.1793, over!. 26-8-1794 (kind van Hij man Calman, één jaar, wonende Boompjes).39 

2. Sara Joseph, verm. geb. Halberstad, begr. 2-7-1802, otr. (1) Heenvliet 22-6-1787 (drie gul

den, woont Boompjes te Rotterdam, afk. van Halberstad, op 25 juni)/ tr. Rotterdam 25-10-

1787 Salomon Mozes van Emden, afk. van Amsterdam, woont Heenvliet, koopman, overl./ 

begr. (pro deo) Heenvliet/Geervliet 7/8-9-1792 (als echtgenoot van Sara Joseph Calman, 

aangifte Heenvliet 8 september door Jonas Moses), zn. van Mozes Salomon van Emden 

en Esther Emanuel van Praag; otr./tr. (2) Rotterdam 6/24-12-1792Jacob Nathan, wedn., 

woont Glashaven, overl. Dordrecht 22-7-1818 (als Jacob Nathan Gooslaars, 85 jaar),40 zn. 

van N athan Gooslaars en Sara Lev inden. 
Het gaat om dezelfde Jacob Nathan als hiervoor genoemd, gehuwd geweest met Roosje Philips 
Levi (met Sara's zwager Joseph Calman als voogd over de kinderen: toeval of een vooruitziende 
blik?). Jacob Nathans, 76 jaar, neemt op 30 december 1811 te Dordrecht de familienaam Gooslaars 
aan. In de akte worden acht kinderen (allen uit zijn eerste huwelijk) genoemd: drie wonen in Dor
drecht, vijf in Rotterdam. 

De datum van overlijden van Sara Joseph blijkt uit één van de huwelijksbijlagen van haar zoon 
Joseph. Hierin wordt verklaard door Isaak Ansel, doodgraver bij het Collegie van doodgraving der 
Israelitische gemeente te Rotterdam, dat zij op 2 juli 1802 te Rotterdam is begraven. De directeu
ren van dit Collegie certificeren de functie van de doodgraver, de Parnassim certificeren de functies 
van de direkteuren, de burgemeester van Rotterdam certificeert de echtheid van de handtekenin
gen van de Parnassim. 

In de gaarder moet Sara Joseph degeen zijn die wordt vermeld als Roosje Josephs, huisvrouw 
van Joseph Nathan, woont Jufferstraat, waarvan het begraven wordt aangegeven te Rotterdam 12 
juli 1802. 

In de Naamlijst van Manheer (vanaf 1777 tot 1805, zie elders in dit nummer, pag. 451) wordt een 
leeftijd vermeld van 56 jaar. In het licht van de andere gegevens zal zij tenminste tien jaar jonger 
zijn geweest. 

'Jacob Nathan wedunaar van Roosje Philipsen bruidegom ter eenre, woont alhier en Sara Joseph 
Levy wedue van Salomon van Emden bruid ter andere zijde, woont te Heenvliet' stellen 4 decem
ber 1792 te Rotterdam een akte van huwelijkse voorwaarden op. Hierin worden onder meer zaken 
geregeld ten behoeven van beider voorkinderen. Als borgen voor de afspraken stellen zich 'Israel 
Nathans voor, en in plaats van den bruidegom ten behoeve van de bruid en den comparant Rap
hael Joseph Levy in den plaats van den bruid, ten behoeven vanden bruidegom' .•1 

Waarschijnlijk is het de hier vermelde Jacob Nathan die (met Jacob Israel via Abraham Mozes 
van Helmstad) een obligatie verstrekt aan Johannes Jacobus van Duijden aan de 's Graefweg te 
Cralingen.•' 

Jacob Nathans, koopman te Rotterdam, geeft een machtiging af op 27 augustus 1804 in verband 
met een zijns inziens foutieve afhandeling van de failliete boedel van Pieter Hoefman en Geer
truida Le Francq Berkkeij in Leiden.43 Op 20 juni 1806 machtigt Jacob Nathan, ' zoo voor hem privé 
als voor zijn firma ceinteerende ten name van Jacob Nathan en Co'.,J.D. Schultz van Aagen procu
reur te Dordrecht, om alle debiteuren te vorderen.44 Op 6 oktober 1806 blijkt hij ongequalificeerd 
splitter te zijn en benoemt een procureur in verband met betalingsproblemen met Aron Nathans 
te Naaldwijk.45 De handtekeningen onder deze laatste drie aktes zijn identiek, doch enigszins af
wijkend van die daarvoor. Het blijkt om een andere Jacob Nathan(s) te gaan, geboren Leiden 1775, 
trouwt 22juli 1804 Cato Meijer. vermeld op de Lis te Civique als loterijkoopman van 35 jaar. overl e
den Rotterdam 12 mei 1872, vanaf 1811 Na thans als familienaam, wedn. van Rebecca Meijer. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Joseph, geb. Heenvliet1-7-1786, horlogemaker, over!. Heenvliet 27-5-1866, er. Geervliet 24-12-1812 

AnnaBerman, geb. 4-5-1784, dr. van Mozes Barend en Clara Joseph Koster. 
Ten behoeve van zijn voorgenomen huwelijk wordt voor de vrederechter van het Can ton Brielle 
een akte van bekendheid opgemaakt 'alzoo de registers der Besnijdenissen der Joodsche Ge
meente te Heenvliet verlooren geraakt, en niet te vinden zijn'. Salomon Hartog Co hen, Salomon 
Wolff de Haan, Nathan van den Berg, Philip de Leeuw, Alexander Maarsse (allen 'Joodsch koop
man te Brielle'), Casper Gitte (logementhouder te Brielle) en Barend Moses Berman, joods koop
man te Rotterdam leggen een verklaring af waaruit blijkt waar en wanneer Joseph geboren is, 
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wie zijn ouders zijn en het beroep van zijn vader. Ook ten behoeve van Anna Berman, wonende 
Schiedamsendijk te Rotterdam, wordt een akte van bekendheid opgesteld. Zij is een dochter van 
wijlen Mozes Barend en Clara Joseph Koster, geboren 4 mei 1784.46 

z. Hartog, overl./begr. Heenvliet/Geervliet 8/9-1z-1789 ( door Jonas Moses van Emden). 
3. (E)manuël, geb. 1791. 

In 1811 wordt voor hem de voogdij geregeld op advies van een raad volgens artikel 405: 
1. Jonas Mozes van Embden, koopman te Heenvliet, oom van minderjarige; 
2. Levij Hartog, koopman te Heenvliet, oom (tr. Hester Mozes van Embden); 
3. Elias Mozes ( Co hen), koopman te Geervliet, neef; 
4. Heijman Kalman, voorzanger der joodsche gemeente te Rotterdam, oudoom; 
5. Joseph Salomon van Embden, koopman te Geervliet, broer; 
6. Hartog Jacob, leraar van de joodse gemeente te Heenvliet; 
Tot besturend voogd wordt benoemd Heijman Kalman, tot toeziend voogd is benoemd Joseph 
Salomon van Embden. De eed is afgelegd op de joodse wijze - met gedekt hoofd en één vinger 
- om de plichten behoorlijk te vervullen.47 

Vermoedelijk hangt het regelen van de voogdij samen met het overlijden van de grootouders 
Moses Salomon van Embden (75 jaar, godsdienstonderwijzer) op 9 mei 1811 en Esther Emanuel 
van Praag op 29 september 1811 (77 jaar), beiden te Heenvliet, begraven te Geervliet.•• 

Uit het tweede huwelijk: 
Wellicht is het Jacob Nathan, gehuwd met Sara Josephs, die 19 juni 1799 een kind van ander

halfjaar oud aangeeft om te begraven, wonende Jufferstraat. 
Andere kinderen uit het tweede huwelijk zijn niet bekend. 

3. Rebecca]oseph, volgt !Ia. 

4. Raphaël]oseph, volgt !Ib. 

5. Bloemetje Joseph Kalman, geb. 1761, over!. Leiden 5-6-1814; wonende Levendaal wijk 3 no. 

698, dr. van Joseph Kalman en Hendrina Brendel), otr./ tr. (als j .d .) 29-9/9-11-1784 Levij 
Gerritsen/Levi Gerson Wertheimer, j.m. afk. van Hamburgh, 'Voort 3' gebodt zijn consent 

de parnassijns hebbe een Hebreese briev met het consent van Hamburg ontfange drie 

gulden.',49 koopman, schoolhouder, onderwijzer, debitant loterij,50 over!. Leiden 23-4-

1834 (91 jaar, wonende Levendaal wijk 3 no. 252), zn. van Gerson Wertheimer en Kaatje 

Deyren. 
Als moeder van Bloemetje wordt hier Hendrina Brendel genoemd. Bij het overlijden van Ema
nuel staat: 'zoon van wijlen Joseph Brandel en van wijle Brendele ... zijnde de familienaam van 
dezelve den declaranten onbekend'. Bij het overlijden van Rebecca en Raphaël worden de namen 
Joseph Kalman en Betje Joseph vermeld (hier kan zijn bedoeld: Betje, vrouw van Joseph). Bij Betje, 
getrouwd met Heijman Kalman, is als moeder in de overlijdensakte vermeld Betje Emanuel - de
zelfde naam die Raphaël noemt bij het overlijden van zijn moeder. Door combinatie van verschil
lende akten lijkt de familierelatie duidelijk te zijn. En blijkt ook dat Erende! en Betje als synonie
men worden gebruikt. Interessant is het opduiken van de (voor-)naam Erende!. De familienaam 
Brandel lijkt hier van afgeleid, evenals de groep joodse familienamen Brendel/Brendle/Brendeler. 
Bloemetje heeft kennelijk niet de familienaam Brandel aangenomen. 

Levij Gerson Wertheim, joods koopman binnen Rotterdam, bekent schuld aan Samuel Abra
hams, woont Offenbach in Duitsland, 682 gulden en 2 stuivers 'spruitende uit hoofde en ter zaken 
van geleverde goederen en koopmanschap pen, afstand doende hij compt . derhalve van de uitvlug t 
van geen waarde genooten te hebben, en beloofde hij compt. de voorsz. somma( .. ) te zullen aflos
sen alle drie maenden eene somma van twaalf gulden en tien stuivers zullende de eerste termijn 
verschenen zijn den 30 julij van deze lopende jare 1787.' Gabriel Gerson Wertheim 'mede Joods 
koopman alhier' - stelt zich borg.' ' 

Deze akte maakt het aannemelijk dat het echtpaar niet voor 1787 naar Leiden is verhuisd. Hun 
zoon Gerson, geboren circa 1784, komt in Rotterdam niet in het besnijdenis register voor- hetgeen 
ook kan betekenen dat dit register verloren is gegaan. 

Levi Gerson Wertheimer vraagt in de jaren na het overlijden van zijn vrouw drie maal een pas
poort aan om zijn geboorteplaats te bezoeken, in 1817, 1826 en 1830.5 ' 

6. Emanuel]oseph, volgtIIc. 

434 Gens Nostra 61 (2006) 



Ila. Rebecca]oseph (na 1811: Brande~, geb. ca. 1758, naaister (1820 ), over 1. 13-12-182853, otr./tr. 

(1) (als RebeccaJoseph Saallemons, j.d.) 3/23-5-1786 Samuel Polak, j.m., geb. Rotterdam, verm. 

besn. 5-10-1753, overl./aang. (gaarder) 27/29-3-1796 ('40 jaar oud wonend Boompjes'; in de 

akte van bekendheid van hun zoon Joseph is de overlijdensdatum van diens vader vermeld en 

daarmee de nadere identiteit van de overledene op die datum bepaald)54; tr. (2) ca. 1799 Salo
monjEliazar Juda, over 1. Rotterdam voor 1811 ( volgens akte naamsaanneming). 

Zijn overlijden noch hun huwelijk gevonden. Misschien is hij de Elizer Juda die op 13 augustus 1762 

te Rotterdam wordt besneden. 
Het stedelijk huwelijksformulier van 1786 vermeldt nog: joden, drie gulden, beiden wonen Boom

pjes, volgens de 'Naamlyst'. 
Huwelijk synagoge, 7 juni 1786, akte 29.55 In diverse bijlagen zijn genoemd de ouders van de bruid, 

vader en broers van de bruidegom. Bij Rebecca is vermeld (in transcriptie) SeG"L, wat aangeeft dat 
haar vader tot de stam der Levieten behoort. De aanduiding zet zich alleen in mannelijke lijn voort. 
Dat betekent hier dat de zonen van Rebecca niet tot de Levieten behoren, haar broers ( en mannelijke 
nakomelingen) wel. 

Op 10 mei 1790 machtigen Samuel Polak junior en Rebekka Joseph, echtelieden, Lau Sas, namens 
hen te compareeren voor de Edele Groot Achtb: Heeren van de wethouder dezer stad en aldaar te 
declareeren dat zijlieden comparanten door geleedene schadens en disfortuijnen buiten staat zijn 
geraakt om aan ieder van hunne crediteuren derzelver deugdelijk achterweezen ten volle te kunnen 
voldoen.56 

Hun financiële problemen zijn mogelijk een uitvloeisel van het slechte economisch klimaat in die 
tijd, vooral in de steden.'7Deze problemen waren niet gelijk verdeeld over de bevolking: in 1796 werd 
15,6% van de niet-joodse bevolking bedeeld, tegenover bijna de helft van de joden.58 

R. Joseph wordt van 1806 tot 1811 aangegeven als winkelier en kraamster.59 Dit blijkt Racheltje 
Joseph te zijn- en geen variant van de naam Rebecca, maar de dochter van Joseph Jacobs (Hendels), 
woont Sleutels teeg C 131. 

Op 15 maart 1798 overlijdtJansje, dochter van Salomon Juda, 'zes jaar, woonde Leuvehaven kl. IV, 
drie gulden', aan tering. Dit zou een kind uit een eerder huwelijk van hem kunnen betreffen, doch 
de vermelding van een Samuel Juda die in 1810 het overlijden van een kraamkind aangeeft, maakt dat 
minder waarschijnlijk. 

In 1811 neemt Rebecca Joseph, weduwe, met haar kinderen, evenals haar broers Emanuel en Rap
haël, de familienaam Brandel aan. 60 De bijbehorende akte luidt: 'Voor ons Maire van de Gemeente van 
Rotterdam, Canton Rotterdam, Arondissement Rotterdam Departement Monden van de Maas is 
verschenenRebeckaJoseph eerderweduwe van Samuel Polak en daar na van Salomon Juda, wonende 
in de Pottebakkersteeg A 47, dewelke verklaard heeft, dat zij aanneemt den naam van Brandel voor 
haar geslachtnaam, en dien van Rebecka voor voornaam, dat zij heeft twee zoons te weten: één, oud 
201/2 jaar die zij den voornaam Joseph Samuel laat behouden, zijnde een zoon aan haar verwekt door 
voornoemde Samuel Polak en een zoon van elf jaren, die zij den voornaam Juda Salomon laat behou
den zijnde een zoon aan haar verwekt door voornoemde Salomon Juda. Zijnde beiden ongehuwd en 
woonachtig alhier. Op den 23 december 1811. Comparante heeft verklaard niet te kunnen teekenen.' 

Opmerkelijk zijn de verschillende benamingen voor Rebecca: RebeccaJ oseph Saallemons, Rebecca 
Joseph, Betje Juda, Rebekka Kolman. Bij haar overlijden worden haar beide echtgenoten foutief aan
geduid: Samuel Polakak respectievelijk Juda Eliazar. 

Uit het eers te huwelijk: 

1. N.N., overl. (gaarder) 10-12-1788 (kind van Samuel Polak, één jaar oud, wonende op de 

Leuvehaven). 

2. Joseph Samuel ( na 1811: Brande~, besn. Rotterdam 21-1-1791 ( als Joseph Samuel Polak), 27 jaar 
oud (2-12-1818), 30 jaar oud (11-12-1820), oudkleerenkooper (1813), koopman (1818, 1820, 

1853), glaskoper (1818), flesjeskooper (1828),61 marslooper (1829), venter (1842, 1846/1849), 

overl. 14-1-1853,62 tr. 2-12-181854 Sara Valk, geb. 14-3-1796, wonende Schiedamschedijk 

(1818), ventster (1858), koopvrouw (1861), overl. 14-4-1866, dr. van Noach (Emanuël) Valk 

en Klaartje (Eliazer) van Santen. 
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Samuel Brandel (1822-1906) en Rebekka Rijnveld (1825-1899 ), die met hun drie kinderen 
omstreeks 1860 van Rotterdam naar Londen emigreren. Samuel is een zoon van Joseph Samuel (Polak) 

Brandel en Sara Valk (IIa-2). Foto van circa 1890 (particuliere collectie). 

Op 19 februari 1813 geeft Joseph Samuel Brandel als neef het overlijden aan van zijn oom Josua 
Polack. Als oudste zoon van een weduwe wordt hij in 1814 door de Militaire Raad geëximeerd, vrij
gesteld van dienstplicht. 63 

Op 26 januari 1818 sluit hij voor 300 gulden een overeenkomst met Willem Anthonie Zegelaar 
Junior als remplacant voor de vervulling van diens militaire dienstplicht. Hij krijgt een som 
vooraf en zijn moeder Rebekka Joseph Brandel, weduwe van Samuel Saul Polak krijgt vanaf de 
indiensttreding een bedrag van twee gulden per week. Willem Zegelaar Junior, kuiper, vader van 
de dienstplichtige stelt zich tot borg. 64 

Joseph is in 1825 getuige ten behoeve van de akte van bekendheid van de aanstaande echtgenote 
van zijn neefJoseph Raphaël en (vermoedelijk) in 1827 getuige bij de aangifte van de geboorte van 
de dochter Elizabeth van zijn neefJoseph Emanuel. 

Op den 28en januari 1843 geeft hij , samen met een zwager, het overlijden aan van zijn schoon
vader Noach Emanuël Valk' .. hebben declaranten verklaard uit hoofden van den sabbath niet te 
mogen tekenen' . •s 

Joseph en Sara wonen (mogelijk op meerdere adressen) in de Pottenbakkersteeg (1813/1818), 
Schiedamschedijk (1818/1827) en. Raamstraat 408 (1828). Uit de gegevens van de volkstelling van 
1839 blijkt dat Joseph, 49 jaar, Sara, 44 jaar, en hun kinderen in de Raamstraat 403 wonen. Een 
huis dat vijf gezinnen met in totaal 24 personen bevat, allen 'Israëlitisch'. Alle werkende mannen 
zijn koopman, waaronder Joseph, Noach en Eliazer (zonen). De bewoning in de buurt is gemengd: 
op nummer 402 wonen twee rooms-katholieken en negen protestanten. Bij Raamstraat 404 en 
405 is vermeld: 'onbewoonde panden zijnde fabryks stalling'. Naderhand wonen zij op nummer 
531 en Sophia, als weduwe vanaf 12 november 1867 op nummer 56 (nieuwe nummering), daarna 
nummer 36. 
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Uit het tweede huwelijk: 

3. Juda Salomons (na 1811: Brande~, geb. Amsterdam ca. 1800 (volgens akte naams

aanneming), over 1. 10-12-1836 ('N amd. 3 ure Aan tering, begraven 12 Deb'). 66 

Uit het inschrijvingsregister van de lichting 1820 van de Nationale Militie blijkt dat Juda Eliazar, 
zoon van Eliazar Juda, op 12 februari 1801 te Amsterdam is geboren (of besneden). Hij woont bij 
zijn moeder Betje, in de Pottebakkersteeg. Met zijn lengte van vier voet en elf duim wordt hij te 
klein bevonden door de militieraad en krijgt hij een jaar uitstel. 

Op 28 april 1826 sluit 'Juda Eliazar Brandel, koopman in flesjes, wonende binnen deze stad op 
den Schotschendijk' een contrakt af ter vervanging bij de Nationale Militie van Martinus Fransis
cus Holtus, zoon van wijnkoper Stephanus Holtus, voor 300 gulden totaal.67 Hij zegt 26 jaar oud te 
zijn, ongehuwd en zoon van Juda Eliazar en Betje Juda. Hij is inmiddels een elle, zes palmen, zes 
duimen en vijf strepen lang. Zijn gezicht een weinig pokdalig. 

Het ligt voor de hand de co-identiteit te betwijfelen van Juda Salomons en Juda Eliazar. Onder 
een wat onverwachte voornaam verschijnt hij in de overlijdensklapper: 'aangifte op 12 december 
1836 door Joseph Brandel en Levie Marcus Knap, de eerste broeder en de tweede nee~•( .. ) verklaar
den dat in het Gasthuis is overledenJudik Brandel, 35 jaar acht maanden 23 dagen, ongehuwd, zij
nde geweest oud kleerekooper, geboren te Amsterdam en gedomicilieerd alhier, zoon van wijlen 
Eliazer Juda en van wijlen Rebekka Kalman beiden alhier overleden.' (beide aangevers onderteke
nen). 

In het archief van het Gasthuis blijktdatJudik Brandel onder nummer 7516 op 2 november 1836 

is opgenomen. Als zijn geboortedatum wordt 17 maart 1801 genoemd, beroep kleerkoper, woont 
Raamstraat. Als beroep van zijn vader wordt kleerkoper vermeld en 'ouders overleden te Amster
dam'. 

DeJudic Salomon die in 1829 en 1831 vanwege bedelarij gedurende korte tijd wordt geplaatst in 
het Pest- en Dolhuis is vermoedelijk een vrouw, die in 1813 ongehuwd het overlijden van een doch
ter aangeeft en bij de volkstelling van 1829 op adres A 59 als weduwe (zonder toevoeging) wordt 
vermeld. Over haar zijn geen nadere gegevens gevonden. 

Ub. Raphaël Joseph (Levij) (na 1811: Brande~, besn. verm. 20-4-1758,69 oud kleerenkoper 

(1816), koopman (1823), overl. 15-1-1823 (aang. door zijn zonen Joseph en Nathan), otr./ tr. (pro 

deo, als Roeiffaar Joseph Lev ij, j .m.) 27-10(?}70/19-11-1789 Schoontje Nathans Cohen, j .d., geb. ca. 

juli 1753, over 1. (als Schoontje Na thans) 26-8-1824 (woont Boompjes respectievelijk Schiedam

schedijk), dr. van Nathan Co hen en GrietjeArons. 
Hun huwelijk in de synagoge is ook op 19 november. Op de huwelijksakte (kethuba) staat linksonder 
de handtekening van: 

Rafael zoon van Joseph S'egal, met de toevoeging: Chatan (bruidegom). De Hebreeuwse naam van 
de bruid is Shina.7' 

Verkrijgt op 6 maart 1806 patentrecht als winkelier en loper met oude kleren met een geschatte 
jaaromzet die beneden de f 3000 ligt. Voor zegelrecht moet één gulden tien worden betaald, voor 
leges twee stuivers acht penningen, voor een stedelijke verhoging tien stuivers, acht penningen en 
over deze een leges van één stuiver. Hij is (mogelijk) de stad uit. Hij woont wijk A 141. Voortzetting 
na dat jaar is onbekend. In de Liste Civique is hij vermeld als colporteur, 53 jaar, in 1816 oud kleeren
koper en bij zijn overlijden koopman. Wonen (1811} St. Pietersgang, Pottenbakkersteeg (1815), (1816), 
Schiedamschedijk (1823) , Raphaël verklaart, bij de naamsaanneming, niet te kunnen ondertekenen. 

Uit dit huwelijk: 

1. Joseph Raphaël (Brandel), besn. 18-5-1793, koopman (1827), klerenkoper (1833), venter 

(1848), over!. 26-12-1871 (79 jaar en 7 maanden), tr. ( onvermogend) 13-4-1825 Jansje Isaac 
van den Berg, geb. 3-2-1803/ 2 koopvrouw, over!. 8-9-1870, dr. van Isac Samuel en BelieJa
cobs.72 
Joseph Raphael wordt in het patentregister vermeld op 6 maart 1806 als marsjeslooper,73 woont A 
141 en per januari 1807 vermeld als loterijventer en kaartjes looper, zegel vijf gulden, woont A 141.74 

In 1814 wordt hij goedgekeurd voor de Nationale Militie. 
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Uit geboorteakten van zijn kinderen blijkt dat Joseph niet kan schrijven. Als adressen worden 
genoemd: Schiedamschedijk (1827, volkstelling 1839 e.v.), Proveniersplaats in de Baan, Proostgang 
aan den Schiedamschedijk, steeds onder C 471. 

2. Nathan Raphaël (Brandel), besn. 29-10-179375 als Nathan Raphael Levy, overl. 25-11-1847 
(54 jaar en een maand), koopman, oudkleerenkooper (1827/31), venter (1835), tr. 4-10-1826 
Jaantje Levy Traub, geb. 17-9-1801,76 overl. 5-10-1835 (als Jaantje Levie Druijff, aang. 7-10-
1835 door haar echtgenoot en door Moses Emanuel Brandel), dr. van Levie Wessel Druijff, 
venter, en Betje de Hoop. 
Nathan kan ondertekenen, Moses niet. In 1826 krijgen beiden in verband met hun huwelijk een 
certificaat van onvermogen. 

N athan behoort tot de leeftijdsgroep die een oproep krijgt om in het Franse leger te dienen ( con
scrit).77 Als Nathan Brandon, geboren 30 november 1793, koopman, zoon van Ga vaal Brandon en 
Schoontje Nathan krijgt hij op 19 april 1813 zijn geweer, om te dienen in het het 2' bataljon van het 
124' Regiment Infanterie van Linie.78 Dit regiment is kort daarvoor teruggekeerd uit Rusland. Dat 
wil zeggen, mede na de verschrikkingen bij de Berezina, zijn van de 616 manschappen er slechts 18 
teruggekeerd. Nathan zal mogelijk nog in april naar het nieuw gevormde 2 ' bataljon, dan gelegerd 
te Erfurt, zijn gegaan. Het bezoek van Napoleon, de 27' april, zal hij net hebben gemist, maar het 
beleg van Wittenberg hebben ondergaan 'tot 13 januari 1814, toen het geheele garnizoen, na een 
schitterende verdediging van de sterkte, krijgsgevangen werd' . De omsingelaars hebben hen 'naar 
de destijds in Pruisen nog bestaande begrippen, over de kling kunnen jagen' . Hun leven is even
wel gespaard, de persoonlijke eigendommen afgenomen.79 

Jaantje wordt, onder de naam Johanna Druijff, van 10 april tot 21 mei 1817 opgenomen in het 
Pest- en Dolhuis. En onder de naam Ariaantje Druijff van 7 maart tot 21 september 1821, beide ma
len in opdracht van de rechtbank, op kosten van de stad. 80 

Ook de aanvraag hiertoe is bewaard gebleven: (dd. 22 februari 1821, Pro Deo) 'In naam des Ko
nings! Aan de Regtbank van Eersten Aanleg zitting houdende te Rotterdam geeft eerbiediglijk 
te kennen Levij Druijff wonende in de St. Pietersgang in de Boompjes binnen de Stad Rotterdam. 
Dat hij suppliant het ongeluk heeft te moeten ondervinden dat zijne dochter Ariaantje Druijff 
laboreerd aan vlagen van krankzinnigheid, hetwelk haar buiten staat stelt in de Maatschappij te 
verkeeren en bovendien voor haar zelve en hare huisgenoten, de schroomlijkste gevolgen hebben 
kan, wanneer daarinne niet tijdig worde voorzien, zijnde van dezen haren toestand blijkende, met 
een Certificaat van den Medicinae Doctor C.A.L. Sander, behoorlijk geregistreerd en ten dezen 
annex. En verzoekt mitsdien den suppliant dat het deze regtbank moge behagen hem te authori
seeren, om zijne gemelde dochter Ariaantje Druijff, te confineeren voor den tijd van een jaar, in een 
der verbeterhuizen binnen dit District ... 'De Officier van Justitie reageert vijf dagen later positief 
op het verzoek waarna de rechter vonnist wijst op 28 februari' .. voor den tijd van een jaar, of voor 
zoo veel korter tijdsbestek, als naar aanleiding van het herstel harer verstandelijke vermogens zich 
daartoe termen zullen voordoen .. ' Waarna een verzoek volgt van Levij Druijff of de kosten van 
opname 'voor stede rekening moge geschieden' aangezien hij geheel onvermogend is. De burge
meesters van de stad willigen dit verzoek op 7 maart in. 8' 

Nathan en Jaantje wonen Schiedamschedijk (1826), Leeuwenlaan (1827), (1833), (1835), Schie
damschedijk (1837), Hofstraat (volkstelling 1839: Nathan Brandel, 45 jaar, weduwnaar, Raphaël 
Brandel, vijf jaar). 

3. BarendRaphaël, besn.14-4-1800, verm. zn. van dit echtpaar en (dan) jong overleden. 8' 

Ilc. Emanuel]oseph (na 1811: Brande~, besn.1-3-1763, likdoornsnijder ( 1806), winkelier ( 1807), 
marsloper (1815), speelman (1822), muzikant (1834), overl. 26-8-1844 (door twee huisgenoten: 
'oud 80 jaren vijf maanden en 25 dagen, weduwnaar van Sara Alex, zonder beroep, geboren 
en gedomicilieerd alhier, zoon van wijlen Joseph Brandel en van wijle Brendele ... zijnde 
de familienaam van dezelve den declaranten onbekend beiden alhier overleden', wonende 
Hoogstraat K 72 ), tr. 18-1-1796 Saartje Moses Alexander, geb. ca. 1772 over 1. ( als Sara Alexander) 
21-9-1837 (beiden afk. van Rotterdam, wonende respectievelijk Boompjes en Riviervismarkt), 
dr. van Moses Alexander en Kaatje Alexander. 
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Over een huwelijk in de synagoge zijn geen gegevens bekend. 
Zij wonen in 1811 St. Pietersgang A 141, bij de volkstelling 1829 A 60. Bij de volkstelling in 1839 

woont Emanuel, muzikant, weduwnaar, op de Zandstraat 174, als enige 'Israëliet' in een huis met 
negen gezinnen, in totaal 26 mensen. 

Sara Alexander is een dochter van Moses Alexander en Kaatje Alexander, beiden te Rotterdam 
overleden. Haar overlijden (Hof straat E 176) wordt aangegeven door zoon Isaac, 26 jaar, logements
bediende, woont Pottebakkersteeg A 170 en schoonzoon Philip van Gelder, 43 jaar, venter. 

Het 'Register van Paspoorten voor Reijzigers etc.' vermeldt de 20' april 1790 'Emanuel Joseph bur
ger en inwoonder dezer stad zeggende negotie te doen in drogerijen en daarvoor te reyzen na en door 
de provincien van Holland & Zeeland: paspoort voor een jaar geconsenteerd: present alle de Heeren'. 
De 12' oktober van datzelfde jaar verkrijgt hij om dezelfde reden weer een paspoort voor een jaar, nu 
ook voor de Generaliteitslanden. 83 

Het patentregister toont op 6 februari jaar 1806 onder nummer 17629 Emanuel Joseph, likdoorn
snijder, ingaand per januari, woont wijkA 289, zegelrecht vijf gulden, leges zes gulden gequiteerd.84 

Op 5juni 1807woont hij A 259 en wordt hij vermeld als 'winkelier en loper met reukflesjes, per janu
ari, zegel één gulden tien, betaald 3 juni' (voortzetting firma in aansluitende periode).'' 

Er is echter ook eenEmanuel]oseph afkomstig uit Sunderland (Schotland), otr./ tr. 8/26 oktober 1806 
EsterDavids, afkomstig van Rotterdam. De Naamlijst noemt hun respectievelijk adressen: Glashaven 
en Jufferstraat. Helaas geeft dat geen uitsluitsel- ook de Glashaven ligt in wijk A. 86 De burgerlijst van 
1811 geeft voor wijk A alleen bij de hogere nummers ook straatnamen aan. Een lijst uit 1819 'volgens 
de nieuwe Nommers' geeft aan dat de nummers A 259 en A 289 gelegen zijn in de Jufvrouwstraat. 87 

Deze is nabij de Glashaven. Van de laatstgenoemde Emanuel Joseph zijn - voorzover bekend - geen 
nadere vermeldingen. 

In de Liste Civique gaat het onmiskenbaar om Emanuel Joseph (Brandel): musicien, 50 jaar. Waar 
zal Emanuel hebben gespeeld? Op straat, in danszalen of in een gelegenheid als 'Het Paard in de 
Wieg' in de Zandstraat ('Houdt Ligte Meisjes en geeft muzyk') of 'Het Slepers Welvaren' aan de 
Raamstraat ('Geeft muzyk')? '" Zou hij openlucht-uitvoeringen van WouterHutschenruyter met zijn 
kapel van de Schutterij hebben gehoord - en wat zal de levensloop van de viool van zijn vader zijn 
geweest? Op veel vragen geven archieven geen antwoord. 

Op 4 februari 1840 wordt door het Armbestuur van de Nederlands Israëlitische Gemeente op het 
verzoek van Emanuel Brandel 'om verhooging van vaste bedeeling of de uitreiking eener gratifica
tie ... tegenovergesteld de gegoedheid van onderscheidene zijner gehuwde en ongehuwde kinderen, 
en besloten dezelve bij de eerstkomende zitting van het Armbestuur op te roepen ten einde dezelve 
hunne wettige verpligting tot het onderhouden van hunnen behoeftigen vader onder het oog te 
brengen en dezelve des noods, aan die verpligting te doen gehoorzamen; inmiddels werd goed ge
vonden in het verzoek van den comparant te difficulteren.'89 

Op 10 februari verschenen 'op invitatie van den President .. ter vergadering de vermogende kinde
ren en behuwdkinderen van den gealimenteerden Emanuel Brandel, en daar dezelve zich genoeg
zaam onwillig betoonden om tot het onderhoud huns vaders en behuwdvaders bij te dragen, zoo 
werd besloten de maande!. bedeeling van den gem. noodlijdenden niet te verhoogen, en hem tevens 
alle buitgengwone bedeelingen en onderstanden te blijven weigeren, tot tijd en wijle hij zijne wet
tige regten tegen deszelfs pligtschuldige betrekkingen zal hebben doen gelden.''• 

12 november van dat jaar krijgt Emanuel Brandel enige hemden (brood, dekens en hemden be
hoorden tot de winterbedeling van de armsten). Op 10 december wordt besloten de toelating van 
Emanuel Brandel tot het Gesticht van Liefdadigheid uit te stellen tot de volgende vergadering. Dit 
komt echter niet meer aan de orde. In 1841 blijkt hij toch te zijn opgenomen en wordt hij genoemd 
bij degenen die geheel worden bedeeld.90 Het adres genoemd in zijn overlijdensakte is dat van de 
(inmiddels) 'Stichting van Weldadigheid etc.' 

Uit de hierna vermelde huwelijken van de derde generatie zijn kinderen bekend. 

Uit dit huwelijk (na 1811: Brande~: 

1. Joseph Emanuel, geb. 18 februari9', 1 februari 9 ' , besn. 5-2-1796, arbeider (1815) speelman 
(1816), oudkleerenkoper (1829 ), flesjeskoper (1832), koopman (1835), venter (1838/41), over!. 
5-6-1869 (wonende Houtlaan 15-723, 72 jaar en zes maanden wedn. van Truitje Froman, 
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zonder beroep), tr. 24-8-1825 Truijtje Samuel Vroman, geb. april 1801, koopvrouw (1825), 

woont Zandstraat (1825), overl. 5-9-1859 (bij huwelijk 22 jaar), dr. van Samuel Joseph Vro

man en Henderijntje Samuel. 
Bij hun huwelijk vallen zij 'in de termen der Wet van Zijne Koninglijke Hoogheid, in dato 9 Maert 
1815, No. 13, houdende bepalingen tot het wegnemen van pecuniële bezwaren, bij het voltrekken 
der huwelijken van behoeftige personen'. 

Er is een akte van bekendheid opgesteld aangezien Truijtje Vroman 'van de Joodsche Gods
dienst zijnde in de volstrekte onmogelijkheid gesteld is, om een acte van Geboorte te kunnen pro
duceeren, vermits men bij de Israeliten voormaals niet gewoon is geweest aanteekening te houden 
van de Geboorte van Kinderen van het vrouw lijk geslacht'. 

Joseph Brendel/Brandel, wonende St. Pietersgang A 148/142,93 wordt in respectievelijk 1815 en 
1816 te klein bevonden om te dienen bij de Nationale Militie. 

Joseph en Truitje wonen in de Zandstraat, Raamstraat (meerdere adressen) en Schavensteeg 
(wellicht alleen Joseph). 

2. Moses Emanuel, geb. 1-2 (volgens inschr. Nat. Militie), besn. 4-2-1797, knecht (1814), mars

looper wonend Korte Wagenstraat (1829, 1843), oudkleerenkooper, uitdrager wonend 

Zandstraat (1833),94 koopman wonend Peperstraat (volkstelling 1839), sjouwer wonend 

Korte Wagenstraat (1841), zonder beroep (1873), overl. 24-9-1873, tr.14-4-1824He~e Samu
el Vroman, geb. 28-2-1800, woont Peperstraat, koopvrouw (1824, 1886), over!. 25-4-1886, 

dr. van Samuel Joseph Vroman en Hijnderijntje Salomon, beiden alhier overleden. 
'De comparanten en de vader van de comparante verklaarden niet te kunnen nog mogen tekenen 
uit hoofde van de voor hun invallende paaschdagen, evenmin als de vader van den comparant 
welke nogthans verklaarden te kunnen tekenen'. 

In het bevolkingsregister is Hesje vermeld als Esther/Hester, geb.12 maart 1798. Moses wordt in 
het inschrijvingsregister van 1816 van de Nationale Militie vermeld onder no. 28, beroep knecht, 
woont St. Pieters gang. 

Moses Brandel had kennelijk weinig behoefte om aan zijn verplichting tot verschijnen bij de 
Schutterij (in die tijd een verplichte burgerwacht) te voldoen. In het stamboek is vermeld dat hij 
in 1830 is 'gevonden en in arrest gesteld'. In 1832 gaat hij over naar de reserve, en aansluitend op 19 
juni 'wegens voleindigen 34 • (levens-)jaar finaal ontslag' .95 

3. BetjeEmanuel, ca. 16-2-1799 (vanaf 1811: Elizabeth), overl. (in het ouderlijk huis) 11-3-1829 

(als Betje Brandel, oud 30 jaar en 23 dagen, ongehuwd, particuliere).96 

4. Samuel Emanuel, besn. 7-2-1801, koopman, over 1. 11-12-1853, tr. (pro deo) 14-11-1827 Betje 
Wolfs hart, geb. 29-11-1801, over!. 27-11-1888, dr. van Jacob Wolfshart, kleerkoper, en Saartje 

Blazer, naaister.97 
Volgens huwelijkse bijlagen woont hij in de Boompjes en zij aan de Schiedamschedijk. 

Wat betreft de Nationale Militie: bij loting is hem 'ten deele gevallen het nommer 49, hetwelk 
hem tot den dienst verpligtende, hij daaraan heeft voldaan door zelve in dienst te treden bij de 5• 
afdeling Infanterie en den 10 maart 1825 met Paspoort ontslagen.' 

Bij de inschrijving voor de Militie 'Ligting 1820' is de datum van zijn besnijdenis als geboorte
datum vermeld. 

Zijn achterneef Izaac Barend Sanson, geboren of besneden 18 oktober 1798, winkelknecht, 
wordt een maat te klein bevonden. 

Bij de Schutterij kon.1.t hij voor onder nun.1.n.1.cr 632, 1nct paspoort ko1uend van de nationale Mi

litie 5• afdeling (1825). In zijn signalement valt op dat hij tien centimeter langer is dan het gemid
delde van zijn andere familieleden, één meter en 733 strepen. In 1831 gaat hij over tot de reserve.•• 

In de volkstelling van 1829 wonen zij aan de Schiedamschedijk 519, hij 29 jaar en koopman, zij 
28 jaar. Naast een zoon Emanuel van twee jaar oud, woont ook bij hen in Klaartje Amering, we
duwe van Abram Brandel, 49 jaar, geboren te Amsterdam. Beiden komen in alle doorzochte archie
ven verder niet voor. Klaartje Amering zou de in een bedelingslijst genoemde weduwe van Mozes 
Ameringen, Clara Joels, 72 jaar in 1844, kunnen zijn.•• In het wijkregister van 1842 komt Clara 
Jools voor als weduwe, woont Vierwindenstraat, geboren 1772 te Amsterdam, sinds 1778 wonend 
te Rotterdam, beroep 'schoolhoudens'. Zij blijkt in 1818 op 36-jarige leeftijd met Moses Levie van 
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Amerongen te zijn getrouwd, zonder voordien getrouwd te zijn geweest. Hij overlijdt 7 april 1823, 
zij als Klara Joels op 2 december 1856 in het Gesticht voor Oude Lieden en Zieken, oud 81 jaar en 8 
maanden. 

Voor de - dan foutieve - vermelding in het volkstellingsregister en de fictieve Abram Brandel 
kunnen verschillende oorzaken zijn. 

5. Calman Emanuel, besn. 7-3-1803, overl. 25-5-1822 ('des morgens te 4 uur in zeker huis 
staande in de St. Pietersgang in de Boompjens A 148'). 10 0 

6. Sander (vanaf 1811: Alexander) Emanuel, besn. 26-9-1805, kantoorbediende (1830), bad
knecht (1831, in akte overlijden Rosetta Valk), koopman (1840), venter (1841), tr. 7-7-1830 

Betje van Gelder(en), geb. februari 1807, overl. 1-10-1871 (als Elizabeth), dr. van Joseph An
dries van Gelder (suppoost van de Isr. armenschool), en Betje van Lier. 
Huwelijk in tegenwoordigheid van Philip van Gelder, 32 jaar, koopman, Nathan van Gelder, 28 
jaar, koopman, beiden broeders, Leendert Valk, 29 jaar, koopman, zwager van de bruid en Mozes 
de Roode, 36 jaar, koopman (comparanten en Nathan van Gelder kunnen niet onndertekenen). 

Verklaring van Armoede en Bewijs van Onvermogen: De ondergetekende Hendrik Daniël de 
Hartog & Eliazar Valk verklaren na gedaan onderzoek, dat de personen van Sander Emanuel Bran
del en Betje van Gelderen, wonende Boompjes in behoeftige omstandigheden verkeren. 

De kring van familie en goede bekenden tekent zich steeds weer af. Als Nathan van Gelder gaat 
trouwen, heeft zijn aanstaande vrouw een akte van bekendheid nodig. Maar ook hij zelf. De reden 
daarvan wordt vermeld en is een interessant bewijsstuk met betrekking tot het incompleet zijn 
van de overgeleverde besnijdenisregisters. 

Natan van Gelder, 28 jaar, koopman, woont Boompjes, zoon van Joseph, woont Rotterdam, en 
wijlen Betje van Lier, trouwt 23 juni 1830 Roosje Helmstad, weduwe Barend Flakau, 39 jaar, naai
ster, woont Sleutelsteeg, dochter van Abram Moses en Debaura Emmanuel, beiden overleden. 
Compareren: 
1 Eliazar Valk, koopman in de Pottenbakkers teeg, zwager; 
2 Philip van Gelder, koopman aan de Boompjes, broeder; 
3 Mozes de Roode, koopman aan Schied. Dijk; 
4 Emanuël Brandel, muziekant, aan de Boompjes; 
s Joseph Brandel, koopman in de Raamstraat; 
6 Lev ij Druijff, koopman aan den Schied. Dijk; 
7 Samuel Brandel, koopman, woont idem; 

Nathan geboren 20 mei 1802, zoon van Joseph van Gelder, zonder beroep, woont Rotterdam, en 
wijlen Betje van Lier, buiten beroep, overleden Rotterdam. 

'Dat de verzoeker echter, hoezeer besneden zijnde, in de onmogelijkheid is gesteld, eene Akte 
van Geboorte te kunnen bekomen, daar uit eene verklaring van den Heer Wethouder dezer stad, 
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, van den 22en dezer maand, blijkt dat de aantekening der 
besnijding van den verzoeker niet gevonden wordt, hetwelk de deposanten vermenen te moe
ten toeschrijven, aan het vertrek van den besnijder H. B. de Graaf naars Gravenhagen, voor de 
invoering van de wetten op den Burgerlijken stand in deze landen, hebbende de registers of aan
teekeningen van de door hem besnedenen met zich genomen, en zijnde hiervan alzoo geen copie 
(Translaat101

) bij het bureau van den burgerlijken staat alhier, overgelegd'. 
Ook Sander dient bij de Schutterij, hij gaat op 30 september 1839 met finaal ontslag. 10

' 

B ij d e volks t ellling van 183 9 blijken z ij in d e St. P ie tersgan g in d e Boompjes t e w onen , een aa n
duiding die (met verschillende huisnummers) in allerlei akten terugkomt. 

Sander blijkt in 1870 in Brussel te wonen volgens de huwelijksakte van zoon Marcus - hij is ook 
bij dat huwelijk aanwezig. Als in 1872 dochter Esther trouwt, is de situatie anders. De huwelijks
bijlagen bevatten een (pro deo) 'Brevet' waarin, op verzoek van Esther Brandel, woont Boompjes, 
voor de kantonrechter te Rotterdam haar personalia worden bevestigd door Hartog de Wolf, 
commissionair, Isaac Dasberg, koopman, Samuel Dasberg, koopman, en Hartog Dasberg, koop
man, allen wonenden te Rotterdam. 'Dat des rekwirantes vader genoemde Alexander Brandel nu 
omstreeks 18 maanden geleden zijne vrouw en kinderen heeft verlaten zonder hen mede te delen 
waarheen hij zich begaf. Dat hij sedert dien tijd niets meer van zich heeft doen hooren en zijne 
naaste betrekkingen niet weten waar hij zich ophoudt en of hij nog in leven dan wel reeds over-
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leden is.' De kantonrechter heeft tevens voor Esther een voogd benoemd, Joseph Brandel, en een 
toeziend voogd, Abraham Brandel. 

Als de jongste zoon, Marcus, in 1876 trouwt, zit zijn vaderechterweer in de trouwzaal, geeft zijn 
toestemming en vertrekt vervolgens naar zijn woonplaats Brussel. Daar in Rotterdam (als ook Den 
Haag en Amsterdam) zijn overlijden of begraven niet te vinden is, lag nader onderzoek in Brussel 
en inmiddels daarin opgenomen gemeenten voor de hand. Ook daar blijkt zijn overlijden niet aan
gegeven, maar er is ook geen spoor van aanwezigheid van hem te vinden in het bevolkingsregister 
of in het archief met vreemdelingendossiers. '03 

7. Frautje Emanuel, geb. ca. 1807 (wordt in 1811 Francina) . Geen verdere gegevens over haar 
gevonden. Mogelijk is zij : F. Brandel, naaivrouw, Varkensteeg 5-12, in het Algemeen 
Adresboek .. van alle Gepatenteerden .. binnen de stad Rotterdam, 1847. 

8. Kaatje Emanuel,10
• geb. oktober 1809, koopvrouw, overl. 25-12-1890, tr. (pro deo) 24-12-

1834Isaacvan Gelder, besn.14-7- 1809, commissionair, logementsknecht, overl.11-10-1873 
(in huis staande Boompjes), zn. van Joseph van Gelder en Betje van Lier (bij overlijden van 
Isaac van Gelder: Bettje Riel), ouders beiden alhier overleden. 
Als huwelijksbijlage onder meer eene akte 'bij welke blijkt, dat door zijnen vader is behouden den 
geslachtnaam bij hem vroeger ( dat wil zegen voor 1811) bereids gedragen'. Ook een certificaat met 
betrekking tot het voldoen der wet op de Nationale Militie ' in welk bewijsschrift zoo als desselfs 
vader ons verklaarde de naam van wijle de moeder der partij ter eenre zijn deposants huisvrouw 
abusievelijk is ingeschreven Riel daar zij die als van Lier heeft gevoerd' . 

Kaatje wordt op de begraafplaats aan het 'Toepad' begraven. De steen bevat de inscriptie: 'Hier 
verborgen de vrouw mevrouw Fraadche, weduwe van !zaak van Gelder, overleden 14 Tewet 5651. 

Moge haar ziel gebonden zijn in de bundel des levens.''05 

9. Isaac Emanuel, besn. 4-4-1811, (logement)bediende (1837/1845), wonende Pottebakkers
teeg (1837), Schiedamschedijk (1845), over 1. 4-1-1845 ( door Marcus Brandel ( ondertekent), 
bediende, woont Schiedamschedijk, broeder en Joseph Emanuel Brandel, koopman, 
woont Raamstraat, broeder), tr. 31-7-1839 ('zich ook noemende Isaac Emanuel Brandel 
.. staande nog in dienstbetrekking tot de Tweede Afdeling Mobiele Schutterij dezer Pro
vincie; '06 meerderjarigen zoon van Emanuel Brandel, muzikant, wonende beide in deze 
stad en van wijle Sara Rebecca(!) Alexander') Sara Spaanbroek, geb. 13-3-1815, zonder be
roep (1839 ), winkelierster (1865), ( over 1. niet gevonden), dr. van Daniel Isaac Spaan broek, 
kramer, en Lena Rastad, allen wonend Rotterdam. 
De vader van de bruidegom verklaart mondeling 'dat zijne huisvrouw, hier voren beschreven als 
moeder deszelven zijnen zoon, bereids is overleden'. Bruid, bruidegom en vader van de bruide
gom ondertekenen de akte, de vader van de bruid is daartoe niet in staat. 

10. Markus, geb. 20-6-1813, logementsbediende, wonende Schiedamschedijk (1842), commis
sionair wonend Steiger (1854), overl. 26-9-1854 (aang. door Joseph E. Brandel, koopman, 
woont Raamstraat, broeder, en Joseph Spaanbroek, koopman, 44 jaar, woont Schiedam
schedijk, goede bekende en ondertekent), tr. 31-8-1842 Engelina Spaanbroek, geb. 27-5-
1813, Schiedamschedijk36, koopvrouw (1867), over 1. 8-10-1872, dr. van Daniel Isaac Spaan
broek, venter, en van Lena Kool (in overlijdensakte Leentje Rosstad genoemd), wonende 
allen Rotterdam. 

Vader bruidegom en ouders bruid, aanwezig, geven toestemming ... in tegenwoordigheid van 
Samuel Goppel Hartvelt, 38 jaar, venter, Abraham Samuel Doodewaard, 32 jaar, zonder beroep, 
beiden schoonbroeders van de partij ter andere zijde, Barend Samuel Slier, 33 jaar, logementsbe
diende, en Philip van Gelder, 48 jaar, zonder beroep, wonende allen binnen deze stad, dewelke de
ze akte na voorlezen nevens ons, de partijen en de vader van de partij ter eenre hebben geteekent; 
hebbende de ouders van de partij ter ander zijde verklaard niet te kunnen teekenen als hebbende 
de schrijfkunst niet geleerd. 

De signalementen van de vijf in de Schutterij dienstdoende broers tezamen geven een portret 
van een deel van het gezin: 
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gezicht voorhoofd ogen neus mond kin haar lengte 

Moses ovaal rond blauw klein gewoon rond donkerbruin 1.65 

Samuel ovaal rond blauw gewoon gewoon rond lichtbruin 1.73 

Sander ovaal rond blauw groot groot spits lichtbruin 1.66 

Isaac ovaal laag grijs gewoon klein rond zwart 1.62 

Marcus rond rond lichtblauw gewoon gewoon rond donkerbruin 1.68 

11. Eliazar, geb. 9-9-1815 (door Nanna Maria van der Wiel, vrouw van Dirk Jansen, zonder 
beroep, 'hebbende gadsisteerd bij nagen. verlossing', St. Pietersgang, vader marsloper), 
overl. 17-1-1816 (door Emanuel Brandel, muzikant, woont St. Pietersgang en Raphaël 
Brandel, oudkleerenkoper, woont Pottenbakkerssteeg, hebben de declaranten zelf ver
klaard niet te kunnen teekenen). 
Op 15 december 1807 wordt aangifte gedaan van een doodgeboren kind van ( een) Emanuel Joseph. 
Op 24 april 1810 wordt Meijer aangegeven, kind van Emanuel Joseph, wonende Boompjes, vijf 
maanden oud, gealimenteerd, vrij van successie. Dit zal om Meijer Emanuel gaan, die op 27 de
cember 1809 was besneden. Zeker in dit laatste geval is het zeer waarschijnlijk dat het om een kind 
van EmanuelJoseph Brandel gaat. 

Noten 
1. Ton Hokken, Een genealogie van de familie Brandel, Utrecht 2005. 
2. H. Winkel, Genealogisch onderzoek naar Joodse voorouders, in: Gens Nostra 26 (1971), pag. 401-415. 
3. Uitzonderingen wat Rotterdam betreft zijn Joseph Levi, geb. te Amsterdam, op 18 oktber 1719 tot 

poorter geëed en Andries Joseph Polak idem op 12 juni 1782. Incidenteel kwam aankoop van onroe
rend goed voor, zoals door Abraham de Pin to op 2 mei 1647 (Giftenboek). 

4. In algemeen historische zin is de situatie gelukkig anders. Zie: J.C. H. Blom e.a., Geschiedenis van de 
Joden in Nederland, Amsterdam 1995 - en het daarin opgenomen bibliografisch overzicht. 

5. De plicht van een man om de weduwe van zijn broer te huwen indien deze kinderloos is achterge
bleven. Zie bijvoorbeeld: http://www.jhm.nl/woordenlijst.aspx?ID=47. Zie ook: M. Mossel, 'Rab
binaatsakten in Amsterdam', in: Misjpoge 7 (1994), pag.126-132. 

6. In deze aktes is niet de naam van de vrouw vermeld, tenzij zij weduwe is en zelf een naam aan
neemt - daarbij wordt de naam van de overleden echtgenoot eveneens genoemd. In principe is de 
gehuwde vrouw opgenomen in de akte van naamsaanneming van haar vader (c.q. moeder indien 
weduwe). 

7. Bij het bombardement op Rotterdam is een groot gedeelte van het archief van de Joodse gemeente 
verloren gegaan. 
Zie ook: Studia Rosenthaliana, vol. III, nr. 1, jan. 1969, voor een overzicht van de joods kerkelijke 
geschiedenis in Rotterdam in de periode 1825-1850. 

8. Dit archief is grotendeels overgebracht naar het Gemeentearchief Rotterdam (GAR). 
9. Gegevens van de oudste begraafplaatsen en aangegeven sterfgevallen te Rotterdam 1640-1812, 

bewerking van de 'Collectie Blitz', uitg. Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie (NKvJG). In 
GAR toegang 29 Nederlands Israëlitische Gemeente (NIG) inv.nr. 1268 is een inleiding van Blitz te 
vinden met betrekking tot de begraafplaatsen. Ook andere bewerkingen van Blitz hebben als basis 
voor uitgaven van de Kring gediend. 

10. Zie: Jits van Straten en Harmen Snel,Joodse voornamen in Amsterdam; een inventarisatievanAsjkenazi
sche en bijbehorende burgerlijke voornamen tussen 1669 en 1850, Meppel 1996. En bijvoorbeeld: http:// 
www.dutch-jewry.org/english/history.htm. 

11. H. van Dijk, Rotterdam 1810-1880 Aspekten van een stedelijke samenleving, Schiedam 1987. In 1811 telde 
Rotterdam 55.118 inwoners( telling in verband met de invoering van de Burgerlijke Stand en regi
stratie van kiezers). Van dit aantal was 3.8% joods, ofwel (afgerond) 2.100 personen. 

12. GAR Oud Stads Archief (osa) inv.nr. 1039 Verzamelstaten van de wijktelling van 1811. Wijken waren 
in zgn. smaldelen onderverdeeld. 

13. Buiten de hier beschreven familie valt ook Carolina Brandel, geboren Batavia 1809, overl. Amster-
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dam 1889, dr. van Alexander Brandel, afkomstig uit Dresden, zie: De Indische Navorscher 7 (1994), 
pag. 212 en 8 (1995), pag.116. 

14. Archief Verenigde Oostindische Compagnie Kamer Rotterdam inv.nr.14265 fol. 311. 
15. Alfred Kolatch, Complete Dictionary of English and Hebrew First Names: Breindel is a 'yiddish 

form of the German braunne meaning brown or from Brunhild meaning fighter in armor'. 
16. Gegevens uit de gaarder begraven. De 'Naamlyst der getrouwde en overleden personen, binnen 

de stad Rotterdam, en de jurisdictie van dien: benevens een opgave der ziekten, waar aan de over
ledenen gestorven zyn, als mede eene lyst der verkochte huizen, tuinen, schepen en obligatiën; 
voor de maand july 1777-december1857', uitg. Gerrit Manheer e.a. (in delen), vermeldt op dezelfde 
datum: Joseph Calmoes, in de Boompjes, 59 jaar. Deze naamlijst heeft alleen betrekking op de stad 
Rotterdam (Cool, bijvoorbeeld, valt er buiten), de gegevens komen van de secretarie (volgens de 
uitgever). De gaarder noemt ook de aangifteklasse en de doodsoorzaak 'twater', hetgeen duidt op 
de aandoening waterzucht. Zie ook elders in dit nummer, pag.451. 

17. GAR archief NIG inv.nr. 439A Ketoeboth, akten van chalitsa en van huwelijkse voorwaarden in de 
Hebreeuwse taal, 18', 19' en 20' eeuw. Toegevoegd: vertaling door Jits van Straten (zie noot 55). Bij 
het huwelijk van dochter Rebecca wordt in een bijlage haar vader genoemd als Josef zoon van Kal
man S'egal. S'egal is hier (mogelijk) gebruikt als naam, het betekent Sgan (vice) Levi. 

18. Navraag bij het stedelijk archief van Worms leverde op dat de vroege Joodse archieven van die 
plaats, in Jeruzalem worden bewaard. Een index op dat archief, als ook een index op de namen 
van de begravenen op de joodse begraafplaats 'Der Heiligen Sand' bieden geen aanknopingspun
ten. De begraafplaats dateert uit de 11' eeuw, zie: http://www.begraafplaats.org/terebinth/reis98/ 
wormsaltenjudenfriedhof.htm. Voorzover bekend werd de eerste synagoge in 1034 gebouwd. Zie: 
http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/rhein/staedce/worms/synagpl.htm. 

19. Adressen hier genoemd betreffen veelal de Boompjes (waar vanaf 1725 de synagoge stond, naast 
het huis van de Oost-Indische Compagnie), waarmee ook zijscegen kunnen worden aangeduid. 
Deze worden soms gespecificeerd. Ook de Schiedamschedijk (ofwel Schotschedijk) en de Raam
straat worden vaak vermeld. De letter in het adres duidt de wijk aan, de nummers worden doorge
teld over de verschillende straten, vaak zonder vermelding van de straatnaam. 

20. In Leiden leefde Samuel Colmen/Kallman/Kalman/Kalmonk, geb. Worms 15-12-1741, over!./ 
aang. Leiden 28/29-8-1820, begr. Katwijk 29-8-1820, zn. van Levi Joseph Kalmonk/Kalman en Eva 
Abrams, otr./cr. Leiden 7-10/9-11-1766 Grietje Judik Davids, geb. Leiden 1746, over!. ald. 6-2-1805 
(zie http://www.geocities.com/Heartland/5594/lorje.htm). Kalman (en varianten) werd kennelijk 
al voor 1811 als familienaam gebruikt. Sporen van verwantschap zijn niet gevonden. 

21. GARoud notarieel archief(ona) inv.nr. 2974, pag. 544. 
22. GARonainv.nr. 2948, pag.1016. 
23. Het is mogelijk dat er meer kinderen zijn geweest uit dit huwelijk. Er hebben niet meer personen 

de naam Brandel aangenomen. En aktes die ruimere familieverbindingen aangeven, ontbreken. 
24. Aangifte Rotterdam 12-12-1825 door zoon Manuel, 38 jaar, koopman, woont Boompjens A 178 en 

neefNathan Brandel, 28 jaar, koopman, woont Schiedamschedijk C 471, 'over!. een huize van Ma
nuel, Betje Joseph Brandel, 82 jaar, twee maanden en acht dagen, weduwe van Heiman Kalman, 
hebbende geen beroep geexerceerd, geboren en gedomicilieerd alhier, dr. van wijlen Joseph Kal
man, zijnde geweest voorlezer en van wijlen Betje Emanuel beide alhieroverleden'. 

25. Uit deze overlijdensakte en die van zijn kinderen blijkt dat het patroniem van Heijman Kalman de 
familienaam is geworden. De akte van naamsaanneming niet gevonden. Voor wat betreft Betje is 
het opmerkelijk dat zij meerdere malen wordt genoemd met de familienaam Brandel, zonder dat 
zij die in 1811 administratief heeft aangenomen. 

26. Bij andere aktes is doorgaans de trouwdatum in de marge toegevoegd. Hier blijft het bij: 'Zijn 
Getrouwe den . .'. Joden volstonden in die tijd nogal eens - na de stadse ondertrouw - mee het 
huwelijk in de synagoge. Een indicatie daarvan is af te lezen in het 'Register van ondertrouw in 
Rotterdam van 1621 - 1811' van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie. 

27. Zie voor een foto van dit graf: D. Hausdorff,Jizkor, pag. 78. Op pag. 79 een lijst van voorzangers 
(gazan), samengesteld door David Wessel Wzn. (zonder nadere bronvermelding, de lijst moet voor 
de oorlog zijn opgesteld) waarin zowel Joseph Kalman als Heijman Kalman zijn vermeld, met de 
toevoeging dat het om broers gaat. Dat van beiden als vader (een) Kalman Segal wordt genoemd, 
maakt dit waarschijnlijker. Voorts is de vermelding in een akte van een kleinkind van Joseph waar-
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in Heijman Kalman, oudoom, tot voogd wordt benoemd (1811). Heijman zou dan zijn getrouwd 
met de dochter van zijn broer. Dit was, volgens de joodse wet, geoorloofd en kennelijk zelfs zo be
langrijk dat in 1712 door het Nederlands Staatsbestuur 'Den 14 mei zijn goedgekeurd de, volgens 
de Mosaïsche wet, geoorloofde huwelijken tusschen oom en nicht, en zoo wel met broeders- als 
zusters-dochter, als met der overledene vrouws-zuster' (zie: Biliotheca Rosenthaliana te Amster
dam, Almanak voor de Israeliten van het Koninkrijk der Nederlanden, voor het jaar der Schepping 
5585-5586 (1825), 's Gravenhage). Het is overigens de vraag of de goedkeuring daadwerkelijk heeft 
plaatsgevonden. 

28. GAR osa inv.nr. 1041, pag. 119. 
29. GAR Weeskamer Rotterdam inv.nr. 572 fol. 200v. 
30. GAR osa inv.nr. 4245 kohier patentrecht dl. 3 fol. 239 (het archief met betrekking tot het patent

recht is in Rotterdam voor een klein deel bewaard gebleven). Voor 1806-1808 (inv.nr. 4243/5) is een 
klapper samengesteld. De Patentwet dateert van 2 december 1805. 

31. Nationaal Archief Den Haag (NA), toegang 3.02.10.06 inv.nr. 130/3 Liste Civique 1811 Rotterdam, 
zie: index GAR door M. Bali. 

32. GAR osa, inv.nr. 1030 lijst 1811 wijk A 2• Smaldeel. 
33. GAR toegang 29 NIG inv.nr. 1 Verbalen van de Kerkeraad 1816 (1815)-1828, respectievelijk inv.nr. 72 

Notulen Parnassim 1816-1818. 
34. GAR archief NIG inv.nr. 409 Register van besnijdenissen, 1737-1811, geldt ook voor andere besnij

denisdata. Zie ook: klapper Blitz/NKvJG. 
35. Op 27 oktober 1806 wordt een doodgeboren kind aangegeven van (ene) Henriëtte Calman, onecht. 

Zie: GAR archief NIG inv.nr. 1267, waarin een chronologische ordening van Joodse overlijdens- en 
begraafgegevens uit diverse bronnen 1806/1811, door Blitz. 

36. GAR toegang 230.01 Pest- en Dolhuis inv.nr. 161 Register van opgenomen krankzinnigen 1759 
- 1833. In die periode wordt in dit register slechts drie maal een Joodse ingezetene vermeld(< 1%), 
die als krankzinnige wordt opgenomen: Izack Nathan op 16 september 1802 tot zijn overlijden op 
23 januari 1805 op kosten van de Parnassim, Gom pel Mozes Cohen van 26 september 1816 tot 17 
oktober 1827- en Levij Salomon van Handel, van 24 augustus 1824 tot zijn overlijden op 15 maart 
1827. De joodse bestuurders deden kennelijk alleen bij uiterste nood een beroep op de gemeente
lijke instellingen (zie echter noot 80 bij Jaantje Lev ij Tra ub (Ilb-2)). Vanaf 1827werden tevens bede
laars geplaatst in het Pest- en Dolhuis. Wat later meldden zich ook vrijwilligers aan voor de kolonie 
Ommerschans - toen nog behorend tot de Maatschappij voor Weldadigheid. 

37. GAR archiefNIG inv.nr. 799 Notulen Armbestuur 1838-1842, pag.192. 
38. GAR archiefNIG inv.nr. 800 Notulen Armbestuur 1842-1845, pag. 475. 
39. Deze beide overlijdens komen niet in de gaarder voor. Het meest waarschijnlijk is dat de aangiften 

pro deo waren. Deze gaarder is verloren gegaan. 
40. Bij de Jacob Nathan die op 10 januari 1808 overlijdt is in een ander handschrift 'Content' bijge

schreven, kennelijk als familienaam bedoeld (zie: DTB Doodregister der Israëlieten, 1805-1811). 
Blitz vermeldt hier nog 'over!. in Joods Gasthuis, 48 jaar.' In de gaarder wordt hij 11 januari ver
meld, 'vrij van belasting', reden: gealimenteerd. 

41. GAR ona inv.nr. 2960, pag. 1049 e.v. 
42. GARona inv.nr. 3237, pag. 752 e.v., 8 november 1787. 
43. GARona inv.nr. 3826, pag. 923 e.v. 
44. GAR ona inv.nr. 3827, pag. 393 e.v. 
45 . GARona inv.nr. 3827, pag . 477 e.v. 
46. Met dank voor deze en andere gegevens aan Per Groen enJannek Vervelde te Goudswaard. 
47. NA 3.03.18.02 - Vredegerecht van het Kanton Brielle, no. 28. 
48. Riet de Leeuw van Weenen-v.d. Hoek, Matsewa, Joodse begraajplaatsen op Voorne-Putten, Zuidland 

1998. 
49. Archief DTB Rotterdam Stadstrouw. 
50. Zie:Joden in Zuid-Holland, uitg. no. 1710 Ned. Kring voor Joodse Genealogie, 2004. Hierin ook kin

deren van dit echtpaar genoemd. Hun zonen Joseph en Kalman overlijden op 13 januari 1807 ten 
gevolge van de krui tramp, te Leiden. 

51. GARona inv.nr. 3457, pag. 326-328, akte niet gedateerd. 
52. Zie onder meer: Regionaal Archief Leiden, Leiden, Burg. dagboek C SA 681, paspoort 6-7-1826 naar 
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Hamburg, oud 79 jaar, haar en wenkbrauwen grijs, ogen lichtbruin, neus ordinair, baard grijs, 
lengte 1,59 m, dragende een pruik (met dank aan mevr. H. P. Becker-Leeser te Arnhem). 

53. Rebecca Joseph, particuliere, wonende Raamstraat 408, door haar op hetzelfde adres wonende 
zonen Juda Eliazar, z7 jaar, en Joseph Brandel, 37 jaar. Zij wordt aangegeven als Rebecca Joseph 
- en is dan ook met dit patroniem in de klapper vermeld. Het komt vaak voor in de eerste tiental
len jaren na 1811 dat het overlijden van een (joodse) vrouw op deze wijze wordt aangegeven, ook al 
heeft zij officieel een familienaam aangenomen. 

54. Zijn zoon Joseph miste al ruim voor diens huwelijk de naam van zijn vader in het begraafregister 
(wel in de gaarder overigens) en heeft hij de volgende akte laten opstellen (opgenomen in de bijla
gen van het huwelijk in 1818 van Joseph Brandel): 
'L'an 1812 le douze octobre devant nous Gerrit Costerman juge du paix du premier Can ton, arron
dissement Rotterdam, departement des Bouches de la Meuse sur la requisition de Joseph Samuel 
Brande(.) demeurant aux Pottebakkersteeg sect. A no. 253 en cette ville fils de feu Samuel Saul Po
lak et du RebeccaJoseph Brander, gens mariés sont comparus: 
1 Isaak Ansel, demt. au Schiedamsendijk sect. C no. 140; 
2 Machiel Andriessen, demt. au Schiedamsendijk sect. C no. 147; 
3 Daniel Simons de Beek, demt. au Schiedamsendijk sect. C no. 156; 
4 Emanuel Brandel, demt. au quai Napoleon sect. A no. 349; 
5 Saul Mozes Meerloo, demt. au Peperstraat sect. E no. 56-58; 
6 Abram Machiel Dijkgraaf, demt. au Schiedamsendijk sect. C no. 147; 
7 Jacob Simons de Bock, demt. au Schiedamsendijk sect. C no. 485; 

Tous temoins d'age competent, demeurant en cette ville. Lesquels ont exposé que le susditJo
seph Samuel Brander se trouve dans l'impossibilité de se procurir un acte de décès de feu son père 
Samuel Saul Polak susnommé attendu qui par une omission le nom de son père n'a pas été inscrit 
au registre des décédés en cette ville, de sorte qu'il n'a d'autre moyen de prouver le décès de feu son 
père qui parais présentes. Et qu'ils déclarent pour servir et valoir à ce que de droit que le Père du 
requirant susmentionné est decedé le 27 mars 1796. Et qu' ils donnent pour raison de leur dire. Le 
premier Comparant qu'en qualité de fossoyeur il a enterré le susdit Samuel Saul Polak et les au tres 
comparants qu'ils ont assisté ses funerailles si du sorte qu'ils se trouvent en état de declarer avec 
connaissance de cause, que le Père du requirant est decedé au tem(p)s susmentionné. De tout quoi 
nous avons dressé le present proces ver bal, que tous les comparants, apres lecture et interpretation 
ont signé avec nous et notre griffier. Tout au lieu ordinaire que de nos seances les jours mois et an, 
que dessus signé. 

Isaak Ansel Machiel Andriessen Daniel Simons de Bock, Emmanuel Brandel, Samuel Mozes 
Meerloo, Jacob Simons de Bock, Abram Machiel Dijkgraaf G Costerman D. Ledeboer griffier. En
registré a Rotterdam le douze octobre 1812 fo. 76r. c 9 recu un franc vingt six cents 10 et l'imp. add. 
compris signéJoan Martimont.' 

Overigens blijkt bij het huwelijk van Salomon van Os en Johanna van Someren ook in 1818 dat de 
procedure inmiddels eenvoudiger is geworden. Dat blijkt uit de volgende verklaring, die ook an
dere zaken van belang aangeeft: 'Ik ondergetekende Levie Haagman, doodgraver bij de Hoogduit
sche Israelitische Gemeente der stad Rotterdam, verklare bij deze, dat ik in die betrekking op 
den vijfden Februari des Jaars zeventien honderd negen en negentig, op het kerkhof der gezegde 
Gemeente gelegen even buiten den stad heb begraven het lijk van Joseph Salomon, overleden den 
vierden February des zelven Jaars, vader van Salomon Joseph van Os. Gevende voor redenen van 
wetenschap deezer begraving in persoon te hebben verrigt en wijders den voorschreven datum 
re kunnen opgeven uit hoofde der Israelitische gewoonte om jaarlijks op de verjaringsdag van 
het overlijden, het graf van eenen overleden naastbestaande te bezoeken, bij welke plegtigheid ik 
meestal ben adsisterende en hetwelk ook ten aanzien van voorn. overledenen op bovengemelden 
datum in dit Jaar nog heeft plaats gehad en wijders gezegde overledene en zijne familie zeer wel 
te hebben gekend en nog wel te kennen en voorts als in den tekst. Bereid zijnde dezelve verklaring 
des gerekwireerd wordende met solemneelen eede te sterken, Rotterdam den 28 september 1818, L. 
Haagman ' (en vervolgt:) 

Wij burgermeesters der Stad Rotterdam verklaren bij dezen dat de bovenstaande handtekening 
in onze tegenwoordigheid is gesteld. En wijders dat het Register der Israelitische overledenen 
gehouden bij die Gemeente is beginnende met den 26 september 1805, en dat blijkens de daarop 
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gestelde verklaring, voor deeze tijd gene aantekening, wegens het overlijden bij die Gemeente is 
gehouden geworden.' 
a. De huwelijksbijlagen leveren soms interessante vondsten op. Ten behoeve van dit zelfde huwe

lijk is er voor de bruid een soortgelijke verklaring opgesteld in verband met het overlijden van 
haar vader: Levie Haagman verklaart dat hij heeft begraven het lijk van Isaac Godengen. 'Geven
de voor redenen van wetenschap dat op hetzelve kerkhof als nog gevonden word zeker zark op 
dewelke in Hebreeuwse letteren gebeiteld', te lezen is onder andere: 'Op den 4 september 1802 
is overleden en op den s dito begraven Isaac Godeng'. Deze overledene is in geen van de hiervoor 
genoemde bronnen met overlijdensgegevens vermeld. 

55. GAR archief NIG inv.nr. 439A Ketoeboth, akten van chalitsa en van huwelijkse voorwaarden in de 
Hebreeuwse taal, 18', 19' en 20' eeuw. Toegevoegd: chronologische index en contekstuele vertaling 
van namen door Jits van Straten. Ook bij andere hier genoemde synagogehuwelijken is gebruikt 
gemaakt van deze bijzondere bronontsluiting (zie noot 17). 

56. GAR ona inv.nr. 3413, pag. 1142 e.v. 
57. Zie ook: H.C. Hazewinkel in het 'Weekblad voor Israëlitische Huisgezinnen' 13 september 1939. 
58. P.A.C. Douwes, Armenkerk, De Hervormde diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw, Schiedam 1977, 

pag.34. 
59. GAR osa inv.nr. 4249 index patentregister 1806-1811, 1' afdeling. 
60. Een steekproef van een kwart van het bestand van 491 naamsaannemingen leverde op dat van 

de weduwen 16 zelf een naam kozen (gezamenlijk met (eventueel gehuwde) kinderen, indien 
aanwezig), twaalf hadden de bestaande familienaam van de overleden echtgenoot overgenomen, 
één nam gezamenlijk met de familie van de overleden man een naam aan, één voor de derde maal 
gehuwde vrouw neemt een eigen naam aan, één vermoedelijk door echtgenoot verlaten vrouw 
neemt een eigen naam aan, verschillend van die van haar man. 

61. Zie ook (GAR studiezaal): Naamregister der Kooplieden, fabrikeurs, winkeliers, kassiers, wisse
laars, factoors enz. der stad Rotterdam, 1821-1830: koopman in flesches, Schiedamschedijk, C 474. 
Is vermoedelijk ook degene die in het Register etc. van 1838 is vermeld als debitant in de Loterij, 
woont Schotschendijk C 478. 

62. GARarchiefNIG inv.nr. 441 index begraven: begraven Rotterdam 16 januari 1853. 
63. Volgens alfabetische en lotingsregisters van ingeschrevenen in de Landmilitie lichting 18141e kan

ton, zie: GAR toegang 356 Secr. Afd. Militaire Zaken inv.nr. 202. 
64. GAR Nieuw Notarieel Archief (nna) inv.nr. 490, pag. 98-99. 
65. Deze zin wordt vaak bezien als verhuld analfabetisme. Dit is (op zijn minst) een voorbeeld van 

waar dat niet het geval is - althans, bij andere gelegenheden ondertekent Joseph wel. 
66. GAR toegang 93 Stedelijk Gasthuis inv.nr. 99 Register van ingekomen zieken 1834 nov. - 1837 

maart. Inv.nr. 111 bevat een alfabetische index over 1835-1847. 
67. GAR nna inv.nr.119, pag. 944. 
68. Op wat voor een manier is Levie Marcus Knap een neef? Aanvankelijk een exemplarisch probleem: 

gezien de leeftijdsverhoudingen zalJudik Brandel geen oom zijn vanLevie. Hij zou een zoon kun
nen zijn van een broer of zuster van Salomon Juda. Hiervan is echter geen afkomst bekend, noch 
personen die in aanmerking zouden kunnen komen. Dan Samuel Polak- op 3 januari 1821 geven Sa
muel Marcus Knap,42 jaar, en LevieMarcus Knap, 40 jaar, beiden oudkleerenkooper, wonende Baan 
C 555, het lij kaan van Marcus Joël Knap, 71 jaar, hun vader, weduwnaar vanJudik Samuels, zoon van 
JoëlJoëls (Polak) en vanAbigaël Marcus. EnJoëlJoëls was bij zijn huwelijk in 1750 uit Polen afkom
stig. En daarmee lid van een andere familie Polak dan Samuel Polak. OokJudik Samuels vormt niet 
de sleutel- uit haar overlijdensakte blijkt dat zij een dochter is van SamuelJoseph en Roosje Davids. 

Bij de aangifte van zijn overlijden op 6 september 1849 door zijn zoon Philip, blijkt Lev ie Knap ge
trouwd te zijn geweest met Hester Jacob Gosselaar. Hester overlijdt 6 oktober1857, wonende Zand
straat 5/446, aangifte onder meer door Philip Knap, sjouwer, 33 jaar, woont zelfde adres. De zoon 
weet dat zijn moeder in Rotterdam is geboren, de namen van haar ouders kent hij niet. De vondst 
van Sara, zuster van Rebecca, loste de vraagstelling op. Het begrip ' neef' is ruim opgevat. 

69. Op grond van opgegeven leeftijd bij andere aangiftes zou hij in 1755-1757 geboren moeten zijn. Bij 
zijn overlijden wordt opgegeven dat hij 67 jaar, 9 maanden en 9 dagen oud is geworden, ofwel op 6 
april 1753 is geboren. De genoemde datum is de enige waarop een Raphaël Joseph voorkomt in het 
besnijdenisregister. 
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70. De opgegeven aktedatum van 27 november moet een vergissing zijn, daar de eerste proclamatie 
op 5 november zal worden gedaan, op 15 november alle drie zijn gepasseerd en het huwelijk op 19 
november plaatsheeft. 

71. GAR archief NIG inv.nr. 439A Ketoeboth, akte 43. 
72. Akte van Bekendheid, 24 januari 1825, Jans je Isaac van den Berg 

Voor Richard Brem vrederegter gecompareerd: 
1 David Mozes de Roode, koopman; 
2 Joseph Samuel Brandel, koopman; 
3 Isaac van den Berg, koopman; 
4 Mozes J oei van Praag, koopman; 
5 Hester Meijer, huisvrouw van Salomon Kalmer Blazer, werkster; 
6 Levij Duijve(n)bord, sjouwer; 
7 Duijfie Zadok Koolhuijs, huisvrouw van Levy Isaak, werkman; 

( de laatste vijf kunnen niet schrijven) 
allen van competente ouderdom en wonende op den Dijk verklaren dat Jansje Isaac van den 

Berg, zonder beroep, woont ten huize van Salomon Joseph Vroman in de Zandstraat Wijk E no. 
184., dr. van Isac Samuel, over!. Rotterdam 13 december 1822 en Belie Jacobs, werkster, woont 
Rotterdam, is geboren Rotterdam 3 februari 1803; haar vader heeft in 1811 de naam Van den Berg 
aangenomen; ' .. dat ofschoon .. de gemelde akte niet inhoudende het beroep van den vader der 
requirante ten deze rede echter niet van dat gewigt is voorgekomen . .'. 

73. Een mars is een korf waarmee een kramer vent. 
74. GAR inv.nr. 4243 fol. 69 respectievelijk 4245 fol. 2405 Register van het Patentregt. 
75. De besnijdenisdata zijn extracten uit het besnijdenisregister, gemaakt ten behoeve van hun res

pectievelijke huwelijken. De data stroken met de leeftijden opgegeven in de overlijdensaktes. Niet 
met de leeftijd die Joseph opgeeft bij zijn huwelijk (31). De geboortedata moeten in ieder geval ver
der uit elkaar liggen (of samenvallen), dan de aangegeven besnijdenisdata. In 1811 geeft Raphaël 
Joseph hun leeftijden op als respectievelijk 19 en 18 jaar. 

76. Ten behoeve van het verkrijgen van een Akte van Bekendheid compareren: 
1 Mozes de Roode, koopman, woont Schiedamschedijk Wijk C no.122, 29 jaar; 
2 Joseph Samuel Brandel, koopman, woont idem no. 474, 37 jaar; 
3 Samuel Nathan van Arent, oudekleerkoper, woont idem no. 112, 73jaar; 
4 Joseph Erende], koopman, woont idem no. 471, 32 jaar; 
5 Betje Isaac van den Berg, schoonmaakster, woont idem no. 561, 74 jaar; 
6 Kris je Lev ij Samuel, schoonmaakster, woont idem no. 560, 61 jaar; 
7 Emanuel Samuel Franke, koopman, woont idem no.124, 44 jaar; 

welke verklaren dat Jaantje Levij Traub, partikulier, woont Binnenweg wijk F n. 162, ouders 
Levy Wessel Traub en Elisabeth de Hoop, koopman en particuliere, woont idem, is geboren op 17 
september 1801 ( comp. 4/7 kunnen niet schrijven). 

(Vermeld in de akte van bekendheid van haar zuster in 1839: Klaartje Druijff, zonder beroep, 
woont bij haar vader in de Schilders teeg, geb. juni 1805 'kunnende zich de comparanten de juisten 
dag niet herinnneren'). 

77. Zie voor een overzicht: J.A. Paasman, Op zoek naar Nederlandse militairen in leger en marine van 
Napoleon 1810-1813, in: Ons Elfgoed 10 (2002), pag. 58?0, en J. W. Koten, Nogmaals de Franse con
scriptie, in: Ons Erfgoed 11 ( 2003), pag. 169-172. 

78. Service de I' Armée de Terre in het Chateau de Vincennes te Parijs, inv.nrs. 21 YC 871, 21 YC 872 en 21 
YG 8 7 3. Bewerking Michel B a li, GAR. 

79. F. H.A. Sabron, Geschiedenis van het 124-e-ste regiment infanterie van linie onder Napoleon I, Breda (KMA 
1898/)1910. Zie ook: Jacob Presser, Napoleon, Amsterdam 1946. 

80. GAR toegang 230.01 Pest- en Dolhuis inv.nr. 160 Register van opgenomen krankzinnigen 1759 
-1832. Dit register loopt voor wat betreft het tijdvak gelijk met inv.nr. 161, een deel van de registra
ties is identiek. Het eerste deel van inv.nr. 160 bevat meer opnames dan inv.nr. 161, bij het tweede 
deel ligt dat andersom. Inv.nr. 160 bevat vrijwel alleen opnames van krankzinnigen, daarnaast nog 
een enkeling voor dronkenschap of wangedrag. Geen bedelaars. Vijftien van de opgenomenen zijn 
Joods, ofwel < 2%. Twee van hen komen ook voor in inv.nr. 161. Naast de opnamedatum bevatten de 
registers ook de datum van ontslag of van overlijden. De overlijdens zijn doorgaans voor 1811 niet 
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vermeld in de (bronnen van de) Digitale Stamboom. Een uitzondering is Salomon van Ameringe, 
over 1. 20 januari 1804 (niet 1810, zoals vermeld in NKvJG-uitgave). De reden is vermoedelijk dat an
deren waren vermeld op de pro deo-gaarder (naamloos in een afzonderlijke rubriek) en slechts een 
enkeling van de in het Pest- en Dolhuis overledenen bij de aangifte werd aangeslagen. Dit vermoe
den wordt versterkt door de vermelding van het overlijden op 23 januari 1805 van Izack Nathans 
in de Naamlijst van Manheer (op 24 januari, 22 jaar, woont Schiedamsedijk- het Pest- en Dolhuis 
stond aan de Hoogstraat). Het overlijden is niet vermeld in de nog aanwezige gaarder, wellicht was 
hij voor een korte periode thuis. 

81. GAR toegang 230.01 Pest- en Dolhuis inv.nr. 196 Requesten met bijlagen en vonnissen inzake op
neming etc. 

82. Izaac Raphael die op 28 juli 1810 in het besnijdenisregister voorkomt, is zoon van Raphaël Isaac 
Spaan broek en Betje Joseph. 

83. GAR osa inv.nr. 1041. 
84. GAR osa inv.nr. 4244 fol. 168. 
85. GARosa inv.nr.4243 fol. 236. 
86. Zie bijvoorbeeld: GARosa inv.nr.1012. 
87. N. Cornel, Lijst der Wijken binnen de stad Rotterdam, 1819 'Ik twijfel niet, of deze accurate Lijst 

zal tot genoegen verstrekken van alle de Inwoneren, terwijl dezelve vooral dient tot gemak van 
alle Kooplieden, Winkeliers, Makelaars, Cassiers, Kantoorbediendens, Wijkmeesters, Schippers, 
Brievenbestelders, enz. enz. 

88. GARNieuw Stadsarchief Secr. afd. Algemene Zaken e.a. toegang 444.01 inv.nr. 4506. 
89. GAR archiefNIG inv.nr. 799 Notulen Armbestuur 1838-1842, pag.197 e.v. 
90. GARarchiefNIG inv.nr. 806 respectievelijk 805. 
91. Volgens alfab. lijst van ingeschrevenen Nationale Militie lichting 1815, zie: GAR toegang 356 Secr. 

Afd. Militaire Zaken inv.nr. 206. 
92. Idem, inv.nr. 207. 
93. GAR toegang356 Secr. Afd. Militaire Zaken Secr. Afd. Militaire Zaken inv.nr. 68 Inschrijving Regis

ter voor de Nationale Militie 1' kanton. Zie ook: idem inv.nr. 74 (no. 38), 1816. 
94. In 1838 vermeld als: M. Brandel, Korte Wagenstraat E 531, uitdrager, in het 'Register van Rijks en 

Stedelijke Autoriteiten en Ambtenaren inhoudende: alles wat betrekking heeft tot den Koophan
del enz., alsmede al de Namen etc. der binnen deze stad gepatenteerde inwoners' . 

95. GAR toegang 358 Schutterij en Krijgsraad voor de Gewapende Burgermacht inv.nr. 220 Stamboe
ken (schutters) 1828-1833. 

96. Aangifte Rotterdam 13-3-1829, door vader Emanuel Brandel, 68 jaar, muzikant, wonende St Pie
tersgang A 148 en door broeder Joseph Emanuel, 32 jaar, marslooper, wonende Zandstraat E 429. 

97. Op 19 oktober 1827 zijn voor de vrederechter Dammes Ledeboer verschenen: Jacob Wolfshart, 62 
jaar, vader, David Wolfshart, 35 jaar, neef, Lev ij Blazer, 55 jaar, oom, Benjamin Simon Spier, 34 jaar, 
B:S: Bloch, 32 jaar, neef, Barend Swaab, 63 jaar, Jacob Engel 82 jaar, 'Alle van beroep kooplieden 
in oude klederen, wonende aan den Schiedamschedijk alhier. Dewelke ons hebben verklaard, dat 
de verzoekster is genaamd Betje Wolfshart, van beroep koopvrouw wonende aan den Dijk in het 
Eerste Kanton Rotterdam. Dat zij is geboren uit het huwelijk van Jacob Wolfshart, kleerkoper, en 
Saartje Blazer, naaister, beiden aan den Dijk alhier woonachtig, den 29sten November 1801. Voorts 
dat zij van de Israëlitische Godsdienst zijnde, in de volstrekte onmogelijkheid gesteld is, om eene 
Akte van Geboorte te kunnen produceeren, vermits men bij die gemeente, voormaals en als toen 
nog, niet gewoon is geweest aantekening te houden van de Geboorten der kinderen van het Vrou
welijk geslacht.' Allen behoudens Jacob Engel ondertekenen 'uit hoofde - zijn gebrekkig gezigt' 
'Eenige hebreeuwsche Caracters'. 

98. Zie noot 95, als ook: GAR Schutterij etc. inv.nr. 238-253 Alfabetische indices op de stamboeken 
1828-1906. 

99. GARarchiefNIG inv.nr. 8o6Armbestuur. 
100. Aangifte Rotterdam 25-5-1822, door Levy Abraham, 68 jaar, joods doodgraver en Gerrit Haagman, 

32 jaar, koopman, wonen beiden aan den Schiedamschedijk C 176, goede bekenden. De overledene 
'oud 19 jaren 4 maanden en 15 dagen, ongehuwd, zijnde geweest muzikant', zoon van Emanuel 
Brandel, speefman en Sara Alex. Declaranten hebben verklaard niet te kunnen schrijven. 

101. GARarchiefNIG inv.nr. 410 'Co pij translaat', afschrift van het in het Nederlands gestelde gedeelte 
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van het register van besnijdenissen, 1737-1811, (1812). Zie ook: inv.nr. 409. Voorts E. !talie, De con
scriptie en de Rotterdamsche joden, in: Rotterdams Jaarboekje 10 (1912), pag. 81-90. 

102. GAR toegang 358 Schutterij en Krijgsraad voor de Gewapende Burgermacht inv.nr. 221 Stamboe
ken (schutters) 1834-1842. 

103. Met dank aan Patrick Vanhoucke te Brussel. 
104. Kaatje en haar broer Isaac worden bij de opmaak van de akte van naamsaanneming op 23 december 

1811, niet genoemd. In een dergelijke akte worden eerst de evt. zonen vermeld (in volgorde van 
leeftijd) en vervolgens de evt. dochters. 

105. GAR archief NIG inv.nr. 1284 - 1292 Collectie foto's van grafstenen overgebracht van de joodse 
begraafplaats aan de Dijkstraat naar de begraafplaats aan het Toepad, 1972, met vertaling van de 
opschriften door J.A. Stellwag. 

106. GAR toegang 358 Schutterij en Krijgsraad voor de Gewapende Burgermacht inv.nr. 221 Stamboe
ken (schutters) 1834-1842: van 1836-1841, bij aankomst in het Korps (schutterij) woont Boompjes A 
148 St. Pietersgang, geb.11 april 1811, logementbediende. 
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De lijsten van Manheer te Rotterdam 
DOOR TON HOKKEN 

De rijen zogeheten Leidse boekjes die in het Rotterdams Gemeentearchief het doodregister 
vormen, betreffen voornamelijk protestanten en katholieken. Met name voor joods onder
zoek is het een groot gemis dat de gaarder pro deo begraven (tot 1811) verloren is gegaan. 

Vanaf 1777 verschijnen de zogenaamde lijsten van Manheer. Gerrit Manheer was uitgever en 
boekverkoper te Rotterdam, gedoopt (ndg) 2 februari 1749 als zoon van (de Rotterdamse) Sa
lomon Gerrits Manheer, boekbinder, en Adriana Meuijen. Hij trouwt in 1772 Maria Jeanne de 
la Le Zenne en - als weduwnaar - in 1779 Maria Elisabeth Kleijken. Op 28 juli 1807 overlijdt 
hij, weduwnaar (zonder andere nakomelingen dan een ongehuwde dochter), wonende 'Cool 
Cingel bij de Schouburg' . Dit laatste houdt mede verband met zijn artistieke ambities. Enkele 
bronnen geven daarvan een overzicht: 

Gerrit Manheer was boekverkooper te Rotterdam en dichtgenootschapper aldaar in de jonge 
jaren van Tollens. 

Afzonderlijk gaf hij in het licht: Kronyk der stad Rotterdam 1240-1670, Rotterdam 1779 (tweede 
druk 1783; eene beter gespelde editie van Lois met aantekeningen uit Kortebrand); Het zange
resje van de Maas, Dordrecht 1793; Naamlijst der getrouwde en overleden personen binnen Rotterdam 
enz., waar achter gevoegd is een verzameling van vertoogen over verschillende onderwerpen 
in vaerzen en proza. Ook vindt men van hem gedichten in de Mengeldichten, bij bijzondere 
gelegenheden door de Rotterdamse afdeling der Hollandsche Maatschappij, 1807.1 Voorts 
schreef hij nog enkele toneelspelen. ' Hij was lid van het letterkundig genootschap Studium 
Scientiarum Genitrix.3 Wellicht hebben wij aan zijn aspiraties de naamlijsten te danken: door 
een voor het grotere publiek aantrekkelijke maandelijkse brochure samen te stellen (met de 
namen van getrouwde en overleden personen), kon hij ook de artistieke productie van hem
zelf en anderen uitgeven. De inleiding tot de eerste uitgave geeft een mooi perspectief: 'De 
nuttigheid der Trouw- en Sterflijst is voornamelijk hier in geleegen, dat ieder met een opslag 
van het oog zal kunnen zien, wie van zijne bekende, op die Treur- en Vreugdetooneelen, op 
welke eerstgenoemde wij allen eens, en op het tweede, meest alle, een of meermalen, onze 
rollen moeten speelen', etc. Oorspronkelijk was Manheer ook stadsdrukker. Als aanhanger 
van de Patriotten raakte hij dit privilege in 1787 kwijt (aan Cornel). In 1792 kreeg hij een baan 
bij de schouwburg als bewerker van toneelteksten.4 Na zijn overlijden in 1807 wordt de lijst 
voortgezet door onder meer N. Cornel. 

De Naamlijsten van Manheer zouden enige compensatie kunnen bieden voor het gemis 
van de gaarder pro deo begraven. Maar hoe betrouwbaar zijn de Naamlijsten als bron met 
betrekking tot overlijdens? De datum die Manheer noemt is die van de aangifte, genoemd in 
de gaarder. De overlijdensdatum wordt in begraafboeken van de gereformeerde kerk (ook) 
aangetekend en ligt gemiddeld één tot twee dagen voor de gaarderdatum.5 Het blijkt dat 
Manheer de gaardervolgorde getrouw volgt. Aangezien Manheer zijn verdere gegevens ook 
heeft ontleend aan de gaarder, verandert- voor een deel - de vraagstelling. 

Vooreerst valt op dat Manheer doorgaat met namen, waar de gaarder stopt: het moeten de 
gegevens zijn van de pro deo-gaarder. Daarnaast bevat de overgeleverde gaarder meer gege
vens dan Manheer per persoon meldt: de hoogte van de aanslag (klasse), de doodsoorzaak, 
soms een beroep en een enkele andere vermelding ('te vervoeren naar Dordrecht'). Manheer 
sluit iedere maand af met nader te noemen categorieën en gekwantificeerd overzicht van 
doodsoorzaken. 

Enkele steekproeven in de jaren 1796 en 1802 leiden tot een paar voorzichtige conclusies. De 
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opgegeven leeftijden blijken redelijk accuraat, zowel bij kinderen, als bij ouderen, voor zover 
dat aan de hand van doopdata is na te gaan. Bij de ouderen beperken de afwijkingen zich door
gaans tot een jaar. Maar een bejaarde dochter blijkt 46 te zijn in plaats van de opgeschreven 42. 

De leeftijden die werden geregistreerd waren natuurlijk afhankelijk van de opgave van de 
aangever. Of wat de ambtenaar van de secretarie verstond als opgave. De afwijkingen lijken 
niet afhankelijk te zijn van de groepering tot welke de overledene behoort (religie, diaconie) 
- doch uitsluitsel hierover kan pas bij een grotere steekproef worden gegeven. De adressen 
sluiten - in voorkomende gevallen - aan bij andere bronnen. 

Een nauwkeurige vergelijking van de verschillende lijsten met overledenen is lastig, mede 
omdat de begraaf-datum (op de Digitale Stamboom vermeld) een andere is dan de overlij
densdatum (idem, waar vermeld in begraafboeken) en dan de in de gaarder genoemde. Over 
jaren genomen middelen die verschillen uit, maar bij het rekenen over een maand is het een 
probleem. Met betrekking tot de maand maart 1796 geeft Manheer aan (cijfers van de secreta
rie) dat er binnen Rotterdam 199 mensen zijn overleden 'of ook ingebragt en begraven' . Daar
naast geeft hij 13 doodgeboren en zes onechte, overleden kinderen (!) op en een gekwantifi
ceerd overzicht met betrekking tot doodsoorzaken. Ofwel in totaal 218 overledenen inclusief 
doodgeboren kinderen. 

In zijn eigen lijst zijn van de 199 overledenen 152 op datum genoemd, 25 overledenen die 
door de diaconie werden onderhouden wel bij naam adres en leeftijd, maar niet op datum. 
Voorts nog tien overleden 'diaconiekinderen', vijf mannen en vijf vrouwen in het Gasthuis en 
geen in het Dolhuis, alles zonder nadere specificatie. Voorts is er één dubbel geteld, zodat zijn 
lijst 197 overledenen telt. 

Manheer noemt drie overleden vrouwen en één man niet met name, die wel op de Digitale 
Stamboom zijn genoemd. Hetzelfde bij 31 kinderen - waarvan Manheer er 29 vermeldt als 
bedeeld, etc. 

De Digitale Stamboom telt in die maand maart (1796) 213 overledenen en op datum circa 
207 (niet nauwkeurig te bepalen daar niet alle overlijdensdata zijn aangegeven). De getallen 
zijn echter niet goed te vergelijken. Het is met andere woorden niet mogelijk aan de hand van 
deze maand te beoordelen of, naast de twee kinderen die lijken te ontbreken in de gegevens 
van Manheer, ook nog volwassenen ontbreken. Temeer daar het ook niet zeker is of de statisti
sche lijst aan het eind van de maand bij Manheer betrekking heeft op de gaarderdata of even
tueel de werkelijke overlijdensdata. Voorts het niet gespecificeerd zijn van de namen van de 
overledenen in het Gasthuis (soms Weeshuis, en eventueel Dolhuis, zie ook de noot aldaar). 

De maand augustus 1802 geeft een vergelijkbaar beeld. Aangezien de opgave van de Se
cretarie een totaal geeft van 134 overlijdens en Manheer 133 in de lijst vermeldt, wordt het 
waarschijnlijk dat de statistische opgave van de secretarie de gaarderdata betreft die Manheer 
noemt. Op datum geteld zijn er vermoedelijk 132, waarvan er vijf niet zeker zijn. Er zijn echter 
ook maanden waarin Manheer minder systematisch te werk gaat, zoals vermeld in de studie 
van Mentink en van der Woude. Het is de vraag wat de oorzaak daarvan is. Manheer ontleende 
zijn gegevens aan het centrale registratiepunt van de stad 1net betrekking tot ondertrouw 

(met betrekking tot trouwen was dat er niet) en overlijden. Die laatste gegevens waren, zoals 
hiervoor opgemerkt, divers samengesteld. Het is de vraag of de instellingen die de cijfers 
moesten aanleveren dit iedere maand op tijd deden. Globaal gezien lijkt de systematiek vanaf 
circa 1790 redelijk coherent. 

Een andere invalshoek is om met betrekking tot de Naamlijsten te bezien of zij informatie 
bieden die een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van andere bronnen. Die is er: naast 
de al genoemde statistieken met betrekking tot doodsoorzaken geven de lijsten ook namen 
van overledenen die niet voorkomen in de begraafboeken en gaarder.6 In maart 1796 zijn dat: 
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Magdalena Heermans (15 maart), wed. Andries Litos, in de Zandstraat, 77 jaar, en Benjamin 
Samuel Cohen (31 maart), op de Scheepmakershaven, 34 jaar. 

Op 27 augustus 1802 Mariana Elias, bejaarde dochter in de Schuddevissteeg, op den Schie
damschendijk, 48 jaar. 

Hiermee lijken wij op het spoor te zijn van namen, indertijd vermeld in de pro deo gaarder, 
en niet in een begraafboek. Het lijken er veel te weinig te zijn, vanuit het oogpunt van wat 
bekend is over de benarde financiële situatie van vele Joden. Vervolgens is een periode van 
maart tot en met augustus bezien, uitsluitend op joodse overledenen. In maart zijn dat er 
relatief veel: tien volwassenen en vier kinderen, in de volgende maanden respectievelijk 5, 
1, o, 2, o volwassenen en o, o, o, 3, 2 kinderen. Van deze laatste dertien personen wordt het op 
22 augustus als overleden aangegeven 14-jarige kind van Wolf Davids niet in de gaarder en 
wel bij Manheer vermeld. Daarnaast is op de Digitale Stamboom op 25 juli het overlijden van 
Wolf Benjamins vermeld, waar dit om een vijfjarig kind van hem gaat (zoals Manheer schrijft 
en uit andere bronnen waarschijnlijk lijkt). Het is komisch, dat bij onderzoek naar dit laatste 
overlijden bleek, dat dezelfde fout op de (nauwgezet samengestelde) lijst van joodse overlede
nen van Blitz voorkomt. Waaruit duidelijk werd dat de samenstellers van de site van het Rot
terdams Archief, zonder dat te vermelden, ook de lijst van Blitz over hebben genomen - ofwel 
de lijst van Manheer. Echter niet integraal - zoals uit de voorbeelden hierboven blijkt. Mede 
dit was de aanleiding om de gaarder en de Naamlijst naast elkaar te leggen. Een eenvoudige 
telling leverde op dat in maart 1796 65 overledenen in de ('klasse'-)gaarder zijn vermeld- op 
de 152 door Manheer op naam en datum genoemde, waarnaast nog 25 bedeelden en andere 
categorieën, een totaal van 205 overledenen, waarbij de doodgeboren kinderen niet mee zijn 
geteld. Voor augustus 1802 gaat het om 20 namen in de gaarder tegen een analoog berekende 
126 overledenen. 

Ofwel, Manheer is de enige bron die over de periode 1777 tot 1805 (aanvang Dood
register der Israëlieten) de joodse namen onthult, ooit vermeld in de pro deo overlij
densgaarder. Van andere overledenen is deze vrijwel altijd bekend uit een begraafre
gister van een kerkgenootschap. 

Het is belangrijk vanuit het oogpunt van onderzoek naar personen dat er geen reden lijkt 
te zijn om te twijfelen aan de namen van de overledenen die door Manheer worden genoemd. 
In acht moet worden genomen dat de lijsten van Manheer niet (altijd) compleet zijn en dat 
begraafboeken informatie kunnen bevatten die Manheer niet vermeldt (bijvoorbeeld voor
namen van overleden kinderen en namen van (moeders van) buitenechtelijke kinderen). De 
betrouwbaarheid van de bewerkingen van Blitz winnen hiermee ook aan kracht. Twijfels 
daarover zijn mogelijk mede ontstaan doordat in de nieuwe uitgaven de bronnen niet worden 
genoemd, waar Blitz die in zijn handschriften wel vermeldt.7 

Noten 
1. F. Jos. van den Branden en J. G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord-en Zuidnederlandsche let-

tcrl~u n à c, A n"s tcrda.1n (uitg. L . J . Veen} 188 8 - 189 1, z i e : http://www.dbnl. o rg/ te l<s t/. 

2. Zie: www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/. 
3. http:// mem bers. chello. nl/ no rdho I t/ societies1800 / socframe. html. 
4. H. K. Gras, 'Taal, Poëzij en kunstbeleid/Met behoud, liefst, van uw maagd'lijkheid'; Nieuw licht op 

de vroege schouwburg geschiedenis van Rotterdam, 1781-1792, in: Rotterdams Jaarboekje 100 (2002), 
pag. 244-282. 

5. Dit in tegenstelling tot de vermelding in: G.J. Mentink en A.M. van der Woude, De demografische 
ontwikkeling te Rotterdam en Cool in de 17e en 18e eeuw, Rotterdam 1965, pag. 28 en 29. 

6. En daardoor (tot aan de afsluiting van dit onderzoek toe) niet voorkomen op de Digitale Stam
boom. 

7. Gemeentearchief Rotterdam, archiefNIG, inv.nrs.1265 en 1267. 
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Inleiding 

Genealogie van het joodse geslacht Olman 
DOOR L. M. VAN DER HOEVEN EN H . M. MORIEN 

Sinds het vierde kwart van de zestiende eeuw kwam de joodse vluchtelingenstroom naar 
Nederland op gang. Eerst waren er de sefardische joden die van Portugal uitweken naar de 
noordelijke Nederlanden, later gevolgd in de zeventiende eeuw door tienduizenden arme 
Hoogduitse joden, die voornamelijk uit Duitsland kwamen. Zowel in Nederland als in Duits
land zagen de joden zich geconfronteerd met beperkende bepalingen: geen vrije vestiging en 
nauwelijks toegang tot de stedelijke gilden. 

De hierna beschreven Olman kwam vanuit Fürth naar Amsterdam. Naar wordt aangeno
men vestigden de eerste joden zich in Fürth rond 1525, vermoedelijk al kort na 1499 omdat het 
vanaf die datum verboden was voor joden om zich in Nürnberg te wonen. Het is zeker dat er 
vanaf 1528 joden in Fürth verbleven. Fürth lag dicht bij Nürnberg en het was hen wel toege
staan om daar handel te drijven, maar niet om er te wonen. Fürth groeide uit tot de grootste 
joodse gemeente van Zuid-Duitsland.1

•
2 In 1617 werd de grote synagoge 'die Alt-Schul' inge

wijd. Tussen 1650 en 1807 hebben in Amsterdam 63 huwelijken van Fürth afkomstige joden 
plaatsgevonden.3•4 Hoewel de joden in Amsterdam in de zeventiende eeuw gunstig over de 
huidige hoofdstad spraken, waren de maatschappelijke omstandigheden van de Hoogduitse 
joden in Amsterdam minder. Twee op de drie was armlastig, het onderwijs was slecht en het 
aantal analfabeten was bijzonder groot. De bestuurders van de joodse gemeenschap in Am
sterdam gedroegen zich despotisch en waren kortzichtig. Aan deze situatie kwam formeel 
een einde in 1796. De joden werden gelijk gesteld met alle andere burgers. De emancipatie 
van de joden in Nederland was hiermee een feit, maar in de praktijk duurde die tot ver in de 
negentiende eeuw. 

De 'Altschul' ( oude synagoge) van Fürth 1705 (foto Stadarchiv-Fürth) 
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Joods genealogisch onderzoek 
Genealogisch onderzoek naar joodse families is gecompliceerd. De meeste joden zijn in het 
verleden continu onderweg geweest om in hun onderhoud te voorzien. Bij joden is dan ook 
eerder sprake van een standplaats, een plaats waar zij hun domicilie houden, dan van een 
vaste woonplaats. De invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 geeft het onderzoek voor 
joodse families meer houvast vanwege de betere en uitgebreidere informatie daarin. Vooral 
de huwelijkse bijlagen uit de beginjaren van de Burgerlijke Stand bevatten veel gegevens, 
zoals akten van bekendheid, afgelegd voor het vredegerecht. Daarentegen is de registratie van 
joden voor 1811 vaak summier, indien deze al bewaard is gebleven. Echter de contacten met de 
lokale overheid zijn frequent en maken het mogelijk van deze vaak mobiele personen toch 
nog iets te traceren. 

Vanwege het beperkt of niet toegankelijk zijn van gilden, hebben de joden zich toegelegd 
op de handel. We treffen ze vaak aan met de weinigzeggende term 'joods koopman' en een enke
le keer als inlands kramer. Om de joodse gemeenschappen van kosjer vlees te voorzien, hebben 
zij hun eigen slagers (vleeshouwers). Ook de loterijhandel is een branche waarin vanouds veel 
joden actief zijn. Hetzelfde geldt voor de diamantindustrie. Naarmate de negentiende eeuw 
vordert, komt de integratie op gang. Zo zien we aan het einde van de negentiende eeuw dat er 
huwelijken worden gesloten met niet-joden. 

Olman en varianten 
De familie Olman behoort tot de zogenaamde Hoogduitse joodse vluchtelingen uit Duitsland 
en Polen, ook wel 'Asjkenaziem' genoemd. Veel van het bovenstaande is ook van toepassing 
op de familie Olman. Niet erg gewenst, gevlucht naar Nederland, maar ook hier onderworpen 
aan beperkingen. Na de Duitse bezetting in 1940 zijn ook zij geconfronteerd met de vrese
lijke maatregelen die volgden: velen van het geslacht Olman zijn in de concentratiekampen 
omgekomen.5•6 De naam Olman komt al vanaf 1600 in Fürth voor. Plaatselijke varianten zijn 
Ulman, Ullmann ofUlmo. Over het ontstaan van de naam Olman is vooralsnog niets bekend. 
Mogelijk is de naam ontleend aan de Württtembergse stad Ulm. 

We hebben enkele personen Olman die rond 1800 in of afkomstig uit Fürth gevonden, die 
gezien de herkomst alsmede de overeenkomst in naam mogelijk aan leden uit onderhavige 
genealogie Olman verwant zijn, maar wij hebben dit niet met zekerheid kunnen vaststellen. 
Het betreft: 

1. Israelisser(Ullmann). 
In zijn 'Geschichte der Juden der Fürth' vermeldt Leopold Löwenstein een Israel Isser (Ullmann), 
die bij zijn zoon Abraham in Pressburg woonde, maar in 1785 in Fürth overleed. Naast Abraham 
had hij nog een zoon Schalom, geboren circa 1755, die rabbijn te Stampfen (1793), Fraukirchen en 
Lakenbach was. In die laatste plaats vierde Schalom zijn zeventigste geboortedag in 1825.' Uit de 
informatie die wij van mevrouw Gisela Naomi Blume, voorzitster van de Israëlische Kultusge
meinde Fürth, 8 mochten ontvangen, blijkt Israel Isser Ulman geboren in Fürth in 1716. Hij zou 
een zoon zijn van een 'Löb Ullman'. Als datum van overlijden van Israël geeft zij 25 februari 1785 
op, hetgeen aansluit bij wat Löwenstein opgeeft. Hij zou twee keer getrouwd zijn. Een eerste keer 
met Rikka, geboren Neustädtel, overleden 1765 en een tweede keer met Rebekka, overleden 1787. 
Een zoon van Israel Isser Ullman, Abraham, is volgens haar geboren te Fürth op 11 mei 1749. Naast 
Abraham en Schalom (Scholom) kent zij Israel nog een zoon toe: Salomon, koopman te Fürth, die 
op Fürth 26 april 1815 is overleden. Of dit laatste juist is, valt te bezien, omdat Schalom en Salomon 
verschillende schrijfwijze van dezelfde naam zijn. 

2. Marcus Abrahams Olman. 
Op 2 juni 1724 gaat de uit Fürth afkomstige Marcus Abrahams Olman, oud 27 jaar, wonende Zwanen
burgwal, geassisteerd met Isaak Samson, in Amsterdam in ondertrouw met de uit de hoofdstad 
afkomstige 21-jarige Blommitje Jacobs Pool, geassisteerd met haar vader Jacob Pool. Het echtpaar 
Olman-Pool heeft nageslacht. 
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De marktplaats van Fürth (kopergravure van]ohannAlexander Baener, 1704).' 
Op de marktplaats leefden joden en christenen in hun eigen wijken 

3. Jacob Ulman en Moses Ulman. 
Eveneens in Amsterdam gaat op 14 september 1792 in ondertrouw de ook uit Fürth afkomstige 
Jacob Ulman met Ester Elkan, die 30 jaar is en uit 'Weijskerk' afkomstig is. Jacob wordt geassisteerd 
door zijn broer Moses Ulman. Hij is denkelijk dezelfde als Moses Olman uit Fürth die op 14 novem
ber 1790 te Leerdam huwde met]annaBenjamin alias Hendale Woljf, weduwe van Arlanus Salomons. 
Vermoedelijk is hij eveneens identiek met Moses Ohlman, die in 1810 leraar van de joodse gemeen
te te Buren is. Hiervoor toucheert hij een jaarlijks bedrag van 182 gulden. Verder geniet hij vrije 
kost en inwoning. In Buren heeft hij geen eigen woning, maar woont hij in een vertrek dat toegang 
geeft tot de joodse kerk. Hij is in 1810 56 jaar, zodat hij rond 1754 geboren is. '08 

Voor aanvullingen en verbeteringen houden wij ons aanbevolen. De genealogie is uitgewerkt 
tot en met de kinderen van de vijfde generatie. 

Genealogie 

I. Israël Olman. Zijn naam is alleen bekend door zijn twee zonen en dochter. Israël woont 

waarschijnlijk rond 1740 in Fürth bij Neurenberg en trouwt mogelijk een Hester, omdat twee 
of drie kleindochters waarschijnlijk naar haar vernoemd zijn. 

Uit dit huwelijk: 

1. Simon (Jesaias) Israël Olman, volgt Ila. 
2. Bruintje Israels Olmans,7 geb. Fürth 1744, overl. Groningen 2-10-1827,9 tr. Woltersum 21-5-

17727 Izak Meijer Meijer,'09 geb. 1713, over 1. Groningen 18-7-1791, wednr. van Marta Ema
nuels. 
Salomon Levie en zijn vrouw Hester Meijer (dochter van Bruintje) huren van Bruintje Israels, we
duwe van Meijer Isaks, een gehele inboedel met huisraad: 'Adidem dat persoonlijk voor ons is ge
compareert Salomon Levie en mede caverende voor des zelve huijsvrouwe Hester Meijer dewelke 
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bekenden en beleeden in hun en gebruik te ontfangen van Bruintje Israels weduwe van Meijer Is
aks de navolgende meubilaire goederen zoo ieder een jaar in gebruik hadden gehad, te weeten een 
vierkante tafel bruin met groen blad en dito ongeverfde tavel met een groen bont blad, een kistje, 
twee bruine vuren kabinetten, zes stuks blauw bont stel, tien blauw bonte schotels en borden, één 
gele Engelsen kom, acht witte borden, zes tinnen schotels, twaalf kommen, drie tinnen kande
laars, twee tinnen cofijpotten, één tinnen ketel, één sabbatslampje, één koperen comvoort, vier 
koperen coffijketels, drie trommen zonder de borden, één spiegel, 33 schilderingen groot en klein, 
één gele koffiekan, twee stuk blauw stel, 15 stoelen, vijf ijzeren potten, enige potten en pannen 
steengoed, twee bedden blauw ent gestreept, twee bedkleden blauw bont, drie peuls blauw en wit 
streept, vier bonte kussenslopen, tien witte dito, vier dekkleden, één wattendeken, acht lakens, 
vier emmers, twee waschvaten, één vleesvat, één pankoekpan, één haac, twee paar bedgordijnen 
met rabatten bont, twee witte bormsten kleden, zeven venstergordijnen, enigen roemers en gla
zen, voor welk gebruik van goederen de huurderen beloofden en aannamen jaarlijks tot hure te 
betaalen tien guldens jaarlijks, het eerste verschijnende op den eersten maart 1808 en zoo tot dage 
van weder restitutie, welke restitutie alle jaar kunnen en mogen geschieden mids 1/4 de jaars voor 
den verschijndag behoorlijk opzage werde gedaan om de gehuurde goederen vrij kosten schade
loos te kunnen of te moeten zo situeren, voor welke restitutie met de beloofde huren van dien, de 
huur dezen een ieder en solidum verbonden alle haare hebben de en toekomende goederen met 
sulmesse derzelve aan de parate rake executie van alle Hoge en laage Gezichten met afstand van 
alle exceptien deezen eensgezind invaliderende zonder arg oflist. Beleden 28-8-1807 toen .. .'.'0 

3. Eliaser Israël Olman, volgt lib. 

Ila. Simon (Jesaias) Israël Olman (alleman, Oldemans), verm. geb. Fürth ca. 1742," joods koop
man, penningmeester van 'de joodse natie' te Schoonhoven (1789), splitter/debitant van de 
Koninklijke Loterij 1823, slachter, won. Vianen (1777), Gouda (1778), Schoonhoven (1789-1800 ), 
Gouda (1811-1831), over 1. Gouda 8-2-1831, tr. ( ca. 1770) Catharina (Kaatje) (Eva) Harpman, geb. 
Leerdam ca.1739,» overl. Gouda 19-4-1835. 

Zij is waarschijnlijk een zuster van Duifje (Sophia) 
Harpman die met Simons broer is gehuwd en zou 
dan een dochter zijn van Jezaias Harpman en Flora 
vanBuuren. 

Simon krijgt op 14 april 1778 admissie tot tijde
lijke vestiging in Gouda, waarbij vermeld is dat hij 
afkomstig 'van Duitsland' is. '3 Op 12 juni 1789 blijkt 
hij penningmeester van de joodse natie te Schoon
hoven te zijn vanwege absentie van zijn mede-pen
ningmeester.•• Twee weken later is hij als zodanig 
aangesteld.'5 In die functie meldt hij er op 27 juni 
1789 dat een zekere Samuel in de Nieuwpoort aan het 
einde van de godsdienstoefeningen in de synagoge 
te Schoonhoven de rust verstoort. '6 Op 12 april 1791 is 
Simon vermeld als belender van een huis in Schoon
hoven.17 Het niet betalen van een wisselbrief van 765 
gulden vormt voor Simon de aanleiding om op 21 
januari 1794 een proces aan te spannen tegen Frans 
van Stipriaen, koopman in wijnen te Schoonhoven.'' 
Voor so gulden verkoopt Simon aan zijn dochter een 
huis aan de noordzijde van de Voorhaven achter het 
Elgersteegje. De overdracht vindt plaats op 4 augus
tus 1794.•• Op 23 mei 1797 is hij wederom vermeld 
als belender van een huis.'' Drie jaar later procedeert 
Dirk Anthonij Reitz uit Utrecht namens de firma 
handelend onder de naam Gijsbert Reitz tegen Si
mon. Volgens het schuldboek van het bedrijf staat er 
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een rekening open vanf 87-7-8 'wegens geleverde koopmanschappen'(23-12-1800 ). '0 In 1811 blijkt Simon 
in Gouda zijn verblijf te houden. Hij is op 20 november 1811 van dat jaar borg voor de bruidegom 
Jesaïas Harpman uit Culemborg, die te Rotterdam met Antje Samson hun huwelijkse voorwaar
den maakt. Zij is daarbij geassisteerd door haar broer David Anthonij Samson." Van 1822 tot 1830 
is Simon diverse keren getuige bij joodse huwelijken te Gouda. Op 27 augustus 1823 is hij attestant 
bij een akte van bekendheid voor zijn aangehuwde nicht (schoondochter van zijn broer) Bettie 
Cats. Verder is hij nog vermeld van 1817 tot en met 1820 in het Register der uitgegeven patenten." 
Waarvoor Simon patent kreeg, is niet bekend. 

Uit dit huwelijk: 

1. Hester Olman(s), geb. Schoonhoven ca. 1771,'3 won. Lange Groenendaal te Gouda (1816), 

overl. Gouda 31-12-1816, otr./tr. Rotterdam 6-4-1799/Schoonhoven 21-4-1799 (impost 

Schoonhoven 28-3-1799 pro deo) Levi(e) Izak (Isaak) de Vries, geb. Rotterdam okt. 1773,'4 

koopman, won. Rotterdam (1799 ), over 1. Gouda 15-11-1856, zn. van Isaac Sanson en Engel

tje Philip Levy. 
Levi trouwt vermoedelijk (2), of wat waarschijnlijker is, heeft een relatie met Anna (Hanna) Hij
mans gehad.15 In 1830 is Levie benoemd tot toeziend voogd over de kinderen van zijn zoon Izak.16 

In respectievelijk 1845 en 1846 is hij getuige bij de huwelijken van zijn kleindochters Rachel en 
Esther. 

IIb. Eliaser (Eliazar) Israël Olman, geb. Fürth 7-1-1745, won. te Amsterdam (1779), won. Ha
zerswoude (1820 ), over!. Hazerswoude 2-4-1823, tr. (otr. Amsterdam 11-6-1779) Duifje (Sophia) 
Harpman (Herpman), geb. 's-Gravenhage ca. 1750, ' 8 won. Amsterdam (1779 ), over 1. Gouda 26-

6-1843, dr. vanJezaias (Josua) Harpman (Herpman) en Flora van Buuren. 
Bij het trouwen in 1779 woont de bruidegom aan de Kopenburgerstraat en de bruid aan de Vlooien

markt, beiden te Amsterdam. Eliaser krijgt in 1784 asiel te Vianen wegens gemaakte schulden. '7 Op 2 
april 1823 blijkt uit zijn memorie van successie dat Eliaser zonder testament is overleden en dat zijn 
kinderen de erfgenamen zijn.' 9 De aangifte van de memorie van successie van Duifje is gedaan door 
haar zonen (en erfgenamen)Jesaias en Joseph Olman, kooplieden te Gouda.30 

Uit dit huwelijk: 

1. JesaiasEliaserOlman, volgtIIIa. 

2. Israël Olman, volgt Illb. 
3. Moses EleazerOlman, vermoedelijk geb. Amsterdam ca.1783/1786,33 koopman, won. Vianen 

(1825,34 182911 6
), penningmeester van de synagoge ald. (1825). 

4. Andries (Andreas) Olman, vermoedelijk geb. Vianen 25-10-1785,35 won. Woubrugge (1818), 
slachter/vleeshouwer te Oudewater (1820, 1834, 1842), won. Israëlische mannen- en vrou
wenhuis aan de Turfmarkt te Gouda (1870), overl. Gouda 10-5-1870, tr. Oudewater 22-6-

1820 Aaltje Mozes Goudsmit, geb. Rotterdam 11-4-1784,37 won. Rotterdam (1801), overl. 

Oudewater 12-10-1834, dr. van Mozes Isaac Goudsmit en Jacoba (Judae) Joseph Coster. 
Aaltje tr. (1) Oudewater (gerecht) 24-5-180138 Abraham Hartog (van Os).39 

Andries is in 1842 aangeslagen voor f 2,50.36 

In de huwelijksbijlage•0 is te vinden een verklaring ten verzoeke van Aaltje Mozes Goudsmit, ge
boren 11 april 1784, weduwe van Abraham Hartog, wonend Oudewater, dochter van wijlen Mozes 
Goudsmit uit zijn eerste huwelijk metJacobaJoseph Coster, naderhand hertrouwd is en overleden 
is in 1812. Verder is er een verklaring<' dat Andries Olman is geboren 25 oktober 1785, slachter, wo
nend Oudewater, zoon van Eliaser Olman, particulier, en Duifje Harp man, wonend Hazerswoude. 
Zijn ouders geven via een notariële akte voor notaris C.G. Boers te Hazerswoude toestemming 
voor het huwelijk van hun zoon. 

5. Hester(Esther) Eliazer Olman (Olmans) (Hollemans), geb. Vianen ca. 1787, 4' won. Gouda (1840) 
met haar zes kinderen, 4' over 1. Gouda 21-7-1849, tr. Gouda 5-2-1809 Moses (Mozes) Monatz 
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(Monach) (Monasch), geb. Breslau 15-10-176043, joods onderwijzer en voorzanger te Gouda 

( 1805-), rabbijn, 44 over 1. Gou d a 7-1-1837. 
In 1839 is aan Hester Eliazer Olman, weduwe Monach te Gouda, een gratificatie van 50 gulden ver
leend en in 1842 nogmaals. 45 

6. Kaatje(Catharina) Olman, geb. Vianen 17-4-1789, won. Hazerswoude (1823-1825), over 1. Am

sterdam 25-2-1852, tr. Hazerswoude 19-8-1825 Marcus Oppenheim, geb. Wilnis-2-1795,46 

won. Hazerswoude (1825), k oopman, overl. voor 25-2-1852, zn. van Mozes Simon en Lea 

Marcus. 
In de huwelijks bijlagen zit een verklaring dat Marcus Moses, geboren in het dorp Wilnis, besne
den is te Amsterdam op 1 maart 1795 door M. S. de J ongh. 

7. Jacob Olman, volgt IIIc. 

8. Joseph Olman, volgt Illd. 

Illa. Jesaias (Izaias, Isaias, Isaac, Josias) Eliaser Olman, geb. Amsterdam ca. 1779,31 slachter en 

vleeshouwer, splitter van de Koninklijke Nederlandse loterij te Gouda 1822-1829 (1840),47 

won. IJsselstein ( 1806-1807), Montfoort ( 1809 ), Gouda ( 1812, 1824, 1828), Alphen ( 1831), 48 Gouda 

(1840, 1842), Amsterdam (1850), Gouda (1862), Amsterdam (1867), overl. Amsterdam 16-12-

1867, t r. Leimuiden 26-8-1806 Flora (Vrouwtje) Abrahams van Cleef (Kleef), geb. Leimuiden 20-

9-1775,49 over 1. Gouda 29-4-1862, dr. van Abraham van Kleef en Judith Co hen. 
Jesaias is van 1817 tot en met 1820 vermeld in het Register der uitgegeven patenten te Gouda." Als ge

admitteerd splinter in de Koninklijke Loterij te Gouda voor de jaren 1828 en 1829 (met de patenten 1110 
en 1239) procedeert hij op 25 september 1829 voor de Rechtbank van Koophandel te Rotterdam tegen 
Willem Johannes van der Ben te Gouda. Het betreft een betaling van 390 gulden en 15 cent wegens 143, 
144 en 146 geleverde gedeelten in de loterij." Ook voor het vredegerecht loopt een dergelijke zaak tus
sen dezelfde partijen. De vordering bedraagt dan alleenf 414-41/2. 60 

Bezorgdheid om zijn goede naam en faam blijkt uit de volgende, helaas niet gedateerde, advertentie: 
'Geïnformeerd zijnde, door enigen mijner Vrienden, dat sommige Kooplieden, Koopvrouwen en Lo
terij-venters, tot mijn leedwezen merendeels van mijne geloofsgenoten, zich niet ontzien hebben, zo 
hier ter Stede als elders, allerlei soort van Laster en Logentaal ten mijne Nadele te verspreiden; zo roep 
ik bij dezen op allen die enigen pretentiën ten mijnen laste mogten hebben (zo die mogten bestaan) zo 
spoedig mogelijk ten mijnen Kantore (thans op het Zevenstraat wijk F no. 54) ten einde dezelve aldaar 
te kunnen ontvangen; twijfele geenszins of die lasteraars en schijnvrienden zullen met deze welver
zadigd wezen; terwijl ik volgaarne eene premie van f 25 ten behoeve der algemeene Armen alhier wil 
geven, zo ik door een mijner Vrienden in de gelegenheid worde gesteld een dier lasteraars door den 
bevoegde Regter te doen straffen. Izaias Olman, Splitter der Kon. Ned. loterij te Gouda'.67 

Verder is Jesaias Olman betrokken bij diverse onroerend goed transacties. Een eerste keer is dat op 12 
augustus 1825 als hij van Abraham van Schaik voor 1660 gulden een huis, erve en kaarsenmakerij aan de 
zuidzijde van de Lange Tienweg D17, en een huis met erve geappropiëerd tot een pakhuis, staande en 
gelegen aan de Groen weg in de Dubbele Baart (D28), koopt.50 Op 11 mei van het volgende jaar verkoopt 
Jesaias aan Maria Johanna Deckers een huis, erve, tuin aan de zuidzijde van Gouwe (S11) voor 2000 
gulden.'' Voor 1.000 gulden doet hij samen met Pieter Bouwhuijsen op 24 mei 1828, de helft in de na
volgende percelen zijnde een hofstede bestaande uit een huis, zomerhuis, berg en schuur, getekend no 
8, mitsgaders 2 bunders, 98 roeden en 6 ellen weiland, staande en gelegen onder Oudekoop gemeente 
Lange Weide, en een perceel van ruim 3 bunders, 83 roeden en 20 ellen wei- en hooiland, gelegen als vo
ren, en nog een perceel van ruim 85 roeden, 15 ellen en 66 palmen hooiland als voren, voor 1000 gulden, 
van de hand. 5 ' Op dezelfde dag koopt hij samen met Marrigje Bei jen, huisvrouw van Teunis Bos Jansz, 
bouwman te Lopik voor 4.000 gulden een hofstede bestaande uit een bouw- en woonhuis, schuur en 
berg, en verder getimmerte met een partij wei-, hooi- en teelland, samen groot 5 bunders, 96 roeden 
en ruim 691/2 ellen, alles staande en gelegen in de polder Bloemendaal aan de oostzijde van de Kleiweg 
gemeente Broek c.a. en verder nog een perceel wei-, hooi- en teelland gelegen als voren van 4 bunders, 
89 roeden en ruim 65 ellen." Nog een half jaar later, om precies te zijn op 26 januari 1829 doet hij het 
geheel - kennelijk heeft hij in de tussentijd de andere helft ook weten te verwerven - over aan Pieter 
Jaspers, voor 5.200 gulden.54 
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Op 14 oktober 1829 wordtJesaias Olman genoemd bij een onderhandse akte van cessie door Cornelis 
Prins. 58 Samen met Joseph Kamp, 'klederbleker' re Gouda, verkoopt hij op 4 juli 1832 een stuk land gele
gen aan de Winterdijk even buiten de stad Gouda voor 250 gulden.•• Ook in de jaren daarna blijft hij 
actief in het onroerend goed, zoals mag blijken uit de volgende akten. Op 6 juli 1840 koopt hij van Jan 
Petrus van Ede van der Pais, kaarsenmaker te Gouda, een pakhuis met zolders, kaarsenmakerij en erve 
in Gouda bezijden het waterschap van de Naaierstraat, hebbende een ingang op de Blaauw, voor 2.066 
gulden•• en op 8 juni 1841 van Abel de Bruijn, winkelier te Gouda, een huis, erf en tuin daarachter staan
de in de SintAnthoniestraat te Gouda, wijk G 30, voor 1.050 gulden.64 Een huis en erf in de Vijverstraat 
te Gouda, wijk B 62, doet hij op 5 oktober 1841 van de hand aan Theodorus den Riet voor 250 gulden. 65 

Tenslotte zijn er ook enige zaken bekend, waarin hij met familieleden handelt. Samen met zijn 
vrouw Flora van Cleef, verkoopt hij op 10 augustus 1835 aan Johannes Tromp, rentenier te Gouda, voor f 
17.500, -een hofstede ofhuismanswoning genaamd 'Vlak en Dam', no.191 bestaande uit een bouw huis, 
schuur, stalling, bakhuis, kazen molen, hooiberg en verdere betimmeringen met boomgaard, bepoting 
en beplanting en erve, mitsgaders diverse percelen wei- en hooiland, in Aarlanderveen, welke zij ge
kocht hadden op 18 september 1829 via een akte van overdracht voor notaris Johannes Jacobus Ooij kaas 
re Alphen.57 Op 23 juli 1834 wordtJesaias bij familieberaad benoemd tot curator betreffende een legaat 
van 2000 gulden dat Sander van Minden uit Amsterdam vermaakt had aan Bassie Salomon van Min
den.•• Op 22 december 1840 gaan Jezaias Olman en zijn dochter Grietje Olman, particuliere te Gouda 
aan de Ooschaven, een splitsing van schulden aan. 63 De precieze achtergrond hiervan is niet duidelijk. 

Jesaias is op omslaglijst van 1842 van Gouda aangeslagen voor f 35,-. •• 

Uit dit huwelijk: 

1. Sophia Olman, geb. IJsselstein 10-7-1807,69 overl. na 30-5-1867, tr. Gouda 17-9-1834 Benja
min Mozes van Stralen (Straalen), geb. Culemborg 1z-5-1809, koopman, winkelier, overl. 

na 30-5-1867, zn. van Samuel Jacob van Straalen en Alida van Kleef. 
Op 10 juni 1862 vertrekken zij met zes kinderen van Gouda naar Amsterdam en in het voorjaar van 
1867 van Amsterdam naar Londen. 

2. GrietjeOlman, geb. Montfoort 29-9-1809, particuliere, van Amsterdam naar Londen (1867), 

tr. Gouda 12-4-1848 Meijer Salomon (Salomons), geb. Embden (Oost-Friesland) ca. 1815,7° 

won. Amsterdam, winkelier, overl. Amsterdam 3-9-1858, zn. van Aron Mozes Sanders en 

Rondina Izak Meijer. 
Op 15 november 1841 verkoopt Jacob Maurer, koopman, wonend Gouda, aan Grietje Olman, meer
derjarig, ongehuwd, wonend Gouda, een gedeelte van een huis en erf staande en gelegen op de 
Hoogscraat te Gouda wijk O 91/92, voor 2.000 gulden.'' Op 18 november 1841 is Grietje Olman, 
wonend Hoogscraat, schuldig aan Dirk Lunenburg, directeur der begrafenissen, wonend Gouda, 
1500 gulden; als onderpand stelt zij haar huis aan de Hoogstraat.7' Bij de overlijdensakte van Me
ijer verklaren de getuigen wegens sabbat niet te mogen schrijven. 

3. Simon Olman, volgt IVa. 

4. Roosje Olman, geb. Gouda 23-3-1814, over 1. ald. 17-8-1816. 

5. Catharina (Catrina) Olman, geb. Gouda 21-12-1815, overl. ald. 10-1-1818. 

IVa. Simon Olman, geb. Gouda 2-7-1812, leerlooier (1837-1839), kaarsenmaker, winkelier te 

Gouda (1848, 1850), koopman (1850-1860 ), commissionair (1857), arm bestuurder van de Neder
landse Israëlische ringsynode Gouda 1843,88 lid schoolcommissie ringsynagoge Gouda (1856-

1858 en 1860-1861),8' 'oudstrijder', won. Culemborg (1837-1839), Gouda (1842-1857), Amster

dam (1850 ), Rotterdam (1857-), Londen (1875), over 1. Rotterdam 6-5-1894, tr. (1) 's-Gravenhage 
19-10-1836 Grietje Lansberg, geb. 's-Gravenhage 29-12-1816, dr. van Mozes Nathan Lans berg en 

Clara Bromet; er. (2) Gouda 5-6-1850 Nannette (Nanette) (Anette) (Hannetje) (Hanetta, Annetta) 
Lansberg, geb. 's-Gravenhage 19-1-1820, won. Londen (1875), overl. Vlissingen 23-1-1875, zuster 

van eerste echtgenote. 
Op 22 juli 1831 dient Jesaias (Josias) Olman namens zijn zoon Simon een rekest in om voor hem een 

plaatsvervanger aan te stellen voor de vervulling van zijn militaire dienstplicht. Pas op 4 januari 1833 
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volgt er een' dispositie op zijn request' .59 

Simon is in 1842 te Gouda aangeslagen voorf 40,-.90 

Simon vertrekt met zijn tweede vrouw in 1857 van Gouda naar Rotterdam. Bij het overlijden van 
Nannette is vermeld dat zij te Londen woont, aangifte is gedaan door haar echtgenote Simon Olman, 
eveneens daar wonende, en haar zwager Karel Jacobson, makelaar te Middelburg.'• In een advertentie 
in de krant is het overlijden van Simon Olman, oudstrijder, bekend gemaakt ondertekend door J. Van
tijn, L. Vantijn-Olman, D. Sluizer, C. Sluizer-Olman, A. Olman,Jaques Olman, D. Wolf, H. Wolf-Olman, 
Maurits OlmanenA. Olman-Vanstraten.67 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Francisca Olman, geb. Culemborg 19-11-1837, onderwijzeres, van Rotterdam naar Londen 
4-2-1868, van Keulen naar Rotterdam 1-10-1888, naar Brussel 11-10-1889, tr. Rotterdam 

18-12-1867 (get. o.a. haar vader Simon Olman)Joseph van Tijn, geb. Amersfoort 9-3-1842, 

onderwijzer, won. Londen (1867), zn. van Abraham Arie (Abraham Andries) van Tijn en 
Matje Samson Aronsen. 
Hun zoon Sidney Samson van Tijn is geboren te Londen op 30 oktober 1868. 

2. Carolina Olman, geb. Culemborg 24-10-1839, won. Amsterdam (1864-), Fontainebleau 
(1869-1871), Ixelles (België) (-1902), Rotterdam (1902-), over!. Rotterdam 2-4-1927, tr. Fon
tainebleau 16-6-1869 David Abraham Sluizer, geb. Amsterdam 1-6-1841, over!. Rotterdam 
4-4-1917, zn. van Abraham Isaac Sluizer en Marjane (Marianne) Davidson. 
Carolina is vermeld in een advertentie als tante en oudtante, namens J. Broekman.67 

3. Alida Olman, geb. Gouda 15-6-1842, over!. 's-Gravenhage 29-1-1914, muziekonderwijzeres, 
won. Londen (1881), van Rotterdam naar 's-Gravenhage 4-4-1913, tr. Rotterdam 2-11-1898 

Albertus Koch, geb. Utrecht 6-3-1835, kleermaker (1860), (weg)wisselwachter bij de NRS 
(spoorwegen) te Schalkwijk (1868-1873), Feijenoord (1879-1897) en IJsselmonde (1897-

1899), eervol ontslagen 1-4-1897, tevens onbezoldigd rijksveldwachter (1882), over!. voor 
1914, zn. van Gerardus Wilhelmus Koch en Anna Albers. 
Albertus tr. (1) Utrecht 18-1-1860 Geertruij (Geertruida) Eggink. 

4. Jezaias (Jesaias, Iesaias) Olman, geb. Gouda 14-9-1844, restaurateur (1881), particulier (1885), 

won. Passer Pesang te Batavia (1881), over!. Batavia 28-12-1901, tr. (1) Meester Cornelis (Ne
derlandsch-Indië) 19-9-1877 Frederika Willems, geb. Ambonia 1838/1839, over!. Batavia 
3-10-1881114; tr. (2) Batavia 3-6-1885 Gesina Bos, geb. Semarang 1-4-1857, over!. Batavia 30-

10-1933, dr. van Jan Klaas Bos en de vrije Javaanse vrouw Rasina, ongehuwde lieden. 91 

Op de begraafplaats Tamahabang Weltevreden is een steen te vinden met de tekst: 'hier rusten 
Izaias Olman, geb. Gouda 1845, over!. 28-12-1901, en zijne echtgenote Gesina Bos, geb. Semarang 
4-4-1857, over!. 30-10-1933. Rust in vrede.'•' 

5. Helena Olman, geb. Gouda 3-3-1847, onderwijzeres, won. Londen (1881), over!. Rotterdam 
4-9-1931, tr. Rotterdam 31-10-1883 Dewid (David) Wolf, geb. Amsterdam 7-9-1853, winke
lier, borstelfabrikant, over!. Rotterdam 30-10-1918, zn. van Levie Wolf en Rosette Levij. 
Hij tr. (1) Rotterdam 1-5-1878 Aaltje van Straten. 

Uit het tweede huwelijk: 

6. Maurits Gerardus Olman, geb. Rotterdam 27-10-1859, verdere levensloop onbekend. 

Illb. Israël Olman, geb. Amsterdam ca. 1781,3' koopman, won. Vianen (1810-1825), Utrecht 
(1830), Vianen (-1852), 's-Gravenhage (1852-), over!. 's-Gravenhage 7-12-1870, tr. Vianen 27-12-

1807 (gerecht) Kaatje (Caatje) Meijer Rijmers, geb. Vianen 10-8-1788,73 over!. ' s-Gravenhage 10-

1-1874, dr. van Meijer Rijmers en Roosje Rintel. 
Israël en Kaatje wonen in 1830 in de Langemeessteeg in Utrecht, daarna wonen zij op de Oude Gracht 

achter de Wijstraat. Op 9 juli 1852 vertrekken zij van Vianen naar 's-Gravenhage. De voorzitter van 
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de Israëlische Gemeente te 's-Gravenhage meldt op 9 november 1865 dat de heer Israël Olman en zijn 
dochter Roosje na betaling van 100 gulden leden der gemeente zijn.74 

Uit dit huwelijk: 

1. JozajasOlman, volgtIVb. 

2. Elisabeth (Betje) Olman, geb. Vianen 2-3-1810, overl. Delft 16-12-1887, tr. (voor 1846)110 Joseph 
Polak, geb. Sappemeer 10-10-1811, veeopzichter, vee-inspecteur, veearts, overl. na 16-12-
1887.111 

3. Aaron Olman, volgt IVc. 

4. MeijerOlman, volgtIVd. 

5. Dientje Olman, geb. Vianen ca. 1818,76 over 1. Vianen 29-6-1846. 
Zij krijgt als ongehuwde vrouw een zoon Elias Heijman Olman, geb. Vianen 19-5-1839, overl. ald. 
3-3-1840. 

6. EliazerOlman, volgtIVe. 
7. Rosetta(Roosje) Israël Olman, geb. Vianen 7-5-1823, over 1. 's-Gravenhage 14-7-1918, tr. 112 Isaac 

(Izak)Joseph Samkalden, geb. Amsterdam 29-12-1823, debitant staatsloterij, overl. 's-Gra
venhage 30-5-1891, zn. van Joseph Hartog Samkalden en Hanna Nathan Kuit. 

8. Flora Olman, geb. Vianen 27-9-1825, over 1. ald. 9-2-1841. 

IVb. Jozajas (Jezajas) Olman, geb. Gouda ca. 1808,93 slager en vleeshouwer, inlands kramer, 
overl. Hoorn 13-12-1847, tr. Hoorn 8-8-1830 Aaltje Mozes van Embden, geb. Hoorn ca. 1807,9• 
overl. Purmerend 12-11-1871, dr. van Mozes Salomon van Embden en Beletje Elias Landon. 

Uit dit huwelijk, geb. te Hoorn: 

1. Eliazer Jezajas Olman, geb.10-9-1830, over!. Hoorn 2-12-1844. 
2. Saartje Olman, geb. 15-10-1835, over!. Hoorn 29-11-1835 ( aang. o.a. Elias Landon, overgroot

vader van Saartje). 
3. Mozes Olman, geb. 2-4-1837, over!. Hoorn 5-7-1837 ( aang. o.a. Elias Landon, overgrootvader 

van Mozes). 
4. Israël Olman, volgt Va. 
5. Betje Olman, geb. 22-1-1841, over 1. Amsterdam 11-11-1905,95 tr. Hoorn 4-5-1866 Jacob Ham

burg, geb. Amsterdam 27-6-1841, sigarenmaker, overl. voor 11-11-1905, zn. van Aron Ham
burg en Schoontje Cohen. 

6. Mozes Olman, geb. 12-9-1843, overl. Hoorn 11-10-1847. 
7. Carolien (Carolina) Olman, geb. 7-7-1846, overl. Amsterdam 6-11-1912,95 tr. Purmerend 10-11-

1867 Benjamin Monas, geb. Purmerend 13-6-1842, koopman, over 1. Apeldoorn 10-10-1924 
(ingeschreven in Amsterdam), zn. van Levie Mozes Monas en Roosje (Coosje) Rachel(se) 
Cohen. 

Va. Israël]esajas Olman, geb. Hoorn 30-9-1838, koopman, inlands kramer, ziekenbewaarder, 
agent van politie (1875), had samen met zijn zoon een diamanthandel, won. Hoorn (-1866), 
Amsterdam (1866-), Gouda (1908-) (1923-1924), Amsterdam (1924-) (bij zijn jongste dochter), 
overl. Amsterdam 15-8-1926, tr. (1) Hoorn 6-2-1863 Guurtje Machiel Reens, geb. Hoorn 27-4-
1836, over!. Amsterdam 31-3-1871, dr. van Machiel Lev ij Reens en Sophia Hij man Bremer; tr. (2) 
Amsterdam 28-6-1871 Catau (Cato) Kuijt, geb. Leiden 6-5-1841, over 1. Amsterdam 10-1-1908, dr. 
van Abraham Nathan Kuijt en Maria Levie Canter. 

Uit het eerste huwelijk: 
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1. Jesaias (Jacques) Israël Olman, geb. Hoorn 9-7-

1863, diamantwerker, diamantslijper, com
missionair (1909, 1916), commies financiën 
diamanten, expert voor 'paarlen' en dia
mant, makelaar in diamanten, overl. 's-Gra

venhage 18-4-1934 (won. Amsterdam, ten 
gevolge van een auto-ongeluk op de Nieuwe 

Parklaan, waarbij zijn zoon Israel115 ernstig 

gewond raakte), tr. (1) Amsterdam 13-7-1881 

Kaatje (Rachelle) Hamel, geb. Amsterdam 4-
4-1863, overl. Amsterdam 5-7-1912,67 dr. van 
Jacob Meijer Hamel en Heijntje Stork; tr. (2) 
Zaandam 9-3-1916 Henriette van Gelder, geb. 
Amsterdam 9-12-1887, over 1. na 18-4-1934, dr. 
van Levie van Gelder en Jacoba van Putten. 
Jesaias, ook Jaques genoemd, is een bekend fi
guur in de Amsterdamse diamantkringen en 
heeft samen met zijn vader een diamanthandel; 
in een advertentie bij zijn overlijden is hij ge
noemd als expert voor parels en diamanten.'03 

In 1890 ligt de diamantbeurs bijna geheel stil en 
ontstaat er werkeloosheid in de diamantbewer
kers. Dit merken ook Israel en zijn zoon Jesaias. 
In een advertentie67 is bekend gemaakt: 'Ter vol
doening van de bepaling van art. 23 W.v.K. werd 
ter griffie der arrondissementrechtbank te Am

l)e ~DiCTmmitsLu [JC,r. 

' /)c tvleris 1vil gc1Ul'en cier'(yck .r,'}n, 
'Door 'Oinmanlslan. '![ 'Ro b.'f n , 

Or_ clnt :Z.yn ï?._,tf<.rlo m. zy 9qm :at:n: 
'tWos bcr:tcr dat ht/t recht hc9on, 
Om ems ft: hl incken' c1l.1 de !!~o n, 

'OClt scr l een crncf'r <." Scft oo nheid wce.rm. 

De diamantslijper 

sterdam gedeponeerd een onderhandse akte waarbij de tot dusverre tussen Israël Jesaja Olman 
en Jesaja Israël Olman, te Amsterdam voor gemeenschappelijke rekening onder de Firma Jaques 
Olman gedreven diamanthandel is ontbonden. Met de liquidatie is belast de laatstgenoemde, die 
daartoe zal tekenen namens de oude Firma met bijvoeging van I.I. Deze zal tevens gerechtigd zijn 
de oude Firma voor eigen zaken voortaan te voeren en stelt zich aansprakelijk voor alle zaken de 
oude Firma betreffende.' 
Jesaias is vermeld op de Amsterdamse kiezerslijst in 1919. 

2. Sophia Olman, geb. Hoorn 22-3-1865, overl. Theresienstadt 12-8-1944, tr. Amsterdam 30-

3-1887 Marcus Sluijter, geb. Arnhem 30-4-1868, sigarenmaker, zn. van Mathijs Sluijter en 
Esther Blog. 

3. Machiel Olman, geb. Amsterdam 29-5-1867, diamantslijper en diamantbewerker, overl. 
Sobibor 5-3-1943, tr. Hoorn 10-7-1891 Grietje Nieweg, geb. Groningen 6-11-1866, overl. So
bibor 5-3-1943, dr. van Hei man (Heiman Chaim) Nieweg en Jette Meijer. 
Zij komen 17 juli 1891 van Hoorn naar Amsterdam. 

4. Meijer Olman, geb. Amsterdam 30-7-1869, overl. (aan een zenuwziekte) Amsterdam 7-8-
1872,95 

5. Israël Olman, geb. en overl. Amsterdam 31-3-1871.95 

Uit het tweede huwelijk, geb. te Amsterdam: 

6. Abraham Olman, geb. 15-6-1872, over 1. ( aan bezetting op de borst) Amsterdam 10-6-187 4.95 

7. David Olman, geb. 19-6-1874, loopknecht, overl. Sobibor 28-5-1943, tr. Amsterdam 21-3-

1906 (voor de joodse gemeente Amsterdam104
) Roosje Reens, geb. Hoorn 14-7-1876, dr. van 

Izaak Godschalk Reens en Vrouwtje Levie Polak. 
David is vermeld op de Amsterdamse kiezerslijst van 1919. De ouders van Roosje wonen van 1912 

tot 1921 bij hen in. 
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8. Alida Olman, geb. 25-5-1876, over!. Amsterdam 27-5-1877. 
9. Nathan Olman, geb. 20-8-1878, overl. (aan stuipjes) Amsterdam 22-11-1878.95 

10. Salomon Olman, geb. 9-10-1879, overl. Amsterdam 21-10-1879. 

11. Maurits Olman, geb. 20-8-1881, loopknecht, won. Amsterdam (1897), Kampen (1897-), Am

sterdam (1905), Den Helder (1905-), overl. Auschwitz 31-8-1942, tr. Haarlem 2-6-1909 

Roosje Mok, geb. Haarlem 25-1-1885, overl. Auschwitz 31-8-1942, dr. van Philip Mok en 

Paulina Mok. 
In een advertentie uit 1934 is meegedeeld dat zij hun 25-jarig huwelijksfeest willen herdenken, 
namens hun kinderen: Cato, Philip en Israël, Haarlem.67 

12. Marianna Olman, geb. 19-11-1883, naaister, over 1. Sobibor 21-5-1943, tr. (1) Amsterdam 29-8-

1907 PierreDondorp, geb. Amsterdam 1-3-1879, zn. van Jacob Dondorp en Sara van Gelder; 

tr. (2) Amsterdam 16-11-1933 Barend de Kromme, geb. Amsterdam 5-3-1875, overl. Sobibor 

21-5-1943, zn. van Mozes Meijer de Kromme en Rachel Stuwer. 

IVc. Aaron Olman, geb. Vianen 26-8-1813, won. Vianen bij zijn oom Moses Eliaser Olman 

(1829),116 militair, laatstelijk sergeant infanterie (1831-1841), daarna in Indië (1841-1842),96 be
lastingambtenaar in Glanerbrug (1844-1845), Denekamp (1845-1847), Vriezenveen (1847-1851), 

Losser (1851-1858), Haaksbergen (1858-1863), Braam (1863-1864) en Oldenzaal (1864-1877), 
over 1. Delft 30-8-1898, tr. Losser 7-5-1856 Sophia (Sofia) Goldsmit, geb. Losser 15-6-1819, overl. 
Oldenzaal 25-8-1871, dr. van Abraham Meijer Goldsmit en Marianne Leezer. 

Aaron treedt in dienst bij de tweede afdeling infanterie als soldaat voor de tijd van zes jaar, één maand 
en een dag voor een handgeld van tien gulden op 30 mei 1831. Bij zijn aankomst in het korps is hij lang 
één el, zeven palmen, twee duimen en vijf strepen (ongeveer 175 centimeter). Zijn signalement is aan
gezicht ovaal, voorhoofd rond, ogen blauw, neus groot, mond ordinair, kin spits, haar en wenkbrauwen 
bruin, geen merkbare tekenen. Hij is vanaf 21 mei 1835 korporaal en is daarna bevorderd tot sergeant. 
Hij neemt deel aan veldtochten in 1831, 1832 en 1833 en in 1834 met het mobiele leger wegens de opstand 
in België en krijgt daarvoor het metalen kruis op 7 augustus 1834. Hij is vanaf 18 mei 1841 onderofficier 
en gaat op 22 juli 1841 naar Oost-Indië. Hij komt op 1 oktober 1842 weer terug naar Nederland met het 
schip 'Stad sGravenhage', en is op 31 januari 1843 te Brouwershaven ontscheept om vervolgens naar 
Harderwijk te gaan. Hij treedt daarna in Rijksburgerlijke dienst en is eervol ontslagen op 1 mei 1877.97 

Hij heeft in 1869 een vast traktement van 480 gulden en in 1874 van 546 gulden en is dan 'te oud voor 
de velddienst' . Hij verhuist voor 17 augustus 1880 naar Delft, waar hij op verschillende adressen woont, 
alvorens hij zijn laatste levensjaren in Delft bij zijn dochter Marianne inwoont. 

Uit dit huwelijk, geb. te Losser: 

1. Marianna Olman, geb. 21-7-1855 (erkend en gewettigd bij huwelijk ouders), modis te, ka

merverhuurster, won. Delft(-1930), 's-Gravenhage (1930-), over 1. Sobibor 5-3-1943. 
Zij is onder meer in 1904, 1910 en 1917 te Delft aangeslagen voor de belasting voor een jaarsalaris 
van 700 gulden.•• 

2. Israël Olman, volgt Vb. 

Vb. Israël Olman. geb. Losser 15-2-1857, koopman (1888), kleermaker (1896). later inspecteur 
van een levensverzekeringsbedrijf, overl. 's-Gravenhage 23-9-1936, t r. Schiedam 27-4-1887 Ro
sina Monatz, geb. Maassluis 30-3-1858, over 1. 's-Gravenhage 17-4-1914, d r. van Joseph Monatz 
en Ester Foks. 

Uit di t h uwelijk, geb. te Schiedam: 

1. Sophia Olman, geb. 2-1-1888, over 1. Schiedam 27-1-1888.105 
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2. Joseph Olman, geb. 19-1-1889, musicus, kantoorbediende, handelsreiziger, won. Bern (-
1914), 's-Gravenhage (1914-1933), Rotterdam (1933-), overl. Auschwitz 30-9-1942, tr. (1) 's
Gravenhage 7-2-1912 (echtscheiding ingeschreven 's-Gravenhage 22-9-1937) Bertha Coltof 
(Colthof), geb. Amsterdam 5-2-1883, overl. 's-Gravenhage 14-8-1958, dr. van Alexander 
Hartog Coltof en Betje Koch; tr. (2) Rotterdam 24-11-1937 RebeccaRachel Wittkover, geb. 

Amsterdam 22-5-1893, over 1. Auschwitz 30-9-1942. 
Voor het aangaan van zijn tweede huwelijk woont Joseph al geruime tijd samen met Rebecca. Zij 
komt op 30 november 1933 van 's-Gravenhage naar Rotterdam. 

3. Sophia Olman, geb. 24-9-1890, strijkster, tr. 's-Gravenhage 4-12-1912 Gerrit Derk Jan Sale
mink, geb. Gendringen 13-12-1870, fondsbode, zn. van Derk Jan Salemink en Everdina 
Harmina Wunderink. 

4. Esther Olman, geb. 6-2-1892, strijkster, over 1. na 1915. 
5. Aron Olman, geb. 4-12-1893, vleeshouwer, rechercheur van politie, overl. 's-Gravenhage 

10-4-1937, tr. 's-Gravenhage 22-8-1917 Agnita ChristinaEmiliaStam, geb. Amsterdam 15-7-
1897, dr. van Hermanus Gerhardus Stam en Johanna Schaap. 
Aron komt 30 juli 1902 van Schiedam naar ' s-G ra venhage en zijn vrouw op 13 juli 1903 van Amster
dam naar 's-Gravenhage. Op 10 april 1934 vertrekt het gezin naar Apeldoorn. In een advertentie 
is het overlijden van Aron bekendgemaakt, namens de familie A.C.E. Olman-Stam en Herman, 
's-Gravenhage 10 april 1937.67 

6. Elisabeth Olman, geb.10-3-1895, werkster, tr. 's-Gravenhage 14-12-1921 Cornelis Jansen, geb. 
Haarlemmermeer 8-4-1897, agent en rechercheur van politie, zn. van Antoon Jansen en 
Willemijntje Schaap. 

7. Abraham Olman, geb. 19-8-1896, over 1. Schiedam 10-10-1896.106 

8. Judith Olman, geb. 4-9-1897, tr. 's-Gravenhage 7-4-1920 Leonardus Theodorus Johannes van 
der Drift, geb. 's-Gravenhage 17-2-1895, schrijver bij het Gemeentelijk Elektrisch Bedrijf, 
zn. van Arnoldus Theodorus Aloiysius van der Drift en Margaretha Clara van der Meer. 

9. Marianna Olman, geb. 4-11-1898, tr. 's-Gravenhage 17-7-1918 Klaas Buwolda, geb. 's-Gra

venhage 28-8-1899, elektricien, zn. van Klaas Buwalda enJitske Oebeles Popma. 
10. Louis Olman, geb. 13-3-1900, los werkman, tr. 's-Gravenhage 14-10-1925 Antoinetta Rens, 

geb. 's-Gravenhage 29-3-1903, dr. van Jacob Rens en Antoinetta Daniels. 
11. Jacob Olman, geb. 18-4-1901, over 1. 's-Gravenhage 30-8-1901. 

IVd. Meijá Olman, geb. Vianen 23-11-1815, debitant staatsloterij, koopman, over 1. 's-Graven
hage 10-11-1869, tr. Herwijnen 3-8-1849 Zippora (Sipera) (Sip) van Straten, geb. Beesd 9-1-1824, 
overl. Herwijnen 28-2-1855, dr. van Samuel van Straten en Johanna Israels Cohen. 

Zij wonen vanaf 7 juli 1852 in 's-Gravenhage. Meijer is in 1851 te Vianen aangeslagen op de omslaglijst 
voor tien gulden.•• 

Uit dit huwelijk: 

1. Samuel Olman, geb. Herwijnen 6-9-1848 (erkenden gewettigd bij huwelijk ouders), besne-
den Herwijnen 13-9-1848,•00 overl. 's-Gravenhage 16-7-1867. 

2. Jesajas Meijer Olman, volgt Vc. 
3. FloraMeijerOlman, geb. Vianen 10-5-1851, over 1. 's-Gravenhage 30-9-1936. 
4. Hanna (Anna) Olman, geb. Herwijnen 22-6-1854, won. Oostervoorne (1879, 1881), tr. Haar

lemmermeer 3-5-1878 Dirk Versteeg, geb. Spijkenisse 22-5-1846, evangelist, zn. van Dirk 
Vers teeg en Hiltje Barendregt. 

Gens Nostra 61 (2006) 



Vc. Jesajas Meijer Olman, geb. Vianen 6-5-1850, bediende, schoenmaker, loopknecht, opgeno
men in een gesticht in Amsterdam (1881-1890), over 1. 's-Gravenhage 20-6-1932, tr. Amsterdam 
4-5-1892 Betje Snoek, geb. Winschoten 24-9-1851, overl. 's-Gravenhage 13-1-1927, dr. van Heij
man Snoek en Jantje Bloemendaal. 

Uit dit huwelijk: 

1. Zipora Olman, geb. 's-Gravenhage 22-4-1894, overl. Auschwitz 25-1-1943. 

IVe. Eliazer Israël Olman, geb. Vianen 30-7-1820, koopman (1859), daarna amanuensis en 
bediende aan de Polytechnische school Delft, won. Vianen (1851-1852), 's-Gravenhage (1852-), 
Delft (1862-1892), Rotterdam (1892-), over 1. Rotterdam 23-11-1915, tr. Eibergen 16-7-1859 Aaltje 
Maas, geb. Eibergen 11-12-1830, overl. Rotterdam 6-10-1910, dr. van Jacob Abraham Maas en 

Henriette (Hendrina) Nathan Frank. 
Op de omslaglijst van 1851 van Vianen wordt Eliazer aangeslagen voor f 2,50.•• Hij vraagt voor zijn 

zoon Israël een verlof aan voor vier maanden ten aanzien van de Nationale Militie.'0
' In en advertentie is 

kenbaar gemaakt dat Eliazer en zijn echtgenote op dinsdag 16 juli 1889 hopen hun 30-jarige echtvereni
ging te vieren. 67 

Uit dit huwelijk: 

1. Israël Olman, volgt Vd. 
2. Henriëtte (Jetje) Olman, geb. Eibergen 23-2-1861, overl. Rotterdam na 12-9-1948, tr. (1) Delft 

16-3-1892 Joseph d'Ancona, geb. Groningen 21-10-1860, muzikant, overl. Rotterdam 12-
9-1892, zn. van Moses van Jacob d' Ancona en Saartje Samuel Contor; tr. (2) Rotterdam 
19-4-1905 JohanJurien Hendrik van Duuren, geb. Velp (Gld.) 16-1-1867, schrijver bureau 
onderwijs, van Soerabaja naar Rotterdam 14-4-1903, overl. Rotterdam 29-2-1936, zn. van 
Theodorus Carel van Duuren en Gerritjen Wijnbergen. 

3. Kaatje Olman, geb. Delft 22-5-1863, overl. Auschwitz 15-10-1942, tr. Delft 3-3-1886 Jacob 
Cats, geb. Gouda 3-1-1855, magazijnknecht, magazijnmeester, pakhuisbaas, overl. Rot
terdam 23-1-1928, zn. van Meijer Cats en Eva Schrijver. 
Hun zoon Meijer Cats woont voor zijn huwelijk in Buenos Aires (Argentinië). 

4. Jacob Olman, volgt Ve. 
5. Dientje Olman, geb. Delft 21-1-1867, overl. Rotterdam 15-7-1937, tr. Rotterdam 30-11-1892 

Mozes Swaab, geb. Rotterdam 27-7-1866, pettenmaker, overl. Auschwitz 15-10-1942, zn. 
van Levie Swaab, koopman, en Mietje de Roode. 
Dientje vertrekt op u juli 1889 van Delft naar Rotterdam. 

6. SamuelOlman, volgtVf. 
7. Me&·erOlman, volgtVg. 
8. Rosette Olman, geb. Delft 25-4-1873, overl. Haarlem 20-1-1935, tr. Rotterdam 25-7-1906 

BertoldJosephAlberti, geb. Rotterdam 30-9-1877, kantoorbediende, procuratiehouder, zn. 
van Heinrich Reinold Alberti en Maria van Zwieten. 
In een :id verten tie is het overlijden b ek e nd gemaakt van Rosetta .. in de leeftijd van 61jaar. Onderte
kend: B.J. Alberti en J. Alberti Jr. en verloofde, Haarlem 20-1-1935. 67 

9. Leentje Olman, geb. Delft 14-3-1876, overl. Auschwitz 15-10-1942, tr. Rotterdam 5-10-1904 
Hendrik Frenk, geb. Rotterdam 11-12-1879, graanweger, overl. Auschwitz 15-10-1942, zn. 
van Levi Frenk en Leentje van Bueren. 
Op 24 december 1892 vertrekt Leentje van Delft naar Rotterdam. 
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Vd. Israël Olman, geb. Eibergen 8-9-1859, sigarenmaker, overl. Rotterdam 19-11-1920, tr. (1) 
Delft 13-12-1882 Wilhelmina Anna Geertruida]anse, geb. 's-Gravenhage 8-12-1857, Ned. Her
vormd, overl. Woudrichem 2-5-1884, dr. van David Johannes FranciscusJanse en Anna Caroli
na Stoop; tr. ( 2) Rotterdam 21-8-1889 Mietje Polak, geb. Rotterdam 26-2-1864, over 1. Rotterdam 
18-6-1925, dr. van Isaack Barent Polak en Betje Morel. 

In een advertentie is het overlijden van zijn eerste vrouw bekendgemaakt. Bij de ondertekenaars zijn 
vermeld: J. Olman, D.F.J.Janse, A.C.Janse geb. Stoop, F.J. Olman en A. Olman geb. Maas.67 

Uit het eerste huwelijk: 

1. HenriEliazer David Olman, geb. Delft 17-3-1883, kleermaker, over!. ald. 10-12-1897. 
Hij woont een tijdje bij zijn opaJanse in. 

Uit het tweede huwelijk: 

2. Betje Olman, geb. Delft 29-9-1889, huishoudster, werkster, won. Luik (België) (1931), daar
na te Holen beek St. Jaen bij Brussel, tr. Rotterdam 22-7-1931 Mathieu Joseph (voornamen 
veranderd in het huwelijksboekje in Mathijs Jans), geb. Veldwezelt (België) 23-3-1890, op
perman, bouwvakarbeider. 

3. Aaltjen Olman, geb. Rotterdam 30-7-1891, dienstbode, tr. (1) Rotterdam 21-5-1919 (ontbon
den) Gijsbert WillemAgtersoon, geb. Rotterdam 21-6-1887, laboratoriumbediende, zn. van 
Petrus Joannes Emanuel Agtersoon en Clasina Elisabeth van der Kaaij; tr. (2) Rotterdam 
28-4-1937 Pieter Wouter Maaskant, geb. Dordrecht 15-9-1899, kabellegger, zn. van Jan 
Maaskant en Annigje Grens. 

4. EstherOlman, geb. Delft febr. 1893,117 over 1. ald.13-4-1893 (2 maanden oud). 
5. Henriëtte Olman, geb. Delft 6-3-1894, dienstbode, over!. Auschwitz 30-9-1942. 
6. Noach Bernard Olman, geb. Delft 30-6-1895, kelner, caféhouder, tweede stuurman op de 

grote vaart, kraanmachinist, tr. Rotterdam 2-3-1927 Maria Holdtgrefe, geb. Rotterdam 
6-11-1905, rooms-katholiek, dr. van Hendrikus Theodorus van Holdtgrefe en Adriana 
Cornelia van Nieuwland. 
Noach vertrekt 27 maart 1912 naar Antwerpen, komt 13 februari 1913 van Berchem (België) naar 
Rotterdam en zit van 18 oktober 1918 tot 8 december 1920 in de Amsterdamse strafgevangenis. 
Hij komt terug naar Rotterdam en vertrekt 11 september 1923 naar Luik en komt 2 oktober 1924 
weer terug naar Rotterdam. Op 18 mei 1936 gaat hij naar Breda. Bij beschikking der arrondisse
mentrechtbank te Rotterdam is op 21 maart 1930 het faillissement van N.B. Olman, wonende te 
Rotterdam, wegens gebrek aan baten opgeheven (advertentie 24-3-1930).67 

7. Esther Olman, geb. Delft 15-12-1897, werkster te Rotterdam (1940), over!. na 2-5-1940. 
8. Eliazer Olman, geb. Delft 15-1-1900, kelner, handelsreiziger, won. Breda (1919 ), Rotterdam 

(1919-), Luik (1924-1928), Rotterdam (1928-1930), 's-Gravenhage (1930-1934), Rotterdam 
( 1934-), tr. Rotterdam 16-4-1930 Helena Slootmaker, geb. Rotterdam 1-10-1907, dr. van Cor
nelis Slootmaker en Johanna van der Woude. 

9. Josina Olman, geb. Delft 1-6-1902, tr. Rotterdam 23-7-1924 (get. o.a. haar broer Bernard 
Olman) Reinhard Schlenker, geb. Schwenningen (Württemberg, Duitsland) 28-10-1897, 
horlogemaker, won. Schwenningen (1924), zn. van Wilhelm Schlenker en UrsulaJauch. 
Josina Olman vertrekt op 8 september 1910 met haar ouders naar Rotterdam, Reinhard komt 14 
december 1921 van Schwenningen naar Rotterdam en vertrekt 2 juli 1924 naar Zwitserland. 

Ve. Jacob Olman, geb. Delft 11-2-1865, sigarenmaker, kelner, over!. ald. 11-2-1950, tr. Delft 4-
7-1888 Anna Geertruida Wilhelmina Oosterhoff, geb. Den Helder 31-12-1866, rooms-katholiek, 
over!. Delft 9-8-1951, dr. van Weijbron Merts Oosterhoff en Maria Josephina Thomas. 
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Uit dit huwelijk, geb. te Delft: 

1. Aaltje Olman, geb. 24-11-1888, dienstbode, tr. Hof van Delft 13-3-1918 Johannes Reijnhout, 
geb. Hof van Delft 4-8-1894, zn. van Maarten Reynhout Willemina Maria van der Wees. 

2. Maria Josephina Olman, geb. 11-5-1890, strijkster, overl. Delft 1-1-1922, tr. Delft 7-5-1913 Cor
nelis Jacobus Koreneef, geb. Delft 24-1-1877, meubelmaker, zn. van Cornelis Koreneef en 
Neeltje van der Knij ff. 
Hij tr. (2) Delft 17-10-1928 Petronella de Ruijter. 

3. Roosje Olman, geb. 29-12-1891, strijkster, overl. Delft 24-8-1988, tr. Hof van Delft 8-8-1917 

Louis Herman van der Meer, geb. Delft 3-9-1890, boekdrukker bij Van Marken, zn. van 

Maurits Alexander Adrianus van der Meer en Anna Willemina Francina Kanij. 

4. Nicolaas Olman, geb. 10-7-1893, koffiehuisbediende, koffiehuishouder, kelner, vishande

laar, tr. Rotterdam 28-2-1917 Maria Maagje de Langen, geb. Rotterdam 7-4-1893, dr. van 

Cornelis de Langen en Maria Johanna Michels. 
5. Jacob Olman, geb. 29-10-1895, sigarenmaker, kelner, voorzitter afd. Delft, bond van ho

tel-, café-, res taurantpersoneel, overl. 1957, tr. Hof van Delft 11-12-1918 Hendrika Helena 
Catharina Zwarts, geb. Delft 3-10-1918, dr. van Johannes Zwarts en Hendrika Berkvens. 
Op 6 november 1928 verschijnt er van Jacob Olman een ingezonden stuk Delftsche Courant: 'Ge
achte redactie, Het zij mij vergund naar aanleiding van het ingezonden stuk Een onbezonnen ver
zoek een enkele opmerking te maken. De patroons zeggen, dat voor zover hen bekend, de zaken 
waar personeel werkt gesloten zijn op oudejaarsavond. De restrictie echter, voor zover ons bekend, 
is dan ook wel juist omdat het niet overal zo is. Bovendien beogen wij dat er gelijkheid zal zijn ten 
aanzien van het sluiten op oudejaarsavond en dat het plicht zij, omdat wanneer het geen veror
dening is, er voor de patroons die zich aan een usance niet willen houden, gelegenheid is te doen 
wat zij willen. De werkgevers spreken ernstige afkeuring uit over het gemis aan organisatorisch 
inzicht, omdat wij met hen geen overleg pleegden. De patroons moesten toch wel beter weten 
en begrijpen dat juist het gemis aan dat overleg en de algemeen geldende opvattingen, zowel bij 
hunne hoofdbesturen als bij de afdelingsbesturen, zulk een door ons gewenst overleg uitsluit. Nu 
de patroons echter blijk geven dat overleg te willen, zullen wij zeker bij volgende gelegenheden 
dat niet verzuimen. Totnogtoe geldt het bij hun dat men personeel niet spreekt over dingen die de 
zaken van de patroons betreffen. Nu dat inzicht zich heeft gewijzigd, kan dat ons verheugen. Doch 
ons verwijten het gemis aan inzicht is niet op zijn plaats. De heren moeten de geschiedenis niet 
vergeten. Met dank voor plaatsing, Hoogachtend, Jac. Olman Jr., voorzitter afd. Delft, bond van 
hotel-, café- rest. personeel.' 

Bij zijn overlijden verschijnt er een advertentie in de krant: 'Met leedwezen geven wij kennis 
van het medebestuurslid overlijden vanJ. Olman. Het bestuur van de Nederlandse Middenstands
verenigingen. Delft 29-3-1957.'61 

6. Gerard Christiaan Olman, geb. 9-10-1897, kelner, vishandelaar, perser confectiefabriek, 
overl. Delft 21-2-1981, tr. 's-Gravenhage 5-4-1933 Maria Maaike de Klerk, geb. Delft 22-1-

1905, overl. ald. 11-10-1991, dr. van Josephus Wilhelmus de Klerk en Mijntje Lisebertha 
Frederika Paerels. 
Zij tr. (1) Delft 23-10-1925 Emanuel Zwarts. 

7. Samuel Olman, geb. 30-4-1900, kelner, tr. 's-Gravenhage 5-9-1928 Adriana Petronelle Hol
lestelle, geb. Delft 11-12-1902, dr. van Pieter Isaäk Hollestelle en Geertruida Petronella 
Rust. 

8. Anna Geertruida Wilhelmina Olman, geb. 21-5-1902, naar Rijswijk 11-8-1926, tr. Delft 11-8-

1926 Lambertus Martinus de Brieder, geb. 's-Gravenhage 20-3-1900, technisch tekenaar, 
zn. van Cornelis Johannes de Brieder en Wilhelmina Cornelia Vermeulen. 

9. Leentje Olman, geb. 2-8-1904, tr. Delft 23-4-1930 Jan Leendert de Bel. 
Zij vertrekken 12 mei 1930 naar Tasikmalaja (Nederlandsch Indië). 
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Vf. Samuel Olman, geb. Delft 14-3-1869, bediende (in het gesticht te Amsterdam), kelner, 
feestleider, muziekonderwijzer, koffiehuishouder, over 1. Auschwitz 15-10-1942, tr. Rotterdam 

6-7-1892 Marianna Flora, geb. 's-Gravenhage 2-1-1869, overl. Auschwitz 15-10-1942, dr. van 

Jonas Flora en Roosje Kloot. 
Samuel wordt vele keren vermeld in de consentenboeken van Delft ten aanzien van festiviteiten in 

zijn lokaliteit aan de Paardenmarkt nr.14. Een greep hieruit: op 11 maart 1898 consent tot het geven van 
een besloten partij gedurende een nacht, op 9 april 1898 consent tot het doen geven van een toneelvoor
stelling in zijn lokaliteit, op 23 april 1898 consent tot het geven van een café-chantant in zijn inrichting, 
29 april 1898 consent tot het geven van een toneelvoorstelling met bal na, op 25 juni 1898 consent tot 
het doen geven van een toneeluitvoering in zijn lokaliteit, op 11 juli 1898 consent om na middernacht 
zijn café open te houden gedurende de studentenfeesten, op 29 september 1898 consent om gedurende 
een nacht een besloten partij te geven, op 26 oktober 1898 consent om gedurende een nacht een beslo
ten partij te geven, op 29 oktober 1898 consent om een toneelvoorstelling te geven in zijn lokaliteit, 
op 17 november 1898 consent om gedurende een nacht een besloten partij te geven, op 20 januari 1899 
consent om gedurende enige nachten een besloten partij te doen geven en om op een bepaalde dag een 
matinee te geven, op 25 maart 1899 consent om gedurende een nacht een besloten partij te geven en tot 
het doen geven van een matinee, op 12 mei 1899 consent om gedurende een nacht een besloten partij te 
geven, op 17 mei 1899 consent gedurende een bepaalde nacht een besloten partij te geven, op 3 juli 1899 
consent om gedurende een nacht een besloten partij te geven.'07 In een advertentie in de krant vindt 
een kennisgeving plaats dat zij hun 25 jarige huwelijksfeest vieren op 6 juli 1917 (Rotterdam) en hun 50 
jarig huwelijksfeest vieren op 6 juli 1942 (Schiebroek).67 

Uit dit huwelijk, geb. te Rotterdam: 

1. Roosje (Rosa) Olman, geb. 26-3-1893, overl. Auschwitz 19-10-1942, tr. Rotterdam 6-4-1921 
Abraham van Gelder, geb. Groningen 14-11-1889, adjunct-directeur van een N.V., overl. 

Midden-Europa 31-3-1944, zn. van Philip van Gelder en Keetje Koekkoek. 
In een tweetal advertenties maken zij hun verloving en ondertrouw kenbaar; 29 december 1919 te 
Groningen en 24 maart 1921 te Rotterdam.67 Getuige bij het huwelijk is haar broer Eliaser Israel 
Olman. 

z. Eliazer Israël Olman, geb. 3-5-1894, handelsagent, reiziger, kelner, koffiehuisbediende 

(1921), koffiehuishouder, tekenaar, tr. (1) Rotterdam 25-5-1921 (echtscheiding ingeschre
ven ald. 14-4-1926) Bertha Geertruida Broeder, geb. Rotterdam 15-12-1898, dr. van Simon 

Broeder en Johanna Visser; tr. (2) Rotterdam 21-1-1931 Anna Theresia Margaretha van Dijk, 
geb. Leiden 10-12-1900. 
Op 19 november 1915 vertrekt Eliazer van Rotterdam naar Amsterdam. 

Auschwitz 
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Vg. Meijer Olman, geb. Delft 7-7-1871, muziekonderwijzer, muzikant, tr. (1) Rotterdam 11-7-
1894 Wilhelmina van Leeuwen, geb. Rotterdam 25-12-1872, over 1. ald. 1-8-1913, dr. van Marcus 
van Leeuwen en Rosalina Menkes; tr. (2) Utrecht 14-4-1921 Beatrix Adriana Cleijpool, geb. 

Rotterdam 3-5-1889, dr. van Zweerus Adrianus Cleijpool en Hendrika Maria Catharina Son
dermeijer. 

Uit het eerste huwelijk, geb. te Rotterdam: 

1. Marcus Olman, geb. 10-3-1895, (winkel)bediende, werkzaam bij Olman Damesconfectie 
Bont N.V. te Amsterdam, overl. Amsterdam 8-10-1965, tr. Rotterdam 18-11-1920Johanna 
Antonia Maria Jansen, geb. Rotterdam 3-8-1896, dr. van Jacobus Johannes Jansen en Caro
lina CeciliaAntonia van derPluijm. 
In een drietal advertenties is zijn overlijden bekend gemaakt: Overleden onze vader en grootvader 
Marcus Olman, in de leeftijd van 70 jaar. Amsterdam: J.A.M. Olman-Jansen, M. Philips-Olman, D. 
Philips en Ellen en José. Rome: C. Peperzak-Olman, P. Peperzak, Marc, Marian, Joan en Yvonne. 
Advertentie Amsterdam 8-10-1965. Overleden onze broer, zwager en oom Marcus Olman, oud 70 
jaar. Rotterdam R. Kruidenier-Olman, Amstelveen L. Olman en R. Olman-Roos, Breda: D. van Lon
den-Olman en J. van Londen. Advertentie 8-10-1965.67 Getuigen hij het huwelijk zijn: Eliazer 01-
man, handelsreiziger, 23 jaar, en Meijer Cats, 25 jaar, procuratiehouder, neef van Marcus Olman. 

2. Aaltje Olman, geb. 30-6-1896, over 1. Rotterdam 10-12-1896. 
3. Eliazer Israël Olman, geb. 30-12-1897, handelsreiziger, overl. Auschwitz 11-2-1944, tr. Rot

terdam 3-4-1924 Cornelia van Trommel, geb. Rotterdam 3-8-1895, overl. Auschwitz 11-2-
1944, dr. van Joseph van Trommel en Jette Cohen. 

4. Louis Olman, geb. 17-5-1899, overl. Rotterdam 15-6-1899. 
5. Rosalina (Rosa/ie) Olman, geb. 4-7-1900, tr. Rotterdam 23-5-1923 Theunis]ohannes Kruide

nier, geb. Rotterdam 1-4-1899, korporaal-torpedist bij de Marine, zn. van Leendert Krui
denier en Catharina Reiniera Smit. 
Getuige bij hun huwelijk was haar broer Marcus Olman. 

6. Aaltje Olman, geb. 7-9-1901, over 1. Sobibor 30-4-1943, tr. Rotterdam 5-8-1925 Benjamin Joel, 
geb. 's-Gravenhage 12-2-1894, winkelier in herenkleding, over 1. Auschwitz 30-9-1942, zn. 
van Michel Joël en Sophia van Emden. 

7. Louis Olman, geb. 1-1-1908, kelner, vertegenwoordiger, verkoper, tr. 's-Gravenhage 9-2-
1938 Sophia Joel, geb. 's-Gravenhage 8-3-1912, dr. van Izak Joël en Esther Velleman. 

8. Dina Olman, geb.1-3-1909, verkoopster, naar Utrecht 14-4-1930, won. Breda (1965), tr. Am
sterdam 27-3-1930Johan van Londen. 

9. Eva Olman, geb. 8-11-1911, overl. Auschwitz 24-9-1943, tr. Louis de Haaff, geb. Rotterdam 
19-7-1907, over 1. Auschwitz 14-12-1943, zn. van Samuel de Haaff en Helena Kadiks. 
In 1936 wonen zij te Rotterdam en in 1937 in Maartensdijk. 

Uit het tweede huwelijk, geb. te Utrecht: 

10. Hendrika Olman, geb. 14-4-1922. 
11. Catharina Olman, geb. 5-12-1923. 

Illc. Jacob Olman, geb. Vianen 14-8-1791, slager en vleeshouwer te Hazerswoude, overl. Lei
den 31-7-1833, tr. Hazerswoude 27-5-1825 Hester (Ester) Hartog Philip, geb. Goudswaard 3-3-
1800, winkelierster, over 1. Goudswaard 31-12-1849, dr. van Hartog Philip en Eva Marcus. 

Jacob is begraven op de Joodse begraafplaats te Katwijk op 23 juli 1833. Hester verhuist na de dood 
van haar man naar Zuidland. 
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Uit dit huwelijk: 

1. Saartje (Sara) Olman (Ollemans), geb. Hazerswoude 1-9-1826, overl. Schiedam 1-4-1901,77 tr. 
Goudswaard 19-12-1847 Mozes van Embden (Emden), geb. Geervliet 13-12-1816, koopman, 
overl. Zuidland 23-9-1903, zn. van Joseph Salomon van Embden en Anna Bierman (Ber
man). 
Zij wonen in de Hoofdstraat te Schiedam. Mozes verklaart zijn naam niet te kunnen schrijven. 

2. Sophia Olman, geb. Aarlanderveen 27-10-1828, won. Rotterdam (1860), overl. Zuidland 25-
11-1894, tr. Zuidland 30-8-1860 Pinas Levie, geb. Venlo vermoedelijk 5-4-1813,78 landman 
(1843), landbouwer, huidenzouter, koopman (1860), benoemd tot ouderling van de ring
synagoge te Zuidland op 12-12-1851,79 overl. Zuidland 20-7-1891, zn. van Salomon Levie en 
Elisabeth Beunis. 
Pinas tr. (1) Klundert 8-9-1843 Anna (Antje) Samuel Co hen. 

3. EliazerOlman, volgtIVf. 

IVf. Eliazer (toos') Olman, geb. Overschie 28-2-1831, veehandelaar, overl. Zuidland 20-6-1910, 
tr. Hellevoetsluis 22-10-1858 Alida (Aaltje) Rippe, geb. Hellevoetsluis 1-6-1833, over 1. Zuidland 
19-7-1906, dr. van Joseph Samuel Rippe en Sara Bennis. 

Eliazer heet in de volksmond 'Loos', een verbastering van Eliazer, en woont na het overlijden van 
zijn moeder in 1849 bij zijn oom Levi Philip te Nieuw-Beijerland in de Hoofd te Zuidland.'0 ' In een ad
vertentie is te kennen gegeven dat zij op 17 november 1897 hun 40 jarig huwelijk hopen te herdenken. 
Ondertekend door hun dankbare kinderen: J. Olman, S. Olman, E. Olman, A. Woudstra enJf. Olman.67 

Uit dit huwelijk, geb te Zuidland: 

1. Jacob Olman, geb. 5-12-1859, loopknecht, won. Hellevoetsluis (1868-1869), daarna te Rot-
terdam (1869 ), over 1. Rotterdam 8-10-1929. 

2. Saartje Olman, geb. 14-8-1861, over 1. Rotterdam 24-9-1922. 
3. Joseph Olman, geb. 23-1-1863, overl. Zuidland 31-3-1863. 
4. Joseph Olman, geb. 10-12-1863, overl. Zuidland 31-12-1863. 
5. HesterOlman, geb.17-5-1866, tr. Zuidland 15-12-1897 Abraham Woudstra, geb. Leeuwarden 

7-3-1872, koopman in manufacturen, zn. van Manus Jacobus Woudstra en Aaltje Marcus 
Dwinger. 

6. Jozef Olman, geb. 11-3-1869, overl. Zuidland 4-8-1869. 
7. Judith Olman, geb.10-1-1871, overl. Zuidland 21-11-1905. 
8. Jozef Olman, geb. 13-11-1872, overl. Zuidland 16-12-1872. 

Illd. Joseph Olman, vermoedelijk geb. Vianen 25-10-1794,80 slachter en vleeshouwer te Gou
da (1823), koopman in manufacturen (1827), splitter staatsloterij te 
Gouda (1834-1837,81 1848, 1850), armbestuurder van de joodse 
gemeente in Gouda (1858-1859 en 1861-1866), en daarna be
stuurder ringsynagoge Gouda (1855-1858, 1860-1862 en 
1875-1876), 8' won. Hazerswoude (-1823 ), Gouda (1827, 1830 ), 
Amsterdam (-1850 ), Gouda (1850-1861), Brielle (1861-1866-), 
over 1. Gouda 3-6-1875, tr. Gouda 24-9-1823 Vrouwtje (Flora) 
Moses Sanders, geb. Gouda 14-9-1788, 83 over 1. ald. 25-10-
1872, dr. van Moses Sanders en Judik Abrahams Sanders. 

Joseph Olman is op 1 maart 1837 benoemd tot executeur in de na
latenschap van wijlen Isaac Polak. 84 Twee dagen later, op 3 maart dient 
hij een rekest in bij het gemeentebestuur van Gouda om een huis aan 
de Zeugstraat af te breken en een ander huis volgens tekening daar Sierbord van een vleeshouwer 
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te bouwen. De gemeente legt het voor advies aan de rooimeesters van de stad. •• op de omslaglijst van 
Gouda over het jaar 1842 is hij aangeslagen voor f 40,-. 87 

Op 10 juli 1838 is Vrouwtje {Flora) betrokken bij een erfeniskwestie: Eliza Mozes Druijff, particuliere, 
echtgenote van Joseph Isaac Anschnitz, geneesheer, wonend op de Muidergracht te Amsterdam, enige 
erfgenaam van haar zuster Francina, ook gezegd Vrouwtje Mozes Druijff, in leven particuliere en wo
nend Rotterdam, weduwe van Salomon Perez Beerenstam, op 12 maart 1838 overleden, constitueert Jan 
Cornelis Paats, kandidaat notaris van het rijk tot zekerheid [zijnde] van 412 gulden ? deel [als] erfge
naam van inschrijving Nationale Schuldboek uit de nalatenschap van Izak oflsaac Polak, in vruchtge
bruik bij diens weduwe Vrouwtje Israël Druijff, in eigendom opgekomen aan: Abraham Mozes Sanders, 
Klaartje Mozes Sanders, huisvrouw van Barend Mozes van Lier, Vrouwtje Mozes Sanders, huisvrouw 
van Joseph Olman, Samuel Mozes Sanders, Beletje Mozes Sanders, huisvrouw van Hij man Benjamin 
Polak, Femmetje Salomon Sanders, onder vruchtgebruik van voornoemde Vrouwtje, ten behoeve van 
haar vader Salomon Mozes Sanders, allen te Gouda. 85 

Uit dit huwelijk, geb. te Gouda: 

1. Judith Olman, geb. 5-12-1825, over!. Gouda 3-6-1893, tr. Gouda 20-2-1850 Mozes van Dant
zig, geb. Zwolle 16-1-1824, praktizijn, koopman, over!. Gouda 9-12-1910, zn. van Eleazar 
Andries van Dantzig, onderwijzer, en Mariana Goschalk (Godschalk, Gosseschalk). 

2. DuijjeJudithJoseph Olman, geb.10-1-1827, over!. Gouda 16-2-1827. 
3. Eleazer Joseph Olman, geb. 5-1-1828, verdere levensloop onbekend. 
4. Sophia Joseph Olman, geb. 10-1-1830, over!. Rotterdam 25-11-1914, tr. Gouda 27-12-1854Abra

ham Levij (Levie) van den Berg, geb. Brielle 25-12-1831, koopman (1854), winkelier, waar
schijnlijk in goud en zilver, over!. Rotterdam 22-6-1897, zn. van Nathan van den Berg en 
Hester de Vries. 
Zij kwamen 29 november 1884 van Brielle naar Rotterdam. 

5. MosesJoseph Olman, volgt IVg. 

IVg. Moses (Mozes)Joseph Olman, geb. Gouda 5-12-1830, koopman, tabakkerver, over!. ald. 10-
6-1901, tr. Gouda 28-6-1876 Saartje Sanders, geb. Gouda 21-2-1843, over!. ald. 17-6-1910, dr. van 
Samuel Mozes Sanders en Beletje Hartog Lewijt. 

Uit dit huwelijk, geb. te Gouda: 

1. Joseph Olman, geb. 8-5-1877, rijksklerk (1919), commies bij de Registratie en Domeinen 
(1927), over!. Gouda 28-11-1927, tr. Amsterdam 17-12-1919 Klazina van der Heijden, geb. 
Reeuwijk 27-2-1892,113 gereformeerd, over!. na 28-11-1927, dr. van Jan van der Heijden en 
Johanna Wildschut. 

2. Beletje Olman, geb. ca. 21-10-1878, "7 over!. Gouda 3-11-1878. 
3. Samuel Olman, geb. 20-12-1879, commies ter gemeentesecretarie, over!. Gouda 14-10-1911. 

Noten 
1. Leopold Löwenstein, Zur Geschichte der Juden in Fürth, uitg. Hildesheim (etc.) 1974. Reprinted from 

J ahrbuch d er Jüd isch -Lircra risch c n G cscllsch afr, vol. ó (1908), vol. 8 (1910) a nd vo l. 10 (1913 ). D e 

publicatie is voor een deel in het Duits en voor een deel in het Hebreeuws geschreven. Een aantal 
bladzijden is gewijd aan Ulman in Fürth (pag. 148-150, 183 en 195). Met name de pagina's 148-150 
bevatten een uitgebreide uiteenzetting over de familie Ullmann, zonder dat deze personen in een 
precieze genealogische context worden geplaatst. 

2. N. G. Tidal, Die]uden in Deutschland vonder Römerzeit bis zur Weimarer Republiek, Gutersloh 1988. 
3. Jits van Straten; Index van huwelijken voltrokken bij de a.jkenazische gemeente te Amsterdam tussen 1723-

1811: alfabetische index op patroniem van de bruidegoms in de huwelijksvoorwaarden, Wageningen 1990. 
4. Dave Verdooner en Harmen Snel, Trouwen in Mokum!]ewishMarriage in Amsterdam 1598-1811, z. pl. z.j. 
5. In Memoriam, 's-Gravenhage 1985. Bevat namen van de ruim 100.000 Joodse oorlogsslachtoffers 

die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Nederland werden gedeporteerd en van wie geen grafbe-
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kend is. Alle namen van overledenen in de concentratiekampen zijn ontleend aan dit boek en het 
volgende boek bij noot 6. 

6. Index op gehuwde vrouwen voorkomende in de gedenkboeken van de oorlogsgravenstichting, uitg. Nederland
se Kring voor Joodse Genealogie, 1993. 

7. Dat Bruintje Israels Olmans waarschijnlijk een zuster is van Simon en Eliaser ontlenen wij aan 
het volgende. Zij is volgens haar overlijdensakte geboren te Fürth, wat geboorte jaar betreft zit zij 
precies tussen Simon en Eliaser in, volgens het overlijden van haar dochter is haar familienaam 
Olmans en tot slot vernoemd zij evenals Simon en Eliaser een dochter Ester. 

8. Bij navraag waarop zij haar informatie had gebaseerd - er waren bij ons enige twijfels gerezen 
- volgde helaas geen antwoord. 

9. Begraven Groningen (grafsteen), Historisch Joods Groningen, begraafplaatsen. Met dank aan Jits 
van Straten voor de transcriptie. 

10. Groninger Archieven, RA III x 221, f. 97, 28-8-1807. Wij danken mevrouw P.J. C. Elema te Groningen 
voor deze informatie en voor haar onderzoek naar Bruintje Olmans. 

11. Van hem zijn de volgende leeftijdsopgaven bekend: 81 jaar, 11-2-1824, 82 jaar, 24-8-1825, 85 jaar 20-

2-1828 85 jaar, 4-3-1829 86 jaar, 5-5-1830 88 jaar en bij zijn overlijden in 1831 is hij 89 jaar. 
12. Bij het overlijden van haar echtgenoot is Catharina Harpman 90 jaar (1831) en als zijzelf overlijdt, 

is zij volgens opgave 96 jaar (1835). 
13. Streekarchief Hollands Midden (SAHM), Oud Archief ( OA) Gouda, inv.nr. 515, 14-4-1778. 
14. SAHM, OA Gouda, inv.nr. 3, f. 217, 12-6-1789. 
15. SAHM, OA Schoonhoven, inv.nr. 3, f. 221, 26-6-1789. 

16. SAHM, OA Schoonhoven, inv.nr. 3, f. 222, 27-6-1789: Het gerucht dat hij als weduwnaar in ontucht 
zou leven, voerde deze Samuel als reden aan. 

17. SAHM, collectie P. Muil wijk 7/163. Oud Rechterlijk Archief ( ORA) Schoonhoven, inv.nr. 2348, f. 55, 
12-4-1791 en f. 384 d.d. 23-5-1797. Het huis werd belend ten oosten Willem Wilschut, ten westen Jan 
Wernard Feijting en was belast een rente met 12 stuivers jaarlijks aan de stad Schoonhoven. 

18. SAHM, ORASchoonhoven inv.nr. 2291, 21-1-1794. 

19. SAHM, collectie P. Muil wijk 7/163; ORA Schoonhoven, inv.nr. 2348, f. 263, 4-8-1794. 
20. SAHM, ORA Schoonhoven inv.nr. 2291, 23-12-1800. 
21. Gemeentearchief Rotterdam (GAR), Oud Notarieel Archief (ONA) Rotterdam, inv.nr. 3822, pag. 

147-152, 20-11-1811. 
22. SAHM, Nieuw Archief Gouda, inv.nr. 1408 (Register der uitgegeven patenten en afschriften 1817, 

1818 en 1819 in de Gemeente Gouda). 
23. Hester Olman is 45 jaar oud bij haar overlijden in 1816. 
24. De geboortedatum van Levie levert verschillende data op die uiteenlopen. De meeste wijzen op 

oktober 1773. Ten eerste is er een verklaring van 6-8-1817 voor het vredegerecht van Gouda, dat 
Levij !sak de Vries een zoon is van Isaac Sanson en Engeltje Philip Levy te Rotterdam geboren in 
de maand okt. 1773. Het Registre Civique van Gouda heeft als geboortejaar 1773. Bij het overlijden 
van zijn vrouw in 1816 is hij 45 jaar. Volkstelling Gouda 1840 Levy Izak de Vries, 62 jaar ( dus 1778), 
geb. Rotterdam, koopman. In 1845 is hij 73 jaar (dus 1772) en in 1846 is hij 74 jaar (dus 1772). De 
overlijdensakte van Levie !zaak ofLevij Izak de Vries vermeldt: Gouda 15-11-1856, zonder beroep, 
geb. Leiden(!), wonend alhier, weduwnaar van Hester Olmans, zijnde de namen zijner overleden 
ouders onbekend, oud 85 jaar ( dus 1771). Met dank aan H.M. Kuypers te Voorschoten. 

25. Hanna wordt niet als zijn vrouw vermeld in de overlijdensakte van Levie. Dit in tegenstelling tot 
haar overlijdensakte, overleden Gouda 2-4-1851, waar hij wel als haar man wordt genoemd. Bij de 
aangevers van beide overledenen is o.a. Joseph Abraham Sanders. Bij de volkstelling van 1840 in 
Gouda woonden Levy Izak de Vries, 62 jaar, geb. Rotterdam, koopman, en Hanna Hij mans, 67 jaar, 
geb. Leuven, in het zelfde huis te Gouda, namelijk Naaierstraat 39. Hoewel bij het overlijden van 
Levie dus alleen Hester als zijn vrouw wordt genoemd lijkt het toch om dezelfde persoon te gaan. 
En omdat bij het overlijden van Hanna Levie wel als haar man wordt genoemd en een huwelijk van 
Levie met Hanna niet is gevonden, lijkt het waarschijnlijker dat zij een relatie hadden. Met dank 
aan H.M. Kuypers te Voorschoten. 

26. SAHM, Vredegerecht Gouda, akte 73, 9-6-1830. Familieberaad. 
27. M. Gijswijt-Hofstra, Wij'kplaatsen voor vervolgden, Asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam 

en Ijsselstein van de 16e tot de 18e eeuw, Dieren 1984. In de index op boedels onder beheer van desolate 
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boedelkamer van Amsterdam is hij niet aangetroffen. 
28. Duifje Harp man, 93 jaar in 1843 bij haar overlijden. 
29. Nationaal Archief (NA), Memorie van Successies, inv.nr. 2297, 2-4-1823. De erfgenamen zijn Israël 

Olman, koopman te Vianen,Jesaïa Olman, vleeshouwer te Gouda, Mozes Olman, koopman te Via
nen, Andreas Olman, vleeshouwer te Oudewater, Hester Olman, en haar man Mozes Monasch van 
Breslauw, schoolhouder te Gouda, Jacob Olman, vleeshouwer te Hazerswoude, Catharina Olman, 
zonder beroep, ongehuwd, te Hazerswoude, Joseph Olman, vleeshouwer te Hazerswoude. 

30. NA, Memorie van Successie, inv.nr. 2997, 26-6-1843. 
31. Jesaias Olman, geb. ca.1779, 88 jaar in 1867 bij zijn overlijden, of 6-9-1781 (Bevolkingsregisters (BR) 

Amsterdam en Gouda), of ca. 1782, 30 jaar in 1812 (bij de geboorte van zijn dochter), 42 jaar in 1823 
(getuige bij huwelijk van zijn broer Joseph) en 48 jaar in 1830 (volkstelling). 

32. Israël Olman, geb.1781, 89 jaar bij zijn overlijden in 1870, of 17-9-1784 volgens BR's-Gravenhage. 
33. Moses Olman, geb. Amsterdam ca. 1783. Huwelijksbijlage van zijn broer Joseph Olman 24-9-1823: 

Mozes Eleazer Olman, 39 jaar. Bij de volkstelling van Vianen in 1829 geeft hij op 43 jaar te zijn. 
34. NA, Huwelijkse Bijlagen Hazerswoude 19-8-1825, verklaring vredegerecht. Hij komt niet meer 

voor in het Bevolkingsregister van Vianen 1850-1860. 
35. Andries Olman, geb. Vianen 25-10-1785 volgens huwelijksbijlage van hem zelf, bij zijn overlijden 

oud 86 jaar, geb. 3-10-1769 BR Gouda, geb. 3-10-1784BR Gouda, 55 jaar in 1834 bij het overlijden van 
zijn vrouw, of geb.1785/1786, 34 jaar volgens consent van zijn vader bij zijn huwelijk in 1820. 

36. NA, Ministerie van Erediensten inv.nr.124/16, omslaglijst Gouda 1842. no. 58. 
37. Volgens GenLias is Aaltje geboren in 1780. 
38. Ondertrouw Oudewater 20-4-1801, 3• proclamatie 3, 10 en 17-5-en ondertrouw Rotterdam 1-5-1801 

(attestatie gegeven aan Oudewater). In Oudewater is Aaltje vermeld als j.d. geb. en wonende Rot
terdam en Abraham als weduwnaar van Flora Abrahams, geb. en wonende alhier (Oudewater). Het 
eerste huwelijk van Abraham Hartog is in Gouda gesloten 30 juni 1789 (gerecht). Flora Abrahams 
heet dan Meijer,j.d. geb. Man(n)heim. 

39. GAR, ONA Rotterdam, inv.nr. 3559/884, 23-1-1800. Abraham Hartog, weduwnaar van Flora Abra
hams, wonend Oudewater, toekomstige bruidegom en Aaltje Mozes Goudsmit, minderjarige 
dochter, wonende alhier, geassisteerd met haar voogden Salomon Goudsmit en Mozes Barends, 
beide wonende alhier. Het huwelijk zal voltrokken worden-7-1801. Compareerde mede Ezechiels 
Salomons, koopman binnen deze stad, en Salomon Goudsmit en Mozes Barends, stellen zich borg 
voor bruid en bruidegom. 

40. Het Utrechts Archief(HUA), Rechtbank Eerste Aanleg Utrecht, akte van 17-2-1820. 
41. NA, Rechtbank Eerste Aanleg Schoonhoven, extract Vredegerecht kanton Schoonhoven 15-2-1820. 
42. Hester Olman, 43 jaar in 1830 bij volkstelling, 53 jaar in 1840 bij volkstelling en 63 jaar in 1849 bij 

haar overlijden. Met dank aan H .M. Kuypers te Voorschoten. 
43. Moses Monatz is in 1834 60 jaar in 1834 en 64 jaar in 1837 bij zijn overlijden. Zijn ouders zijn helaas 

niet in de geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte vermeld. 
44. SAHM, Registre Civique Gouda 1811, geb. Breslau 5-10-1780 (sic!); rabbijn, getr. 5 kinderen, Gouda 

17.0, sinds 1805, 630 gld., betaald door de leden van de kerk (ARA, Onder-prefect Rotterdam 1811-
1813/1815, inv.nr. 245); leraar 1823 (Ds H.C. van Itterzon, Gouda en de joden, in: Gouda 1272-1972, 

Gouda 1972, pag. 333-346). 
45. NA, Ministerie van Erediensten, inv.nr.108 no.1359: 1839/1359 (1839) en idem, inv.nr. 182 no. 828: 

1842/828 (1842). 
46. Marcus Oppenheim, 30 jaar in 1825 bij zijn huwelijk. 
47. SAHM , secrecariearchief Gouda, inv.nr. 238a (1822-1830 index), rubriek '"Loterij": 26-11-1822 J. 

Olmans, splitter; 16-3-1824 S.E. Cats enJ. Olman, splitter; 18-2-1825 J. Olman (17-2-1826, 27-2-1827, 
29-1-1828, 10-6-1828, 17-10-1828 en 6-2-1829). 

48. Gemeentearchief's-Gravenhage (GAG), Nederlands Israëlische Gemeente 's-Gravenhage (NIGG), 
inv.nr. 219. 

49. Flora van Cleef, 41 jaar in 1815, 58 jaar in 1830 bij volkstelling, 88 jaar in 1862 bij haar overlijden. 
50. SAHM, Notarieel Archief Gouda (NAG), inv.nr.1221, akte 147, d.d. 12-8-1825, akte van verkoop. 
51. SAHM, NAG, inv.nr.1221, akte 145, d.d. 11-5-1826, akte van borgtocht. 
52. SAHM, NAG, inv.nr.1221, akte 139, d.d. 24-5-1828, akte van koop. 
53. SAHM, NAG, inv.nr. 1221, akte 140, d.d. 24-5-1828. 
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54. SAHM, NAG, inv.nr.1221, akte 24, d.d. 26-1-1829, akte van koop. 
55. NA, Rechtbank van Koophandel Rotterdam, inv.nr. 21 no. 69, d.d. 25-9-1829. 
56. SAHM, NAG, inv.nr.1221, akte 81, d.d. 4-7-1832, akte van koop. 
57. GAR, Nieuw Notarieel Archief (NNA) Rotterdam, inv.nr. 213, pag. 857, 10-8-1835. 
58. GAR, NNA Rotterdam, inv.nr. 352, pag. 645, 14-10-1829. 
59. SAHM, Secretariearchief Gouda, inv.nr. 239, rubriek "Schutterij". 22-7-1831, J. Olman request om 

een plaatsvervanger voor zijn zoon Simon aan te stellen (nader 29/7, 11/10 en 29/11). 4-1-1833, J. 01-
man dispositie op zijn request. 

60. NA, Vredegerecht Gouda 18, akte 38 d.d. 28-3-1826; verkoper Jesias Olman. Idem 21 akte 43 d.d. 16-
9-1829; eiser Jesias Olman contra Willem Johan v.d. Ben 414 gulden en 4 1/2 stuiver. Idem nr. 26/95 
d.d. 23-2-1834; Jesais Olman, curator inzake 200 gulden van Sander van Minden te Amsterdam. 
Idem nr. 28/124 d.d. 11-10-1836; akte van verzegeling, curator Jesias Olman. 

61. NA, Vredegerecht Gouda, inv.nr. 26, akte 95, 23-7-1834. 
62. GAR, NNARotterdam, inv.nr. 580, pag. 432 d.d. 6-7-1840. 
63. GAR, NNA Rotterdam, inv.nr. 617, pag. 1169 d.d. 22-12-1840. 
64. SAHM, NAG, inv.nr.1316, akte 141, 8-6-1841. 
65. SAHM, NAG, inv.nr.1316, akte 218, 5-10-1841. 
66. NA, Ministerie van Erediensten inv.nr.124/16, omslaglijst Gouda 1842. No. 7. 
67. Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage, Collectie Advertenties, met onder meer: 'He

den overleed Rachelle Olman-Hamel, oud 49 jaar, namens Isr. J. Olman, Marianne Olman-Bonn, 
Rachelle enJaques, hun moeder, behuwd- en grootmoeder, Amsterdam 5-7-1912.' 

68. SAHM, Vredegerecht Gouda, inv.nr. 26, akte 77, 11-6-1834. 
69. SAHM, Vredegerecht Gouda, rep. 77, d.d. 11-6-1834. 
70. Meijer Salomon, 33 jaar in 1848 en 53 jaar in 1858. 
71. SAHM, NAG, inv.nr.1316, akte 252, 15-11-1841. 
72. SAHM, NAG, inv.nr.1316, akte 256, 18-11-1841. 
73. HUA, Volkstelling Utrecht 1830 deel B 565. Kaatje is dan 44 jaar. In het bevolkingsregister van 

Vianen is zij vermeld als geboren in 1787, in het bevolkingsregister van 's-Gravenhage staat zij ver
meld als geboren op 10-8-1788 en bij haar overlijden werd opgegeven op 10-1-1874 dat zij 87 jaar is. 

74. GAG, NIGG, inv.nr. 268/14 d.d. 9-11-1865. 
75. vervallen. 
76. Dientje Olman, 12 jaar in 1830 bij volkstelling. Haar geboorteakte is niet in Vianen gevonden, even

als het overlijden van haar jong overleden kind. 
77. Op 3-4-1901 te Schiedam begraven als Eva Saartje Olman, begraaflijst van de Joodse Gemeente van 

Schiedam, graf nr. 128 d.d. 3-4-1901. 
78. Over de exacte geboortedatum en ouders van Pinas is onduidelijkheid. Bij zijn eerste huwelijk is 

het: Venlo 5-4-1813 en zoon van Salomon Levie en Elisabeth Beunis. Volgens opgave bij zijn tweede 
huwelijk zou hij geboren zijn Venlo 13-2-1812 en is hij zoon van Levie Levie en Elisabeth Bennis. In 
de bijlage bevindt zich echter geen uittreksel van zijn geboorteregister. 

79. GAG, NIGG, inv.nr. 323. 
80. Over de precieze geboortedatum van Joseph Olman spreken de bronnen elkaar tegen. In de huwe

lijksbijlage is een akte aanwezig van het vredegerecht, waarbij verklaard werd dat geen doopakte 
overlegd kan worden omdat in plaats van een doop een besnijdenis heeft plaats gevonden. Verder 
is er een verklaring dat Joseph Olman, 26 jaar is, van beroep vleeshouwer, en geboren te Vianen 
1797. In het bevolkingsregister van Gouda worden verschillende data genoemd. Dat van 1850-1860 
vermeldt 1797. Dat van de periode erna, 1860-1880, geeft 25-10-1794, maar ook 25-2-1797. Verder 
zijn er nog andere vermeldingen, bij het optreden als huwelijksgetuige in 1837 48 jaar (dus 1799), 
in 184245jaar(dus 1797), in 184447 jaar(dus 1797), in 185154 jaar(dus 1797) en in 1859 61jaar (dus 
1798). Wij houden het hier op 25-10-1797, welke datum ook vermeld wordt in het overzicht van 
'Joodse families te Gouda'. 

81. SAHM, Secretariearchief Gouda, inv.nr. 239, rubriek "Loterij". 25-3-1834 request van F.X. van 
Leent aan te stellen tot splitter i.p.v. J. Olman (nader 28/3, 8/4 en 12/5). 1-4-1835 Joseph Olman be
dankt als splitter. 18-12-1835 J. Olman voorgedragen als splitter (nader 22/12). 6-12-1839 J.J. Olman, 
splitter. 22-12-1820 J.J. Olman geadmitteerd. 3-3-1837 J.J. Olman, request tot amotie en opbouw 
(nader 7/3). 
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82. Israëlische Almanak voor het jaar der Schepping, vervaardigd door M.L. van Amerongen, Amsterdam, 
diverse jaren. 

83. SAHM, Vredegerecht, inv.nr.15, akte 85 d.d. 27-8-1823. 
84. SAHM, Vredegerecht, inv.nr. 29, akte 29, 1-3-1837. 
85. GAR, NNARotterdam inv.nr. 315, pag.195, 10-7-1838. 
86. SAHM, Secretarie-archief Gouda 1816-1920, inv.nr.179, 3-3-1837. 
87. NA, Ministerie van Erediensten, inv.nr.124/16, omslaglijst Gouda 1842. No. 4. 
88. GAG, NIGG, inv.nr. 246/10 d.d. 6-4-1843. 
89. Overleden te Vlissingen (met dank aan S. W. M.A. den Haan te Zierikzee). 
90. NA, Ministerie van Erediensten inv.nr. 124/16, omslaglijst Gouda 1842. No. 21. 
91. E.M. de Bruijn-ter Denge, Bronnenpublicaties van de Indische Genealogische Vereniging deel 4; Het her

vormde doopregister van Semarang 1849-1864, 's-Gravenhage 1995. 
92. Mr P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden van Europeanen op 

Java, deel 4, Batavia 1934-1939, pag.176, 28-12-1901 en30-10-1933. 
93. Jozajas Olman, 22 jaar in 1830 bij volkstelling en 29 jaar in 1837. 
94. Aaltje van Embden, 23 jaar in 1830 bij volkstelling. 
95. Begraven op de joodse begraafplaats Zeeburg te Amsterdam, zie: 'Register der begrafenissen'. 

Verloven van het kerkbestuur(N.I.H.S) voor het doodgraverscollege tot het begraven op de joodse 
begraafplaats Zeeburg te Amsterdam. Bewerkt door Dave Verdooner. 

96. NA, Ministerie van koloniën, Stamboeken militairen 1814-1950, inv.nr. 110, no. 5100. 
97. NA, Ministerie van Financiën, afd. Personeel, inv.nr. 2004. 
98. Kohier van den Hoofdelijke omslag Dienst 1904, 1910, 1917, Delft (gedrukt). 
99. NA, Ministerie Erediensten der Zaken der Israëlieten, inv.nr. 187/304, begroting Vianen 1851, om-

slaglijst. 
100. Jacob Becker, Besneden en begraven. Vijf eeuwen joden in Tiel en het Gelderse Rivierengebied, Tiel 1992. 
101. Gemeentearchief Delft {GAD), Requesten Nationale Militie 1863-1879 staat nr. 187. 
102. Riet de Leeuw van Weenen- van der Hoek, Hanna van Toledo-Azulai, e.a., Matsewa,Joodse begraaf 

plaatsen op Voorne-Putten, Geervliet en Zuidland, Zuidland 1998. 
103. JaarboekAmstelodanum 32 (1945), pag. 322. 
104. Huwelijken gesloten bij de Joodse Gemeente Amsterdam (N. I. H.S.) door Dave Verdooner. 
105. Begraaflijst van de Joodse Gemeente van Schiedam, graf nr. 115 d.d. 29-1-1888: begraven Sophia 

Olman, Schiedam 29-1-1888. 
106. Idem, graf nr.125 d.d.12-10-1896: begraven Abraham Olman, Schiedam 12-10-1896. 
107. GAD, fiches consenten. 
108. Gelders Archief, Bataafs-Franse Archieven, inv.nr. 2999. 
109. Hij komt ook voor als: Izak Meijer Izaaks, Meijer !sak en Meijer Izaak. 
110. Niet te Dordrecht. In 1845 werd daar hun dochter geboren. 
111. Niet te Delft. 
112. Niet te Amsterdam. 
113. Volgens BR van 's-Gravenhage en Gouda. De akte zelf is in Reeuwijk echter niet gevonden. 
114. Met dank aan P.A. Christiaans te 's-Gravenhage en L.M.Janssen te Amsterdam. 
115. Israel Olman (geb. Amsterdam 17-8-1883, over!. ' s-Gravenhage mei 1968), was een zeer bekende 

muziekleraar, musicus en violist. Hij tr. Amsterdam 22-2-1906 Mirjam Bonn (geb. Amsterdam 7-1-
1882, overl.1937), dr. van David Bonn en Fenna Spijer. Bij het overlijden van Israël werd er aandacht 
besteed aan zijn muzikale talenten. In een advertentie67 in de krant werd vermeld dat hij leerling 
was van de muziekschool van toonkunst, waar hij onder Hofmeester, Roeske en Zweers studeerde. 
In 1892 trad hij voor het eerst als dirigent op. Daarna werd hij repetitor bij de Nederlandse Opera. 
Israel Olman is dirigent van enkele Amsterdamse zangverenigingen geweest. Hij componeerde 
een vijftigtal werken voor mannen- en gemengde koren, liederen, enkele opera's (onder andere 
Rina, in 1911 uitgevoerd), een symfonie, kamermuziek, enz. Zijn werk werd veelvuldig uitgevoerd 
door de Stem des volks en voor de VARA microfoon. Hij vierde zijn vijftigjarig jubileum als toon
kunstenaar op 16-12-1949. Een receptie was er in het American Hotel, gevolgd door een huldiging 
en feestconcert in het Concertgebouw. 

116. Volkstelling Vianen 1829, pag. 29. 
117. Akte niet gevonden. 
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Elke andere generatie Elkele 
DOOR DR. J. J. SCHELLEKENS 

Grafschriften zijn een belangrijke bron bij het zoeken naar joodse voorouders. Indertijd was 
ik vastgelopen met het zoeken naar mijn voorouders van NanetteLazarus Kiek (V), die in 1824 in 
Tilburg overleed.• Toen wist ik nog niet dat de namen van haar ouders in de overlijdensakte 
niet kloppen - een veel voorkomend probleem bij joodse voorouders. Ik vermoedde een ver
band met de bekende studentenfotograafisraelDavidKiek, wiens zuster Engelina met de zoon 
van Nanette was getrouwd. Dankzij Petronella J.C. Elema wist ik ook dat Israel en Engelina 
achterkleinkinderen zijn van IsraelAbraham Lazarus (1710-1800) en Elkele Moses Goldsmith (III), 
maar hoe mijn voormoeder Nanette in de stamboom Kiek past, was niet duidelijk. De door
braak kwam bij het lezen van haar grafschrift. Daar wordt zij in hetJiddisj Elkele genoemd. 

Grafsteen van Moses Goldtsmidt te Muiderberg 
(foto:Jim Bennett, Haifa) 

Elke is een oude Germaanse naam. Misschien van-
wege een tekort aan Bijbelse namen voor vrouwen 
werd deze naam, evenals vele andere vanuit gods
dienstig oogpunt bekeken neutrale Germaanse na
men, door Asjkenazische of Duits-joodse vrouwen 
gevoerd. Aangezien verkleinwoorden van namen 
voor vrouwen populair waren, werd dit Elkele. El
kele is nooit een erg populaire naam geweest. Grun
wald telt 4515 grafstenen op de joodse begraafplaats 
aan de Königstrasse in Altona, waaronder slechts 
veertien van een Elkele. Bovendien was het voor de 
tweede helft van de negentiende eeuw onder joden 
niet gebruikelijk om kleinkinderen naar in leven zijn
de grootouders te vernoemen. Een reeks van negen 
generaties, waarin om de andere generatie de naam 
Elkele, dus in totaal vijf keer, zal daarom wel een 
zeldzaamheid zijn. 

Deze reeks begint met een dochter van Loeb Stade, 
Elkele, die rond het midden van de zeventiende eeuw 
in Hamburg geboren is. Een volle nicht van moeders
kant heet ook Elkele. Maar haar grootmoeder van 
moederskant heet Mate en dus is de eerste Elkele niet 
naar haar grootmoeder genoemd. 2 Over de betekenis 
van het vernoemen naar grootouders vertelt Glikel 

Hamel, een zuster van de eerste Elkele, nadat hun vader overleden is. Lang was ze ongeluk
kig totdat een zoon geboren werd, 'door wie mijn 
vaders naam Loeb herboren is.'3 

Joden konden vroeger tegerlijkertijd drie ver
schillende voornamen hebben: een populaire, een 
ceremoniële en een burgerlijke naam. Onder de po
pulaire joodse naam stonden ze bekend binnen de 
joodse gemeente. Indien deze naamJiddisj was, dan 
hadden mannen nog een ceremoniële naam in het 
Hebreeuws voor het oproepen bij het voorlezen uit 
de Bijbel. Bovendien hadden de meeste joden nog 
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een burgerlijke Nederlandse (of Duitse) naam voor de omgang met de niet-joodse omgeving. 
De Nederlandse naam is vaak geen vertaling. De Nederlandse naam van de echtgenoot van Aal
tje Levinson {VII), bijvoorbeeld, is Levie.4 Dit is een Bijbelse naam, maar in het Hebreeuws heet 
hij Jehoeda, dat wil zeggen Juda. Zijn Jiddisje naam is niet bekend en misschien heeft hij er 
geen, omdat joden in de negentiende eeuw ophieldenJiddisj onder elkaar te spreken. Meestal 
voerde iemand dieJehoeda heette de naam Leib- leeuw in hetJiddisj-, omdat de leeuw het 
symbool van de stam Juda is. De Nederlandse naam Levi past dus bij deJiddisje naam Leib. De 
veelheid aan namen kan het genealogisch onderzoek naar joodse voorouders bemoeilijken, 
maar kan soms ook helpen bij de bewijsvoering, zoals in deze reeks aangetoond zal worden. 

Joodse voornamen zijn vaak moeilijk te vinden. Mijn grootmoeders {IX)5 joodse voornaam, 
die van haar moeder en van haar grootmoeder waren in de familie bekend dankzij een gebe
denboek, waarin mijn overgrootmoeder geboortes, huwelijken en overlijden bijhield in het 
Hebreeuws en in het Nederlands. Die van Nanette Lazarus Kiek {V)6 is alleen maar bekend van 
haar grafsteen. 

In deze reeks zijn alle achternamen bekend. Vóór 1811 voeren joden in officiële stukken in 
het Nederlands meestal geen achternaam. In joodse bronnen vindt men daarentegen vaker 
achternamen. Zo komt de naam Kiek al in 1798 voor.7 Als de Nederlandse bronnen ook een 
achternaam vermelden, dan verschilt die vaak van de joodse achternaam. In tegenstelling tot 

~

1 
de officiële stukken, voeren getrouwde vrouwen in de joodse bronnen de achternaam van hun 
echtgenoot. Soms voeren mannen de 'achternaam' van hun schoonvader. De vader van Moses 
Goldtsmidt(II) voert in officiële stukken de achternaam Goldsmit en in joodse bronnen de ach
ternaam Stadthagen. Maar Moses Goldtsmid komt zelf in de joodse bronnen soms als Moshe 
Stadthagen en soms als Moshe Kassel voor, omdat zijn schoonvader Wolf Goldsmit uit Kassel 
ook als WolfKassel bekend stond. 

Overigens zaten velen van de hier genoemde personen in het bestuur van joodse gemeen
tes. De vader van Elkele {I), Loeb Stade, stond jarenlang aan het hoofd van de Joodse Gemeentes 
van Hamburg en Altona.8 Ook Elkeles echtgenoot,Joost Goldsmit, was Vorsteher van de Joodse 
Gemeente van Hamburg. Hun zoon, Moses Goldsmit {II), trouwde met een dochter van een 
Amsterdamse parnas of bestuurder, was zelf een parnas in Amsterdam en wordt beschouwd als 
één van de stichters van de Joodse Gemeente van Groningen. 9 Zijn schoonzoon, IsraelAbraham 
Lazarus {III), diende vrijwel onafgebroken, vanaf haar ontstaan in 1744 tot aan 1796, de Joodse 
Gemeente van Groningen als bestuurder. Van Lazarus Israels {III-3) is weinig bekend, maar 
zijn zoon David Kiek probeerde in 1798 tot het kerkbestuur toegelaten te worden, toen hij 
nog ongehuwd was. Zijn zuster Nanette (V) trouwde met Joseph Gabriël van Ham, die manhig
opzichter was van de Joodse Gemeente van Tilburg. Hun dochter, Carolina (VI), '0 trouwde 
met de zoon van een manhig-opzichter in Bergen op Zoom. Tenslotte zat de echtgenoot van 
Carolina's kleindochter, Alexander Kooperberg (VIII),'0 in het bestuur van de Joodse Gemeente 
van Tilburg. Hierdoor wordt het genealogische onderzoek erg vergemakkelijkt, want over de 
meeste van deze personen is wel iets gepubliceerd. Voor een groot deel berust deze reeks dan 
ool< op secundaire en gepubliceerde prima ire bro nnen." Ik h eb dankbaar gebruik gemaakt 

van de verschillende publikaties van Jan Bader en E. Schut. Ik heb de primaire bronnen zoveel 
mogelijk letterlijk geciteerd. 

Zonder de hulp van Petronella J.C. Elema uit Groningen en James Bennett uit Haifa was 
deze reeks nooit tot stand gekomen. De bewijsvoering is niet altijd even gemakkelijk. Bennett 
heeft aangetoond dat Moses Goldtsmit (II) een zoon van Elkele en Joost Goldschmidt is. Daarmee 
staat de afstamming van Lazarus Israels (III-3) van de eerst bekende Elkele min of meer vast. 
Dat Nanette zijn dochter is, is echter moeilijker om aan te tonen. Waar nodig is aan de bewijs
voering aandacht besteed.11 
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Het exacte geboortejaar van joden die voor de instelling van de Burgerlijke Stand in 1811 
geboren zijn, is moeilijk te achterhalen, tenzij er een besnijdenisregister bewaard is gebleven. 
In Amsterdam bieden de leeftijden die comparanten opgaven bij de ondertrouw vaak een 
uitkomst. Bij jonge comparanten zal de leeftijd wel min of meer kloppen. Ik heb aangenomen 
dat de plaats van herkomst opgegeven bij de ondertrouw ook de geboorteplaats is. Het is niet 
duidelijk in hoeverre dit ook werkelijk het geval is. De reeks van negen generaties die hierna 
volgt, is uitgewerkt tot de eerste vier generaties. De jongste vijf vermelde generaties zijn op 
verzoek van de redactie beperkt tot alleen de gegevens van de ouders (zie de noten 1, 4, 5, 9 en 
10). 

Reeks: 

I. Elkele, geb. Hamburg na 1639, overl. voor ca.1711, dr. van Loeb Pinkerle / Stade en Bela Mel
rich, tr.Joost Goldschmidt / Joseph Stadthagen, over 1. na 17-3-1707, zn. van Moyses Goldschmidt / 
Mos he Kramer en Gittele, dr. van Meier Wallich.13 

De ouders van Elkele zijn bekend uit de memoires van haar bekende zuster Glikel Hamel (1646-1724). 

Glikel en Elkele zijn in Hamburg geboren is. Glikel schrijft dat hun grootmoeder van moederskant, 
Mate, na hun ouders huwelijk zeventien jaar bij hun inwoonde tot haar overlijden in 1656. Elkele zal 
dus na 1639 (=1656-17) geboren zijn. In 1656 hebben haar ouders joodse vluchtelingen in huis. Enkele 
daarvan zijn ziek en besmetten Elkele en Glikel.1

• Zij zal voor ca. 1711 overleden zijn, want dan wordt 
een kleindochter naar haar genoemd. Elkele trouwt voor ca. 1681 met Joost. Hij is waarschijnlijk een 
zoon van Moshe Kramer en Gittele bat Meir. Hierop wijzen zijn achternamen: Goldschmidt en Stad
thagen. Moyses Goldschmidt / Moshe Kramer woonde in Stadthagen. Bovendien zijn beiden Levieten.'' 
Joost wordt voor het eerst in 1675 vermeld als bezoeker van de Leipziger Messe afkomstig uit Hamburg: 
'Jobst [Goldschmidt (Goldschmied)] 1675-1679, 1682-1700 mit D[iener].'•• In 1684 financiert Joseph 
Stadthagen samen met twee anderen de uitgave van het boek En Jakob van MeirTeomim-Fränkel in Am
sterdam.'7 Onder leiding van Joseph Stadthagen zamelt de Joodse Gemeente van Hamburg in 1687 geld 
in voor hun geloofsgenoten in Jeruzalem. Zelf doneert hij 12 rijksdaalders. Elkele verplicht zich om elk 
jaar een kwart rijksdaalder te doneren, terwijl zij in naam van haar zoons Moshe (II) en Leib gedurende 
twintig jaar elk jaar in totaal tien schilling belooft te betalen.'• In zijn testament noemt Moses (II) zijn 
vader chaveer, letterlijk vriend (van rabbijnen), een titel die op zijn geleerdheid of aanzien in de joodse 
gemeente wijst. Op 17 maart 1707 maakt 'Hoff Faktor Jobst Goldschmit' uit Hamburg een schuld van 
21.814 rijksdaalders van de markgravin van Baden in Rastadt, over aan Wolf Goldschmit, de schoonva
der van zijn zoon Moses.'9 

Hieruit (volgorde onbekend): 

1. Moses, volgt II. 
2. Leib, tr. (achternicht?) Sara, begr. Altona1719, dr. van Philip Ree.'0 

3. Frieda, begr. Altona 22-11-1738, tr. ca. 1698 Alexander Traub, woont in Hamburg, rabbijn, 
over 1. Frankfurt am Main 1714, zn. van Wolf Alexander Tra ub, rabbijn." 

4. Mate, begr. Alto na 31-12-1745, tr. Abraham Aberle Rotschild, Vorsteher van de joodse gemeente 
en p rediker, b egr. Altona 1744 .22 

Abraham Rotschild uit Hamburg komt in 1698, 1702-1703, 1705 en 1708-1710 voor in de lijst van 
bezoekers van de Leipziger Messe. '3 

5. Edel, tr.HirschBenjaminFränkel.24 

II. Moses Goldtsmidt / Mos he ben Joseph Stadthagen halevi / Mos he Kassei, geb. Hamburg ca. 1681, 
overl. Amsterdam 25-11-1738, otr. (1) Amsterdam 29-8-1698 (get. Meyer Jacob 'als procuratie 
hebbend van Joost Goldsmit' en Wolf Goldsmit)2

' Judith Goldsmid / Goetele bat Wolf Kassei, geb. 
Amsterdam ca. 1681, overl. ald. 27-4-1721, dr. van Wolf Goldsmid en SaraArents; tr. (2) ald. 1722 
Leonora Rij teling of Reytlinger, uit Fürth, weduwe Jacob Meijer Anschel. 
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Moses Goldtsmidt is geboren te Hamburg als zoon van Joost Goldsmit / Joseph Stadthagen de Leviet. 
De enige kandidaat in Hamburg die m.i. als vader in aanmerking komt, is Joost Goldschmidt / Stadtha
gen de Leviet, die getrouwd was met Elkele. Deze Joost voert dezelfde twee achternamen, Goldschmidt 
en Stadthagen, en heeft een zoon Moshe (eliminatiemethode).'6 Bovendien heeft Moses een dochter 
Elkele (vernoemingsmethode). In zijn testament vermeldt Moses zitplaatsen in de synagoge van Ham
burg die hij erfde van zijn oom WolfFhipel. Misschien is dit een andere vorm van Pinkerle, de achter
naam van zijn moeder.'7 Tijdens zijn leven staat Moses bekend onder drie verschillende familienamen. 
In officiele stukken in Amsterdam en Groningen noemt hij zich Goldtsmidt. Maar in zijn testament en 
op zijn grafsteen heet hij Moshe benJ oseph Stadthagen segal.'8 Segal is een afkorting voor segan levie, dat 
wil zeggen leviet. Maar in de Joodse Gemeente Amsterdam stond hij bekend als Moshe Kassei, naar zijn 
schoonvader. In het begraafboek wordt zijn eerste vrouw de vrouw van Moshe Kassel genoemd, terwijl 
op haar grafsteen staat: vrouw van Moshe Stadthagen segal. Nadat hij naar Amsterdam verhuisd is, blijft 
hij lid van de Joodse Gemeente Hamburg en betaalt geregeld voor zijn lidmaatschap. Het notitieboek 
van de joodse gemeente aldaar noemt hem Moshe ben Joseph Stadthagen in 1704 en 1713. In 1718 heet 
hij Moshe Kassei uit Amsterdam.'• Volgens een belastinglijst van 1716 is Moses Goldschmid niet meer 
in Hamburg woonachtig. In een belastinglijst van 1725 komen twee keer een 'Marchand' Moses Gold
schmidt en zijn zoon in Hamburg voor.3° Kennelijk wilde Moses het inwoningsrecht van Hamburg 
voor een zoon behouden. De lijst van bezoekers van de Leipziger Messe vermeldt een Mozes Goldsmid 
uit Hamburg in 1693-1694, 1698, 1700-1703 en 1706-1730.31 

Mozes zal evenals zijn vader handel gedreven hebben in edele metalen en juwelen. Verder is bekend 
dat hij in textiel en 'koloniale' waren handelde. In 1722 richt hij samen met (zijn neef?) Mozes Traub, 
een zoon van Alexander, uit Hamburg een 'compagnie van negotie' op. Doel hiervan was de handel 
op en in Londen. Traub brengt 2.000 gulden in en Goldsmid 12.000 gulden. In het contract, dat voor 
twintig jaar wordt aangegaan, is verder bepaald dat Traub zich in Londen zal vestigen en elk jaar een 
overzicht zal geven van winst en verlies.'' 

In 1731 sluit Mozes in Amsterdam een contract met de diaken van de gereformeerde kerk Jacobus 
Adders om samen de bank van lening in Groningen te pachten. In het daaropvolgende jaar dient Mozes 
een rekest in bij het stadsbestuur, waarin hij de vroede vaderen er aan herinnert, dat zij aan hem (als 
pachter van de bank van lening), aan zijn familie en aan andere joden de vrijheid hebben vergund om 
hun godsdienst uit te oefenen. Hiertoe heeft hij nu een deel van zijn woning als synagoge ingericht. Het 
stadsbestuur geeft daarop toestemming tot gebedsdiensten. In 1732 heeft een aantal joden de bemidde
ling van Mozes Goldsmid ingeroepen om te zien of er een mogelijkheid is om in Groningen te wonen. 
In april van dat jaar wordt hiertoe aan tien joodse families toestemming verleend. Deze toestemming is 
in feite het begin van de huidige joodse gemeente van Groningen. Mozes Goldsmid bezat het (kleine?) 
burgerrecht van Groningen. In 1737 vraagt hij aldaar het lidmaatschap van het kooplieden- en kramers
gilde aan, maar hij heeft waarschijnlijk niet in Groningen gewoond. Aanvankelijk neemt zijn zoon 
Levie voor hem de honneurs in Groningen waar.33 

De grafsteen van Judith staat nog steeds in Muiderberg. Haar echtgenoot liet op de grafsteen een 
kort Hebreeuws gedicht graveren: 'Hier sluit duisternis in eeuwigheid mijn ogen als de nacht. Oh! Oh! 
Schreide Mozes in een droeve kreet. G-d heeft mij verworpen met het overlijden van mijn geprezen 
vrouw. Hij nam haar op veertigjarige leeftijd naar boven. Een vrouw sterft alleen voor haar man. Mevr. 
Goetele dochter van de leider, parnas en manhigWolfKassel segal, vrouw van Moshe Stadthagen segal is 
overleden en begraven in goede naam op nieuwe maansdag Ijar 481 volgens de kleine jaartelling. Moge 
haar ziel gebonden zijn in de bundel van de levenden.'34 De tweede vrouw van Moses ondertekent de 
ondertrouwakte met 'Lehonora Reitlingerin' . Mozes Goldsmid is in 1738 ' in water verdronken' volgens 
het bcgraafboek van deAsjkenazische gemeente van Amsterdam. In het begraafboek voert hij de titel mo
renoe, letterlijk onze leraar, hetgeen erop wijst dat hij 'gediplomeerd' rabbijn was.35 Deze titel ontbreekt 
op zijn grafsteen. De gekroonde stapel boeken verwijst echter ongetwijfeld naar zijn geleerdheid. Op 6 
juni 1785 verkopen de erfgenamen van hem negen zitplaatsen in de synagoge van Amsterdam!'• 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Meijer Goldsmit Levy / Meier Kassel, geb. Amsterdam ca. 1703, overl. ald. 11-1-1730 ('een 

plotselinge dood')," otr. ald. 6-11-1722 (get. vaders) Simmetje Israel / Simchale Bachrach / Wijn
schenk, geb. Amsterdam ca. 1705, overl. ald. 12-5-1787, dr. van Israel Levie Halberstadt. 
Zij tr. (2) 1730Jacob Norden.'8 
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2. Levi Goldsmit Stadthagen / Joedaleib ben Moshe, overl. na 1764, tr. (1) Merle Mozes Goldschmid; 
(2) (zijn nicht) Reizche, overl. Hamburg 30-5-1769, dr. van Alexander Traub en Frieda bat 

Joseph Stadthagen.39 

25 mei 1730: Joedaleib ben Moshe ben Joseph Segal-Stathagen belooft in Amsterdam zijn onmon
dige broer Joseph vrij te stellen van de plicht om zijn broers weduwe te trouwen in het geval van 
een huwelijk van Joedaleib met Merle bat Mos he Segal Goldschmid. 40 

In 1731-1732 staat Levie vermeld als 'tafelhouder' in het 'kohier van het taxatiegeld' van Gro
ningen.•• Maar in 1736 woont hij in Emden.4' In 1740 zie hij in de gevangenis in Groningen: 'Op de 
requeste van de koopman Lion Moses Goldsmidt, woonachtig te Hamburg, hoe alhier is gekomen 
om mee Levi Goldsmit Stadthagen te spreken over Rem.[= remonstrant, dat wil zeggen verzoeker] 
credit ten laste van gem. Levi Goldsmidt Stadthagen, groot russchen de twaalf en dertien duizend 
Embden gulden, doch vernemende, dat Rem. de toegang tot zijn Debiteur wordt geweigerd, ver
zochte Rem. dat hem acces tot zijn gedetineerde debiteur mochte worden geaccordeerd.' De Heren 
Burgemeesters en de Raad staan het bezoek toe, mits i_n tegenwoordigheid van de Raadsdienaar 
en in de Nederduitse taal.43 In 1765 woont Levi Goldschmidt Scadthagen in Emden en wordt daar 
voor 500 Reichsthaler aangeslagen. Hij betaalt twee gulden gemeentebelasting. Hij geeft geen 
beroep op en bezit geen huis in Emden.44 Levie heeft een dochter naar zijn zuster vernoemd: Eikel 
LevieGoldsmidStadthagen, vermoedelijk in akte van 6 juni 1785, trouwt Samuel Calmers in Norden.45 

3. JosephPappenheim.•6 

4. Elkele, volgt III. 

5. Be/etje Mozes Goldsmit / Bella, geb. Amsterdam ca. 1714, over 1. Groningen 1791, otr. Amster
dam 26-11-1733 (get. vaders) Isaac Joseph Cohen / Jitschak Itsik Kats, geb. Hamburg ca. 1711, 

rabbijn, overl. Groningen 13-12-1788, zn. van Joseph Philip Cohen. 
Hieruit nageslacht. 
Na het vertrek van Levie Mozes Goldsmid Stadthagen neemt Izak Jozefs Cohen zijn taken in 

Groningen over. Tussen Isaac en zijn schoonvader bestonden ernstige meningsverschillen. Tij
dens zijn bewind over de bank van lening had Co hen geld aan de bank onttrokken. De goede naam 
van het huis Goldsmid was hierdoor in diskrediet geraakt. De zaak is tenslotte voor een joods 
gerechtshof in Amsterdam behandeld en dat heeft een vonnis gewezen, waardoor Co hen zich be
nadeeld voelde. Hij legde de zaak voor aan het wereldlijk gerecht in Groningen en Amsterdam. In 
1754 wordt hij benoemd tot rabbijn in Groningen. Voor meer details verwijs ik naar het boek van 
Schut.4' 

6. Seba Mozes Goudsmit / Batsjeva, geb. Amsterdam ca. 1718, overl. Den Haag 1794, tr. (1) Am

sterdam 1736 (get. vader bruid en moeder bruidegom) Michiel Mozes Levie, geb. Konings

bergen ca. 1710, zn. van Anna Mozes; tr. (2) 1757 Tobias Baas, geb. 's-Gravenhage 3-11-1696, 
overl. ald. 27-11-1782, zn. van Hijman Boas en Marya Magnus, weduwnaar van Sara Si
mons.•• 

Uit het tweede huwelijk: 

7. Vrouwtje Mozes Goldsmit / Freudche, geb. Amsterdam ca. 1722, over 1. ald. 25-5-1758 (in kraam

bed), otr. ald. 15-6-1742 (get. voogd bruid Zacharias Rijtelinge en vader bruidegom) Mi
chiel Godschalk / Michel ben Jokev Halberstat, geb. Halberstadt ca. 1722, lid doodgraverscol
lege, over 1. Amster dam 2 0-1-1795, z n . va n J acob Godsch alk. 
De akte van 6 juni 1785 vermeldt een dochter Elkele van Vrouwtje en Michiel. 

111. Elkele Moses Goldsmith / Elkele bat Mos he ben Joseph Segal / Stadthagen, geb. Amsterdam ca. 
1710, over 1. (kort) vóór 1751, otr. Amsterdam 21-7-1729 IsraelAbrahamLazarus /Jisrael benAvraham 
ben Eliëzer, geb. Hamburg ca.1710, over 1. Groningen 22-5-1800, zn. van Abraham Lazarus. 

Hij tr. (2)Judith /Jittele Simons; tr. (3) Rachel Wolf Berlijn. 
Elema heeft een uitvoerige levensbeschrijving van Israel Abraham Lazarus beschreven. 49 

Uit dit huwelijk: 
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1. Levi Israels, geb. Groningen ca. 1736, over 1. tussen 1804 en 1808, otr. Amsterdam 30-6-1758 

(get. vader bruidegom en moeder bruid) Vrouwtje Jacob Fles, geb. Amsterdam ca.1737, over 1. 
Groningen 24-3-1808, dr. van Jacob Elcan Flesch en Judith Aarons. 
Hun zoon Abraham Levi Israels wordt op de grafsteen van twee van zijn kinderen Avraham Kiek ge
noemd.50 Levi en Vrouwtje vernoemen een dochter naar Levi's moeder: Engel /ElkelLevieisraels, geb. 
ca.1764, overl. Groningen 1810.5' 

2. Abrahamisraels, in 1771 minderjarig. 

3. Lazarus Israels, geb. ca.1745, tr. vóór 1776 Lea Levi, overl. vóór 1785. 
Elema beschrijft verschillende akten betreffende Lazarus en Lea." In 1784 worden 'de drie minder
jarige kinderen van Eleazar Israels, zoon van Elke! Moses Goldsmidt, bij wijlen Lea Levij verwekt' 
vermeld.53 Lazarus Israels voert weliswaar nergens de naam Kiek, maar kinderen van zijn oudste 
broer, Levi, stonden in de joodse gemeente bekend als Kiek.54 

4. Benjamin Israels, tr. (1) Groningen (huwelijkse voorwaarden 21-1-1780) Mietje Isaaks, over 1. 
1823, dr. van Isaak Hartog; tr. (2)JudithMoses. 

Noten 
Afkortingen: GAA = Gemeentearchief Amsterdam; GAG= Gemeentearchief Groningen; GAT 

= Gemeentearchief Tilburg (Regionaal Historisch Centrum Tilburg); NOA= notarieel archief; 

RA= rechterlijk archief. 

1. Het betreft: (V) Nanette Eliasar Kiek / Elkala bat Eliëzer, geb. Groningen 
ca.1773 (volgens overlijdensakte) of waarschijnlijker ca.1780 (volgens 
bevolkingsregister Oisterwijk 1810, 478), overl. Tilburg 24-1-1824, tr. 
voor 1807 Joseph Gabriel van Ham / Zekle of Jakob Isaac ben Gabriel, geb. 
Oisterwijk 2-5-1779 (volgens bevolkingsregister 1810), over!. Tilburg 
22-9-1840, zn. van Gabriel Meijer en Helena Philip. Zie verder de bij
drage van Elema die op deze bijdrage volgt. 

2. Elkele, begr. Altona 1682, tr. Levi (Juda Loeb) Rotschild, dr. van Jakob 
Ree en Glück [Melrich]. Zie: Alfred Feilchenfeld (vert.), Denkwürdigkei
ten der Glückel von Hameln (Frankfurt am Main: Athenäum, 1987), pag. 
326-327; Max Grunwald, Hamburgs deutsche Juden bis zur Aufl(sung der 
Dreigemeinden 1811, Hamburg (Alfred Janssen) 1904, pag. 292, inscriptie 
no. 3715. Rafalowitz denkt dat Elkele naar haar tante Ulk Melrich 
genoemd is. Zie: Mira Rafalowi tz (vert.), De Memoires van Glikl Hamel, 
Amsterdam 1987. Ulk bat Nathan {Melrich), begr. Altona 1692, tr. Elijah 
Cohen, over!. 1653. Zie: Grunwald, pag. 5 en pag. 236, inscriptie no. 
420. Mogelijk is Marcus Elias Cohen / Mordechai ben Elijah ben David Cohen 
een zoon van Ulk. Zie: Grunwald, pag. 24 en pag 237, inscriptie no. 
445. Mordechai is de grootvader vanElkele, dr. van Isaac Spira, rabbijn 
te Praag, tr. RabbijnJonathanEybeschütz, geb. ca. 1690, laatst rabbijn te 
Hamburg, over!. 1764. 

3. Feilchenfeld, Glückel, pag. 145. 

Grafsteen van Nanette Kiek te 
Oisterwijk 

(Collectie M. Cahen, Stadsarchief 
's-Hertogenbosch) 

4. Het betreft: (VII) Aaltje Levinson / Elkela bat Aharon, geb. 's-Hertogenbosch 30-8-1833, dienstmeid 
(,858), over!. Tilburg 29-6-1920, tr. Tilburg 20-1-1858 LevieAndriesse / Jehoeda ben]itschak,•s geb. Til

burg 22-1-1831, grossier glas- en aardewerk (L. Andriesse & Co.), over!. ald. 2-12-1894, zn. van Isaac 
en Eva de Winter. 

5. Het betreft: (IX) AdèleJudith Kooperberg / Elkela bat Ephraim, geb. Oosterhout 18-5-1891, over!. Rotter
dam 15-1-1983, tr. Tilburg 14-9-1915 Eduard Bernard / Ephraim ben Jehoeda, geb. Groningen 6-10-1887, 
vertegenwoordiger, over!. Utrecht 29-5-1957, zn. van Levi en Froukje Nieweg, weduwnaar van 
Marie Hornemann. 

6. GAG, Rekestboek dl. 79, d. d. 4-7-1798. 
7. Grunwald, Hamburgs deutscheJuden, pag. 5. 
8. E. Schut, De Joodse Gemeenschap in de Stad Groningen, Assen (Van Gorcum) 1995, pag. 51. 
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Aron Levinson en Carolina van Ham (fotoalbum van Froukje de Leeuw-Bernard) 

9. Het betreft: (VI) Carolina van Ham, geb. Tilburg 17-5-1812, overl./begr. 's-Hertogenbosch/Vught 
12/13-6-1840, tr. Tilburg 15-4-1830, Arend / A(ha)ron Levinson, geb. Bergen op Zoom 13-4-1804 ( of 7-2-
1806), koopman, winkelier, over!. Woudrichem 4-7-1845, zn. van Alexander Levison en Gonda Izak 
van der Wielen, wed uw naar van Jetje (J ence) van Gelder. 

10. Het betreft: (VIII) CarolinaAndriesse / Go/da bat]ehoeda, geb. Til
burg 25-8-1861, over!. ald. 26-6-1931, er. ald. 18-6-1890 Alexan
der Kooperberg / Ephraim benA,jeh Tsvi, geb. Oosterhout 1-4-1851, 
grossier in textiel, over!. Tilburg 19-2-1933 (longontsteking 
ten gevolge van griep). 

11. Jozef Prijs, Stamboom der Familie Goldsmit-Cassel te Amsterdam 
(1650-1750), Bazel (uitgave van den auteur) 1936, gebruikt bron
nen die intussen verloren zijn gegaan, zoals de Baale-Batim 
boeken, dat wil zeggen immacriculatieboeken van de leden 
der Nederlands-Israelitische Hoofdsynagoge te Amsterdam. 

12. Voor gebruikte terminologie zie: R. F. Vulsma, 'Het bewijs in 
de genealogie', lezing in het Historisch Centrum Overijssel te 
Zwolle op 25-9-2001. 

13. Bernd-Wilhelm Linnemeier,Jüdisches Leben imAlten Reich: Stadt 
und Fürstentum Minden in der Frühen Neuzeit, Bielefeld (Verlag 
für Regionalgeschichte) 2002. 

14. Feilchenfeld, Glückel, pag. 31. 
15. David Kaufmann, Die Memoiren der Gliickel von Hameln 1645-1719, 

Frankfurt am Main (J. Kauffman) 1896, pag. XXXIX. 
16. Max Freudenthal, Leipziger Messgäste: Die Jiidischen Besucher der 

Leipziger Messen in den]ahren 1675 bis 1764, Frankfurt am Main 
(J. Kaufmann Verlag) 1928, pag. 125. 

17. Kaufmann, Glückel, pag. XL. 

Vier generaties: Aaltje Levinson, Carolina 
A ndriesse, Adèle Kooperberg en Froukje 

Carolina (Frieda) de Leeuw-Bernard 

18. James Bennett, 'Moses Goldsmit: founder of the Jewish community of Groningen', in: Jozeph 
Michman (red.), Studies on theHistory ofDutch]ewry, deel 5,Jerusalem (The Institute for Research on 
DutchJewry) 1988, pag.135-147. In het Hebreeuws. 

19. GAA, NOA 6079, d.d. 23-4-1714. 
20. Grunwald, ffamburgs deucscheJuden, pag. 299, inscriptie no. 4049. 

21. Grunwald, Hamburgs deutsche]uden, pag. 300, inscriptie no. 4131; Eduard Duckesz, 'Zur Genealogie 
Samson Raphael Hirsch's,' Jahrbuch der Jüdisch-Literarischen Gesel/schaft 17 (1926), pag. 127; Morde
chai Halevy Horovitz, Die Inschriften des Alten Friedhof der Israelitischen Gemeinde zuFrankfurt am Main, 
Frankfurt 1901, inscriptie no. 1646; Schlomo Ettlinger, Ele To/dot, manuscript, Centra! Archives for 
the History of theJewish People P237. 

22. Grunwald, Hamburgs deutsche]uden, pag. 50 en 293, inscripties no. 3722 en 3723, naast elkaar lig
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25. Deze ondertrouw ontbreekt in Dave Verdooner en Harmen Snel, Trouwen in Mokum, 1598-1811. (Am
sterdam: Warray, 1992). 

26. Schut, Groningen, pag. 51, meldt, dat Moses de naam Goldsmid eerst later door zijn huwelijk kreeg. 
Dit is dus niet juist. 

27. Grunwald, Hamburgs deutscheJuden, pag. 287, inscriptie no. 3403, vermeldt Edel, vrouw van Wolf 
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Genealogie van het joodse geslacht Kiek 
(Groningen/Leiden/Amsterdam) 

DOOR PETRONELLA J.C. ELEMA 

Inleiding 
In 1996 publiceerde ik in Gens Nostra een 'Genealogie Israel(s)', die uitmondde in de schilder 
Jozefisraels (1824-1911).1 De oudst-bekende voorvader was een Abraham Lazarus te Hamburg, 
maar omdat mij van hem niet meer bekend was dan zijn naam, ving ik de generatietelling 
aan met zijn zoon Israel Abraham Lazarus (Hamburg circa 1710 - Groningen 1800 ). Over diens 
lange leven viel, ook zonder gespecialiseerde kennis van joodse genealogie, in (voornamelijk) 
de Groninger archieven veel te vinden en zo kon er een bevredigend overzicht van de familie 
worden geleverd. Ik kon nog wel suggereren dat bij zijn nazaten rond 1800 klaarblijkelijk hier 
en daar de familienaam Kiek voorkwam, maar omdat mijn onderzoek specifiek was gericht op 
het voorgeslacht van]ozefisraels heb ik mij toen niet in dat mijnenveld gewaagd. 

In een later stadium blijkt nu dat zowel voor als na 1811 in Joodse bronnen nog de naam Kiek 
voor familieleden Israëls werd gebruikt. Jacob Abraham Israels (in mijn genealogie opgevoerd 
onder IIIb-1), geboren Groningen 1794 en overleden Groningen 24 september 1817, heette op 
zijn grafsteen (in het Hebreeuwd): Akiba ben Abraham Kiek. En Leman Abraham Israels (IIIb-4), 
geboren Groningen 1809 en overleden Groningen 31 maart 1826 werd (ook in het Hebreeuws) 
betiteld metAbrahamLeman benAbrahamKiek. 

Er is in het verleden door enkele nazaten van deze familie wel naar deze familie gezocht, 
maar door tijdgebrek en verblijf in het buitenland is er nooit een volledige synthese van alle 
pogingen tot stand gekomen. Ik had onder meer contact met de heer R.A. Kiek te 's-Graven
hage, mevrouw Carla Divinsky te Winnipeg, ir. Chaim Caran te Eilat en dr. J.J. Schellekens te 
Jeruzalem. 

De familie Kiek, met in het midden stamvader Israel David Kiek (IIIb) en zijn vrouw Henderika de Leeuw, 
1885-1890 (collectie Robert Kiek, Den Haag) 
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Het was de laatstgenoemde die de handschoen opnam en over de oudste generaties lsrael(s) 
meer bijeen vond. Zijn eigen afstamming van deze familie was moeilijk te bewijzen door de 
zeer uiteenlopende namen die de cruciale schakels in officiële bronnen hadden gebruikt, 
maar met behulp van onder andere Joodse grafschriften slaagde hij erin de aanhechting 
tot stand te brengen. Bovendien reconstrueerde hij de oudste generaties van dit geslacht, 
in Hamburg en omgeving; bovenaan de stamreeks van de Groninger Israels-familie staat 
nu niet meer de al genoemde Abraham Lazarus, maar zelfs nog diens vader, een Lazarus Israel, 
parnassijn te Hamburg en vermeld 1686-1726. Hij publiceerde deze gegevens in 2004 in dit 
maandblad.• 

Inmiddels was ikzelf alsnog begonnen met het verzamelen van gegevens over de familie
naam Kiek, die in verschillende uithoeken van Nederland voorkwam. Mij bleek dat zij vrijwel 
allemaal tot de onderhavige familie zullen hebben behoord; een der weinige uitzonderingen 
betrof een 19'-eeuwse Amsterdamse familie, nazaten van de korsettenmaker Frederik Wilhelm 
Kiek, die waarschijnlijk oorspronkelijk Kick hebben geheten. Overigens is ook het hier vol
gende overzicht voornamelijk op de 19' eeuw gericht. Ik heb wel getracht ook de 20'-eeuwse 
gegevens te verzamelen, maar die zullen niet compleet zijn. In de tweede wereldoorlog zijn 
zeer velen van hen omgekomen; wat gebleven is zijn vooral nazaten van de familieleden die 
toen in het buitenland woonden. 

Het was lastig om voor de hier volgende familiegeschiedenis Kiek de beste nummering te 
vinden. Ik verkoos indertijd de eerste Groninger, Israel Abraham Lazarus, als generatie I op te 
voeren ook al beschikte ik over de naam van zijn vader. In het genoemde artikel van Schelle
kens heeft hij echter al het generatienummer III- en wie weet of er ooit nog hogere generaties 
worden bijgevonden? 

Degene die ik hier als stamvader opvoer van de tak die de oude Jiddische naam Kiek aan
hield, Lazarus Israel, had ik in het artikel uit 1996 vermeld als derde zoon van 'mijn' stamvader 
( onder 1-3). Zijn zoon David Lazarus Kiek kwam slechts terloops voor ( onder IIIb) als huwelijks
partner van een meisje Pin to. Ik zou nu Lazarus Israel kunnen aanduiden als generatie IV, als 
generatie II, of (als stamvader van de familie Kiek) als generatie I. Om praktische redenen heb 
ik voor dat laatste gekozen, maar de lezer moet dus in het oog houden dat er in de mannelijke 
lijn nog drie oudere generaties bekend zijn. En in de vrouwelijke lijn (Goldschmidt) nog aan
zienlijk méér! Maar dat valt buiten mijn bestek. 

De genealogie is uitgewerkt tot en met de kinderen van de vierde generatie. In een enkel 
geval is in de noten aanvullende informatie over de volgende generatie(s) opgenomen. 

Zoals in generatie III zal blijken - nieuw is deze informatie inmiddels allang niet meer - , 
is het woord "kiekje" afgeleid van de familienaam Kiek en wel van een Leidse studentenfo
tograaf uit deze familie. Ik maakte onder meer gebruik van publicaties van I. Th. Leijerzapf 
over dit onderdeel van de geschiedenis van de fotografie in Nederland. Van het leven van zo'n 
fotograaf moeten we ons niet teveel voorstellen: het behoorde tot de studentikoze traditie om 
jezelf (na een nachtje doorhalen) op de foto te laten zetten, en Kiek werd naar believen uit bed 
gebeld als d a t dienstig leek. Hij leverde d a n ook geen a rtistiek e studio-producten maar pro

beerde hoogstens de betrokkenen nog een beetje herkenbaar af te beelden - anders namen ze 
uiteraard geen afdrukken af! Zijn zoons zullen hebben meegewerkt in het bedrijf, maar als ze 
zelfstandig wilden worden, moesten ze hun heil elders zoeken, omdat anders de spoeling te 
dun werd. 

Tenslotte: ik ben dank verschuldigd aan de vele geïnteresseerden die gegevens hebben 
aangeleverd voor dit artikel. Ik vermeld hier wat ik kon achterhalen, maar het was mij, zeker 
met betrekking tot de twintigste eeuw, niet mogelijk om alles aan officiële bronnen te toetsen. 
Het lijkt mij daarom wenselijk om bij de gegevens uit het laatstgenoemde tijdvak enige voor-
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zichtigheid te betrachten. Daarnaast nog een speciaal dankwoord aan dr. J.J. Schellekens te Je

ruzalem, zoals boven vermeld een afstammeling van deze familie, die mij zeer gestimuleerd 

heeft en ook de nodige contacten en afbeeldingen heeft verzorgd! 

Genealogie 

I. Lazarus Israel[s], geb. ca. 1745, overl. voor juni 1785, zn. van Israel Abraham Lazarus en El

kele Moses Goldsmith, tr. in of voor 1775 Lea Levi [ook betiteld als Engelina Israels]. 
Eind 17733 diende Lazarus Israel, oud 28 jaar, een verzoek bij het stadsbestuur in waarin hij stelde 
met zijn twee broeders f 4500 aan erfgoederen van hun oom Mozes Goltsmit hier in Groningen te 
hebben berustende, maar dat zijn voormonders [= voogden] !zaak Cohen en M. van Ameland geen 
opening van zaken wilden doen. B & R verwezen hem naar de "ordinaris cours van justitie". Het 
echtpaar Lazarus Israels en Lea Levi, woonachtig in Groningen, verklaarde op 26 oktober 17753' f 
1268.10.0 schuldig te zijn aan Levi Levi, te Noordwolde in West-Friesland. Zou het een erfeniskwestie 
zijn geweest? In diezelfde periode werd Lazarus Israels genoemd als een der Joodse gezinshoofden 
die het nieuwe reglement accepteren;• hetzelfde gold voor Levy en Aaron Israels. De eerste was zeker 
zijn oudere broer; van de ander is dat niet duidelijk, en misschien zelfs onwaarschijnlijk. 

In de overlijdensakte van David Lazarus Kiek (generatie II} worden als ouders opgegeven Lazarus 
Israel Kiek en Engelina Israels. Het ligt voor de hand dat deze laatste naam staat voor Lea Levi. 

Blijkens een akte van het Amsterdamse rabbinale gerechtshof ( te vinden op de site Ashkenazi Am
sterdam van Moshe Mossel, geciteerd in het Engels) waren van de vier zoons van Elkele Goldsmid de 
drie oudsten (Leib, Abraham en Wolf) nog in leven. De jongste, Leizer [Lazarus] was al overleden. 
Namens zijn onmondige kinderen en zijn vrouw "Lea bat Leib" werd een zekere Schimmelpenning 
afgevaardigd om de zaken met betrekking tot de nalatenschap van Elkele's ouders te regelen. 

Ik kan uit dit huwelijk in elk geval twee kinderen aanwijzen: David, die het latere geslacht Kiek 
fundeert, en (gezien de onderzoekingen van dhr. Schellekens) ook Elkala bat Eliezer Kiek ofwel Nan
nette Eliasar Kiek. 

Uit het huwelijk van Lazarus Israels: 

1. David Lazarus Kiek, volgt II. 
z. Nanette {Elkala bat Eliezer] Eliasar Kiek, geb. Groningen ca. 1773 ( volgens haar overlijdensak

te) of ca.1780 (volgens bevolkingsregister), huishoudster te Tilburg, overl./begr. Tilburg/ 

Oisterwijk 24-1-1824, tr. voor 1809 Joseph Gabriel {Zekle of Jakob Isaac ben Gabriel] van Ham, 
geb. Oisterwijk 2-5-1779, wolkoopman, overl./begr. Tilburg/Oisterwijk 22-9/23-9-1840, 

zn. van Gabriel Meijer en Helena Philip. 
Nanette's Joodse naam, Elkala of Alkala, is vermeld op haar grafzerk. De betrekkelijk zeldzame 
voornaam wijst erop dat zij inderdaad een kleindochter is van Israel Abraham Lazarus en zijn 
vrouw Elkele Moses Goldsmith. De vermelding in haar overlijdensakte dat haar ouders Eliasar 
David Kiek en Helena Carolina geheten hadden, moet dan onjuist zijn. 
Uit dit huwelijk: 
a. Gabriel]oseph van Ham, geb. Oisterwijk 11-4-1809, tr. Tilburg 7-10-1830 EngelinaKiek, geb. Gronin

gen 3-12-1807, overl. Tilburg 13-8-1898, dr. van David Lazarus en Lea Levi Pinto (zie II). 
b. Carolina van Ham, geb. Tilburg17-5-1812, over!. 's-Hertogenbosch 12-6-1840, tr. Tilburg15-4-1830 

Aron of Arend (Aharon) Levinson, geb. Bergen op Zoom 13-4-1804 of 7-2-1806, koopman, winkelier, 
over!. Woudrichem 4-7-1847, zn. van Alexander Levinson en Gonda Izak van der Wielen. 

II. David Lazarus Kiek, geb. Groningen ca. 1772, horlogemaker in het Hoogstraatje, overl. 

Groningen (oud 74 jaar) 6-9-1846, tr. (Groningen 30-11-1801)5 Lea Levi Pinto, geb. Amsterdam 

de 1< dag 28 Se bat 535 of 29-1-1775, over 1. Groningen 30-8-1850 ( oud 75 jaar, Folkingestraat), dr. 
van Levy HartogPinto en VogelinaJonas Drielsma. 

D. Kiek enJ.L. Pinto, natuurlijke ledematen der Joodsche Kerk en gemeente alhier, dienden op 4 juli 
1798 een rekest in bij het toenmalige stadsbestuur• waarin zij verklaarden dat de overheid- die toch 
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de rechten van de mens reclameerde - hen niet tot het bestuur van hun kerk wilde toelaten omdat zij 
ongehuwd waren ... 

Bij het huwelijkcontract van 14 juni 18027 van Saartje Lev ie Pinto, van Groningen, en Hayo Philips, 
van Veendam, ontbraken de "bloedvrienden" van bruidegomszijde. Die van de bruid waren Eliazer 
Pin to en Jonas Levi Pin to junior, volle broeders; David Lazarus Kiek en Lea Levi Pin to zwager en zus
ter. 

In de akte van bekendheid die bij haar huwelijk in 1824 de geboorte moest bewijzen van Vogellina 
Abraham Israels werd getuigd door Hartog Abrahams Israels haar oudere broeder, Roosje Jacobs 
Bolle vroedvrouw,Jacob Lev ie Israel, koopman, Aron Levie, koopman,Jonathan Levi Pinto boekhou
der en David Lazarus Kiek horologiemaker, allen volle ooms, alsmede Meyer Jacob Israel, koopman, 
als volle neef. David Lazarus was gehuwd met Vogellina's tante Lea Levie Pinto en zou dus eigenlijk 
aangetrouwde oom moeten zijn. 

Blijkens een advertentie in de Groninger Courant in 17988 ging David in die periode een samen
werkingsverband aan met een familielid: 'De koopman J.L. Israel maakt bekend, dat hij verhuist 
is uit de Kromme Elleboog na de Swaane Straat tegens over de put, aldernaast de boekverkopen A. 
Groenewolt, blijft continueeren in het koopen van juweelen en paarlen en horologien; en terwijl het 
horologie- en uurwerkmaken in zijn huis gedaan werd door den horologie en uurwerkmaker David 
L. Kiek, zo kan hij instaan voor alle horologien die bij hem gekogt of geruild worden, dat ze goed zul
len gaan, recommandeert zig in ieders gunst en belooft prompte en civiele behandeling.' 

Pal hieronder staat een tweede advertentie: 'David L. Kiek, horologie en uurwerkmaker ten huize 
van den koopmanJ.L. Israëls in de Swaane Straat tegens over de put, naast den boekverkoper A. Groe
newolt, recommandeert zig in ieders gunst, belooft prompte en civiele bediening.' 

In deze vorm bleef de samenwerking echter slechts enkele jaren bestaan. Kort voor David's hu
welijk vertrok hij uit de Zwanestraat en ging hij samenwerken met een ander familielid:• 'Word 
bij deezen geadverteerd dat de compagnieschap tussen J.L. Israels en den ondergeteekende gedis
solveerd is, en dat den ondergeteekende voortaan continueeren zal in het maken en repareeren van 
horologien en uurwerken, ten huize van den burger Lamot in de Oosterstraat, naast de Municipaal 
Sickens, verzoekt gunst en recommandatie. D. L. Kiek.' en 'J. L. Israel en zoonen, horologiemakers in 
de Swaane straat tegenover de Put, adverteeren, dat ofschoon D.L. Kiek thands uit't Huis en Winkel 
van Jacob Levie Israels, voor zig zelven apart gaat woonen, zij continueeren blijven als vooren in 
voorgenoemde winkel, met kopen, verkoopen, ruilen, maken en repareeren van allerhande horolo
gien, verzoekende een ieders gunst en beloven prompte bediening en civiele behandeling. 

N.B. De bovengenoemde staan een jaar en zes weeken in, voor de van hun gekogte horologien, 
dewelke zij voor goet te gaan hebben verkogt gehad, of het daar voor ontfangen te rug te geeven, 
exempt de daar aan veroorzaakte schadens of bederf.' 

Hij trouwde enkele maanden nadien metLeaLeviPinto. Bij de inschrijving van de geboorte van hun 
zoon Israel in 1811 werd dit echtpaar geïdentificeerd als David (zoon van Leizer Kiek) en Lea (dochter 
van het kerkenraadslid en kerkvoogd Levie Pinto). Zij woonden eerst in de Heerestraat (gezien een 
vermelding uit 1807); in 1810 bleek het huis daar een huurwoning te zijn10 die zij toen kennelijk gin
gen verlaten: 'Eene behuizinge ten Westen in de Heere Straat Litt. U no. 85, thans door de horologie
maker Kiek bewoond, te huur tegens primo May eerstkomende, nader te bevragen bij den eigenaar.' 

Daarna was hun adres in het Hoogstraatje, een korte dwarsverbinding tussen Gelkingestraat en 
Heerestraat. In 1814 was het adres Hoogstraatje T 30 ( de T was de wijkaanduiding), in 1825 en 1820 T 
27. In 1830 woonde het echtpaar in de Grote Kromme Elleboog no. 300 met hun zoons Levie en Israel 
alsmede hun dochter Fok je, toen 21 jaar oud. In 1840 woonden zij nog op hetzelfde adres, toen oud 67 
respectievelijk 62 jaar, en waren de kinderen allen vertrokken. 

Uit dit huwelijk: 

1. Lazarus David Kiek [Elie-ezer Leizer zn. van David Kik] besneden se dag 12 Tevet, ofwel 

17-12-1801, door I. H. Kisch, horlogemaker, overl. Amsterdam 2-7-1873, tr. Amsterdam 27-

10-1847 Esther Levie van Goch, geb. Zwolle 12-12-1806, naaister, overl. Amsterdam (Jonas 

Daniel Meijerplein no. 18) 20-8-1878, dr. van Levie Mozes van Goch en Lea Samuel Bing. 
Zij tr. (1) Amsterdam 8-1-1840 Lion Samuel Pin to, geb. Amsterdam, commissionair, zn. van Samuel 
Pinto en Hendelina Samuel Bing. 
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Bij het huwelijk en overlijden werden de voornamen uit de besnijdenisakte gebruikt: Elieezer 
Leizer. In andere omstandigheden was het altijd Lazarus David. 

Lazarus David Kiek en Hijman Levie Kiek, horlogemakers te Amsterdam, vormden de firma L. 
& H. Kiek aldaar. Deze firma werd bij akte van 30 december 1867 voor notaris Jacobus Mulder te 
Amsterdam ontbonden. Op dezelfde datum en bij dezelfde notaris werd ingaande 1 januari 1888 
de firma Kiek & Casseres opgericht, waarvan vennoten waren Lazarus David Kiek, horlogemaker, 
Hij man Levie Kiek, horlogemaker, en Abraham de Casseres, chrono metermaker. 

'Heden overleed, na eene ongesteldheid van weinige dagen, mijn waarde echtgenoot, de heer 
Lazarus David Kiek, in den ouderdom van ruim 71 jaren, tot diepe droefheid van mij en verdere 
betrekkingen. 

Amsterdam, z juli 1873- Wed. L.D. Kiek-Goch.' 
Bij de dankbetuiging ( 4 augustus 1873) tekent zij als 'Wed. L. D. Kiek-van Goch'. 

2. Kind, geb. 1802-1803, overl. Groningen (in de Heerestraat) 19-4-1807. 
Volgens de lijst van successie was op 19 april 1807 overleden 't kind van W.L. Kiek en L. Pinto, 
Heerstraat, 19 april 1807. De stedelijke lijst van overledenen over 1807 geeft op dezelfde datum "'t 
kind van W. L. Kuik oud 4 jaar gewond in Heer Straad en moeders naam Leea Pin to Hebreewers nog 
2 kinder." In theorie moet toen dus, naast de eind 1801 geboren Lazarus, nog een kind in leven zijn 
geweest(geb. ca. 1805?) maar dat is nietthuisgebracht. 

3. Engelina Kiek, geb. Groningen 3-12-1807, overl. Tilburg 13-

8-1898, tr. Tilburg 7-10-1830 Gabriel Joseph van Ham, geb. 
Oisterwijk 4-11-1809, zn. van Joseph Gabriel van Ham en Na
nette Eliazar Kiek (zie I-2). 

4. Levie David [J ehoeda Leib zn. van David Kihk], volgt Illa. 
5. Vogelina [ook: Fokje] David Kiek, geb. (volgens akte van bekend

heid bij haar huwelijk) Groningen 20-10-1808, genoemd in 
het Groninger bevolkingsregister van 1830 (als Fokje), overl. 

Gouda (in de Groenendaal) 5-4-1850, tr. Gouda 12-6-1839 

Sander Joseph Sanders, geb. Gouda februari 1808 (akte van 
bekendheid, besnijdenisdatum Rotterdam 12-2-1808), koop

man, overl. Gouda (Turfmarkt, oud 76 jaar) 1-1-1886, zn. van 
Joseph Sanders, koopman te Gouda, en Judith van Weenen; 

hij tr. (2) Grietje Meyer Gosselaar. 
Volgens het bevolkingsregister was Sander geboren op 13 maart 
1809 en dat klopt met de leeftijd bij het overlijden. Maar de datum 
februari 1808 spoort beter met de besnijdenisdatum en die houd ik 
hier dus aan. 
Vogelina en haar man waren in 1843 uit Tilburg naar Gouda geko
men. Haar overlijden werd aangegeven door haar man alsmede 
door Aaron Levie Sanders (oud 26 jaar), koopman en aanbehuwde 
neef van de overledene. 

6. Israel David Kiek [lsrael zn. van David Kihk], volgt Illb. 

7. Jonas Kiek, geb. Groningen 15-4-1814, over 1. ald. 24-4-1814. 
8 . Abraham Kiek, geb. Groningen 24-3-1815, ovc:rl. ald. 2 - 4-1820. 

9. Levenloze zoon, geb. Groningen 27-4-1817. 

Grafsteen Engelina van Ham-Kiek 
(1807-1898) ( collectie 

].]. Schellekens,J eruzalem) 

Illa. Levie David [Jehuda Leib] Kiek, geb./besneden Groningen 27-10/4-11-1808, horlogemaker 
(1837-1851), logementhouder (1853-1867), overl. Groningen (Folkingestraat) 2-12-1867, tr. Gro
ningen 16-7-1837 Mitjam [ook wel: Martha] Loewe, geb. Groningen 29-2-1812, logementhoude
res (1870), overl. Groningen 12-3-1887, dr. van Heinrich Loewe en Vogelina Philips. 

Volgens de bijlagen bij het huwelijk werd Levie besneden op 4 november 1808 door Izak Kisch als 
Jehude Leib, zn. van David Kiek. Volgens de gegevens bij de loting voor de militaire dienst echter 
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(in 1827) was hij geboren 3 oktober 1808, ruim drie weken eerder dan te verwachten viel. Hoewel hij 
was ingeloot werd hij niet toegelaten tot de Nationale militie, "als hebbende eene onteerende straf 
ondergaan"! (Helaas werd niet vermeld wat er aan de hand was geweest, maar dat hij niet in dienst 
hoefde te gaan zal eerder als voorrecht dan als een straf zijn opgevat!) Zijn signalement luidde: 
lengte 165 cm, ovaal aangezicht, hoog voorhoofd, bruine ogen, dikke neus, gewone mond, platte kin, 
haar en wenkbrauwen donkerbruin. 

Het echtpaar woonde te Groningen op verschillende adressen in deJodenwijk, aanvankelijk inwo
nend bij de bejaarde schoonvader Heinrich Loewe (geb. Hannover, ca. 1765) in de Folkingestraat 284 
(1840 ). Levie was oorspronkelijk horlogemaker, maar hield op den duur een logement in de Folkinge
straat op no. 245. 

In 1870 woonde bij de weduwe en haar dochter Flora in ene Vogelina Israels, "niet verwant", geb. 
Groningen 23-6-1800. Zij was de (volgens akte van bekendheid in 1801 geboren) dochter van Abraham 
Levi Israels en Judith [Judje,Jetje] Levi Pinto [ook Jette Kiek?]. 

Enkele krantenberichten" belichten aspecten van Levie's dagelijkse bestaan. In 1840 zond hij een 
klok in naar een provinciale expositie: 

'Groningen den 14 mei [1840]. 
De Aangekondigde Tentoonstelling van Voorwerpen van Provinciale Nijverheid is laatstleden 

Maandag in de ruime en sedert de vorige Tentoonstelling zoo zeer verbeterde Zaal in de Eendragt, bij 
de wedw. Bontekoe alhier, geopend. 

Ofschoon het aantal ingezondene Voorwerpen dusver nog niet zoo groot is als voor twee jaren, 
zoo merkt men daaronder echter zeer veel nieuwe en zeer belangrijke stukken op. Wij willen in deze 
korte opgave de orde van het register der inzending volgen, en dan zagen wij: ... een langs een hel
lend vlak afloopend uurwerk, van L. Kiek. 

Ter aanmoediging van de inzending van voorwerpen kunnen wij hier nog bijvoegen, dat ofschoon 
het getal der bezoekers dusver nog niet zoo groot is als voor twee jaren, er toch reeds verscheidene 
voorwerpen verkocht zijn. De zaal is geopend op iederen werkdag, gedurende deze en de volgende 
week, van 11 tot 1 en van 3 tot 5 uren, voor de Leden van het Departement Groningen der Nederland
sche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid en de inzenders van voorwerpen voor deze ten
toonstelling gratis, voor alle andere personen tegen betaling van 25 cents telkens.' 
In 1854 bleek hij reeds logementhouder te zijn:" 

'De monster-kween, gemest door A.J. Annema, te Anum, en het vorige jaar gekocht door den 
vleeschhouwer M.J. van Rijn, voor f 950, is thans geslagt en tot morgen avond ter bezigtiging gesteld 
in de versierde zaal van het logement van L.D. Kiek Jr., in de Folkingestraat alhier. Is dit rund bij zijne 
reis door Holland en een gedeelte dezer provincie overal bewonderd, ook thans is het de bezigtiging 
overwaardig. De oudste vleeschhouwers uit deze stad getuigen, zulk een wonder nooit te hebben 
gezien. Schoon aan den balk wordt dit dier op 2300 à 2400 halve Ned. ponden geschat; hieronder 
zal ongeveer 400 pond vet zijn; het losse vet, reeds gewogen, bedroeg 274 pond. Het welgelijkend 
afbeeldsel, vervaardigd door den heer A.H. Bakhuizen Jr., te 's-Gravenhage, hangt in eene rijk ver
gulde lijst naast het nu geslagte beest.' 

Eind 1867 stierf de man en zijn weduwe annonceerde dit verlies in dezelfde plaatselijke krant: 
'Heden overleed, tot mijne en mijner kinderen droefheid, mijn geliefde echtgenoot L.D. Kiek, in 

den ouderdom van negen-en-vijftig jaren, na eene echtverbindtenis van ruim dertig jaren. 
Groningen, 2 december 1867. Wed. L.D. Kiek, geb. Loewe. 
De AFFAIRE zal op denzelfden voet voortgezet worden.' 
Inderdaad bleef het logement nog enkele jaren bestaan. Eind 1870. drie jaar later. werd het alsnog 

geveild:'' 
'Ten overstaan van den notaris Van Starkenborgh, te Groningen, zal op woensdag den 28sten de

cember 1870, des avonds te 7 uur, ten huize van den kastelein H. Piel, aan de Groote Markt te Gronin
gen, publiek worden verkocht: 

III. Eene ruime weldoortimmerde behuizing, get. F 245, bevattende verscheidene groote en kleine 
kamers, waaronder eene biljartzaal; verder groote open plaats met put en regenwater, kelder, keuken 
en verdere gerijfelijkheden, in welke behuizing sedert jaren eene florissante logementzaak wordt 
uitgeoefend, staande en gelegen oostzijde in de Folkingestraat te Groningen, wordende in huur be
woond door mej . de wedw. L.D. Kiek.' 

De weduwe stierf pas twintig jaar na haar man; haar verscheiden werd door de kinderen geadver-
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teerd, met de zoon Maurits (noch de oudste, noch de jongste van de overlevende kinderen, maar wel 
de enige die in Groningen was blijven wonen) als woordvoerder. Ook het dankwoord achteraf werd 
door hem in de krant gezet. 

'Heden overleed, na eene korte ongesteldheid, onze waarde moeder en behuwdmoeder, mejuf
frouw de wed. Kiek, geb. Loewe, in den ouderdom van 75 jaren. Wat de overledene voor ons was we
ten allen die haar gekend hebben. 

Uit aller naam: Maurits Kiek. Groningen, 12 maart 1887. 

Voor de talrijke bewijzen van deelneming zoowel van hier als van elders ontvangen na het overlij
den onzer dierbare moeder mejuffrouw de weduwe Kiek-Loewe, betuigen wij allen onzen innigen 
dank. 

Uit aller naam: Maurits Kiek. Groningen 13 april 1887.' 

Uit dit huwelijk, geb. te Groningen: 

1. Flora Kiek, geb. 5-4-1838, overl. Groningen 6-1-1872, tr. Groningen 28-6-1868 David 
Hartogs, geb. Middelharnis 24-10-1844, koopman, handelsreiziger, overl. Wies baden 1-11-

1915, zn. van Israel Elias Hartogs en Johanna van Krewel. 
David hertr.'4 Sophie Philippstein, geb. Emden (Oost-Friesland) 11-11-1850 (volgens één opgave 27-

2-1848), overl. na 1921, dr. van Nathan Samuel Philippstein en Sophie Wolf. 
De echtgenoot arriveerde op 21 juni 1867 uit Middelharnis in de stad Groningen. Hij vertrok 

met zijn tweede echtgenote op 26 februari 1914 van Groningen naar Wiesbaden en is daar bijna 
twee jaar later overleden; zijn echtgenote annonceerde het in de krant. Sophie Philippstein keerde 
op 30 november 1917 terug in Groningen vanuit Den Haag en vertrok op 3 september 1921 opnieuw 
naar Wies baden. 

2. HeimanKiek, volgt !Va. 
3. Leentje Kiek, geb. 5-4-1843, overl. Groningen 21-4-1843. 

4. David Lazarus Kiek, geb. 12-3-1844, over 1. Groningen 25-10-1852. 

5. Abraham Kiek, geb. 8-2-1846, overl. Groningen 24-9-1850. 

6 Willem Kiek, geb. 16-3-1849, overl. Groningen 6-3-1859. 

7. Maurits Kiek, volgt !Vb. 
8. Jisrae/Kiek, geb. 3-1-1853, overl. Groningen 7-1-1853 . 

9. Lazarus Kiek, volgt IVc. 
10. Herman Kiek, geb. 5-6-1856, overl. Groningen 20-8-1861. 

Illb. Israel David Kiek, geb./besneden Groningen 22/29-4-1811, kistenmaker (1830 ), vleeshou
wer (1840), schrijnwerker (1838-1840), koopman (vanaf 1842), debitant in de Kon. Ned. Loterij 
(1843), sigarenhandelaar te Leiden (1855, 1896-1897), fotograaf te Leiden (vanaf 1858), overl. 
Leiden 14-5-1899, begraven op de Joodse begraafplaats Katwijk, tr. Gouda 4-4-1838 Henderika 
de Leeuw, geb. Nieuwkoop 19-8-1812, over 1. Leiden 9-12-1892 (begr. op de Joodse begraafplaats 
te Katwijk), dr. van Abraham de Leeuw, vleeshouwer, en SchoontjeJacobs. 

In het Eponiemen woordenboek van E. Sanders (Amsterdam 1993) wordt vermeld dat Israel David Kiek 
eerst kistenmaker, vleeshouwer, later schrijnwerker, en loterijcollectant is geweest, onder meer in 
Gouda. Omstreeks 1845 is hij met zijn gezin tijdelijk naar Groningen teruggekeerd; in 1850 woonden 
zij in de Folkingestraat 241. Op 25 augustus 1852 vertrok her hele gezin weer, nu naar Amsterdam, 
waar het jaar daarop hun twaalfde en laatste kind werd geboren. In 1855 vestigde hij zich met vrouw 
en de negen nog in leven zijnde kinderen in Leiden, waar hij zeker vanaf 1858 fotograaf van-voorna
melijk- studenten was. Het woord 'kiekje' is van zijn naam afgeleid. '' 

Na, zoals gezegd, allerlei beroepen te hebben uitgeoefend- schrijnwerker, vleeshouwer en loten
verkoper in Gouda, koopman in Groningen en Amsterdam - verhuisde Kiek in 1855 naar Leiden waar 
hij ook koopman genoemd werd, hoewel van andere zijde wordt gesproken over een sigarenzaakje. 
In 1858 kwam hij voor het eerst voor als "pourtraiteur", samen met zijn oudste zoon. De fotografie 
was een vrij beroep en in het kinderrijke gezin zullen de extra inkomsten hard nodig zijn geweest. 
Alle vijf zoons zijn door de vader opgeleid tot fotograaf, maar zij werden ook allen aangemoedigd om 
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het vak elders te gaan uitoefenen {Amsterdam, Leeuwarden, Haarlem, 
Oegstgeest, zelfs Parijs). 

Israël David Kiek (1811-1899), circa 1880, 

collectie prentenkabinet Leiden 

De 'kiekjes' waardoor zijn naam vereeuwigd werd, zijn geen 
artistieke kunstwerken, maar voornamelijk ongedwongen 

foto's van studentengroepen die zich in de vroege morgen-
uren, na een nacht-lang doorzakken, lieten portretteren. 
Hiertoe had Kiek een atelier, mogelijk een afgedankte ker
miskraam, buiten de Rijnsburgerpoort. Overigens zal hij 
zich, zeker in het begin, niet tot Leiden hebben beperkt. 
En dat hij de publiciteit zocht en verkreeg, blijkt uit de 
volgende advertentie van een concurrent:'6 

'In de opgaven van de Kermisvermakelijkheden gelezen 
hebbende, dat de photographie-tent van den photograaf 
Kiek de eenigste is, waar ieder jaar de schoonste portretten 

vervaardigd worden, zoo verzoek ik aan het geëerde pu-
bliek, om de portretten, die voor de glazen tentoongesteld 

zijn, te komen bezigtigen, als wanneer men aan de veeren den 
vogel erkennen zal. H. Sanders, photographist.' 
In een niet genoemde krant (het betreft een knipsel uit de collec

tie van het Centraal Bureau voor Genealogie) ondertekende 
J.D. Kiek in december 1870 de volgende advertentie: 'De on
dergeteekende betuigt door deze zijn innigste dank aan hen 
die zijn dochter uit het water hebben gered, en aan hen die 
zich verder hulpvaardig hebben betoond.' Ik zag niet op 

welke dochter dit betrekking had. Er waren er vier: Jeannetta (geboren 1843) en Lize (geboren 1844) wa
ren sinds 1866 gehuwd, dus resteren Vogelina (geboren 1848) en Aaltje (geboren 1853). 

De echtgenote stierf eind 1892, en de overlijdensadvertentie werd 'namens allen' klaarblijkelijk door 
de oudste zoon ondertekend: 'Heden overleed te Leiden in den ouderdom van ruim 80 jaar, mejuffrouw 
Hendrika Kiek, geb. De Leeuw, diep betreurd door haar geliefden echtgenoot, met wien zij 53 jaar ge
huwd was, kinderen en behuwdkinderen. 

Namens allen: A.J. Kiek. Rotterdam, 9-12-1892.' 
Israël David Kiek zelf stierf, nog juist voor het einde van de eeuw, Leiden 14 mei 1899; het overlij

den werd de volgende dag aangegeven door onder meer zijn 51-jarige zoon (degene die in 1892 het 
atelier van zijn vader had overgenomen) Lion Israël Kiek, die - aangezien het een Israëlitische feest
dag was - verklaarde zijn naam niet te mogen zetten. Ook konden zij de ouders van de overledene 
niet opgeven! Wel adverteerde de jongste dochter zijn overlijden in de krant: 

'Heden overleed te Leiden, in den gezegenden ouderdom van ruim 88 jaar, onze waarde vader, 
behuwd-, groot- en overgrootvader de Heer Israël David Kiek. 

Allen, die hem gekend hebben, zullen beseffen hetgeen wij in hem verliezen. 
A. Monasch-Kiek, L.E. Monasch. Rotterdam, 14 mei [1899].' 

Uit dit huwelijk: 

1. Louis Israel Kiek, volgt IVd. 

z. Abraham Israel [Bram] Kiek, geb. Gouda 21-5-1839, vanaf 1864 fotograaf te 
Leeuwarden, overl. Kocterdam 5-2-1926, er. Leeuwarden 2-4-1864 Vroukje 

Dwinger, geb. Leeuwarden 28-7-1841, winkeljuffrouw, overl. Rotterdam 

15-7-1929, dr. van Markus Abraham Dwinger en Rebekka [ook: Betje] 
Salomon van Dam. 
Abraham vestigde zich op 18 januari 1864 te Leeuwarden als fotograaf aan de 
Kleine Hoogstraat G 127 en huwde kort daarop. Er waren geen kinderen. 

Bij zijn oorspronkelijke inschrijving was hij "reizend fotograaf', dat wil zeggen 
zonder eigen atelier; hij maakte voornamelijk schoolfoto's. In het 
adresboek van 1872 woonde A.J. Kiek als 'photograaf, Nieuwebu
ren K 204; bij hun vertrek was dat Noorderweg O no. 79. Het echt-
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Abraham Kiek (1839-1926) 

(collectie].]. Schelle kens, Jeruzalem) 
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paar vertrok op 25 oktober 1878 naar Rotterdam waar hij "vader" van het Joodse Weeshuis werd. 
'Dankbetuiging. 
De ondergeteekende acht zich verplicht openlijk dank te betuigen aan Heeren Regenten en 

Dames Regentessen van het Israël. Weeshuis alhier en aan allen, die hunne belangstelling toonden 
gedurende zijn ziekte, doch vooral aan den WelEd.Zeer Geleerden Heer Dr. D. M. Denekamp, voor 
de uitstekende behandeling hem door dien Heer bewezen. 

A.J. Kiek, Weesvader. Rotterdam, 1 maart 1884.' 
'De ondergeteekenden, getroffen door de vele blijken van belangstelling, hun op 30 en 31 maart 

j.1. betoond, betuigen hierbij hartelijken dank aan allen en in het bijzonder aan Dames Regentes
sen en Heeren Regenten van het Israelitisch Weeshuis, aan de Commissie voor Spijsverzorging, 
het Bestuur der Montefiorestichting, aan Oud verpleegden en verpleegden van het Weeshuis. A.K. 
Kiek en echtgenooten. Rotterdam 2 april 1889.' 

'Heden overleed mijn geliefde echtgenoot de heer A.J. Kiek, in den ouderdom van 86 jaar. 
Oud-Weesvader van het Isr. Weeshuis te R'dam. V. Kiek-Dwinger. R'dam, 5 febr. 1926.' 
'Heden overleed, na een langdurig lijden, in den ouderdom van bijna 88 jaar, onze geliefde 

pleegmoeder, 
Mevr. wed. Vrouwkje Kiek-Dwinger, vroeger moeder in het Israël. Weeshuis te Rotterdam. 
De oud-verpleegden in het Israël Weeshuis. R' dam, 15 juli 1929.' 

3. DavidisraelKiek, volgt IVe. 

4. Elisa, geb. Gouda 13-1-184z, overl. ald. 18-3-1842. 
5. Jeannetta Israel Kiek, geb. Gouda 4-3-1843, later te Arnhem, overl. Amsterdam 15-1-1927, 

tr. Leiden 9-6-1866 Alexander Hijman Polak, geb. Hoorn 25-5-1841, koopman te Arnhem, 

overl. Arnhem 23-7-1920, zn. van Hij man Jacob Polak en Sophia Alexander de Vries; hij 
was eerder gehuwd met Aaltje Bros. 

I. D. Kiek (IIIb) met twee kleindochters, ca. 1880 (collec
tie Robert Kiek, Den Haag) 
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Jeannetta vertrok in 1866 naar Amsterdam, 
op 8 mei 1880 weer van Amsterdam naar 
Leiden (waar zij twee maanden lang woon
de aan de Turfmarkt 7) en op 10 juli 1880 
naar Arnhem. 

6. Lize Israel Kiek, geb. Gouda 9-7-1844, 

overl. Amsterdam 5-5-1933, tr. (1) Lei
den z-5-1866 Samuel Nathan Nathans, 
geb. Arnhem 27-5-1837, slagter te Arn

hem, overl. Arnhem 23-11-1890, zn. van 

Nathan Nathans, slager, enJetta Speel

man; tr. (2) Arnhem 8-3-1893 Herma
nus Pelser, geb. Leiden 16-9-1856, zn. 

van Gompel Izaac Pelser en Schoontje 

Drukker. 
Zij vertrok in 1866 naar Arnhem. 

7. Gabriel Israel, geb. Groningen 1-8-1846, 
overl. ald. 29-10-1848. 

8. Lion Israel Kick, volgt IVf. 

9. Vogelina Israel Kiek, geb. Groningen 2-
12-1848, overl. Amsterdam 20-4-1928, 
tr, Leiden 2-12-1885 Isuard van Sluijs, 
geb. Gorinchem 28-11-1851, muzi
kant, overl. Amsterdam 24-2-1902, 
zn. van Levie Benjamin van Sluijs, 
toneelspeler te Amsterdam, en Ra
chel Meyer [ook: Mayer] Kinsbergen. 
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Het overlijden van Isuard werd aangegeven door zijn zwager Lion Israel Kiek, fotograaf wonende 
te Leiden. Hij werd begraven op de Joodse begraafplaats Zeeburg te Amsterdam op 26 februari 
1902. 

10. Levenloze dochter, geb. Groningen 14-6-1850. 

11. Gabriel Israel Kiek, geb. Groningen 5-11-1851, fotograaf, tr. Parijs eind 1880 Ida Grumbacher, 
te Parijs. 
Een akte verleden op 14 december 1880 bij notaris P.J. Broekhoff te Leiden geeft blijk van de toe
stemming van de ouders Kiek tot dit huwelijk. '7 

12. Aaltje Kiek, geb. Amsterdam 17-9-1853, over 1. Gouda ( Oosthaven 31, een Joods bejaardente
huis) 11-4-1936, tr. Leiden 1-6-1887 Levie [ook: Louis] Eliazar Monasch, geb. Gouda 30-1-1845, 

horlogemaker (1869), overl. Rotterdam 19-10-1907, zn. van Eliazar Mozes Monasch en 

Betje den Hartog. 
Hij tr. (1) Gouda 20-10-1869 Betje Cats, dr. van Levy Salomon Cats en Roosje Simons. 
Met zijn eerste vrouw vertrok Levie Monasch op 16 september 1872 naar Oud-Beijerland. Aaltje 
Kiek werd op 17 juni 1919 ingeschreven in het Israëlitisch Oude Mannen- en vrouwenhuis te 
Gouda, komende van Rotterdam. 

IVa. Heiman [in Amsterdam bijna altijd H[jman] Kiek, geb. 

Groningen 12-9-1839, horlogemakersknecht, horlogemaker, 

overl. Amsterdam 5-6-1905, tr. Amsterdam 22-11-1865 Rebecca 
Bessie, geb. Amsterdam 24-8-1842, over!. ald. 25-12-1911, dr. 
van Jacob Nathan Co hen Bessie, diamantkliever, en Brandine 
Meyer Isaacs. 

Onder de getuigen bij het huwelijk in 1865 was bruidegoms oom 
Lazarus David Kiek, horlogemaker, oud 36 jaar. 
Heiman trachtte zich als amper twintigjarige in de stad Gronin
gen te vestigen als horlogemaker:'' 
'Ondergeteekende berigt aan zijne geëerde stad- en landgenoo
ten, dat hij zich hier gevestigd heeft als HOROLOGIEMAKER. 
Recommandeert zich in het repareren van zeechronometers, 
echappement, d'ancre, cilinder, spelende en andere uurwerken, 
pendules en andere mechanique werken. Zal trachten door goed 
werk en soliede behandeling de gunst van een ieder zich waardig 
te maken. 
Groningen, H. Kiek, Heerestraat Westzijde, hoek Zuiderdiep, no. 
298.' 

Zakhorloge Kiek Amsterdam 
(collectie J.J. Schelle kens, 

Jeruzalem) 

Hij vertrok echter reeds op 14 mei 1860 naar Amsterdam en vormde daar met zijn oom Lazarus David 
Kiek eerst de firma L. & H. Kiek, daarna de firma Kiek & Casseres. 

Uit dit huwelijk, geb. te Amsterdam: 

1. Elisabeth Martha Kiek, geb. 22-10-1866, over!. Amsterdam 27-5-1872. 
Tot onze diepe droefheid overleed heden, in den aanvallige leeftijd van s'/,jaar, ons innig geliefd 
dochtertje Elizabcch. Ecnc korte on.gcscc:ldhcid n1.aaktc een einde aan h aar voor ons zoo dierbaar 

leven. Amsterdam, 28 mei 1872. H. Kiek, R. Kiek-Bessie. 
2. Levie Kiek, geb. 17-12-1867 (get. Lazarus David Kiek, horlogemaker, 65 jaar, en Louis Israel 

Kiek, 30 jaar, fotograaf), waarschijnlijk dezelfde als Louis H. Kiek, overl. Londen 6-9-

1952, tr. Olive E. Pitch. 
Uit dit huwelijk zijn te Londen tussen 1893 en 1899 vier kinderen geboren. 

3. Jacob Kiek, geb. 15-1-1870 (get. Lazarus David Kiek, horlogemaker en directeur van Firma 
H. Kiek & Zoon te Amsterdam, 69 jaar), horlogemaker (1914, 1951), overl. Amsterdam 
27-7-1951, tr. Amsterdam 27-8-1914 Rebecca {Betsy] Woljfers, geb. Rotterdam 14-6-1891, 
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toneelspeelster (1914), ridder in de Orde van Oranje-Nassau, '9 overl. Amsterdam 9-1-1969, 
dr. van Maurits Wolffers, handelsreiziger, en Sara Schnitzler. 
Uit dit huwelijk is bekend een zoonRobbertHeiman]acq {Robert]acob]Jacob Kiek, geb. Amsterdam 15-
5-1915, over!. New Jersey 28-11-1964, tr. Regina E. L. Sikkens. 

4. Lazarus Kiek, geb. 19-8-1871 (get. Lazarus David Kiek, horlogemaker, 69 jaar), overl. Am
sterdam 25-5-1873. 

5. Martha Kiek, geb. 7-1-1873 (get. David Kiek, fotograaf, 32 jaar), overl. Amsterdam 20-10-
1932, ongehuwd. 

6. Maurits Kiek, geb. 21-6-1874, over 1. Amsterdam 11-1-1876. 
'Heden overleed ons jongste kindje Mouritz, op den leeftijd van omstreeks 18 maanden. 
H. Kiek, R. Kiek-Bessie. Amsterdam, uJanuari 1876.' 

7. Nathan Kiek, geb. 11-2-1876, over 1. Amsterdam 4-5-1876. 

8. Flora Kiek, geb. 21-5-1877, overl. Amsterdam 3-10-1882. 
'Na een kortstondige, maar hevige ziekte overleed heden ons geliefd dochtertje Flora, op den aan
valligen leeftijd van vijf jaar. H. Kiek, R. Kiek-Bessie. Amsterdam, 3 october1882.' 

9. ElieKiek, geb. 1-10-1878, overl. Amsterdam 2-11-1879. 
10. Jeannette Kiek, geb. 20-2-1880, ridder in de Orde van Oranje-Nassau, overl. Amsterdam 

27-9-1963, tr. Amsterdam 1-6-1904 Alexander Abraham Polak, geb. Rotterdam 11-7-1874, 
toonkunstenaar, concertmeester van het Concertgebouw-orkest, overl. Amsterdam 8-8-

1961, zn. van Levie Polak, broodbakker, en Elizabeth Polak. 
Onder de getuigen bij de geboorteaangifte was Lazarus Kiek, horlogemaker, 25 jaar en wonende 
Groenenburgwal 21. 

Jeannette Polak-Kiek vormde in 1933 samen met Rosa Manues en L. Huisman-van Kol een Neu
traal Vrouwencomité voor Vluchtelingen, dat de stroom uit Duitsland geweken mensen opving 
in een lege school aan de Amsterdamse Rechtboomsloot. Van haar hand verschenen het boek Ad
ministratie voor de vrouw (Amsterdam, 1931), en verschillende andere, kleinere publicaties over het 
gezinsbudget. 
Over haar verdiensten voor de dieetkunde is gepubliceerd in het tijdschrift Voeding. '0 

11. Isidore Kiek, geb. 19-9-1881 (get. Lazarus Kiek, horlogemaker, 27 jaar), overl. Amsterdam 
8-11-1882. 

12. David Kiek, geb. 18-12-1883 (get. Lazarus Kiek, horlogemaker, 30 jaar), over 1. Oisterwijk (als 

David Heijman Kiek) 24-1-1892. 
13. Rachel Kiek, geb. 18-7-1887, tr. Amsterdam 23-10-1917 Henri Albert van Beusekom, geb. 

Zwartsluis 25-11-1884, hoofdcommis titulair ter gemeentesecretarie (1917), zn. van Egbert 
van Beusekom, notaris te Wijhe, en Henri ette Kamerling. 

!Vb. Maurits Kiek, geb. Groningen 2-8-1851, bediende (1870), zonder beroep (1873-1876), lo
gementhouder (1877-1892), hotelier (1890), logementhouder (1904, 1910), overl. Groningen 
5-12-1920, tr. Groningen 3-12-1873 Hinderiena (Riene) Gosschalk, geb. Groningen 26-6-1852, 
overl. ald. 22-11-1908, dr. van Abraham Lazarus Gosschalk, veehandelaar, en Leea Philippus 
van der Reijs. 

'Hotel Kiek te Groningen vraagt 

om direct in dienst te treden, een 

flink Jongmensch, zonder goede 

getuigschriften onnoodig zich aan 

te melden .'20• 
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'Mej. Kiek te Groningen vraagt met 

November tegen hoog loon eene 

Israëlitische Burgerdochter, die 

zelfstandig een burgerpot koken 
kan:20. 
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Hij was vrijgesteld van de militie wegens broederdienst. Klaarblijkelijk vertrok hij op 24 september 
1869 naar Grijpskerk, en hij kwam op 30 januari 1872 terug in Groningen vanuit Deventer. 

Hij woonde in Groningen aan het Akerkhof no. 10. 'Zaterdag 3 deer. e.k. hopen onze geliefde 
Ouders M. Kiek (Hotelier) en H. Kiek-Gosschalk hunne 25jarige Huwelijksvereeniging te vieren. 
Namens broers en zusters, A. Kiek. Groningen, 29 novr. 1893.' 

Uit dit huwelijk, geb. te Groningen: 

1. Louis Maurits, geb. 29-1-1875, over 1. Groningen 25-5-1877. 

z. Abraham Kiek, geb. 20-4-1876, hotelhouder, later advertentiereiziger, overl.1942 ( onbeves

tigde datum), tr. Leeuwarden 11-7-1900 Marianna Frijda, geb. Leeuwarden 1-3-1878, ad

vertentiereizigster, overl. "Eykengaarde" 5-10-1963, dr. van Maurits Frijda en Henriette 
van Dam. 
Abraham vertrok op 26 mei 1900 naar Arnhem. In 1903, als getuige bij het huwelijk van zijn zuster 
Martha, was hij hotelier aldaar. Op 2 februari 1904 werd hij ingeschreven te Den Haag; op 2 juli 
1912 verhuisden zij van Bier kade 1 (Hotel Kiek) naar Hofwijckstraat 52 en op 16 april 1926 naar Rijs
wijk (Waldeck Pyrmontlaan 4). 

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. 21 

3. Heiman {Hein) Kiek, geb. 4-10-1877, vertegenwoordiger werkzaam bij de N.V. nationaal 

Kasregisters v/h Cord H. van Erk, overl. Leiden 18-3-1941 (akte ingeschreven Amsterdam 

29-3-1941), tr. Amsterdam 4-11-1919 Felicitas Emilie Magdalene Gabriël, geb. Hannover 
(Duitsland) 8-10-1890, overl. Amersfoort 14-2-1972, dr. van Max Gabriël, componist, en 
Marie Emma Charlotte Elisa Severin. 
Hij werd op 7 december 1892 naar Assen uitgeboekt maar is kennelijk niet vertrokken; op 27 juli 
1897 ging hij naar Offenbach (Dld.) en op 24 augustus 1914 naar Amsterdam. Uit dit huwelijk is te 
Amsterdam op 29 augustus 1920 een dochter MarieHendrina {Mary] Kiek geboren. 

4. Herman Kiek, geb. 12-1-1879, logementhouder, overl. Rijswijk (ZH) 23-12-1932, tr. Arnhem 

11-2-1904 Sophia Salomons, geb. Arnhem 28-12-1879, overl. Sobibor 30-4-1943, dr. van 
Aron Salomons, slager, en Sarah Lazarus. 
Herman vertrok op 12 juni 1901 naar Eindhoven, keerde terug naar Groningen op 13 januari 1902, 
en vertrok naar Arnhem 17 februari 1903. Op 24 september 1907 vestigde het gezin zich in Den 
Haag (wisselende adressen) en op 13 mei 1927 vertrokken zij naar Rijswijk (ZH). In 1903, als getuige 
bij het huwelijk van zijn zuster Martha, was hij hotelier; in Den Haag was hij automobielbanden
reparateur (sic), later advertentiereiziger, bij zijn overlijden directeur van een advertentiebureau. 

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen te Den Haag geboren." 

5. Martha Kiek, geb. 15-9-1880, overl. Groningen 13-4-1906 (ingeschreven Rotterdam 13-4-

1906), tr. Groningen 30-12-1903 Salomon David Cijfer, geb. Rotterdam 18-5-1878, juwelier 
te Rotterdam, ozn. van David Cijfer, koopman, en Mietje Presser. 
Martha vertrok op 20 januari 1904- dat is enkele weken na haar huwelijk- naar Rotterdam. 

6. Lea Kiek, geb. 22-11-1881, overl. Sobibor 4-6-1943, tr. (1) Groningen 5-6-1911 Joseph Vies, 
geb. Zutphen 11-12-1876, handelsreiziger te Dusseldorf, zn. van Levie Joseph Vies en Sara 
Snoek, te Hilversum; tr. ( z) Levie Drielsma.23 

Zij werd op 19 juni 1911 (kort n a het huwelijk) n aar Hilversum uitgeschreven . 

7. Louis Kiek, geb. 5-10-1887, juwelier, over 1. juni 1966, tr. Winnipeg 14-1-1920 Eva Wodlinger, 
geb. Gretna (Manitoba, Canada) 1893. 
Louis vertrok op 28 november 1907 naar Maubeuge (Frankrijk). Vandaar moet hij binnen enkele 
jaren zijn teruggekeerd, want volgens de verklaring van de vader vertrok hij in 1910 naar Canada, 
en op 8 januari 1918 werd hij weer te Groningen ingeschreven als afkomstig uit Winnipeg. Op 30 
mei 1918 vertrok hij naar Amsterdam, op 13 september 1918 keerde hij terug, maar in 1920 werd zijn 
naam ambtshalve doorgehaald. 

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren, te weten: Morley {Maurice] Kiek '-", Barry Kiek en Her
bert Marvin Kiek. 

8. Levenloze zoon, geb. 29-5-1892. 
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IVc. Lazarus Kiek, geb. Groningen 22-3-1854, chrono metermaker (1880 ), horlogemaker (vanaf 

1881), overl. Bussum 7-8-1938 (ingeschreven Amsterdam 16-8-1938}, tr. Amsterdam 29-1-1880 

Rachel van Amerongen, geb. Amsterdam 17-6-1856, overl. Auschwitz 27-8-1943, dr. van Elias 

Jacob van Amerongen en Mattje Lands berger. 
Volgens een annonce in de krant waren in 1880: 'Getrouwd: E. Kiek en Rachel van Amerongen. Am
sterdam, 1 Februari 1880.' 

De enige getuige bij het huwelijk van bruidegomszijde was de broer Heijman Kiek, chronometer
maker, 35 jaar. 

Lazarus schijnt zich ook wel Eduard genoemd te hebben (zie de initiaal E. in de huwelijksannon
ce). Een krantenbericht van 9 augustus 1938 noemt Lazarus met veel waardering een horlogemaker 
van den ouden stempel, in leven directeur der Elka Watch Cy; hij was op 14-jarige leeftijd in de leer 
gekomen bij de bekende chronometermaker De Casseres. Hij stond ook in het buitenland, in het bij
zonder in Zwitserland, bekend als een horlogemaker met een grote liefde voor zijn vak. Hij maakte 
onder andere een automatisch opwindend horloge voor de Koningin bij haar 25-jarig huwelijksfeest, 
een blindenhorloge, en elektrische klokken. Tevens maakten zijn scherp oog en vaste hand hem een 
voortreffelijke schutter bij de Schutterij. Hij was betrokken bij de oprichting van de Amsterdamsche 
Vereeniging Handwerkers Vriendenkring. 

Uit dit huwelijk, geb. te Amsterdam: 

1. Louis Kiek, geb. 23-6-1881 (get. Heijman Kiek, horlogemaker, 42 jaar), horlogemaker, over 1. 
21-7-1974, tr. Amsterdam 5-7-1917 Henriëtte Schaap, geb. Amsterdam (Reguliersgracht 59) 
4-9-1889, dr. van Raphaël Schaap, koopman, en Hendelina Kalker. 
Getuige bij de geboorteakte in 1881 was Heijman Kiek, horlogemaker, 42 jaar,Jonas Daniël Meijer
plein 18. 

Louis en Henriëtte hebben in het concentratiekamp Theresienstadt gezeten. 
Uit dit huwelijk zijn te Amsterdam in 1918 en 1920 twee kinderen Kiek geboren.'' 

2. Mietje Kiek, geb. 31-8-1883 (get. Hij man Kiek, horlogemaker, 44 jaar), over 1. Amsterdam 10-

12-1885. 
3. HijmanKiek, geb. 24-3-1885 (get. Hijman Kiek, horlogemaker, 45 jaar), overl. Amsterdam 

5-12-1885. 
4 . Martha Kiek, geb. 26-3-1887 (get. Louis Joseph (sic) Kiek, fotograaf, 48 jaar, en Heiman 

Kiek, horlogemaker, 47 jaar), overl. Amsterdam 15-1-1985, tr. Amsterdam 20-11-1913 Her
man Liepman van Hessen, geb. Groningen 7-6-1879, kantoorbediende (1913), koopman 
(1919), overl. Gemert 8-6-1947, zn. van Abraham Bargeboer van Hessen, vleeshouwer, en 

Pauline Klarenmeier. 
5. Maria Kiek, geb.16-3-1888 (get. Hij man Kiek, horlogemaker, 48 jaar), overl. Bergen-Belsen 

16-2-1945 (ingeschreven Amsterdam 4-12-1948), tr. Amsterdam 15-3-1916 David van Gelder, 
geb. Amsterdam 29-1-1888, koopman, verkoopsleider, overl. Bergen-Belsen 4-12-1844, zn. 
van Isaac van Gel der en Henriette Kalker. 
Het overlijden van David van Gelder is ingeschreven Amsterdam 7 juli 1948 volgens een beschik
king van de Amsterdamse arrondissementsrechtbank d.d. 9 juni 1948. 

6. Flora Kiek, geb. 19-9-1891 (get. onder andere Jacob Kiek, winkelier, 24 jaar), tr. Amsterdam 
30-3-1919 Mozes de Haan, geb. Amsterdam 26-5-1889, commissionair in effecten te Rotter
dam (1919 ), makelaar, over 1. Den Haag 8-7-1936, zn. van Jacob de Haan, diamantslijper, en 
Mietje Goudeket. 
Getuigen bij het huwelijk waren onder andere Louis Kiek, Flora's broer, horlogemaker, 37 jaar, en 
Herman Liep man van Hessen, haar zwager, 39 jaar. 

Mozes de Haan vestigde zich (vanuit Rotterdam) 4 mei 1923 in Den Haag, zijn vrouw op de
zelfde datum (vanuit Amsterdam, sic). De weduwe en een zoon vertrokken 24 augustus 1936 naar 
Amsterdam. 
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IVd. Louis Israel Kiek, geb. Gouda 6-6-1838, fotograaf, overl. Amsterdam 14-7-1894, tr. (1) 

Amsterdam 19-9-1867 Margaretha [ook: Grietje] Citroen, geb. Amsterdam 25-3-1843, overl. Am

sterdam 13-12-1884, dr. van Levie Cosman Citroen en Sara Smitt; tr. (2) Amsterdam 21-6-1888 

(echtscheiding 25-9-1890) Rosine Isaac van Minden, geb. Parijs 28-5-1839, overl. Amsterdam 

31-3-1908, dr. van Isaac Hartog van Minden en Anne Pinto. 
Op 18 mei 1867 vertrok Louis, die aanvankelijk in het atelier van zijn vader werkte, naar Amsterdam. 

Bij het eerste huwelijk verschenen twee getuigen van bruidegomszijde: zijn broer David Israël 
Kiek, fotograaf, 27 jaar, en zijn oom Lazarus David Kiek, horlogemaker, 65 jaar. 

'Na langdurig en smartelijk lijden overleed heden, onze geliefde zuster Grietje Kiek-Citroen, in 
den ouderdom van 41 jaar. 

Uit aller naam: M. Baggers-Citroen, Wed. Groen-Citroen, M. Citroen, B. Citroen, H. Citroen, L. 

Baggers. [1 dec. 1884].' 
Volgens een krantenbericht (geplaatst door de procureur der "eischeresse", Mr. Z. van den Bergh) 

was bij vonnis der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, d.d. 25 september 1890 'het huwelijk 
tusschen Rosina van Minden, zonder beroep, en Louis Israël Kiek, beiden wonende te Amsterdam, 
door echtscheiding ontbonden verklaard' . De scheiding ging dus uit van de vrouw en dat slechts kort 
- hoogstens twee jaar- na de huwelijkssluiting. 

De man moet in 1893 weer in Leiden hebben gewoond, eerst op de Rijnsburgersingel 18, daarna 
Janvossensteeg 21. In 1894 was hij woonachtig in de Govert Flinckstraat 10, doch hij overleed in de 
Nieuwe Kerkstraat 135. 

Uit het eerste huwelijk, geb. te Amsterdam: 

1. Israel Kiek, geb. Amsterdam 13-5-1868, bediende (1890), diamantslijper te Amsterdam 
(1890-1897), te Antwerpen (1917), tr. Amsterdam 26-3-1890 Catherine Israel Ricardo, geb. 

Londen ca. 1869, wonende te Antwerpen (1917), overl. Antwerpen 21-2-19z9, dr. van Ema

nuel Ricardo en Sarah Israël Ricardo. 
Waarschijnlijk is het gehele gezin (kort) na 1897 naar Antwerpen vertrokken. Israel Kiek kwam 
(zonder gezin) op 10 september 1914 nog een keer terug naar Amsterdam, waar hij inwoonde bij 
Gracia Bueno de Mesquita, een schoonzuster; in 1917 werd hij echter weer vermeld als woonachtig 
in Antwerpen. Aldaar heeft geen onderzoek meer plaatsgevonden. 
Uit dit huwelijk nageslacht Kiek. '6 

2. Levie Kiek, geb. 1-9-1869, over 1. Amsterdam 4-6-1872. 

3. Abraham Kiek, geb. 13-1-1871, over 1. Amsterdam 10-5-1872. 

No, .. L ..... --.. -..... 
DIENST MARKT.WEZEN .. · 
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~~:~~~~~~ 

.. ·- ---··- - AP 
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'Marktkaart', legitimatie voor de straatmarkten, voor Cosman Kiek (IVd-4) en zijn vrouw, 1923 

(collectie Gemeentearchief Amsterdam) 
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4. Cosman Kiek, geb. 25-3-1872, venter, koopman in diversen, overl. Auschwitz 3-12-1942, tr. 

Amsterdam 17-8-1905 Lea Meliono, geb. Amsterdam 18-5-1872, overl. Sobibor 16-4-1943, 

dr. van David Meliono, koopman, en Marianne Schaap. 
Ingescheven Den Haag Nieuwe Molstraat 12 (inwonend) 15 december 1932, waarschijnlijk kort 
daarop vertrokken, en op 15 juni 1934 ambtshalve uitgeschreven. Op 18 juni 1935 weer ingeschre
ven en dezelfde dag naar Amsterdam uitgeschreven. Op 12 juli 1937 weer in Den Haag ingeschre
ven, enkele malen verhuisd, doch in 1940 kennelijk nog te Den Haag woonachtig en vandaar gede
porteerd. 

Uit dit huwelijk zijn te Amsterdam tussen 1906 en 1913 zeven kinderen Kiek geboren. 17 

5. Hendrika Kiek, geb.10-5-1873, dienstbode, over 1. Auschwitz 23-11-1942. 
Zij wisselde regelmatig van adres en verhuisde heen en weer tussen Amsterdam, Rotterdam en 
Parijs. 

6. Sara Kiek, geb. 2-7-1875, overl. Amsterdam 14-10-1875. 

7. Jeannette Kiek, geb. 31-8-1876, over 1. Amsterdam 19-2-1877. 
8. HartogKiek, geb. 27-9-1877, overl. Amsterdam 6-10-1877. 

9. Roosje Kiek, geb. 7-9-1879. 
10. Mietje Kiek, geb. 1-4-1881 (get. Hartog Citroen, 33 jaar, inwonend), overl. Amsterdam 18-

3-1884 (get. David Israel Kiek, diamantversteller, Utrechtsedwarsstraat 140, broer van de 
vader). 

IVe. David Israel Kiek, geb. Gouda 5-7-1840, fotograaf (1865), diamantwer

ker of diamantair (1883), diamantversteller (1884), diamantsnijder (1889 ), 
overl. Amsterdam 3-12-1889, tr. Amsterdam 7-7-1870 Esther Juda Auer
haan, geb. Amsterdam 23-1-1841, overl. ald.10-1-1923, dr. van Juda Mozes 
Auerhaan en Saartje Levie Smitt. 

Nadat David het fotografen vak van zijn vader had geleerd vertrok hij, in 1865, 
naar Oegstgeest. Enige tijd na zijn huwelijk woonde hij echter weer in Leiden: 
in het adresboek van 1871 was hij daar fotograaf, wonende aan de Nieuwstraat 
(wijk 7), no. 893. Toch moet hij zijn omgeschoold tot diamantair; dat zal allicht in 
Amsterdam zijn gebeurd. 

Onder de getuigen bij het huwelijk was David's oom Lazarus David Kiek, 
horlogemaker, zijn broer Louis Kiek, fotograaf en zijn neef Jonas Elikar, bak
ker, 38 jaar. 

David Kiek (1840-1889) 
( collectie J.J. Schellekens, 

Jeruzalem) 

Uit dit huwelijk: 

1. Henriëtte Kiek, geb. Amsterdam 20-12-1870, over 1. ald. 15-11-1872. 

2. Julius Kiek, geb. Leiden 28-6-1872, diamantslijper (1896), overl. Auschwitz 19-11-1942, 
tr. Amsterdam 29-1-1896 Leentje Snoek, geb. Amsterdam 23-3-1870, dr. van Isaac Snoek, 

koopman, venter, en Judith Vigeveno. 
Bij het huwelijk was getuige voor de bruidegom zijn oom Leon Kiek, 49 jaar en fotograaf ( dit moet 
Lion Israel Kiek zijn) en zijn neefLeonJulius Kiek, horlogemaker, 57 jaar- deze kon ik niet thuis
bre ngen. 

Zij woonden onder andere in Antwerpen en Borgerhout. 
3. IsidoreKiek, geb. Parijs 5-6-1874, diamantwerker (1899 ), diamantkloover (1901), loopknecht 

(1923), overl. Sobibor16-4-1943, tr. Weesp 24-6-189918 NaatjeBrilleslijper, geb. Amsterdam 
3-4-1872, overl. ald. 23-10-1935 (aangever was haar zoon Andries Kiek), dr. van David Bril
leslijper, sigarenmaker, en Racheltje Polak. 
Uit dit huwelijk zijn te Amsterdam tussen 1899 en 1905 vier kinderen Kiek geboren.1

• 

4. Jeannette Kiek, geb. Parijs 19-3-1881, overl. Auschwitz 14-9-1942, tr. Zaandam 28-12-1905 
Marcus Voet, geb. Amsterdam 12-2-1881, overl. Auschwitz 14-9-1942, zn. van Andries Voet, 
koopman, en Betje Vredenburg. 
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Het echtpaar Kiek-Manheim 
(collectie].]. Schellekens,J eruzalem) 

5. Maurits Kiek, geb. Amsterdam 14-11-1883, goudsmid, 

overl. Sobibor 30-4-1943, tr. Zaandam 6-9-1911 Ma
rianne Manheim, geb. Amsterdam 14-2-1888, overl. 

Sobibor 30-4-1943, dr. van Manus Manheim, slagter, 

en Clara Jacobs. 
Maurits woonde na het overlijden van zijn ouders vanaf 7 
juni 1890 in het Israelitisch doorgangshuis "Stille Rijn" te 
Leiden, samen met zijn twee jaar oudere zuster. Zij werd al 
in 1895 naar Amsterdam uitgeschreven, Maurits pas op 5 
november 1902. Het gezin vertrok op 10 juli 1932 van Am
sterdam naar Hilversum. 
Uit dit huwelijk zijn te Amsterdam in 1912 en 1920 twee 
kinderen Kiek geboren.'0 

IVf. Lion Israel Kiek, geb. Groningen 11-10-1847, opvolger van zijn vader als fotograaf in Lei
den, niet te Leiden overleden, tr. Rotterdam 17-8-1887 Mijntje Wolf, geb. Driel 6-8-1852 (bij 
haar huwelijk te Amsterdam), over 1. Amsterdam 9-1-1905, dr. van Joel Izak Wolf, koopman, en 
Flora van Coevorden. 

Huwelijksgetuigen voor de bruidegom waren zijn beide oudste broers, Louis en Abraham. 

Uit dit huwelijk, geb. te Leiden: 

1. Hendrika Kiek, geb. 1-10-1888, over 1. Sobibor 28-5-1943. 

2. Joel Lion Kiek, geb. 2-1-1890, koopman, goudwerker, juwelier, directeur van Hofleveran

cier Jacq. Frank te Haarlem, overl. Amsterdam 17-6-1969, tr. Amsterdam 2-12-1936Judith 

From, geb. Leek 6-1-1907. 
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen Kiek (Rudolf en Renee) bekend. 

3. Flora Kiek, geb. 30-7-1891, overl. Auschwitz 23-11-1942, koopvrouw, tr. Amsterdam 18-10-
1917 (echtscheiding Amsterdam 8-1-1926, ingeschreven 17-2-1926) Philip Mozes Troost
wijk, geb. Amsterdam 6-1-1892, overl. Sobibor 2-7-1943, zn. van Lion Troostwijk, bedien
de, en Josephine Graveur. 
Hij hem. Erna Meijer. 

Literatuur, niet in de noten vermeld: 
Caran, Chaim, 'De kwartierstaat van J ozeflsraëls', in: M isjpoge 13 ( 2000 ), pag. 22-24 ( met losse kwartier

staat). 
In Memoriam, 's-Gravenhage 1995. 
De Joodse inwoners van de stad Groningen en omstreken, 1549-1870, en hun begraafplaatsen aldaar. Deel 1: 1549-1870, 

Groningen 2001. 
W.F. Zegveld,DeJoden van Leiden, Capelle a.d. IJssel 1988. 

Noten 
1. Pe tron e ll aJ.C. E l e m a, 'Genealogie I s rae l(s)', in: Gens Nostm 51 (1996), pag. 105-128. 

2. J.J. Schellekens, 'De eerste generaties Kiek in Hamburg', in: Gens Nostra 59 (2004), pag. 81-86. 
3. Groninger Archieven, rnr 321, Rekestboek dl. 60, 2-11-1773. 

3a. Groninger Archieven, RA 111 x 170, fol. 118. 
4. Groninger Archieven, RA 111 x 170, fol. 216, 29-1-1776. 
5. Vergelijk: opgave van R.A. Kiek (Adres: Van Kijfhoeklaan 112, 2597TH Den Haag) in: Familienkund-

liche Nachrichten 8 (1990) no. 1. De huwelijksdatum ( die ik niet kon verifiëren) is hieraan ontleend. 
6. GrA, Rekestboek deel 79. 
7. GrA, RA III ij, 14-6-1802. 
8. Groninger Courant, nr. 93, dinsdag 13-11-1798, blad 1, zijkant. 
9. Groninger Courant, nr. 63, 7 aug. 1801 en no. 65, 14 aug. 1801. 

500 Gens Nosrra 61 (2006) 



10. Groninger Courant, nr. 8, 26-1-1810. 
11. Provinciale Groninger Courant, no. 39, vrijdag 15-5-1840, pag. 2, kol.1, onder. 
12. Provinciale Groninger Courant, no. 67, dinsdag 6-6-1854, pag. 2, kol. 2, boven. 
13. Provinciale Groninger Courant, nr. 299, dinsdag 20-12-1870, pag. 2, kol. 2, midden. 
14. Het huwelijk is mogelijk in Duitsland gesloten. Ik vond het niet in Groningen of Amsterdam. 
15. Over hem (Israel David Kiek) gaat het artikel van I.Th. Leijerzapf, 'Biografie Israel Kiek & Zonen', 

in: I.Th. Leijerzapf (red.), Geschiedenis van de Nederlandse fotografie in monografieën en thema-artikelen, 
Alphen aan de Rijn/Amsterdam 1984-heden. Diverse bijzonderheden zijn hieraan ontleend, of aan 
een latere publicatie van dezelfde schrijfster: Toe heeren, nou even stil gestaan ... : de Leidse studentenfoto
graaf].D. Kiek, Leiden 1997. 

16. Provinciale Groninger Courant, no. 58, zaterdag 14-5-1864, pag. 4, kol. 2, midden. 
17. Regionaal Archief Leiden, Not.Arch., Not P.J. Broekhoff, no.165.14-12-1880. 
18. Provinciale Groninger Courant, nr. 19, dinsdag 14-2-1860, pag. 4, kol. 2, midden. 
19. Rebecca Wolffers is een dochter van Maurits Wolffers, geb. Rotterdam 26-6-1864, overl. ald. 13-10-

1937 en Sara Schnitzler, geb. Rotterdam 5-6-1864. Zij is toneelspeelster; vijf dagen voor de huwe
lijksdatum werd zij vanuit Rotterdam uitgeschreven naar Amsterdam. Als presidente & opricht
ster van de Nederlandse Unie van Vrouwelijke Bedrijfshoofden werd zij geridderd in de orde van 
Oranje-Nassau. 

20. Voeding 25 (1964), pag. 244-247. 
20a. Stads en provinciaal Groninger Advertentieblad, nr. 90, 10 november 1894 en Idem, nr. 78, 28 sep

tember 1895. 
21. Het zijn: Maurits Kiek, geb. Arnhem 19-3-1902, ingenieur te Eindhoven (werkzaam bij Philips), 

over!. Eindhoven 23-10-1940, tr. Utrecht 5-5-1931 Helena {Lenie] van Staveren, geb. Utrecht 2-7-1909, 
op 2 juli 1931 uitgeschreven naar Eindhoven, dr. van Abraham van Sta veren en Grietje Frank; en 
HenrietteHenderienaKiek, geb. Den Haag 6-12-1905, over 1. New York, tr. Salomon van Ge/der, geb. Leer
dam, overl. Torremolinos 1965. 

22. Het zijn: Sera Kiek, geb. Den Haag 20-3-1908, over 1. Amsterdam 1976, tr.Jaap Wijtsma; HendrinaKiek, 
geb. Den Haag 1-7-1919; en Maurits Kiek, geb. Den Haag 5-8-1909, overl. Wassenaar 13-2-1980, tr. 
Amsterdam 11-6-1946 Sara Wilhelmina Cohen, geb. 's-Hertogenbosch 21-11-1922. 
Maurits Kiek was drager van het Nederlandse Kruis van Verdienste en het Bronzen Kruis voor 
'moedig en beleidvol optreden'. Daarnaas t was hem toegekend de Amerikaanse Medal of Free
dom, de Engelse King's Medal of Courage, het Belgische ridderschap van Leopold II met de Palm, 
het Oorlogskruis 1940 en de Medaille van Weerstand, alles wegens zijn moedig optreden in de 
strijd tegen de Duitsers. Vanuit zijn woning in België seinde hij militaire berichten naar Engeland. 
In 1940 deden de Duitsers een inval in zijn woning; waarbij hij wist te ontsnappen; na een lange 
tocht bereikte hij Engeland, waar het Nederlandse Bureau Inlichtingen hem niet meer bleek te 
vertrouwen. De Engelse geheime dienst (MI 9) leidde hem echter op en liet hem per parachute 
boven bezet gebied neer, waar hij een vluchtlijn voor neergeschoten geallieerde piloten zou orga
niseren. Na enige maanden werd hij door de Duitsers gearresteerd, de geëiste doodstraf werd niet 
vertrokken, en na een verblijf in verschillende concentratiekampen kon hij in 1945 terugkeren 
naar Nederland, waar hij zijn burgerleven weer opnam. In 1980 stierf hij, om in stilte te worden 
begraven op de Joodse begraafplaats van Wassenaar. (Bron: artikel van Max Kopuit). 
Uit dit huwelijk Kiek-Co hen zijn tussen 1947 en 1951 drie kinderen geboren, te weten: Herman Jacob 
Kiek, RobertAnthony Kiek enHenrietta]udy Kiek. 

23. LevieDrielsma is mogelijk degene die werd geb. Leeuwarden 23-11-1883, zn. van Hessel Drielsma en 
Sara Markus, tr. Utrecht 8-9-1915 (echtscheiding 2-6-1937, ingeschreven 23-6-1937) MariaAntonia 
Bökkerink, geb. Nijmegen 5-3-1894, dr. van Carolus Antonius Bökkerink en Christina Antonia Da
niels. 

24. Morley [Maurice] Kiek, geb. Winnipeg 29-11-1920, tr. DoreenN. 
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren, te weten:John CorsonKiek, Catherine Louise Kiek, director 
of the Chanel boutique in Beverly Hills (Californië), Robert Martin Kiek en CarolynRoseKiek. 

25. Het zijn: Ernst Louis Kiek, geb. Amsterdam 26-4-1918, overl. ald. 17-5-2005, tr. Edith Verpoort, geb. 
Kleef 10-10-1925, 
Ernst vertrok op 2 april 1936 uit Amsterdam naar Genève; en Ina Kiek, geb. Amsterdam 13-3-1920, tr. 
Vevey (Zwitserland) 29-3-1961 René Bulliard. 
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26. Bekend zijn negen kinderen, te weten: 
1. EmanuelKiek, geb. Amsterdam 28-5-1890, over 1. ald. 10-1-1895; 
2. Louis Israël Kiek, geb. Amsterdam 14-7-1891, diamantslijper (1917), over 1. Amsterdam 1970, tr. Rot

terdam 22-8-1917 Betje Monasch, geb. Rotterdam 10-6-1894, over 1. Amsterdam 14-6-1972, dr. van 
Levie Monasch en Aaltje Kiek (zie Illb-12). 
Uit dit huwelijk: 
a.Davij Kiek, geb. Amsterdam 8-11-1917, overl. Toronto {Canada) 10-2-1996, tr. Antwerpen 14-6-

1947 Betty Zimmerman. 
b. Alida Kiek, geb. Borgerhout (Antwerpen) 12-2-1923, tr. Leon van Witsen, geb. 25-2-1922. 

3. Abraham Kiek, geb. Amsterdam 23-8-1892, over 1. ald. 30-11-1892. 
4. Karel [soms: Karel Louis] Kiek, geb. Amsterdam 27-10-1893, vermist sinds 29-8-1942, tr. Esther Vos, 

geb. Amsterdam 12-10-1899, vermist sinds 29 augustus 1942, dr. van Hijman Vos, diamantwer
ker, en Lea van West. 

5. Daniel Kiek, geb. Amsterdam 18-11-1894, diamantbewerker, overl. Amsterdam (als Daniel Israel 
Kiek) 27-12-1917. 

6. Margaretha Kiek, geb. Amsterdam (Van derHelststraat 64) 26-10-1896, tr. Frans Smulders. 
7. SamuelKiek, geb.Amsterdam (Tweede Oosterparkstraat 101) 18-11-1897. 
8. Maurits Kiek, geb. (waarschijnlijk te Antwerpen 9-4-1902), ingenieur, tr. Flora Schraal. 

Verrassenderwijze konden zij in de tweede wereldoorlog rustig blijven wonen in de Pot
hoekstraat te Antwerpen hoewel vrij algemeen bekend was dat zij joods waren. Tegen het einde 
van de oorlog heeft een SS-man uit hun wijk zich gemeld, maar deze liet zich omkopen om het 
stilzwijgen te bewaren. 
Uit dit huwelijk: 
a. Daniel Kiek, geb. Antwerpen 12-6-1927, over 1. Parijs 26-12-1998, tr. ChristianeStreckers. 

Uit dit huwelijk zijn Robert Kiek en Rudi Kiek geboren. 
9. Charles Kiek, tr. Stella Vos. 

Uit dit huwelijk is een dochter Cathy Kiek geboren. 
27. Het zijn: Margaretha Kiek, geb. 3-4-1906, overl. Apeldoorn 8-8-1916 (akte ingeschreven Amsterdam 

31-8-1916); Marianne Kiek, geb. 7-6-1907, overl. Amsterdam 14-6-1907; Judith Kiek, geb. 7-6-1907, 
over 1. Amsterdam 7-7-1907; Hendrika Kiek, geb. 7-6-1907, over 1. Amsterdam 29-6-1907; Esther Kiek, 
geb. 11-9-1908, over 1. Auschwitz 30-9-1942; David Kiek, geb. 9-5-1911, over 1. Mauthausen 4-9-1941; en 
Louis Israël Kiek, geb. 7-5-1913, over 1. Auschwitz 25-1-1943. 

28. Met dank aan R. E. van het Groenewoud te Diemen voor deze en enkele andere gegevens. 
29. Het zijn: 

- David Kiek, geb. Amsterdam {Commelinstraat 3) 14-10-1899, kantoorbediende (1928), boekhou
der handelskantoor, reiziger, overl. Sobibor 30-4-1943, tr. Hilversum 10-10-1923 Debora Troeder, 
geb. Amsterdam (Staalstraat 34) 11-9-1898, overl. Sobibor 2-4-1943, dr. van Joseph Troeder, dia
mantslijper, en Eva Delden. 
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren, te weten: Nanny Kiek, geb. Hilversum 17-8-1924, 
overl. Sobibor 2-4-1943; Jozef Kiek, geb. Amsterdam 25-12-1827, overl. ald. 1-7-1928; Joseph Kiek, 
geb. Hilversum 16-9-1930, overl. Sobibor 2-4-1943; Isidore Kiek, geb. Hilversum 17-2-1932, overl. 
Sobibor 2-4-1943; 

- Hendrika Kiek, geb. Amsterdam {Reinwardtstraat 30) 30-5-1901, boekhoudster, overl. Sobibor 16-
4-1943, tr. Amsterdam 23-5-1923 Meijer Scharis, geb. Amsterdam {Lepelstraat 42) 26-12-1890, be
hanger en stoffeerder, overl. Auschwitz 24-9-1942, zn. van Lodewijk Scharis, koopman, kelner, 
en Rika de Haas; hij was eerder gehuwd met Grietje van West, geb. Amsterdam 13-7-1893, over 1. 
ald. 28-11-1917; 

- Esther Kiek, geb. Amsterdam 24-3-1903, over 1. ald. 20-2-1943; en 
- Andries Kiek, geb. Amsterdam 4-8-1905, magazijnbediende (1928), vertegenwoordiger (1935), 

handelsagent (1945), tr. Betje Nol, geb. Monnickendam 10-4-1904, over!. Amsterdam 10-10-1971. 
Uit dit huwelijk is, behalve een levenloos kind, een dochter Hildelsadore Kiek geboren. 

30. Het zijn: Estella Kiek, geb. 19-4-1912, over!. Winnipeg (Canada) 14-11-1794, tr. Hilversum 17-3-1937 
Jan Kremers, geb. Rolde 24-8-1909, over!. Winnipeg 2-9-1994. Zij emigreerden op 2 april 1960 naar 
Canada; en Clara Kiek, geb. 31-5-1920, overl. Hilversum 29-9-1956, tr. Lambertus Helderman, geb. 
Utrecht 16-5-1918. 
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rubriek archiefnieuws 
Regionaal Archief Tilburg 

Nieuwe genealogische database: de bron
nen komen naar u toe! 

Misschien heeft u het al gelezen in de krant 
of in een tijdschrift: op de website van het Re
gionaal Archief Tilburg kunt u voortaan de 
digitale beelden van de akten van de burger
lijke stand zien en gebruiken voor uw eigen 
doeleinden! Voor stamboomonderzoekers is 
dit een grote stap voorwaarts. 

Als eerste hebben we aandacht besteed aan 
het ter beschikking stellen van de registers 
van de burgerlijke stand van de gemeenten 
Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen, 
Geertruidenberg, Gilze en Rijen en Ooster
hout. Van die gemeenten hadden we nog 
nauwelijks genealogisch bronnenmateriaal 
op onze website staan. Inmiddels zijn we 
ook begonnen om van de overige gemeenten 
bronnen online te zetten. Sinds eind maart 
zijn de eerste doop-, trouw- en begraafregis
ters in digitale vorm beschikbaar. We streven 
er naar in de loop van 2007 van alle gemeen
ten registers online te hebben staan. 

Het totaaloverzicht van wat er beschikbaar 
is staat altijd up to date op de website en is 
ook via het 'laatste nieuws' op de homepage 
te volgen. Als u zich abonneert op de mai
linglist krijgt u een aantal keer per jaar een 
nieuwsbrief via de e-mail met daarin alle 
aan vullingen. 

De genealogische database was al ruim een 
jaar operationeel op de website van het Regi
onaal Archief West-Brabant. Wij zijn nog een 
stap verder gegaan. U kunt niet alleen de hele 
registers doorbladeren, maar ook gericht 
zoeken. Als u een bekende heeft gevonden 
kunt u meteen doorklikken naar de pagina 
waar de akte staat. U hebt nu alle gegevens 
uit die akte in beeld, geen detail kan u ont
gaan. De digitale beelden zijn zo goed van 
kwaliteit dat ze beter te raadplegen zijn dan 
de originele registers. 

Heeft u een akte gevonden dan kunt u 
eenvoudig een selectie maken van de akte en 
die als digitaal beeld (jpg-bestand) of als do
cument (pdf-bestand) opslaan op uw harde 
schijf. U kunt die illustratie of dat document 
dan gebruiken voor uw eigen website, publi
catie of genealogische software. 

We hebben nog niet helemaal afscheid ge
nomen van !SIS. Zolang niet alle belangrijke 
bestanden uit !SIS in de nieuwe genealogi
sche database zijn ingevoerd blijft !SIS be
schikbaar. 

De medewerkers van het Onderzoekers
centrum geven u graag uitleg over hoe u in
formatie kunt vinden op de website als u een 
bezoek brengt. 

[De Lancier, jg. 6, nr.1, mei 2006, pag. 1] 

TheNationalArchives te Londen 

Meer dan 30 verschillende typen zaden -
minstens 200 jaar oud - werden ontdekt in 
The National Archives. Ze werden gevonden 
in papieren enveloppen in een aantekenboek 
van Jan Teerlink uit Vlissingen, wiens schip 
in 1803 door de Britten werd buitgemaakt. 
Hoewel het gewoonlijk moeilijk is zaden van 
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deze leeftijd te doen ontkiemen, heeft men 
toch goede hoop vanwege de strikt gehan
teerde bewaarcondities in dit archief. 

[The Garden (uitg. The Royal 
Horticultural Society), 

april 2006; met dank aan 
dhr. P.A. Wieringa te Naarden] 
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Provinciale Archieven te raadplegen in 
Regionaal Historisch Centrum Limburg 

Wilt u meer weten over de mijnsluitingen, 
stichting de Maasplassen, afgravingen of 
ontgrindingen uit de periode 1944-1987? 
Dat kan nu, want sinds kort kan iedereen 
43 jaar provinciaal archief raadplegen bij 
het Regionaal Historisch Centrum Limburg 
(RHCL) in Maastricht. Hierbij moet men 
denken aan informatie over het functione
ren van de provinciale organisatie, alle pro
vinciale dossiers van belangrijke Limburgse 
onderwerpen, maar ook de Statenbijbel en 
de spullen van generaal Dibbets, zoals me
dailles, sterknopen en tekeningen. 

Het archief bedraagt maar liefst 412 strek
kende meter met meer dan 13.000 dossiers 
die door de Provincie Limburg zijn overge
dragen aan het RHCL. 

De Archiefwet 1995 bepaalt namelijk dat 
de overbrengingstermijn van archiefbeschei
den naar een bewaarplaats verkort is van vijf
tig naar twintig jaar. Dat betekent dat nog 
redelijk jonge informatie openbaar wordt. 
Ten aan zien van enkele archiefbescheiden 
zijn beperkingen aan de openbaarheid ge
steld. Deze beperkende maatregelen vinden 
hun grondslag in de Archiefwet. Dit vanwege 
vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegege
vens en ter eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer. In de verklaring van overdracht 
wordt aangegeven, wanneer deze bescheiden 
openbaar worden. 

[Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, 
jg. 34, nr. 1, maart 2006, pag. 2] 

Nederlands Centrum voor Volkscultuur 

2006 Jaar van het Circus 
Geschiedenis van het circus 

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van 
het circus? Dan heeft de Club voor Circus
vrienden Nederland voor u een overzicht 
gemaakt van de mooiste en beste boeken op 
dat terrein. Zij hebben ook een lijst gemaakt 
van websites, die er over circussen bestaan. Er 
zijn genoeg websites om uren over het inter
net te dwalen. En het Nederlands Centrum 

voor Volkscultuur heeft voor u de geschiede
nis van het circus in vogelvlucht beschreven. 

www.jaarvanhetcircus.nl/kennis 
Op de website is een spel geïnstalleerd waar
bij u uw kennis over ( de geschiedenis van) het 
circus kunt testen. Het spel is gemaakt voor 
kinderen, maar ook volwassenen kunnen er 
veel van leren. 

[Volkscultuurberichten 5, 
jg. 3, voorjaar 2006, pag. 2] 

Regionaal Archief West-Brabant verhuisd 

Op 1 juni 2006 is het Regionaal ArchiefWest
Brabant verhuisd naar: 

Beukenlaan 1d, 4731 CD Oudenbosch, tel. 
0165 - 331283, fax 0165 - 331287 

aan op vrijdag geopend. De nieuwe openings
tijden worden als volgt: Dinsdag t/m Vrijdag 
9.00 - 16.30 uur. 

Vanaf 20 juni bent u van harte welkom in E-mail: 
de studiezaal in het nieuwe archiefgebouw te rawestbrabant@wxs.nl 
Oudenbosch. 

Onze openingstijden wijzigen vanaf 20 
juni eveneens. De woensdagavond openstel
ling komt wegens gebrek aan belangstelling 
te vervallen. In plaats daarvan zijn we voort-
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Internet: 
www.regionaalarchiefwestbrabant.nl 

[persbericht] 
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Speuren naar Nederland-Australië-emigranten 

Nu online: 
www.nationaalarchief.nl 

Meer dan tweehonderdduizend Austra
liërs hebben een Nederlandse achtergrond. 
Het merendeel van deze landgenoten vertrok 
na de Tweede Wereldoorlog en werd pionier 
in dit onbekende land. Deze migrantenge
schiedenis vormt een niet weg te denken 
hoofdstuk uit de twintigste-eeuwse geschie
denis van Nederland. Gelukkig zijn hier
over vele archieven bewaard gebleven bij de 
(rijks)overheid en bij particuliere organisa
ties, zoals kerken en emigratiecentrales. 

Historici, onderzoekers van familiege
schiedenis en iedereen die belangstelling 
heeft voor de Nederlanders die emigreerden, 
moeten vanaf 30 maart zeker een kijkje ne
men op de website van het Nationaal Archief. 
Daar is een database te vinden die in samen
werking met het Ministerie van Buitenland
se Zaken tot stand is gekomen. Hierin zijn de 
persoonsgegevens van naar schatting 50.000 
emigranten opgenomen. De database is fees
telijk in gebruik genomen bij de opening van 
de tentoonstelling 'Inpakken en wegwezen' 

die tot oktober in de bezoekershal van de 
Tweede Kamer te zien is. 

Via www.nationaalarchief.nl kan worden 
gespeurd naar onder meer de namen van de 
emigranten, hun geboortedatum, de datum 
van hun aankomst in Australië en de wijze 
van vervoer daarheen. Deze gegevens zijn af
komstig van een omvangrijk kaartenbestand 
van Nederlandse landverhuizers dat de Ne
derlandse ambassade in Australië bewaarde. 
Ook dit originele kaartenbestand met uitge
breide persoonlijke gegevens is bij het Nati
onaal Archief raadpleegbaar. De kaarten zélf 

X 
komen niet op de website te staan vanwege 
privacybescherming. 

Voor meer informatie over de geschiede
nis van de Nederlandse landverhuizers kunt 
u terecht op de website www.nederland-au- /" 
stralie2006.nl. Deze biedt een rijk historisch 
overzicht van vierhonderd jaar betrekkingen 
tussen beide landen dat het Nationaal Ar
chiefheeft samengesteld. 

[Nationaal Archief Magazine, 
2006/1, pag. 2] 

Overlijdensbericht nu ook op internet 

Woensdag 5 april 2006 - Breda - Uitgevers 
Koninklijke Wegenerende Noordelijke Dag
bladcombinatie (NDC/VBK) gaan de overlij
densberichten in hun dagbladen - zoals BN/ 
DeStem - ook op internet zetten. Zie ook: 

http://www.mensenlinq.nl/bndestem 
Vandaag openen de uitgeverijen daartoe 

een nieuwe internetsite. 
Op de site zijn de overlijdensberichten van 

de afgelopen drie maanden ce vinden. De site 

heeft ook een condoleanceregister en archief. 
Uit onderzoek blijkt dat de pagina familiebe
richten na de voorpagina het best gelezen ge
deelte van de krant is. Het is de bedoeling dat 
mensenlinq.nl op den duur uitgroeit tot een 
breed 'podium', waarop niet alleen overlij
densberichten zichtbaar zijn, maar ook aan
kondigingen van geboorte, huwelijk of het 
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behalen van een diploma. Wegener, uitgever 
van onder meer deze krant en de Noordelijke 
Dagbladcombinatie (Dagblad van het Noor
den en Leeuwarder Courant) zijn samen goed 
voor circa 55 procent van de Nederlandse 
rouwadvertenties. Ze plaatsen er 80.000 per 
jaar. 

Mensenlinq.nl steunt in de eerste jaren 
sterk op de dagbladen. Bezoekers kunnen op 
de website steunbetuigingen of felicitaties 

achterlaten. Een kaart of een bloemetje vanaf 
de site sturen kan ook. De uitgevers gaan de 
reacties vóór publicatie controleren op bij 
voorbeeld beledigende teksten. Vooralsnog 
is het gebruik van de site gratis. 

[De Kleine Meijerij, jg. 57 (2006), 
nr. 1. pag12] 
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Brabants Historisch Informatie Centrum www.bhic.nl 

Op de website van het Brabants Historisch 
Informatie Centrum (BHIC) kan gezocht 
worden in de beschrijvingen van ruim 700 

archieven en meer dan 300.000 archiefstuk
ken van instellingen in Noord-Brabant en de 
gemeenten en waterschappen in het noord
oosten van de provincie. Verder kan gezocht 
worden in ruim 100.000 afbeeldingen van 
plaatsen uit de hele provincie, met een bij
zondere nadruk op het noordoostelijk deel. 
Een groot deel van de bezoekers van archie
ven is op zoek naar voorouders. Vandaar dat 
op de website van het BHIC ruim aandacht 
wordt besteed aan deze doelgroep. De gene-

alogische databank van heel Noord-Brabant 
kan met een zoekmachine doorzocht wor
den. Voor genealogen die het spoor van hun 
voorouders in Brabant zijn kwijtgeraakt 
bestaat de mogelijkheid om ook buiten de 
provincie te zoeken in de index op huwelijks
akten ( 1811-1922) uit geheel Nederland. 

Het nieuwste onderdeel van de website be
staat uit lokale pagina's per gemeente. De in
ventaris van archiefstukken en afbeeldingen 
van de gekozen plaats worden dan getoond. 

[De Kleine Meijerij, 
jg. 57(2006), nr.1, pag. 12] 

Archief Omrop Fryslán op website Tresoar 

Het omroeparchief van Omrop Fryslan komt 
beschikbaar op de website van Tresoar, www. 
tresoar.nl. Talloze geluids- en beelddocu
menten zullen geraadpleegd kunnen worden 
via breedbandinternet. In eerste instantie be
treft het een beperkte selectie, zodat Tresoar 
ervaringen kan opdoen. In de komende ja
ren zal Tresoar het archief verder ontsluiten 
zodat cultuur-historisch, Fries letterkundig 

en maatschappelijk relevant materiaal voor 
een breed publiek beschikbaar komt. Ook ge
luids- en filmmateriaal van andere instellin
gen en particulieren wordt de komende jaren 
voor het publiek toegankelijk gemaakt. 

[Archieven blad, jg. 110, 

nr. 3, april 2006, pag. 7] 

Archieven met betrekking tot Vianen, Everdingen en Hagestein 
van het Nationaal Archief naar Het Utrechts Archief 

Als gevolg van de overgang van de gemeente 
Vianen van de provincie Zuid-Holland naar 
de provincie Utrecht in 2002 zijn onlangs alle 
in het Nationaal Archief te Den Haag berus
tende archieven met betrekking tot Vianen, 
Everdingen en Hagestein overgebracht naar 
Het Utrechts Archief, zijnde de beheerder van 
alle rijksarchieven in de provincie Utrecht. 

Vanaf april is een deel van deze archieven bij 
Het Utrechts Archief weer voor publiek toe
gankelijk. 

Nog niet beschikbaar zijn alle archieven 
betreffende de Burgerlijke Stand, de Doop-, 
Trouw- en Begraafboeken en de Memories 
van Successie van de genoemde plaatsen. Alle 
indexen op deze archieven en bijbehorende 
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reproducties zijn voorlopig nog op het Na
tionaal Archief ter inzage; op termijn zullen 
deze bij Het Utrechts Archief beschikbaar 
komen. De Doop-, Trouw- en Begraafboeken 
van Vianen, Everdingen en Hagestein en de 
Burgerlijke Stand van Everdingen zijn ook 
op microfiche raadpleegbaar bij het Centraal 
Bureau voor Genealogie in Den Haag. 

Een overzicht van alle naar Het Utrechts 
Archief overgebrachte archieven, met ver
melding van het oude en het nieuwe toe
gangsnummer, is te vinden op de website 

www.hetutrechtsarchief.nl. 

[persbericht, 25 april 2006] 
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Utrechtse inventarissen op het net 

In 2002 gingen de archiefdiensten in de pro
vincie Utrecht van start met een gezamen
lijke website met een provinciebreed archie
venoverzicht: www.utrechtsarchiefnet.nl 
Nu maken zij ook hun inventarissen - dat 
wil zeggen overzichten met beschrijvingen 
van archiefstukken - digitaal toegankelijk 
via deze website. Op 6 april hielden zij de 
vernieuwde site ten doop. Daarmee biedt 
Utrecht als eerste provincie in Nederland een 
gemeenschappelijke toegang op vrijwel alle 
archieven binnen de provincie met meer dan 
3000 titels en maar liefst 1200 inventarissen. 
Dit aantal zal de komende jaren nog flink 
toenemen. Het is de bedoeling de website 
van steeds meer beschrijvingen van archief
stukken te voorzien en op de lange termijn 
aan deze beschrijvingen gescande documen
ten te koppelen. 

Met behulp van deze website kunt u nu 
thuis achter uw PC gedetailleerde informatie 
achterhalen over historische gebeurtenissen 
in uw eigen stad of dorp. Als u bijvoorbeeld 
het zoekwoord vliegveld intypt, zult u ont
dekken dat de beroemde architect Berlage in 
de jaren dertig van de vorige eeuw een plan 
heeft ontworpen voor een vliegveld vlakbij 
Maartensdijk. Een plan dat overigens nooit 
tot uitvoering kwam. Voor het plan zelf zult 
u nog wel een bezoek aan [het] archief moe
ten brengen. 

De website is ontwikkeld door de Kring 

van Utrechtse Archivarissen, die in 2001 werd 
opgericht om de samenwerking tussen de 
verschillende archiefdiensten in de provincie 
Utrecht te bevorderen. De provincie Utrecht 
levert een substantiële bijdrage aan de ver
nieuwde site. Deelnemers zijn: 
• Archief Eemland (locaties Amersfoort en 
Soest); 

• Gemeentearchief Bunschoten; 
• Gemeentearchief Nieuwegein; 
• Gemeentearchief Veenendaal; 
• Gemeentearchief Vianen; 
• Gemeentearchief Zeist; 
• Het Utrechts Archief; 
• Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 
(locatie Amsterdam); 

• Samenwerking Archiefzorg Lopikerwaard 
(locaties IJsselstein, Lopik en Oudewater); 

• Streekarchief Kromme Rijngebied-Utrecht
se Heuvelrug (locaties Bunnik, Rhenen en 
Wijk bij Duurstede); 

• Streekarchivariaat Vecht en Venen (locaties 
De Bilt, Breukelen, Loenen, Maarssen en 
Mijdrecht); 

• StreekarchiefRijnstreek (locatie Woerden). 
Website: 

www.utrechtsarchiefnet.nl 4-

Het Utrechts Archief, Alexander Numan
kade 199- 201, 3572 KW Utrecht; tel. 030-

28.666.11 

[persbericht, 7 april 2006] 

www.oudleiden.nl 

De website van Oud Leiden wordt met kleine 
stappen, maar gestaag uitgebreid. Bijvoor
beeld: 

• Als u een nummer van het Mededelingen
blad kwijt bent, kunt u het daar vinden. 

• Financiële stukken van vorige jaren kunt u 
daar raadplegen. 

• U kunt er kennis maken met de recente pu
blicaties Rembrandts Leidse Tijd en Buurthou
den. 
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• Binnenkort zijn daar ook de eerste resulta
ten te verwachten van het Digitale Fotopro
ject, een activiteit waaraan een flink aantal 

vrijwilligers meewerkt. Het is de bedoeling 
enkele bestanden aan foto's, die behoren tot 
het bezit van de Vereniging, voor de leden 
toegankelijk te maken. 

[Vereniging Oud Leiden, Mededelingenblad, 
jg. 28, nr. 2, maart/april 2006, pag. 6] 



De archieven van de Stedelijke Godshuizen van Geertruidenberg 

In juni 2005 nam de gemeenteraad van Geer
truidenberg het besluit om de archieven van 
de Godshuizen niet verloren te laten gaan 
voor toekomstige generaties. Zij besloot voor 
de helft bij te dragen aan de kosten van de 
archiefzorg. Het bestuur van de Godshuizen 
nam de andere helft voor zijn rekening. De 
archieven zijn nu veilig ondergebracht bij 
het Regionaal Archief Tilburg. Daar kunnen 
bezoekers vijf dagen in de week kennis ma
ken met het rijke verleden van Geertruiden
berg. 

Een sociale dienst of een zorgverzekering 
met basispakket bestonden in vroeger tijden 
niet. Steun aan hulpbehoevenden was uit
sluitend gebaseerd op liefdewerk. Stierven 
je ouders, dan bracht men je onder in een 
weeshuis of besteedde je uit aan verzorgers. 
Bij ziekte kon je terecht in een gasthuis of 
Heilige Geesthuis. Naast zieken konden ook 
gewonde militairen of vreemdelingen daar 
aanspraak maken op verpleging. Bejaarden 
kregen onderdak in een oude mannen of 
vrouwenhuis. Verviel je tot armoede dan kon 
je een beroep doen op het armbestuur. Pas 

in de loop van de negentiende en twintigste 
eeuw kwam er verbetering in de sociale- en 
ziekenzorg in Nederland. 

In Geertruidenberg waren er voor 1811 ver
schillende instellingen actief op het gebied 
van deze zorg. Er waren het Gast- en Heilige 
Geesthuis dat als oude vrouwenhuis dienst 
deed, het weeshuis en het Oude Mannenhuis. 
In de loop der tijd kwamen deze instellin
gen onder één bestuur en in één organisatie 
terecht, de zogenaamde Stedelijke Godshui
zen. Soortgelijke instellingen bestonden ook 
in Middelburg en' s-Hertogenbosch. 

Nadat de overheid de rol van de Godshui
zen op het gebied van sociale- en gezond
heidszorg geleidelijk overnam bleven de 
Godshuizen in Geertruidenberg als organi
satie bestaan. Zij behielden hun archieven 
onder zich. Het belang van deze archieven is zo 
groot omdat de archieven van het stadsbestuur en 
van de schepenbank van Geertruidenberg in het 
verleden voor een groot deel als oud papier zijn ver
kocht. 

[De Lander, jg. 6, 

nr. 1, mei 2006, pag. 2] 

Archief Voerendaal verhuist naar Stadsarchief van Heerlen 

De historische archieven van de gemeente 
Voerendaal worden ... ondergebracht in de 
archiefdepots van het Stadsarchief Heerlen. 
Het gaat daarbij om de archieven van de ge
meente Voerendaal en van de voormalige 
gemeente Klimmen over de periode 1800-

1981. De archieven werden tot nu toe in het 
gemeentehuis van Voerendaal bewaard .... In 
Heerlen, waar het stadsarchief van dinsdag 

tot en met vrijdag geopend is van 10.00 tot 
17.00 uur, komt het beheer van de Voeren
daalse archieven per 1 april in handen van T. 
van Slooten. Hij is al werkzaam als gemeen
tearchivaris van Heerlen en Simpelveld. 
Limburgs Dagblad, 6 februari 2006 

[Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, 
jg. 34, nr. 1, maart 2006, pag. 3] 

RHC Groninger Archieven 

Begin gemaakt met het on-line aanbie
den van stukken uit de collectie van de 
Groninger Archieven 

Op de website www.groningerarchieven.nl 
zijn de eerste onderdelen van de collectie on
line te bekijken. Een aantal akten van de bur-
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gerlijke stand is al digitaal beschikbaar. Het 
gaat dan om akten van geboorten (van 1883 

tot 1892) en overlijden (van 1933 tot 1952). U 

kunt ze vinden door op onze site te kiezen 
voor de mogelijkheid geavanceerd zoeken. 
Zoeken naar geboorten en overlijdens van 
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bepaalde personen kan nu nog alleen via de 
tienjarige tafels in de studiezaal. 

GenLias (www.genlias.nl) biedt nu de mo
gelijkheid te zoeken naar gegevens over alle 
huwelijken in de provincie, waarvan de akten 
openbaar zijn en een groeiend aantal overlij
dens. 

De gegevens van de op de site getoonde ak
ten worden nog ingevoerd in GenLias. 

De belangrijkste voordelen van de raad
pleging via de site liggen in de enorme kwa
liteitsverbetering ten opzichte van de tradi
tionele beschikbaarstelling op microfilm en 
de mogelijkheid om onderzoek op elke ge
wenste plek en op elk gewenst tijdstip uit te 
voeren. Het bestand van op de site beschik
bare akten zal regelmatig worden aangevuld, 
maar het beschikbaar stellen van alle openba
re akten is natuurlijk een project van vele ja
ren. Op dit moment wordt dus al gewerkt aan 
het scannen van alle openbare akten van de 
burgerlijke stand. Daarnaast zal op termijn 
de verzameling beeldmateriaal beschikbaar 
komen, te beginnen met de prentbriefkaar
ten. 

Op de site van het Gronings Audio Visueel 
Archief, www.gava.nl, wordt een selectie uit 
de verzameling films beschikbaar gesteld. 
Deze kunt u vinden als u de mogelijkheid 
collectie > zoeken gebruikt. Als u bij de 
vondsten een icoontje ziet staan, kunt u ook 
filmmateriaal bekijken. 

Start Beeldbank Groningen 
Ook andere organisaties, waaronder gemeen
ten, waterschappen en historische verenigin-

gen, beschikken over beeldmateriaal uit het 
verleden van onze provincie. De Groninger 
Archieven starten dit jaar met hen een pro
ject om gezamenlijk foto's via het internet 
beschikbaar te stellen. Het einddoel is één 
grote beeldbank, die u laat zien welke foto's 
er aanwezig zijn in de collectie Groningen 
(ongeacht de verblijfplaats van de origine
len) en mogelijkheden geeft om te zoeken, te 
bekijken en verwijst naar de mogelijkheden 
voor raadpleging, gebruik en reproductie. 
Ook dit wordt een meerjarenproject. De pro
vincie Groningen stelt hiervoor een startsub
sidie beschikbaar. 

Studiezaal 
Nieuwe toegangen beschikbaar: 
877 BoerderijenAylarda en Ungersma te Uit

huizermeeden, 1646-1786 
1164Provinciale Waterstaat van Groningen, 

1956-1990 
1811 Charters van particuliere herkomst, 

1493-1795 (aanvulling) 
1857Publikaties van het Instituut voor bo

demvruchtbaarheid te Haren, 1900-
1996 

1884 Leesgezelschap te Middelstum, 1820-
1979 (herzien) 

2124 Familie Suur, 1685-1775 
2168 G. Doornbosch-Bruininga, 1934-1969 

U kunt digitaal zoeken in bijna 1700 toe
gangen op onze archieven, in de· studiezaal 
en op de website www.archieven.nl. 

[Groningen. Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed, 
jg. 6, voorjaar 2006, pag.10] 

Bibliotheca Biographica 

DeBibliothecaBiographica is een duurzame, di
girale bibliotheek van levensverhalen va n en 

voor iedereen. 
De bedoeling is om zoveel mogelijk men

sen uit alle lagen van de bevolking aan te zet
ten, te motiveren en te helpen om hun erva
ringen, herinneringen, inzichten en keuzes 
in de vorm van hun persoonlijk levensver
haal te schrijven, blijvend te bewerken en be
schikbaar te stellen en breed toegankelijk te 
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maken voor zoveel mogelijk wetenschappe
lijk, p e rsoonlijk en his to risch gcïntc:rcssccr

den, nu en in de verre toekomst. 
Bibliotheca Biographica verzamelt, be

heert en bewaart het levensverhaal van al 
haar deelnemers, die samen nu geschiedenis 
schrijven voor de toekomst. 

Postadres: Postbus 789, 2501 CT Den Haag 
Bezoekadres: Prins Willem-Alexanderhof 5, 
Den Haag; tel. 070-31.40.137 

509 



Landelijke Archievendag op 14 oktober 2006 

De Landelijke Archievendag vormt ook dit 
jaar weer de aftrap voor de Week van de Ge
schiedenis. De Week van de Geschiedenis 
vindt echter anders dan andere jaren niet de 
eerste week van november plaats, maar van 14 
t/m 22 oktober. Dit in verband met een nieu
we samenwerking met de Nederlandse Mu
seumvereniging. Dit betekent dat de Lande
lijke Archievendag georganiseerd zal worden 

op zaterdag 14 oktober 2006. Het thema is dit 
jaar 'geloof en bijgeloof. Kijk voor inspiratie 
voor dit thema op www.weekvandegeschie
denis.nl en www.archievendag.nl. Barbara 
Boender treedt op als contactpersoon voor de 
Landelijke Archievendag: 

bboender@divakoepel.nl. 
[Archievenblad, jg. 110, 
nr. 3, april 2006, pag. 7] 

Gemeentearchief Amsterdam presenteert 'Rembrandt Privé' 
op de website én in de Schatkamer 

Door het veelbewogen leven van Rembrandt 
zijn er veel notariële akten, justitiële stukken 
en financiële documenten bewaard gebleven 
waarin hij een rol speelt. Het grootste deel 
ervan bevindt zich in het Gemeentearchief. 
Daardoor is veel bekend over zijn leven, zijn 
vrouwen en kinderen, zijn huizen en bezit
tingen, zijn rijkdom en schulden, zijn op
drachtgevers, klanten en schuldeisers. 

De website 'Rembrandt Privé' (www.ge
meentearchief.amsterdam.nl) brengt zijn 
relaties in beeld, met de daarbij behorende 
documenten. De documenten zijn te lezen 
in oud schrift met daaronder, per regel, de 
transcriptie. Het is voor het eerst dat op een 
website de zo lastig leesbare Nederlandse 
17de eeuwse bronnen op zo'n manier toe
gankelijk worden gemaakt voor een groter 
publiek. Elk woord is getranscribeerd en her
taald in hedendaags Nederlands en Engels. 

Bovendien is elk document voorzien van een 
context. 

De Website special is een productie van de 
sectie presentatie van het Gemeentearchief 
Amsterdam. Toelichtingen bij de documen
ten zijn van Mariëlle Hageman; de vertaling 
is van Diane Webb, het webontwerp is van 
Toutatis. 

In samenwerking met het Rijksmuseum, 
Museum het Rembrandthuis, het Amster
dams Historisch Museum en het Gemeen
tearchief is de website www.rembrandt-am
sterdam.nl gemaakt. Deze website - Rem
brandt in Amsterdam - toont de plekken in 
de stad die een speciale betekenis hadden 
voor Rembrandt. 

[persbericht, 20 april 2006; 
Gemeentearchief Amsterdam, 

Amsteldijk 67, 107 4 HZ 
Postbus 51140, 1007 EC Amsterdam] 

Adel in Midden-Europa 

Genealogi,e des Adels 
Die neue Mailinglis tc ADEL-L, bctrcut von 

Eva Holtkamp ·und Tobias A. Kemper, führt 
Familienforscher zusammen, die sich mit 
der Genealogie des Adels, und der Dynasten 
(Kaiser, Könige, Grafen, Herzöge) in Mitte
leuropa zwischen dem frühen Mittelalter 
und der frühen Neuzeit beschäftigen. Da 
insbesondere der höhere Adel seinen Besitz 
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oft verstreut hatte und mit teilweise weit 
cntfcrnt lcbcndcn Fa1nilicn vcrwandt und 

verschwägert war, ist das Arbeitsgebiet der 
Liste geographisch nicht eingeschränkt. Die 
Anmeldung zur Liste erfolgt auf der Seite 
http://list.genealogy.net/ mailman/listinfo / 
adel-1. 

[ Computergenealogie, 
Jg. 21, Heft 1-2006, pag. 16] 
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NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

MEDEDELINGEN 

Bijlage Gens Nostra 61 (2006) juli/augustus 

Correspondentieadres NGV: Postbus 26, 1380 AA Weesp; email: info@ngv.nl 

Nr.311 

Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan bovenstaand adres en niet aan de afdelingen. 
Contributie: Gewoon lid: € 35,- (€ 34,- bij automatische afschrijving) per jaar incl. het lidmaatschap van één re
gionale afdeling. Gezinslid: € 8,50 per jaar. Bijkomend lidmaatschap voor een extra regionale afdeling: € 8,50 per 
jaar; voor de functionele afdelingen Computergenealogie, Heraldiek en Familieorganisaties€ 8,50 per jaar. Buitenlandse 
leden€ 45,-. per jaar. Contributiebetaling vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar (bij voorkeur door een mach
tiging tot automatisch afschrijven of door gebruikmaking van het jaarlijks toegezonden acceptgiroformulier) 

franco aan de NGV op ING bankrekening 66.63.63.366 of Postbankrekening 547064 beide te Leeuwarden. Opzeg
ging lidmaatschap uitsluitend schriftelijk aan bovengemeld adres vóór 1 november van het lopende kalenderjaar. 
Betalingen aan de Dienst Bestellingen (uitsluitend na ontvangst van rekening) op Postbankrekening 36.39.286 t.n.v. 
Dienst Bestellingen NGV te Amersfoort. Overige betalingen: aan de penningmeester NGV op ING bankrekening 
58.96.19.802 of Postbankrekening 2843032 beide t.n.v. NGV te Bussum. 
Verenigingscentrum (Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, Heraldisch Archief en Dienst 
Microfiches): Papelaan 6, 1382 RM Weesp, tel.: 0294-413301. Openingstijden (behalve op feestdagen): iedere donder
dag en zaterdag van 10.00-16.00 uur. 
Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Informatie, Communicatie en Promotie (orcP): p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp.Afd. 
Computergenealogie: p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp. Afd. Familieorganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede. 
Afd. Heraldiek: Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht. NGV website: www.ngv.nl. 

Goud voor Hans van der Horst 

Op 13 mei 2006 te Utrecht kreeg de heerJ.F. (Hans) van der Horst tijdens de opening van de jubileumbij
eenkomst t.g.v. het zestigjarig bestaan van de NGV door de landelijk voorzitter de gouden erespeld van 
de vereniging opgespeld in verband met zijn grote verdiensten voor de NG v. 

Na enige jaren actief te zijn geweest als 'knipper' voor de collectie familieadvertenties werd hij ach
tereenvolgens: 
- hoofd van de biografische documentatiedienst (1984 tot 1990 ); 

- hoofd van de contactdienst (1990-2002); 

- secretaris van het hoofdbestuur (2002-2005). 
De laatste functie legde hij per 1 januari 2006 neer. 
Verder was de heer Van der Horst tweemaal lid van de landelijke kascommissie, secretaris van de Eva

luatiecommissie Nota Groeiende Dienstbaarheid, lid van de jubileumcommissie 1994 en gedurende 
enkele jaren secretaris van de Stichting Vrienden van de NGV. 

De heer Van der Horst heeft zich in al deze functies voor de volle honderd procent ingezet. Zijn motto 
was steeds: vrijwilligheid is geen vrijblijvendheid. Zijn inzet voor de vereniging toont aan, dat dit 
motto geen loze kreet voor hem is. 

Drents Archief aanvullingen www.drenlias.nl 

Aanvulling van 8921 notariële akten met daarin 25.294 persoonsnamen. Met akten van: 
- notaris Anthony Homan te Assen (1822-1849). Werkgebied: een groot aantal plaatsen in de huidige 

gemeenten Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze; 
- notaris Kymmell te Meppel (1811-1829). Werkgebied: de zuidwesthoek van Drenthe en de kop van 

Overijssel. 
Daarmee zijn nu alle notarisakten uit de periode 1810-1821 via Drenlias raadpleegbaar. In totaal gaat 

het om ruim 150.000 persoonsnamen uit 45.000 notariële akten. 
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CD-ROM 'Amsterdamse Publicaties' 

Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de NGV heeft ook de afdeling Amsterdam e.o. een CD 

ROM uitgebracht. Het eerste exemplaar is op 13 mei in Utrecht te koop aangeboden. 
Op de CD - ROM treft u aan: de vijf door de afdeling in de loop der jaren uitgegeven kwartierstaten

boeken, het boek Uw Amsterdam (1988), alle nummers van het afdelingsbladAmstelland 1990 t/m 2005 
en de bijdragen van NGV-leden van het uit 1998 daterende project Familienaam= Plaatsnaam. Al met 
al zo'n 13.000 achternamen. Aan dit laatste project hebben veel leden uit het hele land hun bijdrage 
geleverd. Het gros van de documenten is met behulp van meegeleverde versies van Acrobat Reader 
doorzoekbaar. 

Tevens is opgenomen een kopie van de afdelingswebsite met daarin onder andere het repertorium 
op de ruim 63.000 (!) achternamen die voorkomen in de afdelingsbibliotheek. 
In totaal bijna 3400 bladzijden nuttige informatie. 

De CD-ROM kan besteld worden door storting van€ 12,50 (inclusief porto) op postgiro 6809451 t.n.v. 
NGV-afd. Amsterdam e.o. te Hoofddorp. Vergeet niet uw adres te vermelden! Ook af te halen tijdens 
afdelingsbijeenkomsten in een zaal van de Pelgrimskerk, Backershagen 12, Amsterdam-Buitenveldert. 
De prijs is dan€ 10,00. Zorg dat u niet achter het net vist! De oplage is beperkt. 

Streekarchief Gooi en Vechtstreek 

De openingstijden (Melkpad 26, Hilversum) zijn per 1 juni 2006 tijdelijk vernieuwd: 
Maandag-donderdag van 8.30-16.30 uur. Op vrijdag is het streekarchief gesloten. 

3oe ZEEUWSE GENEALOGISCHE CONTACTDAG 
op 2 september 2006 

De afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging organiseert op 2 september 2006 
in samenwerking met de Stichting Genealogisch Centrum Zeeland haar 30' Zeeuwse Genealogische 
Contactdag, welke wordt gehouden in "De Vroone", C.D. Vereekestraat 74 te Kapelle. Tijdens deze 
contactdag zijn de verschillende werkgroepen met veel materiaal aanwezig, zodat de mogelijkheid be
staat om met behulp hiervan kwartieren en genealogieën aan te vullen. Dit materiaal bestaat vooral uit 
afschriften van doop-, trouw-en begraafboeken, lidmatenregisters en uittreksels uit notariële akten. 

Tijdens de Contactdag is er een permanente tentoonstelling van oude foto's. Ook u kunt desgewenst uw 
oude foto's meenemen en voorleggen aan deskundigen. Deze deskundigen zullen- indien nodig- be
hulpzaam zijn bij het bepalen van de leeftijd van de foto. Voorts is aanwezig: 
- een stand van het Genealogisch Centrum met 150.000 rouwadvertenties uit de collectie van het Cen

trum; 
- het Koninklijk Marechausseemuseum; 
- een stand van het Verenigingscentrum uit Weesp (de heer Lohmeijer) met onder meer bidprentjes. 

Daarnaast zullen diverse andere organisaties, instellingen, verenigingen, archieven en groeperingen 
alsmede computer/ internetdeskundigen met materiaal aanwezig zijn. 
Deze dag is aldus bij uitstek geschikt om genealogische gegevens aan te vullen en uit te wisselen en 

om contacten te leggen met andere genealogen die Zeeuws genealogisch onderzoek verrichten. 

De openingstijd is van 10.00 tot 17.00 uur. De ontvangst is vanaf 9.30 uur. De kosten van deelname be
dragen€ 4,- per persoon. Tussen 12.00 en 14.00 uur bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan 
een lunch. De kosten van deelname inclusieflunch bedragen€ 14,-, welke kosten vooraf moeten zijn 
voldaan. Nadere informatie is verkrijgbaar bij de heer J. L. Oosthoek, Sterappelstraat 49, 4421 LE Kapelle 
(tel. 0113-342252; email: jloosthoek@zeelandnet.nl). 

Deelnemers worden verzocht zoveel mogelijk eigen gegevens mee te nemen ter uitwisseling met 
andere deelnemers. Vragen die niet direct beantwoord kunnen worden, kunnen per formulier worden 
ingeleverd bij de betreffende werkgroep, meenemen en voorleggen aan deskundigen. 

Tijdens deze Contactdag is het Genealogisch Centrum Zeeland te Middelburg gesloten. 
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11e OOSTGELDERSE CONTACTDAG op 16 september 2006 

Op zaterdag 16 september 2006 wordt in Groenlo de 11' Oostgelderse Contactdag voor Genealogie, 
Boerderij- en Streekgeschiedenis gehouden. De derde zaterdag in september in Groenlo is traditie
getrouw de dag van de Oostgelderse Contactdag. Op deze Contactdag kunnen mensen die zich bezig 
houden met genealogie, boerderij- en streekgeschiedenis in Oost-Gelderland zien wat voor informatie 
op dit gebied allemaal beschikbaar is. Ook kunnen de bezoekers op ongedwongen wijze met elkaar in 
contact komen om informatie uit te uitwisselen. 

In het kader van het Festival Gelderland 1900-2000 zal speciale aandacht zal worden besteed aan de 
periode 1900-2000. Een kenmerkende ontwikkeling in deze periode was de opkomst van de zuivelin
dustrie. Nagenoeg elk dorp heeft een zuivelfabriek gekend. Op de Contactdag is er een presentatie en 
expositie over de geschiedenis van de zuivelindustrie in de 20' eeuw in Gelderland. 

Als standhouders zijn op deze Contactdag aanwezig genealogische verenigingen, oudheidkundige 
en cultuur-historische verenigingen, uitgevers op het gebied van (streek)geschiedenis, archieven; bibli
otheken; aanbieders van genealogische computerprogramma's, antiquariaten, enz. Op deze Contact
dag treft u standhouders uit Nederland aan maar ook enkele uit het Duitse grensgebied. 

Ook is er weer aandacht voor hoe internet als bron van informatie gebruikt kan worden bij genealo
gisch onderzoek. 

De Contactdag wordt gehouden in het Cultureel Centrum 'De Bron' , de voormalige kerk op de hoek 
Buitenschans-Ruurloseweg. Bezoekers zijn welkom van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is evenals de 
vorige keren weer gratis. 

Deze Contactdag wordt gezamenlijk georganiseerd door de volgende organisaties: 
• Oudheidkundige Vereniging Groenlo; 
• Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Achterhoek en Liemers; 
• Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderij onderzoek ( os GB) 

Nieuwe leden 
Commercieel gebruik van de gegevens is niet toegestaan. 

108397 Genealogische vereningingThales, Ida Wassermanstraat 20, 7558 RM Hengelo ov 
131027 Dhr.B.M.A. van den Heuvel, Nieuwlichtstraat34,3552 GZ Utrecht 
131028 Mw. A.M. Dekker-van der Does, Van Soutelandelaan 103, 2597 EX Den Haag 
131029 Dhr.F. Godschalk,Amstelstraat 87, 3522 CP Utrecht 
131030 Dhr.A.A. Arendonk, Achterweg 27, 4161 BA Heukelum 
131031 Dhr. F.J. Schip, Postbus 226, 1380 AE Weesp 
131032 Mw. M. Berger-van de Eng, Prinses Irenelaan 71, 1911 HV Uitgeest 
131033 Dhr.W. Speentjes, Pastorijstraat 12, B-3130 Betekom Belgie 
131034 Mw.C.P.M.B. de Zeeuw-vd Wiel, Van Meijersstraat 20, 9061 cw Giekerk 
131036 Dhr.A. Reinders,Jacob Obrechtstraat 67, 1071 KJ Amsterdam 
131037 Dhr.G. van Vulpen, Undinestraat47, 3816 Ge Amersfoort 
131038 Dhr.W.D. Schaapherder, Westkade 309, 1273 RLHuizen 
131039 Mw.J.C. Seltenrijch-van Wilgen, Oudendijk 53, 4285 WH Woudrichem 
131040 Dhr.F.J. Botman, Troelstralaan 57, 1067 MXAmsterdam 
131041 Mw.J. Maliepaard-de Geus, Alver 61, 3356 EM Papendrecht 
131042 Dhr. F. W. Weinbrecher, Pin1pelmcesstraa t 15, 182.6 KR Alkmaa r 
131043 Dhr.W.J. de Bruin,} Dixlaan 9, 2104 CE Heemstede 
131044 Mw.M. van Poortvliet-Gorissen, Jan Snouckstraat 18, 4209 cc Schelluinen 
131045 Dhr.J. van Poortvliet,Jan Snouckstraat 18, 4209 cc Schelluinen 
131047 Mw.E. Ravenhorst-Does, Klavermeent 34, 1218 AM Hilversum 
131046 Dhr. H. Ravenhorst, Klavermeent 34, 1218 AM Hilversum 
131048 Mw.M. Oudt, Burg Kooiman weg 1093, 1444 CL Purmerend 
131050 Dhr. B.J. Bouman, Aquamarijnstraat 475, 9743 PL Groningen 
131051 Dhr. C.A. Schuckink Kool, Lyceumlaan 8, 3707 EC Zeist 
131052 Mw.M.D. Rehorst, Hoofdstraat 80, 2861As Bergambacht 
131053 Mw. B.H. Bakker-Gerritsen, Westervoortsedijk 80, 6827 A v Arnhem 
131054 Dhr.K.G. Bakker, Westervoortsedijk 80, 6827 AV Arnhem 
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131055 Mw.S. Huijsing, Madrid weg 44, 1334 os Almere 
131056 Dhr.B.A.J. Harink, Van Dieststraat 8, 7631 DE Ootmarsum 
131057 Mw.A.C.M. Ligthart-Akkermans, Giethuiserf 15c, 4901 NC Oosterhout NB 
131058 Mw.C.P. Groep-Schuurman, Kleine Beer 107, 1562 VG Krommenie 
131059 Dhr.H. Blok, Van Riemsdijkgaarde 38, 3981 XG Bunnik 
131060 Dhr.F.W.K.M. van Dooren, Gerdastraat Bo, 7555 vzHengelo ov 
131061 Mw. T.G.E. Hilkes, Eikeboom 65, 4101 VB Culemborg 
131062 Dhr.E. Nieuw laar, Carolinen 13, 3524JH Utrecht 
131063 Dhr.J.G. Tolboom, Kamperfoeliezoom 29, 2353 RRLeiderdorp 
131064 Dhr.W. Spoelder, Zijkanaal H Weg 20, 1037 RP Amsterdam 
131065 Dhr.G.A.M. Panken,Jegerinkhorst 29, 7531 VP Enschede 
131066 Dhr.W.C. F. Dijt, De Q).laylaan 60, 5361 KS Grave 
131067 Dhr.W.J.A. Kellner,Johann Sebastiaan Bachlaan 121, 2264 wc Leidschendam 
131068 Dhr.A. P.M. Rij pers, Bijsterveld 43, 4902 ZN Oosterhout NB 
131069 Mw.A.A.M. Vries-van Poorten, Nieuwendammerdijk38, 1025 LN Amsterdam 
131070 Dhr.Z. de Bruin, Schaepmanstraat 5, 4191 HL Geldermalsen 
131071 Mw.G.M.M. Schouwe-Schouten, Ringbalk 50, 1687TvWognum 
131072 Mw. C.W. Schmidt, Kraanvogel 7, 3435 VE Nieuwegein 
131073 Dhr.D.J.J. Sutherland, Oraxon Combe QQ033 Diptford Devon TQ97N A, u.K. 
131074 Dhr.M. de Graaf, Kollumerlandstraat 20 4051 GX Ochten 
131075 Mw.A.C. de Graaf-Uidam, Kollumerlandstraat 20 4051 GX Ochten 
131076 Mw.A.L. Kutschruiter-Loman, Eland weg 57 8255 RH Swifterbant 

Agenda 
9 sept. 14.00 uur.Afd. Twente 

Parkhotel, Hengelosestraat 200, Enschede. Spreker: de heer J. Kamermans. Onderwerp: 'Boe
delinventaris als historische bron' 

9 sept. Open Monumentendag. Info: www.openmonumentendag.nl 
12 sept. 20.00 uur. Afd. West Noord-Brabant 

De Wegwijzer, Steendorpstraat z, Breda. Spreker: Ir. J. Weyts. Onderwerp: 'Getijde-watermolen 
in Bergen op Zoom' 

12 sept. 19.30 uur.Afd.Apeldoorn en omstreken 
Wijkcentrum De Stolp, Violierenplein 101, De Maten. Spreker: de heer H. Kaal. Onderwerp: 
De totstandkoming van 'Het verhaal van Kaal' 

13 sept. 19.30 uur. Afd. Hollands Noorderkwartier 
't Trefpunt, Louise de Colignystraat zo, Alkmaar. Onderwerp: 'Stamboomonderzoek voor begin
ners en gevorderden'. 'Verzamelingen Verenigingscentrum, microfiches van de Mormonen e.d.' 

14 sept. 20.00 uur. Afd. Delfland 
Kerkelijk centrum Delfgauw, Zuideindseweg 7, Delfgauw. Spreker: mevrouw E. van Schaick
Banning. Onderwerp: 'Hoe maak ik een familieboek?' 

16 sept. 14.00-16.00 uur. Afd. Amersfoort en omstreken 
Restaurant Oud Leusden, zaal Treekerhof, Vlooswijkseweg 1, Leusden. Contactmiddag: 'Wat 
hebben de NGv-afdelingen het Verenigingscentrum te Weesp haar leden te bieden?' 

19 sept. 20.00 uur. Afd. Kwartier van Nijmegen 
'De Schakel', Archimedesstraat 9, Nijmegen. Spreker: de heer J. Kamermans. Onderwerp: 
'Boede/inventaris als historische bron' 

zo sept. 20.00 uur.Afd.Amstelland 
De Pelgrimskerk, van Boshuizenstraat, ingang Backershagen 12. Spreker: de heer A.H.G. Ver
ouden. Onderwerp: 'Belastingen en het belang voor genealogisch onderzoek' 

zo sept. 20.00 uur. Afd. Groningen 
Groninger Archieven, Cascade plein 4, Groningen. Spreker: de heer J. Oldenhuis. Onderwerp: 
'De gilden in de stad Groningen' 

zo sept. 19.30 uur. Afd. Rotterdam en Omstreken 
Grote Zaal Gemeentearchief, Hofdijk 651, Rotterdam. Spreker: de heer B. de Keyzer. Onder
werp: 'Kastelen in de Krimpenerwaard' 

29 sept. 20.00 uur.Afd. Den Helder en omstreken 
Maranathakerk, Vijzelstraat 73, Den Helder. Spreker: de heer H. van Schie. Onderwerp: 'Het 
Grootboek der Nationale Schuld' 
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Klaas Drupsteen deelt prijzen uit in het kader van 
de jongerenwedstrijd 

Tijdens de jubileumviering van de NGV op zaterdag 13 mei 2006 in Utrecht heeft Klaas Drup
steen, tv-presentator van 'Goedemorgen Nederland', de winnaars van de wedstrijd 'vertel je 
eigen familieverhaal' voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar bekend gemaakt. 
De jury, bestaande uit mevrouw H. van Beek-Tieland en de heren: O.J.A.M.J. Dierckxsens, 
G. Goorman, H. Hilhorst en T.H. van Veen, heeft uit de twintigtal inzendingen een selectie 
gemaakt op basis van genealogie, originaliteit, onderbouwing en uitgebreidheid. 

De eerste prijs, een geldprijs van € 250,- is tweemaal uitgereikt en ex aequo gewonnen 
door: 

1. Sanne Antonissen, te Giethmen, vijftien jaar oud, met een werkstuk, getiteld: 'Wie zijn 
mijn voorouders. Genealogie familie Antonissen-Herbrink 1800-2006', Giethmen 2006, 58 pagi
na's, geïllustreerd, geen index, over haar familie in de provincie Zeeland; en 

2. Hanneke Ridder, te Roden, vijftien jaar oud, met een werkstuk, getiteld: 'Vijf generaties 
Ridder, Roden 2006, 19 pagina's, geïllustreerd, geen index, over haar familie op Ameland. 
Haar grootvader heeft een eigen busmaatschappij gehad. 

De prijswinnaars van de derde en vierde prijs, Nadine Burger en Sandrijn Swarts, waren 
helaas niet aanwezig, maar de prijs, elk honderd euro, is nageleverd. 

Na de uitslag maakte de jury bekend dat een extra categorie familiewapens is geïntroduceerd. 
Wat was het geval? 

Onder leiding van docent tekenenJolijn Hendriks hebben haar en andere leerlingen een zelf 
ontworpen familiewapen ingezonden. In haar woonplaats Goes vond ze de folder van de wed
strijd in de bibliotheek en het leek haar wat om de leerlingen van het Groen College te Goes 
zelf een wapen te laten ontwerpen, te tekenen en in te kleuren. Uiteindelijk hebben honderd 
kinderen meegedaan. Klaas Drupsteen overhandigde de zes prijswinnaars een geldprijs van 
€ 50,- en wel aan (in alfabetische volgorde): Jaap Betting, Kevin Drijdijk, Koos Koopman, 
Laura Pommier, Nick Schauwenaar en Yannick de Vliegere. 

Alle prijswinnaars worden van harte gefeliciteerd met de behaalde prijs. Het totaalbedrag 
van de prijzen is door één van de NGV-leden belangeloos beschikbaar gesteld. Het doel van de 
wedstrijd was om de jeugd belangstelling voor genealogie op te wekken en om vooral verder 
te speuren. Alle werkstukken en wapentekeningen liggen ter inzage in het Verenigingscen
trum te Weesp. 

Redactie Gens Nostra 

Klaas Drupsteen in gesprek met links Jolijn Hendriks, lerares tekenen, 
en Hendrien van Beek,jurylid; zittend links Jaap Betting, rechts Koos 
Koopman met z ijn vader en op de 

achtergrond een deel van het publiek, 
Utrecht 13 mei 2006 (foto G. van Beek 
te Bilthoven) 

Klaas Drupsteen overhandigt Hanne
ke Ridder de eerste prijs in de categorie 

Verhalen. Op de achtergrond jurylidHenkHilhorst, Utrecht 13 mei2006 
(foto G. van Beek te Bilthoven) 

Gens Nostra 61 (2006) 511 



Nieuwe versie GensDataPro 
DOOR BAS WILSCHUT 

Onlangs is een nieuwe versie van GensDataPro verschenen: 2 .4. Deze versie bevat in het kort 
de volgende nieuwe functionaliteiten ten opzichte van versie 2.2. 

Alternatieve namen en naamschrijfwijzen 
Het is nu mogelijk om (zoveel als men wil) alternatieve namen of naamschrijfwijzen aan per
sonen toe te voegen. Zodoende is het eindelijk mogelijk om bij dezelfde persoon zowel 'van 
Zoelen' als 'van Soelen' in te voeren. En dezelfde persoon kan nu dus ook de voornamen Ma
ria, Marijtje, Marijtie, Marretje etc ... toegekend krijgen. Het is per naamschrijfwijze mogelijk 
om te registreren in welke bron de naam op welke wijze is geschreven. Dit uit zich ook in de 
uitvoer: eventueel meerdere namen bij dezelfde persoon krijgen per naam een bronverwij
zing naar de bron(nen) waarin de naam op die wijze wordt geschreven. De alternatieve namen 
komen (indien u wenst) ook in de index. Zodoende vindt men Marretje van Soelen/Zoelen 
zowel bij de S als de Z. 

Coördinaten bij adressen 
In de nieuwe versie is het ook mogelijk om adressen van noorderbreedte en oosterlengte 
coördinaten te voorzien. Men kan deze coördinaten van internet halen of men klikt het be
treffende adres aan in één van de vele stadskaarten die zijn meegeleverd. Na alle adressen in 
een bepaalde stad te hebben aangeklikt, is het mogelijk een overzicht van die adressen in een 
(andere) stadskaart af te drukken. Bijvoorbeeld in een oude kaart van Blaeu. De coördinaten 
worden geregistreerd op 1/100 graadseconden, wat neerkomt op ongeveer 30 centimeter. 
Oude kaarten zijn zodanig bewerkt dat vervormingen worden gecorrigeerd bij het plaatsen 
van de adressen in de kaart ( zie voorbeeld van Delft). 

Tot slot 
Wie 13 mei op de NGV dag in Utrecht is geweest, heeft een CD gekregen met 1200 kwar

Blaeu plattegrond Delft, uitdraai met daarop aangegeven 
zeven locaties, 2006 GensDataPro 2.4 
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tierstaten en een demover
sie van GensDataPro (2.3). 

Deze demo bevat helaas een 
kleine fout waardoor hij het 
niet doet. De oplossing is 
echter eenvoudig, dus wie 
deze demoversie wil pro
beren, kan voor de oplos
sing een e-mail zenden aan: 
h elpdesk @gensd atapro. nl. 
U krijgt daarna zo spoedig 
mogelijk antwoord. 

U kunt daar ook de nieu
we versie op CD bestellen ( € 

10,- inclusief porto in Ne
derland). 
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ruhrieA boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NGV: 

Papelaan 6, 1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend. 

Genealogie 
J.C.W. Broersen, 100 jaar Köster. De lange reis 
over het Tüöttenpad naar het Ritsevoort, Alkmaar 
2004, 124 pp. ill. + index. 

Voor echte Alkmaarders zal de naam Köster 
net zo'n bekende klank hebben als C&A voor 
de rest van Nederland. Naast het feit dat de 
firma Köster al een eeuw in Alkmaar een 
kledingzaak heeft (maar in feite al een eeuw 
langer in kleding handelt), deelt het met de 
familie Brenninkmeijer de gemeenschappe
lijke afkomst uit het Duitse Mettingen. Wie 
de link met C&A nog niet heeft gelegd: de 
broers Clemens en August (C&A) Brennink
meijer zijn de grondleggers van het concern 
waartoe C&A heden ten dage behoort. Ten 
slotte zijn de Brenninkn1eijcrs ook nog eens 

verwant aan de familie Kösters. Naast werke
lijk fantastische afbeeldingen geeft dit boek 
een zeer goed beeld van de manier waarop 
de 'fi j ndoekspoepen' vanuit Duitsland in N e
derland hun waren probeerden te verkopen. 
Het boek is een goed voorbeeld hoe genea
logie en bedrijfsgeschiedenis prima hand in 
hand kunnen gaan. 

Gens Nostra 61 (2006) 

B. Grothues, De Magna Domo. Genealogie en ge
schiedenis van de familie Grothues, Hoensbroek 
2005, 84 pp. ill.; ISBN 90-802858-7-0. 

De naam in de titel verwijst naar een 13< eeuw
se vermelding van een zekere Conradus de 
Magna Domo, wiens naam vertaald: Groot
huis oplevert. De familienaam Grothues be
tekent uiteraard eveneens Groot-huis. Stam
vader is een zekere Johan Gerhard Grothues, 
die in Hörstel in 1785 werd geboren. Zijn 
zoon Johann HenrichJoseph Grothues (1819-

1882) trok met zijn gezin naar Nederland. 
Van daaruit verspreidde de familie zich over 
heel Nederland. Niet elke tak is uitgewerkt. 
Zo trouwde de schipper Bernhard Henrich 
Grothues (1846) in 1874 te Oldemarkt uit 
welk huw elijk nageslacht is geboren. 

A.C. van ' t Hoog, Genealogie van een Zuid-Hol
lands geslacht Van 't Hoog, Maarssen 2004, 144 
pp., ill. + index (verkrijgbaar à€ 21,80 bij de 
auteur). 

Er zijn meerdere geslachten Van ' t Hoog 
in Nederland. Drie hebben hun oorsprong in 
Zuid-Holland, waaronder het hier bespro-
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kene. De eerste generaties voerden de naam 
Vlieguit( of varianten) aantoonbaar, vanaf be
gin 17' eeuw. De nakomelingen van de in deze 
genealogie met generatie I aangeduide Bas
tiaen Gijsbertsz (ca. 1650-ca. 1713) noemden 
zich Van 't Hoog. Bastiaen woonde namelijk 
ruim 30 jaar met zijn gezin op een pachtboer
derij 't Hoog onder N ederslingeland. 

P. Huurman, Familiekijker Pons, Bergschen
hoek 2005, 41 pp. ill. 

Een eenvoudig uitgegeven genealogie met 
als groot doel het vastleggen van de fotografi
sche gegevens van de familie Pons. De oudste 
generaties zijn woonachtig te Rhoon, waar 
Crijn Pons in de tweede helft van de 16' eeuw 
werd geboren. Aan het eind wordt een aantal 
familieverhalen beschreven. 

L. ten Kate en M. ten Kate, Het Vriezenveense 
geslacht Ten Kate, Teteringen 2005, 159 pp. + 
DVD, ill. + index. 

514 

Vanwege een reünie zag deze uitgave het 
licht. Over de Ten Kate's is reeds het een en 
ander beschreven in het verleden. Het blijft 
aardig om te lezen over de sigarenhandel 
Ten Kate in St. Petersburg, waar de tsaar 
persoonlijk zijn sigaren haalde. Wat buiten
gewoon aardig is, is de bijgeleverde DVD, 
waarop onder meer bewegende beelden in 
kleur over een bruiloft in het midden van de 
vorige eeuw en vele foto's van familieleden. 
Klein minpuntje (maar dat is persoonlijk), 
dat alle personen tot en met de laatste ge
neratie voortdurend met patroniem worden 
vermeld, waardoor vreemde combinaties als 
Puck Ceesdr van de Bovenkam p of Sanne Ro
bertus-Everhardus Theodorusdr ten Kate. 

J. W. van Maren, Het geslacht Zoudenbalch, in 't 
Sticht zeer bekend, Scherpenzeel 2005, ca 160 
pp., ill. + index. 

Het geslacht Zoudenbalch, 
in 't Sticht zeer bekend 

J.W. van Maren 
2005 

De genealogie Zoudenbalch is eigenlijk 
slechts een bijlage bij de doctoraalscriptie die 
de auteur schreef in het kader van de Open 
Universiteit. Het eigenlijke onderwerp van 
de scriptie betreft de positie van de familie 
Zoudcnbalch in Utrecht vanaf de 13° eeuw 

en hun betekenis voor de stad. Naast Zou
denbalchs die zich altijd als zodanig noem
den, waren er ook naamgenoten, die ook wel 
onder de naam Van Damassche voorkwa
men. Uiteraard waren er naarnaast Van Da
massche's, die geen Zoudenbalchen waren. 
Kortom, een lastige puzzle, die een aanvang 
neemt in de 13' eeuw als de broers Frederik en 
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Hubert (mogelijk zonen van Peter) Zouden
balch worden vermeld. De familie was aan
zienlijk en bracht vele bekende figuren voort. 
De familie stierf echter rond 1750 uit met de 
vijftiende generatie: luitenant Allard II Ever
hard Herman Zoudenbalch (1700-1743) en 
zijn twee niet bij name bekende kinderen uit 
de zestiende generatie, een zoon (1741-1747) 
en een dochter (1743-voor 1752). 

E. Pasker, Genealogie Pasker, Hoogland 2005, 
240 pp., ill. + index; ISBN 90-9017324-2 (ver
krijgbaar à € 20,-, excl. porto, bij de auteur, 
erikpasker@tiscali.nl). 

Nabij Lichtenvoorde liggen de erven Klein 
Pasker en Groot Pasker en daar moet ook de 
oorsprong van de naam worden gezocht. 
Stamvader van RK-geslacht is de klompen
maker Jan te Passche, die omstreeks 1700 zal 
zijn geboren. In de derde generatie verlaten 
enkele leden van dit geslacht de Achterhoek 
en vestigen ze zich in Hoogland. Aardig de
tail is, dat één van de bruidegommen van het 
eerste homohuwelijk dat in Nederland offi
cieel werd gesloten, in 2001, een Pasker is. 
Het hele boek is voorzien van aardige details 
over de verschillende familieleden, op diver
se manieren belicht. Ook een hoofds tuk over 

'zwarte schapen' ontbreekt niet. 

S. Sanders, A. Wessel en P. Sanders, De familie 
Wessel, Wassenaar 2005, 300 pp. ill. + index. 

Een genealogie opstellen van een Joodse 
familie is geen sinecure. De naamgeving is 
lastig en veel families zijn weinig honkvast. 
Toch is het gelukt de familie Wessel terug te 
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voeren op een zekere David Davids, die rond 
1700 trouwde met Rachel Wessel. Zoon Wes
sel Davids trouwde twee maal. Zijn weduwe 
liet in 1811 (hoogbejaard) de familienaam Van 
Wessel registreren, maar het tussenvoeg
sel 'Van' is in akten verder niet meer aange
troffen. De familie Wessel heeft net als alle 
andere Joodse families zwaar geleden in de 
Tweede Wereldoorlog. Toch is dit boek geen 
boek dat alleen daarbij stilstaat. Het staat na
melijk vol met allerlei aardige en bij vlagen 
zelfs intieme zielenroerselen van familiele
den. Daarnaast zijn de samenstellers er in ge
slaagd vele foto's bijeen te krijgen, waardoor 
het werkelijk een waardig familieboek is ge
worden. 

D.A. Simons-Overing, Coen - Coenen - Koene. 
Een geslacht uit Geertruidenberg, Deventer 2005, 
278 pp., ill. + index. 

Genealogisch onderzoek naar de familie 
Coen en naamsvarianten is gezien het feit dat 
de naam (tevens) een patroniem is, een lastige 
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klus. Maar het resultaat mag er zijn, met een 
stamvader die in het tweede kwart van de 16' 

eeuw werd geboren. De naam van de stamva
der was Jan Jan Roeloffs en hij zal omstreeks 
1570 gehuwd zijn met Celiken Joosten. Uit 
dit huwelijk werden twee zonen geboren:Jan 
Jan Roeloffs enJoostJan Roeloffs. In de derde 
generatie raakt het versteende patroniem 
Roeloffs in onbruik en komt de naam Coen 
en varianten als familienaam naar voren. Wat 
navolging verdient, is het vermelden van 
de akten in extenso en dat in een grijskader. 
Hierdoor kan de snelle lezer de grijze vlak
ken overslaan, maar kan de meer geïnteres
seerde lezer de bronnen snel nagaan. 

A.G.M. Wanders, Wanders in Nederland en 
Duitsland, Naarden 2005, 288 pp., ill. + index; 
ISBN 90 6455 475 7 (€ 40,-, excl. porto, ver
krijgbaar bij de auteur, agmwanders@zon
net.nl). 

Al eerder (in 1982, 1986 en 1989) zijn er uit
gaven verschenen over verschillende families 
Wanders. In dit boek zijn verschillende fa
milies (1n.i. ten onrechte aangeduid als tak

ken, als ware er een familierelatie) bijeen ge
bracht. In totaal zijn het er meer dan vijftien, 
zodat niet alle stamvaders hier kunnen wor
den vermeld. De families stammen uit het 
hele land (Drenthe, Gelderland, Amsterdam, 
Friesland etc.) en deels in Duitsland. 
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Parenteel 
M. Jongsma, Familieboek Kanninga/Canninga 
uit de Groninger en Drentse veenkoloniën, Schoorl 
2005, 208 pp., ill. + index; ISBN 90 6455 485 4. 

Stamvader Harmen Geerts Kanninga zal in 
het Drentse Odoorn geboren zijn rond 1735. 
Doopboeken zijn door een brand verloren 
gegaan, dus de kans om verder terug te gaan 
zijn minimaal. Hij trouwde te Veendam in 
1762 met Harmke Coenraads wier wortels in 
Duitsland liggen. Overigens werd Harmen 
Geerts vanwege zijn beroep (molenaar) ook 
wel Mulder genoemd. Een deel van de fami
lie noemt zich Kanninga, een ander deel Can
ninga. Het boek is niet zuiver een parenteel, 
maar er zijn wel vaak ook in vrouwelijke lijn 
afstammingslijnen vervolgd. 

T. Kok-Bijma, P. van der 
Meulen, G. Postma en R. 
Bijma, Bijma. Voor- en na
geslacht van Uijlke Rijkles 
Bijma en Lutske Bonnes de 
Boer uit Ureterp, Drachten 
2005, 464 pp. ill. + index 
(verkrijgbaar à € 62-, 
excl. porto, bij de auteur 

tkokbijma@planet.nl). 
Het in de titel van dit 

boek genoemde echtpaar 
Uijlke Rijkles Bijma en 
Lutske Bonnes de Boer 
gaven elkaar het jawoord 
op 6 augustus 1812 te 
Ureterp. Uit hun namen 
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is niet direct op te maken dat zij volle neef 
en nicht zijn: hun vaders waren broers! Van 
beide echtgenoten gaat de stamreeks dan ook 
terug op de meester molenaar Rykolt Uilkes, 
die in 1651 te Heerenveen in het huwelijk trad 
met Roelofke Gerryts. Bijzonder is, dat diens 
zoon Uilke Ryckles en diens kleinzoon Rij
ckle Uilckes op 18 juni 1686 samen worden 
gedoopt. Is het boek met betrekking tot de 
generaties voor 1812 opgesteld als stamreeks, 
de generaties vanaf 1812 worden als paren
teel behandeld. Hierdoor neemt het aantal 
behandelde familienamen enorm toe. 

Kwartierstaat 
J. Schuurman van 
Rouwendal, Kwar
tierstaat Schuurman 
van Rouwendal, Ede 
2005, 85 pp., ill. + 
index. 

De samengestel
de geslachtsnaam 
Schuurman van 

Rouwendal is nu zo'n 200 jaar oud, aange
zien de eerste met die naam Gerrit Schuur
man van Rouwendal in 1804 te Barneveld 
werd gedoopt als zoon van Johannes Lam
bertus van Rouwendal (1772-1836) en Anna 
Elisabeth Schuurman (1769-1837). De oudste 
generaties in deze kwartierstaat gaan terug 
tot de 15c eeuw. In de vierde generatie zijn 
de namen van de kwartieren: Schuurman van 
Rouwendal/Hazeleger, Van de Pol/Van Beek, 
Bleijenberg/Van de Kraats en Schoeman/ 
Budding. 

Stamreeks 
F. Thoones-Kingma, Mijn voorouders Kingma, 
Culemborg z oos, 6 3 PP· ill. + index; ISBN 

90-810119-1-X (verkrijgbaar door overmaking 
van € 9,50 (incl. porto) op giro 118143 t.n.v. de 
auteur). 

De naamreeks Kingma is leidinggevend 
voor deze stamreeks, die deels via mannelijke 
en deels via vrouwelijke lijn is vererfd. Hoe
wel in de inleiding wordt aangegeven, dat 
volgens de auteur voldoende aannemelijk is 
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Mija Vooroaders Kuigma. 

T\o•eeui...,.nin 
Oottdon&cnidcel(1650• 1t15O), 

Htlcemdn 
11elpbfft'Mlttl(1850•1ll50), 

Jl.TbOQmu•Kfngma 

gemaakt dat Bernardus Johannes Kingma 
een afstammeling is van de in 1514 vermelde 
Jelle Kingum op Kingma-state te Zweins bij 
Franeker, begint de reeks pas bij de hierbo
ven genoemde Bernardus. Via diens dochter 
Trijntje wordt de lijn vervolgd. De naam ver
dwijnt enkele generaties ( of lijkt enkele ge
neraties te verdwijnen) om uiteindelijk rond 
1800 weer te verschijnen. 

H. Zanting, Zanting in Zuidwolde, derde deel, 
Maartensdijk 2005, 96 pp. ill. + index (ver
krijgbaar door overmaking van€ 8,oo (incl. 
porto) op giro 349088 t.n.v. de auteur). 

.. .. 
~ ~ nting .. .. 

In .. 
.aluïdwolde .. .. .. .. 
;.ui:::-;,;r -✓----.. .. L?,:;'.)c ç,,... - • 9, ê 011-.. _. a _,...&- :.,,., ...,,, 

~ ' . _?_:'1"":::)-,-7'. ,R,C:l. .. Derde deel .. 
"" VOOROUDERS 

"" bewijs, hypothese, 

~ wederwa&rdigheden 

i" """-.. ... 
Reeds eerder verschenen van de auteur kleine 
handzame boekjes over zijn voorouders. Zan
ting heeft de enerzijds de pech, dat Zuidwol
de in Drenthe vanwege brand in het verleden 
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tot de moeilijker gemeenten behoort en an
derzijds geluk dat de naam lokaal gezien tot 
de oudste en aanzienlijkste namen gerekend 
moet worden. In dit boek gaat hij per genera
tie de familienaam vervolgen en ook Zanting 
ontkomt niet aan het feit, dat familienamen 
in sommige gevallen in vrouwelijke lijn zijn 
doorgegeven. En dat gegeven wordt in de 
hogere generaties te gemakkelijk terzijde 
geschoven. Als het eenmaal is gebeurd, dan 
kan het ook vaker zijn gebeurd. De hogere 
generaties zijn ietwat speculatief, iets wat de 
auteur overigens ook wel toegeeft. Boet het 
daarmee aan waarde in? Niet echt, omdat het 
goed is, dat gegevens op een rij worden gezet 
en (opnieuw) tegen het licht worden gehou
den. Er blijft nog voldoende te onderzoeken 
over voor een vierde deel inzake de familie 
Zanting. 

Biografie 
S. Boef - van der Meulen, Het verhaal van Jan 
en Jans. Uit het brievenboek van].]. van Coeverden 
(1829-1909), Capelle aan den IJssel 2005, 95 pp. 
ill. (verkrijgbaar door overmaking van € 15 

(incl. porto) op giro 1356089 t.n.v. de auteur). 

Een verhaal van vallen en opstaan, van liefde 
en dramatiek. Dat is kortweg de samenvat
ting van de inhoud van dit boek.Jan van Coe
verden zal en wil zijn Jans je van der Meulen 
hebben en al duurt het negen jaar, hij krijgt 
haar. Het verhaal speelt zich af in Den Haag, 
waar Jan van Coeverden aanvankelijk moeite 
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heeft de touwtjes aan elkaar vast te knopen, 
maar zich later, als directeur van de IJzergie
terij, gaat verkeren in de betere kringen van 
vrijmetselaars, waaronder prins Frederik, de 
broer van koning Willem II. Het geheel wordt 
verlucht met meerdere vaak zeer oude foto's. 

Archiefinventaris 
Y. Bos-Rops, M. Bruggeman en E. Ketelaar, 
Archiefwij'zer. Handleiding voor het gebruik van 
archieven in Nederland, Bussum 20053, 165 pp., 
ill; ISBN 90 6283 4744. 

Hoewel oorspronkelijk bedoeld voor studen
ten HBO en WO, heeft dit boekje zijn nut ook 
voor de 'gewone' onderzoeker bewezen. In 
de derde druk, herzien en vernieuwd, komen 
enerzijds de traditionele zaken als het archie
fonderzoek an sich aan bod, en anderzijds 
de mogelijkheden en gevolgen van moderne 
media als internet. Bronnenonderzoek, pale
ografie staan naast de Wet Bescherming Per
soonsgegevens en de Archiefwet. Al met al 
een zeer nuttig hulpmiddel voor iedereen die 
archiefonderzoek gaat doen of dat al doet. 

CdG 

Aanwinsten 
G.H. Blaauw, Genealogie Sixma Siksma, Mon
nickendam 2005. 
L. Cusell, De familie Cusell in Nederland sinds 
eind 18e eeuw en verspreiding van de familienaam 
Kusel(l) (op verschillende wijzen geschreven), Ter
vuren 2004. 
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rubriek periodieken 
Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek 
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Be
stellingen, p/a Papelaan 6, 1382 RM Weesp (gaarne met vermelding van de volledige referen
tie). De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken 
worden niet uitgeleend. 

Enkele gebruikte afkortingen: aan v.= aanvulling( en), afk.= afkomstig, afl.= aflevering, corr. 
= correctie(s), corr.-adres = correspondentie-adres, exm. = ex matre, gen.= generatie(s), jg.= 
jaargang, kwst. = kwartierstaat, kwn. = kwartieren, verv. = vervolg. 

Nederland 
Archieven blad, jg. 110, nr. 1, febr. 2006. De archie
fervaring van Mathilde van Geem [onderzoek naar 
het leven van Eljakim Alvares Vega, 1846-1927, 
voorzanger Portugees-Isr. Gemeente te Amster
dam]; Spaarnestad Fotoarchief ontsluit al zijn col
lecties; Oude familiedocumenten ondergebracht 
bij Haags Gemeentearchief [Moons, Van Per
sijn]; Archief Heilig Kerstmisgilde naar Noord
Hollands Archief; R. van Bragt: Het archief van de 
Rotterdamse Raad voor de Kinderuitzending ge
ïnventariseerd; J. Tieleman: KIT zet kaartcollectie 
op internet [Koninklijk Instituut voor de Tropen]; 
A. Overmars: Het geheugen van de samenleving 
is toe aan revisie ['RHC's bevinden zich in een 
identiteitscrisis en de archiefbezoeker is de weg 
kwijt']; H. Strijkers: Een nieuwe toekomst voor de 
Archiefschool?; I. Zandhuis: Honderd jaar H. de 
Vries Boeken in Haarlem [Hendrik de Vries begon 
in 1905 een handel in nieuwe en oude boeken]; H. 
Strijkers: Voor het voetlicht: Jo Jamar, oud-voor
zitter KVAN en oud-directeur Het Utrechts Ar
chief [geb. Sittard 1944]. 

Idem, nr. 2, maart 2006. P. Sijnke: Hoe een bak
ker uitWestcapelle brodeloos werd [Pieter Corne
lis Hendrikse, 1786]; Speurtocht naar onbekende 
brieven van en aan Willem Witsen [1860-1923]; 
E. van. der Doe: Metamorfoze subsidieert conser
vering van archieven van nationaal belang [nati
onaal programma voor behoud van papierenerf
goed]; A. de Jong: Digitaal erfgoed: paradigmaver
schuiving of 'business as usual'? ['wat moeten we 
gaan bewaren van de nieuwe online-documen
ten; de websites, de blogs, de nieuwsgroepen en 
de games? Welke rol en verantwoordelijkheid 
hebben de bestaande erfgoedinstellingen in 
het behoud van deze materialen .. .' enz; verslag 
UNESCO-conferentie over het selectievraagstuk]; 
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Amerika's beroemdste Nederlander, een biografie 
van Hendrik Willem van Loon [geb. Rotterdam 
1882]; Voor het voetlicht: Douwe de Graaf, Di
recteur Regionaal Historisch Centrum Limburg 
[geb. Utrecht1953]. 

Arent thoe Boecop, nr. 80, dec. 2005. R. Rutte: Over 
de aanleg van de nieuwe stad Elburg omstreeks 
1400; W. van Norel: De oude smederij aan de Sme
destraat [in 1653 bewoond door Gerrit Ysebrand
sen, stamvader van de familie Hoefhamer; eige
naar in 1664 was Sticker Feith; smid in 1725 was 
Harmen Barnevelt, die tr. Oldebroek 1720 Jan
netje Everts, weduwe van de vorige smid. Smids
baas Hermanus Hagens (geb. Vorden) tr. Elburg 
1815 Roelofje van Hulzen; Willem de Gunst (geb. 
1822) kocht in 1862 de smederij, die een eeuw lang 
in de familie zou blijven; Naamlijst van schippers 
die een brandijzer bezaten]; Idem: De familie Ter 
Linden en hun Elburgse verleden [de overgroot
vader van de bekende predikanten-broers was 
Gerrit Ant.Joh. ter Linden (Nijmegen 1842-1907), 

~ 

thoe Boecop 
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muziekonderwijzer en kerkorganist te Elburg, tr. 
Brunetta Termeer(geb. Gent/Nijmegen 1840)]; W. 
Deetman/'\,IT. van Norel: De Valom en de Valumme. 
Over de herkomst van een Elburger bijnaam ... 
[boerderij naam, die de bijnaam werd van de fami
lie Deetman; bewoningsgeschiedenis, o.a. Van 
Olst, Eibrink, Haze, Zoet, Westerink, Hoeve, 
Deetman]; Toneelvereniging De Poortwachters; 
]. Broekhuizen: Hendrikje van Triest, dienstbode 
in Den Haag, Haarlem en Oldebroek [geb. Elburg 
1892 ( exm. Westerink), tr. 1915 Jacobus Broekhui
zen, visser]; Verleden in beeld: logement en stal
houderij in het centrum van Elburg. 

Arneklanken, jg. 10, nr. 4, dec. 2005. L. van Belzen: 
De familie Schets in Arnemuiden [18e-2oe eeuw]; 
Verv. Aspecten van het economisch en maatschap
pelijk leven van Arnemuiden vanaf circa 1550 (21). 
De roerige jaren vanaf het rampjaar/het dubi
euze optreden van Jan Goewijn (1); Verv. Kerke
raadsnotulen (8) [1585]; J. Adriaanse: Ds. Jacobus 
van Miggrode, predikant te Arnemuiden (1608-
1625); J. de Ridder: De visleurders en visleursters 
van Arnemuiden. Leurderslijst vanaf ca. 1930; P.J. 
Bos: Het langdurig verblijf van ds. J. Wanrooij te 
Arnemuiden (1825-1839) tot zegen voor Nicolaas 
Stroosnijder [Jacob Wanrooij (geb. Doetinchem 
1774), tr. Bruinisse 1805 Tannetje de Waal (exm. 
van Blois). Nicolaas Stroosnijder (geb. Arnemui
den 1778; exm. Wisse), tr. 1798 Adriana Lavooij 
(exm. Harinck)]. Bijlage. Bewoners Arnemuiden 
1880. L. van Belzen: Waar woonden onze voorou
ders in 1880 (5) [adressen, namen (meest echtpa
ren), beroepen, opmerkingen] . 

Dwars Op. nr. 24, jg. 8, winter 2005. Voorhout: 
Saluut. Speciale aflevering als afscheidscadeau 
voor alle inwoners van Voorhout, dat opgaat in 
de gemeente Teylingen. E. van der Hoeven: Bur
gemeesters 1810-2005 [graaf van Bylandt, Soet
brood Piccardt, Visser, Van Olden, Terwee, De 
Kempenaer, Van Griethuyzen, Bulten, Berckel, 
De Graaff, Kolfschoten, Smolders, Stolwijk, Van 
de Wouw, De Goeij-Smulders, De Ronde]; Idem: 
Fusiepogingen niet alleen van deze tijd; A. Dwars
waard: Bollenteelt laatste 125 jaar beeldbepalend; 
Gemeentewerken in de tweede helft van de twin
tigste eeuw; Van Regt- naar Gemeentehuis; Oud 
Voorhout in beeld; Voorts bijdragen betr. Ge
meentelijke politiek, Gemeenteschool, Koos van 
der Poll [geb. 1918, oudst levende raadslid], de 
Volkstelling van 1839, Harry Standaert [geb. Oos
terhout 1923, gemeenteambtenaar], Verenigings
leven. 
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Eigen Perk. 25e jg., nr. 3, sept. 2005. E. Pelgrim: Hil
versumse fabrikeurs op handelsreis [Lambertus 
van der Heijden (1827-1890), in 1866 naar Duits
land en Scandinavië); M. van Aalst: Het verslag van 
een reis naar het Midden-Oosten in 1908 [door 
Tijmen Bijlard]. 

Idem, nr. 4, dec. 2005. G. Schutte: Armen- en 
ouderenzorg in achttiende-eeuws Hilversum; 
E. Pelgrim: Armen- en ouderenzorg in de negen
tiende eeuw; De Egelantier, De Boomberg en St. 
Carolushuis; E. de Paepe: Huisvesting van Hilver
sumse ouderen in de tweede helft van de twintig
ste eeuw. 

Genealogie (CBG), jg. 12, nr. 1, voorjaar 2006. 
A. van Noort: De Nederlandse Zouaven [ 1861-1870]; 
W. van der Most: Stamboomonderzoek voor en 
door iedereen. Nederlandse Genealogische Ver
eniging 1946-2006 [zie ook GN 39 (1984), pag. 
411 e.v.]; J. van den Borne: Brabantse bronnen in 
beeld. Een nieuwe fase in de digitalisering van 
genealogische bronnen; F. van Poppel: Demogra
fie en genealogie. Uw familiegeschiedenis en de 
bevolkingsstatistieken; Een verzoek in twintig 
dichtregels [het 'Geslagt-register van de maagt
schap Lenshoek']. 

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west
Noord-Brabant en de Bommelerwaard. 3oe jg., nr. 
1, maart 2006. H. Maliepaard/G.A. Klein: Genealo
gie Goers. 'Wortels van de familie Malipaard II' . 
[herziene genealogie; veel materiaal komt uit de 
archieven van Oudenbosch, waaruit ruim wordt 
geciteerd; 15e-18e eeuw; te Standdaarbuiten, 
Fijnaart, Zevenbergen]; B. van Rijswijk: Nogmaals 
Cornelis van Rijswijk [tr. Genderen 1744 Belia 
Confurius]; Verv. Een nieuwe tak aan de genea
logie Van Rijswijk [ te Haaren, Oisterwijk, Loon op 
Zand, Tilburg; 17e-19e eeuw]; G. van Genderen: Een 
tweetal families De Cock te Well en Slijkwell [16e-
18e eeuw]; Antw. Luckwell. 

Gens Data (afd. Computergenealogie; http://com
putergenealogie.ngv.nl; www.stamboom.nl), 
jg. 23, nr. 1, maart 2006. J. de Rooij: GensDataPro 
- hoe en wat [het maken van een back-up]; A. de 
Fouw: GensDataPro - hoe en wat 2 [het gebruik 
van GensDataPro gegevens op meerdere compu
ters; USB-geheugenstick]; Internet sneller, beter 
en minder duur; Antoinette de Fouw, onze nieu
we web-master; Finland en genealogie; Gens Di
git@@l [begraafbronnen]; De huidige visie over 
genealogische software; Het uitwisselen van ge
nealogische data. 
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Gens Germana (WGOD; secr.: dr. W.R. Wybrants 
Marcussen, Rooseveltlaan 191, 1079 AP Amster
dam; www.wgod.nl), jg. 32, nr. 1, maart 2006. H. 
Blaas-Hin: Waarom Thien Thijen werd [familie 
afk. van Lahn, Kreiz Hümmling]; A.M. Schönwet
ter: Familie- en voornamen [verwijst naar http:// 
wiki. genealogy.net/index. php/Kategorie: Famili
enname, resp.: ... Kategorie: Vorname, en: www. 
germanistik.uni-mainz.de];J. Kaldenbach: Hessen, 
ook al zo'n verwarrende deelstaat; A.G.]. Schröder: 
Liebe Mutter [aanhef van een brief, geschreven 
in 1877 door Anna Maria Schröder-Gersemann 
(geb. Ibbenbüren 1857)]; De 57e Deutsche Genea
logentag (2) [samenvatting van enkele lezingen]. 

Hasselt Historiael. jg. 22 (2005), 4e kw. P. Radema
ker: Het stenenspoor van een Bisschop [dijkaanleg 
door Gwijde van Henegouwen (Avennes); 1308]; 
H. Buit-Zie/man: Herinneringen aan de Tweede 
Wereldoorlog: de familie Van der Horst [Johan
nes Hendrik van der Horst (geb. Zwollerkerspel 
1900; exm. Holtrust) en zijn vrouw Reintje de 
Lange (geb. 1905; exm. Buter); tr. Hasselt 1927]; 
Uit de Meppeler Courant van 1955; A. Kroes: Ka
nis en Gunnink [stamreeks van Andries A.D. Ka
nis (geb. IJsselmuiden 1969; exm. Groeneveld; 
tr. Emmeloord 1991 Jeanet Gunnink) > Hendrik 
Dirks Canis tr. rond 1710 Albertje Willems. Stam
reeks van Jeanet Gunnink (geb. Creil 1967; exm. 
Douma) > Jan David Gunningh, sergeant van 
Bonn, tr. Kampen 1736 Sybilla Merchelbag/Mar
kelbach] . 

Historische Kring Loosdrecht, nr. 149, 32e jg., 
herfst 2005. Dirk Kroon ofwel Dunne Dirk [1917-
2001; interview uit 1990; tr. 1946 Elisabeth Pijl); 
Brand in Loosdrecht (5). Brandverslagen (1) [o.a. 
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in 1880 brand bij GerritTober, in 1881 bij Gijsbert 
van de Bunt, in 1899 bij H. van de Bosch]; Was
serij en blekerij Matthezing, Oud-Loosdrechtse
dijk 148 [Hannis Matthezing (geb. 1869) tr. Ril
letje Lamme ( over!. 1950 )] . 

Idem, nr. 150, 32e jg., winter 2005. D. Adelaar: 
Ernst van Leijden, 'heer van Muijevelt' (schilder 
Oskar Moritz ('Ernst') Leijden (1892-1969)); ]. 
Mol: Loosdrechtse bootbouwerijen. 1 [Willem Vis
ser (geb. Hoorn 1914), timmerman, botenbouwer 
sinds 1948, tr. Aaf Luttje (geb. Delfzijl 1919)]; B. 
de Ligt: Oud-Loosdrecht en de rest van de wereld 
[collectes t.b.v. het dorp Westerschelling (1666) en 
gereformeerden in de provincie Gèx/Frankrijk 
(1668)]. 

Historische Kring West-Betuwe (secr. : C.J. van 
Heuckelum, Abr. Kuyperweg 30, 4153 XB Beesd; 
contr. € 16,- p.j.; www.betuwegids.nl/historie), 
Mededelingen, 33e jg., no. 3, dec. 2005. Gelder
malsen, zo'n halve eeuw geleden; J. Groenendijk: 
Het einde van het geslacht De Cock van Neerij
nen. Een familiedrama [de kinderen van Johan de 
Cock (over!. voor aug. 1558; zoon van Hendrick) 
en Anna van Zevenbergen); Verv. Baksteenfabri
cage in de West-Betuwe, deel 2: Buurmalsen [Van 
Barneveld, Van Dam vanlsselt, Verstegen). 

Idem, 34e jg., no. 1, maart 2006. E. Terbijhe: Al
fred Tepe en de rooms-katholieke kerk van Bees d 

[Amsterdam 1840 - Düsseldorf 1920 (exm. Ster
neberg)); Verv. Baksteenfabricage, deel 3: Her
wijnen (de steenovens van Arie Jacobus Mijnlieff 
(geb. 1826) uit Ouderkerk a/d IJssel]; C. van Heuc
kelum: Het drama te Opijnen in 1929 [slachtoffers 
van kruiend ijs waren Geertje Ballegoijen-van 
Leeuwen en zoon en dochter, en C. Kleij]; R. van 
Maanen: Zalmvisserij in Haaften rond 1916. 
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Historische Kijk op Weesp (Historische Kring 
Weesp; secr.: mw. H.E. Eringaard, Ingelanden
straat 427, 1382 CM Weesp; e-mail: r.eringaard@ 
hetnet.nl), 21e jg., no. 1, sept. 2005. I. Kemperman
Wilke: De Centrale Ammoniakfabriek; H.J. Over de 
Linden: Een predikant in opspraak [Johannes van 
Wena, geb. Rhoon, predikant te Andijk, beroepen 
in 1742; d' Arrest, Thuret] . 

Idem, no. 2, maart 2006. Uit het Nederland
se woordenboek ca. 1775: Weesp; Nog eens: het 
stadsrecht [vertaling met uitleg] . 

Holland, 37e jg. (2005), nr. 4. W. Ettema: Boeren op 
het veen (1000-1500). Een ecologisch-historische 

,

1 benadering ['het gemengd bedrijf was tot in de 
zestiende eeuw ook op het veen nog zeer gebrui
kelijk']; H. Kaal: Verderfelijk vermaak. Het film-, 
toneel- en dansbeleid van de burgemeesters van 
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag tijdens de 
roaring twenties; M. Hell/A. Willemsen: Buiten
dijks [interview met Leendert Louwe Kooijmans 
(hoogleraar Europese prehistorie) over Holland]; 
De archievenman: Het Nederlands Architectuur
instituut {NAi) [beheert de grootste bouwkunst
collectie ter wereld, w.o. het merendeel van de 
archieven van Nederlandse bouwmeesters; http:// 
www.nai.nl; e-mail: collection nai.nl; Museum
park 25, 3015 CB Rotterdam; tel.: 010-44.012.70 
(studiezaal)] . 

De Indische Navorscher, jg. 19 (2006), nr. 1. L.M. 
van der Hoeven: Fragmentgenealogie Moll (Duits
land, Indië, Suriname) [17e-2oe eeuw]; P.J.C. Mar
tens: Een passagebiljet voor Batavia [voor Johann 
George Muhlenfeldt in 1828]; R. G. de Neve: Gene
alogie Darlang [19e-2oe eeuw]; Verv. Grafschrif
ten in de Oost {VI). De Europese begraafplaats 
te Koepang (Timor); L.M. van der Hoeven: Benoe
mingen uit aktenboeken van de VOC (1684-1687); 
R.G. de Neve: Genealogie Nijland [18e - begin 19e 
eeuw]; P.A. Christiaans: Makarsaarse families V. 
Tramburg (uitgestorven 1965); L.M. van der Hoe
ven: Weggelopen matrozen te Bengalen in 1681; 
R.G. de Neve: Von Liebeherr in Nederlands-Indië 
en Suriname; P.A. Christiaans/E. Th. Runger: De fa
milie Muhlenfeld in Indië. 

Krommenieër Kroniek (Historisch Genootschap 
Crommenie; secr.: R. Ofman, Pr. Hendrikstraat 
33, 1561 ZG Krommenie; crommenie planet.nl; 
www.hgc-krommenie.nl), no. 40B, dec. 2005. H. 
Borstlap: Hoe een erfje uit Krommenie terecht 
kwam in Friesland [Sjoerd Hendrik de Roos, geb. 
Drachten 1877, grafisch kunstenaar, tr. Amster
dam 1903 Berendina de Groot]; C. Tuijn: De Een-
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denboerenbond De Toekomst en de Pluimveever
eniging De Toekomst Krommenie en omstreken; 
]. Rem: Tien eeuwen oud erfgoed in Krommenie 
[ontginning in de elfde eeuw; het ontstaan van 
het slotenpatroon]; Krommenieër bibliotheken 
[Willem Kaaijk begon in 1928 de eerste commer
ciële bibliotheek]; G. Palmboom: De familie Schat 
in de 19e en 20e eeuw. 

Idem, no. 41, maart 2006. W. Dijkstra: IJssalon 
Het Centrum [Jan van den Broek (geb. Jisp 1891, 
tr. 1899 Guurtje v.d. Kommer) en zoon Jan]; A. 
Rijks: Een vracht aan rokken, onderschraagd door 
wrongen! [Zaanse en Assendelftse klederdracht]; 
C. Tuijn: Honderdtwintig jaar Geloof, Hoop en 
Liefde [katholieke uitvaartvereniging, opge
richt in 1886]; Sport uit vroeger dagen; Bewoners 
van het Vermaningspad in 1937 [op de foto; o.a. 
Spaander, Kriek, Bakker]. 

HetKromme-Rijngebied,jg. 39, nr. 4, dec. 2005.R. 
Uppelschoten: Leien, stenen en een schip met kalk. 
Onderhoud aan het Odijkse witte kerkje tussen 
1600 en 1800 [details van verbouwingen uit de 
kerkrekeningen, de rol van kerkmeesters, financi
ele basis, ambachtslieden]; W. Thoomes: Vuijlcoop 
in Schalkwijk, een ridderhofstad met raadsels 
[in 1682 gekocht door Gerard van Rossum (van 
Pachina Ruijsch), in 1724 door Frederick W. ba
ron van Falckenhain, in 1750 door Jan Jacob van 
Westrenen]; R. Uppelschoten: 'Alsoo daar veeltijds 
enig gespuis logeerd'. Enkele kanttekeningen 
bij een attestatie door Theodorus Backer in 1717 
[kleine criminelen hielden zich o.a. op in de boer
derij van Teunis Hendriksz van Stralen, die hij 
pachtte vanaf 1695]. 

Millings Jaarboek (uitg. Stichting Millings Jaar
boek; secr.: Postbus 50, 6566 ZJ Millingen aan de 
Rijn; prijs:€ 16,50), [deel 10] 2005. N. Heli: Noad 
van de Pol [het leven van Bernard Dercks, 1888-
1975, tr. Aleida W. Grupper]; W. Oteman: Eureka. 
De uitvinding van Jan Raijmann [geb. Nijmegen 
1860, tr. 1881 Gertruda W. Claassens, 1857 Mil
lingen 1926]; Inburgeringscursus voor Millingen; 
G.J. Griepsma: Chris en Riekie Reijmers sluiten 
hun schoenenzaak ... [Chris Reijmers (geb. 1944) 
tr. 1973 Riekie Leenders]; N. Heli: Overwinteren 
in de Achterhoek. Mijn dagboekaantekeningen 
van 29 november 1944 tot 18 mei 1945; W. Spann: 
Johannes Godefridus Maeijer (1795-1824-1853). 
Bijna dertig jaar boeiend pastoorsleven in Millin
gen [geb. Dinslaken, zoon van Joannes Steph.Jos. 
Maeyer (geb. Neviges 1747) en Maria Marg. Agnes 
Erwig (geb. Dinslaken 1754)]; G. Willems: Een kun
stenaarsportret van Pauline Lutters [geb. Maar-
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tensdijk 1943]; De Millingse gierpont in 1811: een 
verrassing; B. van der Hoeven: Schoolhoofd Boog 
versus meester Verhoeven (Willem Boog (geb. 
Stoutenburg 1866, tr. Gerarda Bergers),Johannes 
Wilh. Verhoeven (geb. Hengelo 1870, tr. Gertruda 
Spann), burgemeester Carolus G. Reijmers (1863-
1941, tr. Wilh. Charlotte Meurs), gemeentesecreta
ris E ugene G. A.P. Thomann (geb. Nij me gen 1896, 
tr. Joh. Carolina V.J. Reijmers]; Schoolgaande kin
deren [klassenfoto's]; Th. Vermeulen: 'Tweestrijd 
tussen jongens- en meisjesschool'. Gesprek met 
Henk Janssen, oud-voorzitter van het schoolbe
stuur [1965-1978]; W. Oteman: De geschiedenis van 
de oude kerk, van de vergroting in 1848 tot de 
sloop in 1913; Millingse missionarissen; Millingse 
missiewerkers [o.a. 4x Broekman, 2x Kromberg 
en Van Lier]; Evacuatieherinneringen van Truus 
van Raaij-Strikkeling; Jaarkroniek 2004; Biblio
grafie Millingen aan de Rijn 2004. 

Misjpoge. 19e jg., 2006-1. H. Snel: Joodse leerlin
gen op een openbare school in Amsterdam (7). 
Moses Samuel Cohen Eljon (1785-1833) [school
meester; zijn leerlingen op 1-12-1823, o.a. Barze
laij, Jacobson, Van Minden, Salvador, Salezo, 
Samuel Sarphati(j), Stokvis, Teixeira de Mattos, 
Voorzanger]; R. de Leeuw van Weenen-van der Hoek: 
Joodse marskramers en veehandelaars [voorn!. 
Voorne-Putten; beschrijving van hun omstan
digheden]; R. van hetGroenewoud: Leuke vondst bij 
een breed opgezet onderzoek naar de familie(s) 
Van Praag [Esther de Boer-van Rijk (1853-1937), 
geschilderd door Eduard Frankfort (1864-1920)]; 
Aanv. Begraafplaats Rusthof [Anthonie van Tijn 
(1863-1943)]. 

MIS'1POGE 
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De Nederlandsche Leeuw. jg. CXXIII, No. 1. Febr. 
2006. M. W. en R.A. van der Zedde: Een opmerkelijk 
laat-middeleeuws Overijssels geslacht: Van der 
Zed(d)e (15e-17e eeuw]; J. Kloosterman: Margriet 
van Amerongen, weduwe van Gerrit van Culen
borch, heer van Renswoude en tweede vrouw van 
Johan van Renesse van Wulven, heren Janssons, 
ridders; r. von Bönninghausen: Adelsdiploma voor 
prins Johan Friso; Uit de collecties van de Hoge 
Raad van Adel. E.]. Wolleswinkel: Het 'kopie wa
penboek Gelre' van Jan van Lockhorst en Adri
ana van der Does [overl.1535 resp.1555]. 

Ons Voorgeslacht. No. 576, 61e jg., febr. 2006. M. 
Los: Genealogie Verrij (1545-1885), de nakomelin
gen van Mathijs Jacobs en Leentje Jans te Spijke
nisse. 

Idem. No. 577, maart 2006. A.J.J. Struijk: De 
oudste generaties van de familie Val afkomstig 
uit Hazerswoude (eind 16e-18e eeuw]; M. van der 
Tas: De zeevaardersfamilie Duijkelaar uit Rot
terdam [17e-18e eeuw]; H.K. Nagtegaal: Het tweede 
geslacht Van der Dussen in Delft [SasboutDirksz 
Sasbout tr. Machteld van der Dussen; hun doch
ter Margaretha Sasbout tr. Cornelis Arents, die 
zich met de naam van zijn schoonmoeder tooide; 
het nageslacht van zijn (Cornelis') broer Arent/ 
Adriaen Arentsz noemde zich eveneens Van der 
Dussen]; Antw. o.a. Trompert, Vervoorn. 

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boer
derijonderzoek (adm.: Bloemendalsweg 6, 7429 
AL Colmschate; tel.: 0570-65.14.93; z.hissink@ 
home.nl; abonnement: € 16,50 p.j.; Red.: J.T.A. 
Rietman, Arendshorst 41, 7414 HM Deventer), 
jg. 23, nr. 1, 1e kw. 2006. Verv. Genealogie Ten
kink; J.H. te Kulve: De aanloop tot de emigratie 
uit Winterwijk (1830 t/m 1849); Verv. Parenteel 
Tötelink [Jansen, o.a. te Gorssel en Warnsveld]; 
F.A.M. van Gorkum: Derk van Gorkum strijdt 
voor zijn recht; iets over de rechtsgang in de 18de 
eeuwse Achterhoek [geb./ged. Oirschot/Best 1717, 
tr. (1743) Hilleken Hendriks van den Breden
horst; verkocht 1783 land aan Reindert ter Bogt, 
die nalaat te betalen]; Kwst. Konniger [begint bij 
kw. 8; met o.a . Haringa (te Wonseradeel) en De 

Kruijf(te Schalkwijk)]; M. Fürtjes-Egbers: Liemers: 
Leven uit een oude tas [herleven van Jan Egbers 
tr. 1884 Maria Wichman]; A.L. Me/link: Genea
logie Willem Mellink [te Varsseveld 1656]; R.].]. 
Weetink: Onderzoek naar Boerderij(en) met de 
naam Wetink (Weetink, Wetinck) in de omgeving 
van Zelhem; G. Hoogeboom: Aanzet tot genealogie 
EvertNielant [te Vorden ca. 1650; zoon Lucas gaat 
Meijerink heten]. 
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Oud-Cascricum(StichtingWerkgroepOud-Castri
cum; donatie€ 12,- p.j.; los € 14,- en€ 3,- verzend
kosten; inl. tel.: 0251-65.75.20 of 0251- 67.15.11; 
www.oudcastricum.com), 28e jaarboekje. S. Smul
ders: De Schoolstraat al in de 1e eeuw bewoond. I. 
Het archeologisch onderzoek. II. De historie van 
het pand Schoolstraat 5 [Hendrik Beugelink, 
Klaas Dirksz de Vries (1829), Hendrik Hand
graaf (1842), Johannes Res (1865); Vijf generaties 
Res met een bouwbedrijf aan de Schoolstraat]; S. 
Zuurbier: De weg naar Beverwijk verlegd in 1785; 
P. Blom: Stolpboerderijen in Castricum en Bak
kum (deel 2) [o.a. Beentjes, Glorie, Idema, Ran
ke, Kuijs, Schocvanger, Belleman, Lute, Twisk, 
Apeldoorn, Meijne, Van der Voort]; H. Boot: Zestig 
jaar scouting in Castricum; W. Hespe/L. Steen: De 
geschiedenis van de Dorpsstraat en zijn bewoners 
(deel 3) [o.a. Schram, Stolk, Gorter, Mul, Por
tegies, Kaper, Spaan, Veenstra, Smenk, Butter, 
Koopman, Boddeke, Eikel, Brandjes, De Haas, 
Schotten; De oude dorpskern]; N. Kaan: Wie wa
ren ... Leo Toepoel, Jan Hoberg en Huibert van 
Ginhoven [namen deel aan het verzet in WO-II]; 
]. de Rooij(Th. de Weerd/S. Zuurbier: De Castricumse 
familie ... De Zeeuw [afk. van Egmond a/Z; aldaar 
vroeger genaamd Potze/Posse; eind 17e eeuw 
- heden]; In Memoriam Jaap Stuifbergen [over!. 
2005; 58 jaar]; Castricum - Honderd jaar geleden; 
Kroniek 2004 van Castricum. 

n Sliepsteen (Stichting Historische Sociëteit En
schede - Lonneker; ledenadm.: H. Stip, Eulebrink 
2, 7544 MJ Enschede; hwstip @hetnet.nl; abonne
ment € 8,50 p.j.; lidm. € 17,- p.j.), nr. 84, winter 
2005. H. Gieskes: Bij het 75-jarig bestaan van het 
Rijksmuseum Twenthe. Edwina van Heek [Edwi
na Ewing, geb. St Louis/USA 1872 (exm. Burr); 
levensbeschrijving van voorouders en verwanten; 
tr. Hannover 1900 Jan Bernard van Heek (over!. 
1923)]; F. te Lintelo: De Zusters Achter t Hofje. Een 
korte geschiedenis van de Enschedese kruisver
enigingen (1); R. Jansen: Het huwelijk van Albert 
Jan Blijdenstein en Geertruid van Heek (1853-
1896); Kleine monumenten (46). Een klein kerkje 
in Glanerbrug [gesticht1902 door Jacob v.d. Wou
de, Karst Kroon en Wicher Nijmeyer] . 

Idem, nr. 85, 22e jg., voorjaar 2006. B. Nijen
huis: Honderd jaar groen-wit (1906-2006). Bij het 
eeuwfeest van des. v. Enschedese Boys [oprichters: 
Agterhuis, Baake, Dalenoord, Diekman, Groe
neveld, Hartgers, Horst, Verveld en Van Zuilen]; 
Verv. Kruisverenigingen (2). Het Groene Kruis 
[opgericht 1912; de eerste bakercursus werd ge
geven door dr. J.H. Geselschap en vroedvrouw F. 
Denneboom]; Straatnaam als spiegel van histo
rie: Tolstraat; Verv. Jazz in Enschede. 
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De Sneuper, volgnr. 77, 19e jg., nr. 4, dec. 2005. 
J.S. Heeringa: Vrouwelijke scamreeks van Tjitske 
Hillechien Holthuis [geb. Zwolle 1998; Heerin
ga, Meinsma, Aalsma, Bakker (te Moddergat), 
Rosier, Douma, Feenstra (2x), Borduinsma, 2x 
patr.]; E. Smits: Genealogie Van der Hoek uit Dan
tumadeel [Bartele Johannes nam weliswaar de 
naam Van der Meij aan, maar de toenaam Van 
de(r) Hoek(e) won het; 18e-2oe eeuw]; G. Leistra: 
Genealogie Leistra, Suameer [doopsgezinde fa
milie; oudst bekende: Arent Wytze van der Lei, 
vermeld 1749, tr. Klaaske Rienks]; R.R. van der 
Ploeg: Mijn favoriete voorouder. Gosling Hemkes 
Elzinga (1827-1894), kastelein uit Brantgum; E. 
Smits F.A.zn: De eerste uitgevers en fotografen van 
prentbriefkaarten in Dokkum ca. 1900 [Schaaf
sma, Schaaf]; ].A. Paasman: Een notariële akte 
tot verklikking van een dienstweigeraar in 1816 
[AdamJochum Koop mans, koopman te Birdaard, 
1816; Wouter Gerrits (Lijzenga), schoenmaker];]. 
Meijer: Monsterrollen [1916; schip, reder, beman
ningsleden, leeftijd]; L.J. Meerema: Het kind in zijn 
omgeving; Reis naar Amerika in 1922 [uittreksels 
uit het verslag van ds. Theunis Doekes Prins]; Een 
naam is een naam, reacties [o.a. vanA. Westra betr. 
de familie Bersee/Barzee te Leeuwarden, afk. van 
Den Bosch]; Verv. Een naam is een naam ... ( deel 2); 
Het graf van Worp van Peyma; Loggervaarders 
Paesens-Moddergat begin 1900. 

De Stelling (Vereniging Historie Weststellingwerf 
e.o.; secr.: 1. Naafs-Loman, p/a Gracht 15, 8485 KN 
Munnekeburen; ikenaafs@xs4al1.nl; www.home. 
zonnet.nl/destelling), nr. 95, jg. 25, jan. 2006. 
J.H.S.M. Veen: De lijnbusdiensten van de WABO 
(L. de Koe) (1924-1942); G. Schepperle: Huwelijks
perikelen [Livius Radijs Ellens (geb. Steenwijk, 
zoon van Johannes Ellens en Sara Adel Radijs) 
er. Ooststellingwerf 1838 Johanna Gerherdina 
Evers (dr. van Harmen Evers en Cecilia E.E. Ra
maker)]; Jeanette Alida Sickenga [geb. Wolvega 
1850]; Johannes van der Wijk, oprichter van 'De 
Klok' [geb. Sloten 1848, onderwijzer]; K. Kerkstra: 
Geslacht Van de Kuinder [stamreeks (4 gen.)]; 
Aanv. Outjes. 

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 14e 
jg., nr. 2, dec. 2005. Themanummer: Mens, water 
en landschap. De Sint-Elisabechsvloed van 1404 
[waarin het kustlandschap van Zeeuws-Vlaande
ren centraal staat];]. Vervloet/E. Thoen: Verdronken 
landschappen op de grens van Zeeland en Vlaan
deren. Een interdisciplinair onderzoeksproject 
van het Vlaams-Nederlands Comité; G. de Boer: Hee 
fysisch-geografisch onderzoek en de ontstaansge
schiedenis van westelijk Zeeuws-Vlaanderen: een 
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status quaestionis; A. Lehouck: Het verzwolgen cul
tuurlandschap. Archeologische sporen van mid
deleeuwse infrastructuur in westelijk Zeeuws
Vlaanderen; N. Vanslembrouck: Het reconstrueren 
van verdronken middeleeuwse landschappen: 
een utopie? Een methodologische bijdrage toege
past op een deel van westelijk Zeeuws-Vlaande
ren; T. Soens: 1404 in Vlaanderen. De eerste Sint
Elisabethsvloed in het licht van de waterstaats
geschiedenis van de Vlaamse kustvlakte [een 
verslag van de bevindingen van de gevolgen van 
de vloed werd opgetekend in de kasselrijrekening 
van het Brugse Vrije]; P. Henderikx: Walcheren en 
de stormvloed van 19 november 1404; R.M. van 
Dierendonck: Van Boterzande tot Wevelswaele. Ar
cheologische gegevens van verdronken dorpen 
in West-Zeeuws-Vlaanderen; Bibliografie Neder
landse Waterstaatsgeschiedenis 2004 [met aanv. 
uit2003]. 

Veluwse Geslachten. jg. 31 (2006), nr. 1. W. Klomp: 
Loenen. een kleine verkenning en een histori
sche inleiding [veel mobiliteit in de branche van 
de Loenense papiermakers. 'Ben je mensen van 
je voorgeslacht kwijt, zoek dan eens in plaatsen 
waar papiermolens stonden: Veluwe, Achterhoek. 
Noord-Holland en Twente']; H. Biezeman: Vrijwil
lige brandweer Loenen. De oorlogsjaren; Droef
akkers; Het huis aan de Horstweg [bewoners be
gin 2oe eeuw de gezinnen Klomp en Biezeman]; 
De postbodes van Loenen; K.C. Numan: Hendrik 
Swarthoff [er. Brummen 1725 Grietje Bekers. 
Wie waren zijn ouders?; uitvoerig gedocumen
teerd breed opgezet onderzoek; veronderstelde 
eerste generaties Swarthoff; 17e-18e eeuw]; I . en 
H. Biezeman: Genealogie/parenteel families Reus
ken in Loenen [18e-2oe eeuw; te Haarle, Raalte, 
Dieverveen]. 

Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis. II (2004). 
K. Kuiken: Prominentie en paupertas. De grafcul
tuur van een twaalfde-eeuws adelsnetwerk [Van 
Ahr-Hostade, Van Cappenberg, Van Cuijk-Arns
berg, Van Sponheim]; P. Samara: De Utrechtse 
ridderschapsconventen in de zeventiende eeuw 
[vijf adellijke vrouwenkloosters en hun voorge
schiedenis, o.a. beheer, toelagen en inkomens uit 
de opbrengsten van de kloostergoederen, sta
tus en herkomst conventualen]; W. van den Brink: 
Utrechtse adellijke vrouwen en prebenden in de 
achttiende eeuw [leden van de familie Van Reede 
kregen de meeste prebenden uitgekeerd]; D. On
nekink: Het fortuin van Henry Bentinck, eerste 
hertog van Portland [1682-1726];]. van Sluis: DeMé
moires van Hessel Vegilin van Claerbergen [1723-
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1750 (exm. Van Burum; er. Joure 1749 Catharina 
Maria van Eysinga, 1724-1753); hield van febr. 
1746 tot juni 1749 een dagboek bij; zijn gouver
neur was Jean V.S. Allamand (1713-1787)]; K. Oos
terkamp: Heemse in orde [ thematische aspecten in 
het werk van Clara Feyoena van Raesfelt-van Sy
tzama, dichteres (1729-1807)];]. DronkersfH. Schijf: 
Van de publieke naar de culturele of economische 
sector? Een vergelijking tussen de Nederlandse 
adel en het patriciaat in de twintigste eeuw; R.P. N. 
Coenraad: Het Nederlandse adelsrecht. Een staats
rechtelijk overzicht van het vigerende adelsrecht 
[met o.a. de ontstaansgeschiedenis, organisatie 
en taken van de Hoge Raad van Adel; adeldom 
en naamrecht]; Korte bijdragen. Boekrecensies. 
V.A .M. van der Burg: Heerlijkheden na 1848. 

Vittepraetje (Herderewich, Oudheidkundige Ver
eniging van Harderwijk en Hierden; Postbus 210, 
3840 AE Harderwijk; contr. € 16,- p.j.; www.her
derewich.nl), 10e jg., nr. 1, maart 2006. N.C.R. de 
Jong: Een briefkaart uit 1876. Ruim een eeuw boek
handel en uitgeverij in Wolleweverstraat 2 (kaart 
verzonden door Hendrik Albertus Berends (geb. 
Harderwijk 1847; exm. Fijnvandraat), begon 
in 1870 een boekhandel; opvolgers Aalt Berends 
(halfbroer), Wouterus Gerh. van Werkhoven 
(geb. Putten 1867), Albert Jan Wuestman (geb. 
Laren 1863), zoons en kleinzoon]; Wat de Harder
wijkse kranten precies 100 jaar geleden schreven; 
Jeugdherinneringen [van Anton Jansen (geb. 
1922)]; R. Uittien-Jacobs: Harderwiekers en-ofHier
ders (26) [63 kwn. van AntonieJansen, geb. Erme
lo 1922; Jansen (te Harderwijk), Foppen (idem), 
Dooijeweerd (idem), Meeboer (te Ermelo)]. 

Westfriese families (http://www.westfriesefami
lies.nl), 47e jg., no. 1, maart 2006. Graaf Willem II 
van Holland 750 jaar geleden overleden; S. Kieft: 
Leijen [stamreeks Lucas Leijen (geb. Venhuizen 
1944) > Klaas Jansz Leijen tr. (2) Grootebroek 1789 
Janna Lucas Potgieter]; P. Sanders: Het geslacht 
Edelenbosch in West-Friesland e.o. [oudst be
kende: Roelof Kleijsz tr. Vollenhove 1639 Anna 
Dirks; te Urk en Enkhuizen]. 

Wi..ful.rn. Tijdschrift voor Surinaamse genealogie, 
jg. 4, nr. 2, dec. 2004. M. Northolt: Vondst van enke
le schilderijtjes (door onderzoek naar nageslacht 
van Carolina Reijeg ( dochter van Jan Hendrik Ge
ijer (1785-1814) en Johanna M.F. Emicke, kwam 
de auteur hun portretten op het spoor]; W. Man A 
Hing: Sranan Roots. De Indiaanse voorouders van 
Lou Lichtveld, Desi Bouterse en André Haak
mat; K. Fokké: Fragmentgenealogie Fokké [gene-
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ra tie !:Johannes FokéAPouw ofFokéToeA Bouw, 
geb. Kanton/China, over!. Paramaribo 1822]; J.G. 
de Miranda: Van Blaka]apon tot Kopro Toe: een Su
rinaams adresboek [families met een zelfde ach
ternaam werden vaak van elkaar onderscheiden 
door bijnamen; als voorbeelden vooral Joodse fa
milie-bijnamen]; M. Sanstra-Veenis: Genealogische 
ervaringen [Sanstra uit Den Helder; Bartelink]; 
P. Bol: Emancipatie in Suriname, bronnen van ge
gevens over slaven en eigenaren, familienamen 
en verwantschap in 1862-1863; Idem: Burgerlijke 
Stand Suriname in Nationaal Archief Nederland. 

Wi Rutu 

Uit onze afdelingsbladen: 
Amersfoort e.o. , jg. 15, nr. 1, jan. 2006. T. Hazeu
van Veldhuizen/P. van Beek: Archiefproject Ermelo 
1910 [verslag van een lezing met presentatie]; 
J.P.C.M. van Hooff: De Nationale Militie [verslag 
van een lezing]; H. Bousema: Een notariële akte 
van een remplaçant [Douwe Oenes Dijkstra voor 
Lyckele Tjeerds Faber; 1813]; Idem: Genealogie op 
het spoor. Het zoeken in de personeels- en pensi
oenregisters van spoorwegmaatschappijen [voor
beeld: Hindrik Beekhuis, geb. Termunten 1882]; 
A. van Nostrum: Uit de Werkgroep Transportaktes 
[1553: o.a. Zoest, Foryer en Hooft; Van Grootvelt; 
Van Bijler]; A.G. Bousema-Valkema: Uit de Werk
groep Notariële Aktes [1631: o.a. Eyckhout, Van 
Oostrum, Van Rhenen, Van Bladel; Du Qµesnoij, 
Van Amsterdam, Soldou/Seldou, Van Wijning
hen, Van Opmeer; Buijs; Noijen; Camerick]; 
Verv. Vermoord in Amersfoort [De Gruijter, Die 
Leege; te Boxtel, Oirschot, Amersfoort; midden 
16e eeuw; vechten en 'zoenen', erven en verdelen]. 
Idem, nr. 2, april 2006. C.O.A. baron Schimmelpen
ninck van der Oije: De Hoge Raad van Adel [verslag 
van een lezing; www.hogeraadvanadel.nl; Voorts 
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werden de levens van enkele voorouders Schim
melpenninck van der Oije belicht]; Uit de 
Werkgroep Notariële Aktes [1628: o.a. Jacob Both 
verkocht een huis te Gouda; 1629: o.a. Bode van 
Romswinckel]; Uit de Werkgroep Transportak
tes [1553: o.a. Creeck, Botter]. 

Amstelland. nr. 62. april 2006. Hoe een Statenbij
bel in de U.S.A. belandde [Kuyper, Van Daalen, 
Timmering, Haverkamp; 18e-2oe eeuw]; Verv. 
Regesten van Kwijtscheldingen (VII) [o.a. Boots
man, Paeu, Cant, Muylkens; 1587]. 
Apeldoorn e.o .• 2006, no.1.J. Bel: Chronologie van 
Maria Catharina Swack, Zwaecke, Zwake (1775-
1849) [geboren te Straelen ( over de grens bij Venlo; 
exm. Schreurs), tr. Johannes Henrich Bell, mili
tair, afk. van Rinsdorf bij Siegen]; F.C. Nelis: On
derzoek Vallinga in stroomversnelling. 
Delfland. jg. 15, no. 1, maart 2006. A. Verweij: Uit de 
praktijk van de genealogische helpdesk. Gezocht: 
het overlijden van Jacobus van Tertoolen [geb. 
Delft ca. 1740, over!. tussen 1800-1806, tr. Den 
Haag 1773 Johanna Brouwer]. 
!3.4Q {Rotterdam e.o.), jg. 20, no. 2, voorjaar 2006. 
B. de Keijzer: Kwartierstaat Vermeulen [Gerardus 
C.J. Vermeulen (geb. Maassluis 1900), tr. Maas
land 1929 Klasina M.H. van Stigt; Vermeulen 
(afk. van Hoboken/Antwerpen. te Sas van Gent, 
Vlaardingen), Van Holstein, Van Veldhoven (te 
Naaldwijk, Monster), Van Lingen (uit Utrecht)]. 
n...e.!l..1Q (Friesland), afl. 42, jg. 11, nr. 2, april 2006. 
G. Schepperle: Het huis van je buurman koop je 
maar één keer [Willem Gerryts Radijs ( over!. 
1643); 1607, 1622]; Geneagram Smink - Veldhuis 
[via Glasman en Zijlstra > Sijmen Ennes tr. Heeg 
1766 Hiltje Tjerks]; J. Wolf: Een buitenechtelijk 
kind een godsgeschenk? [Hulshof. Ulrichs/Woel
derik; begin 19e eeuw te Grave]; A. Hoekstra: Friese 
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politieagenten in Hilversum [Jan Brandsma 
(geb. Langweer 1866), Boote van der Heide (geb. 
Leeuwarden 1874),Anne Oosterbaan (geb. Frane
keradeel 1866); leden kaatsvereniging te Hilver
sum]; R. van der Zijpp: De zak-almanak van Epke 
Busse [geb. Farmsum 1846]; F. Inniger/K.H. Bein
tema-Meijer: Kwartierstaat van Pietje Visser [geb. 
Burum 1867, tr. Amsterdam 1896 Hein van der 
Vegt; 32 kwn.: - , Dijkstra, Faber, Zijlstra]; Antw. 
Steensma. 
Genealogica (Flevoland), 22e jg., nr. 1, maart 2006. 
A. Kramer: Wie is de vader van Paulus Jans Kramer? 
[tr. Surhuisterveen 1776 Tetje Tjepkes]; J. Splinter: 
De geschiedenis van Maria Cornelia Rooks en 
haar zoon Dominicus Rooks [zij werd ged. Blok
ker 1794, dochter van Lambertus Roox (uit Meche
len a/d Maas) en Hendrika Ruij-/Reutenberg]. 
GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 8, nr. 1, febr. 2006. 
Samenvatting lezing 'Kasteel Strijthagen en 
zijn bewoners' door Jo Schijfelers; Verslag lezing 
'Stamboomonderzoek voor beginners met aan
dacht voor gevorderden' door H. Boersma; Sj. en 
E. Smeets: Kwartierstaat van Johannes Arnoldus 
(Nol) Smeets (I) [Peter Joseph Smeets tr. Hoens
broek 1930 Mathilda F.M. Cox; 5 gen.: Smeets 
(te Brunssum), Knubben, Cox (te Roermond), 
Neelen (idem)]. Idem, nr. 2, mei 2006. Naams
verwantschap VII (Baggen) [schema; te Schinnen, 
Geleen, enz]; Verv. Kwst. Smeets (II en slot) [met 
o.a. Cnubben, , Platzbeecker, Cox (te Maasniel)]; 
S.J.H. Vrancken: 'Op een oude fiets moet je het le
ren' [voorbeelden van huwelijken, waarbij man
nen huwden met een oudere vrouw]; A. Wijnen: 
Grensafscheiding en Genealogie [samenvatting 
van een lezing]; Kwartierstaat van Rosa Wilhelmi
na Bertha Bisschops (I) [te Hoensbroek;-, Vroo
men, Lafarre, Enterlein]. 
Gens Propria (Kennemerland), nr. 45, maart 2006-
1. NN: Passarelli [onderzoek in Italië; Ginevra 
Passarelli, geb. Alfedena 1898; Spada]; J.P. Kuijl
man: Toevallige vondsten [Hofkamp]. 
Hollands Noorderkwartier. afl. 65, jg. 20, nr. 1, 
maart 2006. S. Zuurbier: De Castricumse familie 
Schotvanger [oudst bekende: Pieter Pietersz 
Schotvanger, te Akersloot 1772-75, tr. Limmen 
1771 Antje Dirks Grafdijk); P. Schoen: Toelichting 
bij de kwartierstaat van Henk Schoen [geb. Am
sterdam 1918; -. Gertenaar, Schoen, Kamphuis 
(te Zaandam)]; Schermutseling in de Schermer 
[1756; verklaring]; M. Luken: Een creatieve manier 
om een dubbele naam te krijgen [fragmentgene
alogie Van der Pol te Hurwenen en Alkmaar. 17e 
- begin 20e eeuw; Bij (de oorspronkelijke, eerste) 
vernoeming van voor- én achternaam te samen, 
dient men die combinatie als één geheel te zien; 
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een intentie tot het vormen van een dubbele ach
ternaam is dan waarschijnlijk nog niet aanwezig. 
Dit soort vernoemingen betrof vaak de grootva
der van moeders kant]. 
Horizontaal (Familieorganisaties), nr. 39/40, 13e 
jg. [2006], no. 1/2. H. Faber: De Faber-familieorga
nisatie [o.a. hoe invulling te geven aan de doelstel
lingen]. 
Huppe!DePup (Groningen),jg.13, nr. 2, mei 2006. 
W.G. Doornbos: Naamslijsten. XI. Boterverkopers 
te Groningen 1665; J.M.B. Boelens/0.J. Nienhuis: 
Willem Luirts, een 17e-eeuwse Groningse land
bouwer [fragment uit een genealogie Boelens]; 
P.J.C. Elema: Breggers (Groningen) [drie gene
raties; 18e eeuw]; J.J. Hazenberg: Portret van een 
Groningse dame [Aleida Engelma (1724-1782), tr. 
(2) 1754 Cornelis Geertsema]; A. Veldhuis: Archie
ven van de Friese Stadhouders [een greep uit de 
inhoud van het boek); J. Wolf: De frustratie van 
een hobbyist [Oling, Olingius];J. Bennis: Bremen 
- Roermond - Eexta [Klugkist; 17e eeuw]; Alle
maal digit@@l (18). 
Kempen- en Peelland, jg. 14, nr. 1, maart 2006. J. 
Kooijman: Geschiedenis van de grensbewaking; W. 
van Oers: Rooymans - Muller [de drogisterij, later 
groothandel in sigaren, van Antonius Rooymans 
(geb. Someren 1878), tr. Sint Oedenrode 1908 Jo
hanna Maria Muller, kleindochter van een in Si
lezië geboren beheerder van een boerenhoeve van 
koning Willem IJ. 
Koggenland, jg. 21, 2006/1. H. Sinkeldam-Busch
mann: De moederlijn [Buschmann, Buijs. Hee
kelaar, Kostelijk, Nieuwenhuis ( te Zaandijk). Ax
sen, Renner (uit Dordrecht)]; Uit het Oud Nota
rieel Archief; J. Iepenga: Het Iepenga verhaal [hoe 
het genealogisch onderzoek van de auteur begon 
en zich ontwikkelde]. 
Kwartier van Nijmegen. jg. 15, nr. 1, febr. 2006. 
Uit het Register van procesverbalen [ruzie tus
senJohannes Falize en zijn zwager Carl Zernitz; 
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Ewijk 1855]; Kwartierstaat van Jan Roelof van Of
feren [geb. Nijmegen 1941; 5 gen.: -, Hermsen 
(te Valburg), Wit(te)kamp, Verbaast (te Deventer, 
Culemborg, Beusichem)]; H. Fransen: Vergeet de 
huwelijksbijlagen niet [Hendrik van Keeken 
tr. Nijmegen 1823 Elisabeth Tijssen]; E.K. Kam: 
Krantenannonces [familienamen uit de Nijmeeg
sche Courant 1814 - aug. 1827]. Idem, nr. 2, mei 
2006. E.K. Kam: Memories van successie. Wat heb 
ik er aan?; H. Fransen: Belastingen in vroeger tij
den; H. Bauer: Toch weer een vondst [ ten Broeke, 
Broekman, Boonk]; Kwartierstaat van Wilhelmi
na Th. Engels [geb. Beek 1921; 5 gen. : Engels (te 
Zutphen), Kokke, Doekbreijder, Nieuwkoop (te 
Wijk en Aalburg)]; Krantenannonces (2) [Faasen 
t/m Van Zuijlen]. 
NoordKOPstukken (Den Helder), 20e jg., nr. 2, 
maart 2006. R. van Maanen: Texels Glory: Bron
nen voor bloembollentelers op Texel tussen 1914 
en 1941; Loodsen op Huijsduijnen woonachtig 
[Leest, Leeuw, Palm, Prins, Quast, Reijntjes, 
Ruijg, Ruijter, Schoorl, Schrijver, Sinjewel, 
Smit, Springer]; R. van Maanen: Kleine tuinders 
op Texel rond 1940. 
Rijnland, afl. 30, ne jg., nr. 1, jan. 2006. W. van 
Zeeland: Genealogie Beekhuizen, Land van Berg 
- Leiden [fragment, n.l. het gezin van Willem 
Arijens van Beekhuizen otr. Leiden 1653 Marijt
gen de Bruijn]; F.].A.M. van der Helm: Een oude 
dame (95) te Stompwijk [Annetje Cornelis Groe
newegen, over!. 1726, tr. 1652 Cors Lenertsz van 
der Sman]; H.A.M. Meijer: Leidse volksziekte nr. 
1 in de 19e eeuw, cholera [verslag van een lezing]; 
M. Snels: Een foutje, 225 jaar geleden gemaakt! [ 
in de originele bron (doopboek 1777) zijn de na
men van ouders en getuigen verwisseld, zodat ze 
ook 'fout' in de database van het GA Amsterdam 
staan; Weerman, Van der Kruijs, Honingbeek]. 
Stichtse Heraut, 18e jg., nr. 2, april 2006. M. 
Schrover: Een kolonie van Duitsers. Groepsvor
ming onder Duitse immigranten in Utrecht in de 
19de eeuw [verslag van een lezing]; A. Hajenius: 
Waartoe een welgemeende raad al niet kan lei
den [Johannes Schmitt alias Pieter Rombach; tr. 
Breda 1789 Johanna Koch]. 
Threanc(Drenche), 17e jg. (2006), nr. 2. O.Brunsting: 
Genealogie van Hindrik Wessels (EIS2) [tr. Em
men 1747 Geessien Hindriks; Eising]; Idem: Ge
nealogie van Jan Everts {EIS8) [tr. Zweeloo 1748 
Gees jen Alberts; Eising]; H.D.J. Krikke: De Drentse 
familie van Johannes Theodoor Wenniger [geb. 
Appingedam 1794, zoon van Christiaan Th. Wen
niger (geb. Maastricht) en Martha Hemmes; tr. 
Coevorden 1821 Roelina Smith (exm. Reutgen)]; 
G. Kamphuis: Van Middelbert/Euvelgunne naar 
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Gieten [leerzaam verslag van de zoektocht naar 
de grootouders paternel van Roelof Geerts van 
Dijken (ged. Middelbert 1747)]. 
Twente Genealogisch, 22e jaar, no. 1, jan. 2006. 
A. ten Thy·e-Kort: Parenteel van Engbert ten Tije 
[tr. Haaksbergen 1786 Hendrika Morssink; Kui
pers, Ter Heegde, Ter Hofte, Hofstede, Heutink, 
Ter Hogt, Leerink]. Idem, no. 2, april 2006. H. De
moed: Markearchieven en genealogie [samenvat
ting van een lezing]; H. Hagens: Watermolens in 
Twente [idem]; Verv. Parenteel van Engbert ten 
Tije [ten Dam, ten Thije, Ligtenberg, Nijkamp, 
Snellink, Klein Ligtenberg]; ].]. Leushuis: Stam
reeks van Marle Leushuis [geb. Maastricht 2005 
> Joannes Leushuis tr. Aleida Rotmans, te Alber
gen 1757]; H. Boom: Huwelijksdispensaties: soms 
is genealogie erg sappig! [Johannes Laarhuis tr. 
Denekamp 1856 Euphemia Leeferink]; A. Roding: 
Onvermoede bronnen in het Gemeentearchief 
[ van Enschede]. 
West Noord-Brabant, jg. 16, nr. 1, maart 2006. F. 
Buijs: Het echtpaar Clunder-Provo (Breda) [Cor
nelis Clunder (wellicht geboren te Groningen) 
tr. Breda 1749 Elisabeth Provo (ged. ald. 1712), 
achterkleindochter van Louijs Provoost tr. Breda 
1637Elisabeth Willems van Wijtfliet];A. van Meer: 
Kwartierstaat Van Groesen [5 gen.:-, Van Gils ( te 
Terheijden), Van Meer, Van Groesen (te Wagen
berg)]; Verv. Kwst. Raats [met o.a. Luijsterborgh, 
Doggen]; Verv. Kwst. Verkooijen [met o.a. Stoop 
(te Made), Weterings(teDongen)]. 
ITsseldelta, 20e jg., nr. 1, febr. 2006. Verv. Kwst. 
Van der Horst [o.a. Appelhof, Dangremond (te 
Ommen), Van der Horst ( te Hasselt), Van der Veg
te, Riesebos]. 

Zaanstreek-Waterland, afl. 64, maart 2006. Verv. 
Genealogie Hop uit Warder (3) [met Vreugt en 
Pauw]; Verv. Kwst. De Wit (4) en Aanv./verb.; In
dexering begraafplaats 'West' te Wormerveer. 
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België 
Bachten de Kupe. 47e jg., nr. 1, jan.-maart 2005. 
Het volksleven te Mannekensvere tot 1815. Idem. 
nr. 2, april-juni 2005. De Nieuwpoortse visserij 
1830-1998; De molens van Veurne-ambacht [met 
namen van molenbouwers]. Idem. nr. 3,juli-sept. 
2005. Idem. nr. 4, okt.-dec. 2005. Herinneringen 
aan de IJsland vaart in de Westhoekse toneelmaat
schappijen [o.a. schipbreuken in 1888). 

Die Chronyke Bachten de Kupe. 38e jg., nr. 
1/2005. Idem. nr. 2/2005. Het vrijwillige pompier
korps van Lo [met namen van pompiers]. Idem. 
nr. 3, juli-sept. 2005. Idem. nr. 4/2005. Bij dr. betr. 
Begijnen en het Kortrijkse begijnhof. 

Cercle Historique de Fléron, sept. 1986. Obituaire 
de la paroisse de Forêt [1545]; La fenderie de Hen
ne, à Vaux-sous-Chèvremont [familie Charles]; 
L'endettement de la communauté de Ninane et 
Chaudfontaine [rond 1700; o.a. Moray/Moreau, 
Malherbe,Jadoul, Vandermassen, Goffin); Géné
alogie de la familie Ma gis [17e-18e eeuw); Note sur 
les familles Spirlet, de Wérixhas, Le Lièvre et de 
Croupet. 

Idem, déc. 1986. P. Guérin: Articles variés, o.a. 
Chronique de la communauté d'Embourg de 1790 
à 1796; Paroissiens de Fléron à Paques 1661; Ac
cidents mortels dans les paroisses de Jupille et 
de Louveigné [1661-1806 resp. 1674-1790]; Ermi
tes de la région de Fléron; L'endettement de la 
communauté de Chênée; Le chateau de Fayenbois 
[familie (de) Fayen]; Un magasin de fers à Chê
née au 18e siècle; Notes sur les families Malaise, 
Lucion, Gilman, Ghisels; Notes supplémentai
res sur la résidence et la ferme de Gaillarmont; 
Moulins et foulerie à Moulins-sous-Fléron [o.a. 
Fassin, Detro( o )z, Delsemme, Ie Foulon, Hou ge, 
de Neufmoulin, Lonhienne]; Identification de 3 
Conrard Grisard, maîtres de fenderie. 

Idem, mars 1987. La fenderie de la rochette à 
Chaudfontaine [rotsblokkensplijterij; o.a. Malai
se, Malherbe]; La bibliothèque médicale du doc
teur Lambert Goby [testeerde in 1729 te Luik]; La 
gestion des revenus des usurpés dans les commu
nautés de la paroisse de Fléron; L' endettement de 
la communauté de Heusay. Notes sur les families 
Renotte, Spiroux et Nivar; Crabus, Woos et Fou
lon; Rener et Dep rez; Gathoie, Legros, Leclercq. 

Genealogie & Computer (VVF), jg. 22, nr. 3, mei 
2005. STAM: herinstallatie. Idem, nr. 4, juli 2005. 
MS-Publisher; Het Wapenboek Gelre (1370-1395) 
on line [www.heraldique-europeene.org/Armori
aux/Gelre]; Second Site 1.7. 
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Genealogie & Heraldiek in Vlaanderen, 4e jg., nr. 
1, jan.-febr. 2006. Een geheel nieuwe webstek: 
www.svvf.be [samenwerkingsverband Vlaamse 
Verenigingen voor Familiekunde). 

Gentse Cadenas (VVF, afd. Gent; http://www.vvf
gent.be), jg. XXIV, nr. 4, nov. 2005. R. De Clercq/D. 
Chambre: Gentse honderdjarigen en vermeende 
honderdjarigen, overleden tussen 1674 en 1894. 

Idem. jg. XXV, nr.1, jan. 2006. K. De Vlieger: Adel
lijke levensstijl. Dienstpersoneel, consumptie en 
materiële leefwereld van Jan van Brouchoven 
en Livina de Beer, graaf en gravin de Bergeyck 
(ca. 1680-1740) [verslag van een lezing); Jacobus 
van Hyfte en Francesca De Meyere: tweemaal 
gehuwd [Drongen 1764 en Mariakerke 1769]; M. 
Dobbelaere: Oudburg 1766 - Bundel - waarin drie 
bladen over plunderingen in de streek van Ne
vele. Oudburg 1780: militaire leveringen (periode 
1702); G. Ervynck: Verdwaalde overlijdensakten 
van Gontrode, Lemberge en Schelderode [1645-47, 
1625-35); Antw. Dockers - Roels, Van den Berghe 
- Verplancke. 

L'Intermédiaire/De Middelaar. No. 361, Ao. LXI, 
janv.-févr., 1/2006. J.-C. Vermant: Compléments à 
une généalogie Luyaert [ook: Lupaert; te Opwijk, 
Boom e.o.; 17e-2oe eeuw]; L.Jous/Chr. Vanderborcht: 
Les Bastenier originaire de Marche-lez-Ecaussin
nes [losse vermeldingen 15e-16e eeuw; genealogie 
eind 17e-20e eeuw); Verv. Décès dans la paroisse de 
Bauffe de personnes qui n'y sont pas nées [1849-
1929]. 

Limburg/Het Oude Land van Loon, jg. 84 (2005), 
nr. 2. R. Driessen: Over brandrampen en het ver
steningsproces in het Maasland (17de-18de eeuw) 
(vervolg). Baksteenfabricage op het platteland 
[o.a. contracten, financiers, Maaseiker stadsbrand 
van 1684 (ontstaan bij smid Maurits Carpentier), 
baksteenproductie rond Thorn, gegevens uit 
Stokhem, prijzen, lonen, vervoer; Bijlage I: prij
zen van grondstoffen. Bijlage II: daglonen in de 
bouw (in stuivers)]; R. Nouwen: Twee schilden van 
schutterijen uit Zolder [met namen van de keizers 
Renier Palmers (1726) en Peter Wouters (1729)); 

R. Nijssen: Kluizenaars in Borgloon, 1720-1772; J. 
Rutten: De Klerkenkapel in Sint-Truiden 1286-
1798 [ met de namen van rentmeesters, confreers, 
beneficiers]. 

Idem. 2005, nr. 3.J.-M. Goris: Nicolaas Theelen, 
promotor van de Boerensympathie in Belgisch
Limburg [1848-1918]; G.Hendriks: Franse en Waalse 
douane-ambtenaren op het Holven(Overpelt) van 
1797 tot 1810; W. Alenus: Willem van der Marck 
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II, bijgenaamd Lumey, heer van Lummen, admi
raal van de watergeuzen, stadhouder en kapitein
generaal (1542-1578) [o.a. leengoederen; Neder
duyts-talig Luikenaar; Calvinistisch bewind in 
Hasselt 1566-67 en beeldenstorm; martelaren van 
Gorcum 1578]. 

Idem. 2005, nr. 4.J. Van der Eycken: Handschrift 
nr. 35 van de abdij van Sint-Truiden [16e eeuw; o.a. 
akten i.v.m. de betwiste abtskeuze van Georgius 
Sarens (1545) en proces tegen Petrus van Her
kenrode over paaskaarsen (1475), kronieken betr. 
de abdij, correspondentie van Gerardus Morin
gus]; De scheiding van de parochies Vliermaal en 
Vliermaalroot, 1839-1840; De 'Caerte der gulde
broeders van Onse Lieve Vrouw gulde tot Do nek', 
1772 [ontwerpstatuten schuttersgilde]; Archeolo
gische kroniek van Limburg zooo; Een atelier van 
een klompenmaker uit Lindel-Overpelt. Ambach
telijke werktuigen uit de klompenmakerij vanJo
zefVanduffel (ca.1914- ca.1935) [1884-1950]; Verv. 
Een vergiftigd geschenk voor pastoors en inwo
ners van Neerharen; Het achttiende-eeuwse zegel 
van de schepenbank van Stevoort. 

De Mechelse Genealoog (vvf.mechelen@pandora. 
be; www.vvfmechelen.be), XXXe jg., jan-feb 2006. 
Goed om [te] weten: Het drieslagbedrijf [brood
graan, zomergraan en braak laten liggen] . 

l!km, maa-apr 2006. W. De Vos: Rijmenam. Co
hier van de Capitale Impositie 1646 [transcriptie]; 
Verv. Drieslagbedrijf; Oud kerkarchief van Sint
Gummarus te Lier. Enkele fragmenten uit de 
inventaris; J. Meutermans: De doopakten volgens 
het Concilie van Trente; Stadsarchief Mechelen 
moderniseert; In Memoriam Gaston Roggeman 
[1924-2006; maker van veel toegangen (klappers) 
op bronnen uit Land van Waas, Antwerpen, Me
chelen e.o.]. 

Le Parchemin, No. 361, 71e année, janv.-févr. 2006. 
Marquis de Trazegnies: D'ou viennent les seigneurs 
et princes de Steenhuyse? [13e -15e eeuw]; B. de la 
Kethulle de Ryhove: Le baron Charles Gillès de Pé
lichy. Un humaniste chrétien du XXe siècle [geb. 
Brugge 1872 (exm. Van Caloen), tr. 1901 Maria 
van der Renne de Daelenbroeck (familie afk. 
uit Nederlands Limburg); publiceerde in 1971 
in de Tablettes des Flandres de genealogie van zijn 
familie]; Héraldique vivante: Toussaint, Water
keyn [aanv.]. 

Van mensen en dingen (Volkscultuur in Vlaan
deren), jg. 111 (zoos), nr. 3. F. Vekeman: De sepo
neringspolitiek van gerechtelijke strafdossiers 
betreffende seksueel geweld doorgelicht. Een 
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bijdrage tot de geschiedenis van de seksuele men
taliteit en het strafrechtelijk discours tijdens de 
eerste helft van de twintigste eeuw; De konink
lijke en ridderlijke Hoofdgilde van Sint Michiel te 
Gent [gesticht in 1613]. 

Idem, jg. 111 (zoos), nr. 4. De Kattenfeesten te 
Ieper; Het gebruik van drinkgerei in glas in Kust
Vlaanderen en Zeeland, in de 14de en 15de eeuw, 
op basis van archeologisch materiaal; Archief in 
de kijker: Sabena-Air Nostalgie;]. Baldewijns: Een 
verloren gewaand schilderij van de Gentse schil
der Johan Baptist Lodewyk Maes (Gent 1794- Ro
me 1856) ['De koepokkenzaal' (1819); een schilde
rij als propaganda voor de koepokinentingen; de 
eerste inenting te Gent door chirurgijn Guillau
me Demanet; schilderijen van tijdgenoten met 
een zelfde onderwerp]. 

Vlaamse Stam. 4ze jg., nr. 1, jan.-febr. 2006. D. van 
Bogaert: Onze kwartierstaat: Edward Geniets pre
laat van Averbode [1939-2005; -, Nuyts (te Bor
nem), Van Bogaert (te Moerzeke), Van Winckel; 
veel kwn. te Hamme; 9 gen.]; P. van Waterschoot: 
Over de De Laure's in het Brabantse [Jan de Lau
re of de Lauwer(e), afk. van Eersel, tr. Holsbeek 
1782 Catherine van der Heyden]; Verv. Leuvense 
geslacht Leunckens (z) [17e eeuw - heden]; D. 
Everaert: Correctiehuis, veroordelingen door 
de schepenbank van het Brugse Vrije [Register: 
naam, geboorteplaats, veroordeling, straf]; W. Ale
nus: Willem van der Marck II, heer van Lummen 
(1542-1578). Het voorspel tot de opstand (1558-
1568); W. Goossens: Marie-Immaculée, prinses de 
Croij vierde haar honderdste verjaardag op het 
kasteel van Huldenberg (1) [geb. Rumillies 1905, 
tr. ald. 1926 Thierry graaf de Limburg Stirum; 
met kwst. (5 gen.): -, d'Ursel, de Robiano, Van 
der Straten-Ponthoz]; P. Huys: Nog over de dood
slag op Cornelius de Roy door Cornelis Gysen (1) 
[te Ettenhoven (niet te Attenhoven)]; Corr./Err. 
Familiewapens. 
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Volkskundige Kroniek, jg. 13, nr. 1, jan.-maart 
2005. R.Janssoone: De ijslandvisserij. Idem, nr. 2, 
april-juni 2005. Vlaamse roots in Noord-Amerika; 
175 jaar Belgische onafhankelijkheid. 

Idem, nr. 3, juli-sept. 2005. M. en D. Verplan
ken: Scopolamine, een product van de duivel? 
Het belang van kruiden en drugs bij heksenver
volging in de Middeleeuwen [o.a. hallucinerende 
werking van alkaloïden bevattende planten; ver
meend misbruik van kruiden, planten en giffen; 
gebruikten kunstenaars als Bosch en Breugel?]; 
Aan tafel! Philippe Cauderlier, een meesterkok 
uit Gent (1812-1887). 

Idem, nr. 4, okt.-dec. 2005.R.Janssoone: Mannen 
met baarden. Een herontdekking van het kapers
lied. 'Allen die willen te kaapren varen moeten 
mannen met baarden zijn .. .'(uiteen oud Duin
kerks kaperslied) [zeeroverij in vroeger tijden]; M. 
en D. Verplanken: Over heksen, padden en triakel
mannen [paddengif en het verband met hekserij; 
bufotenine als afrodisiacum, als hallucinogeen, 
als toxische stof; triakelman = verkoper van te
gengif]. 

Duitsland 
Altpreufsische Geschlechterkunde, N.F. Band 
35, 53. Jg. (2005). Hierin o.a. Die Königsberger 
Kirchenbuchkartei - eine Quelle für Familien
forschung im Geheimen Staatsarchiv Preufsi
scher Kulturbesitz; Weifsgerber im Rofsgarten 
zu Königsberg [Hübrich, Vogel; 16e-17e eeuw]; 
Die Grundbesitzer in Königsberg - Hinterrofsg
arten im Jahre 1670; Eine merkwürdige Taufe in 
Königsberg-Haberberg 1772 [van Carl Friedrich 
Treubleib; von Schlieben]; Trauungen 1766-
1831 in der Mennonitengemeinde Königsberg; 
Einige Personalien zum Königsberger Landwehr
Bataillon 1813/14 [Rangliste der Offiziere]; Eintra
gungen im Königsberger Judenbürgerbuch 1808-
1818; Personenstandsfälle der altkatholischen Ge
meinde in Königsberg ... 187oer Jahren; Die Tauf
zettel von Ladekopp als Zeugen der Gegenrefor
mation im Preufsen Königlich Polnischen Anteils; 
Haushalte in Elbing im Jahre 1848; Namen aus 
Kaufverträgen des Amtes Röfsel im Ermland von 
1748 bis 1761; Instleute im Amt Allenstein 1818/19; 
Die königlichen Bauern im Amt Preufsisch Eylau 
und ihr Besatz an Vieh 1722; Stammrollen des ad
ligen Guts Kilgis, Kr. Preufsisch Eylau, 1821 und 
1822; Die Einwohner der Stade Sensburg ... 1773-
1809; Zufallsfunde zu Müllern und Mühlen im 
Amt Linkuhnen (Hauptamt Tilsit) und späteren 
Amt Niederung 1741-1846; Zur Besiedlung und 
Neueinrichtung des Dorfes Skroblienen im späte
ren Kreis Gumbinnen ab 1712; Eine gut dokumen-
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tierte Einwanderung im Jahr 1740. Niclaufs Erdt 
aus Nordeck in Hessen und seine Nachkommen 
in Barannen/Keipern, Kreis Lyck, Ostpreufsen; 
Böhmische Kolonisten in Ostpreufsen 1746; Wil
lemows in Rufsland; Die Aufzeichnungen der 
Pfarrer der ev. Kirchengemeinde Löwenstein, Kr. 
Gerdauen [16e-20e eeuw); Forschungsergebnisse 
zu Pfarrer Paul Boettcher [1763-1834); Zur Ermit
tlung preufsischer Bestände im Kalinigrader Ge
bietsarchiv. 

Donauschwäbische Familienkundliche For
schungsblätter, Nr. 117, Band 8, Folge 7, 31. Jg., 
Sept. 2005. Auswanderungen von Fridungen/ 
TUT ... und Ertingen/BC [o.a. Mannherz, Hacker, 
Dietenberger, Nuber, Eisele, Engler, Butsch, 
Schreiber, Hermann, Hamma, Jung, Reek, 
Hummler, Raichle/Reichl]; Herkunftsorte Bil
leder Ansiedlerfamilien [aanv./corr.]; Die richtige 
Identifizierung der Ortsnamen Heufeld und Mas
tort im 15. Jhd.; III. Nachtrag zum Familienbuch 
Neuburg an der Bega (Ujvár); Juden und Türken 
übertreten zum katholischen Glauben im Teme
scher Banat; Einige Donauschwaben haben türki
sche Vorfahren; Esthal im Pfälzerwald. Herkunft 
der Tschonopler Familien Gerhard, Kaiser, Wil
helm, Mechnich, Mayer, Würtz, Kugler, und der 
Kerneier Familien Kirschenheiter und Weber. 

Familienforschung in Mitteldeutschland, 46. Jg., 
Heft 4, Okt.-Dez. 2005. E.-W. Paasch: Die Bauern
familie Paasch in Reupzig und Stockau, Kreis 
Köthen/Anhalt [17e-20e eeuw]; Verv. Eine bisher 
unerschlossene genealogische Quelle des Für
stentums Anhalt - die Stipendiatenlisten des 
Küchmeister und Lietzo'schen Familienstipendi
ums in Zerbst-(2.Teil) [o.a. Hammer, Hübenthal, 
Küchmeister, Lobmann/Loffmann/Laubmann, 
Lrelius, Richter, Schlöfser, Schultze, Se(h)ling, 
Siering, Staar/Stahr); K. Renemann: Eine Mecklen
burgische Hofanlage im 18. Jahrhundert am 
Beis piel der Hufe 7 in Alt Meteln [Drückhamer]; 
Th. Enge/hardt: über kursächsische Soldaten - Fa
milienkundliche Quellen im HStA Dresden; K. 
Hermann: Die jungere Genealogie der Familie 
Göpfert aus dem Osterzgebirge [eind 16e-2oe 

eeuw]. 

Familienkundliches Tahrbuch Schleswig-Hol
stein, Jg. 44 (2005). G. Asmussen/K. Asmussen-Strat
mann: Trophin Samaschikoff, Gärtner auf dem 
adeligen Gut Seestermühe [midden 18e eeuw]; R. 
Schmidt: Lebensbild der Schleswiger Lehrerin und 
Schriftstellerin Ella Kühl nach ihren Briefen (1. 
Teil) [1870-1910]; P. Rochhaus: Norddeutsche Re-
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chenmeister. Eine Bestandsaufnahme [per stad: 
naam en jaar/jaren]; W.G.C.Schmidt: DieAhnen des 
Borbyer Pastors Georg Classen und seiner Frau 
[Georg Clas(s)en/Claus(s)en/Clawessen, Vinzier 
1687-Borby 1763; kwst. in reeksen, o.a. Walther, 
Steinhausen {Steenhues uit Antwerpen of Bra
bant; deze stamreeks wordt via twee niet bewezen 
generaties met nog veertien generaties van een 
Westfaalse adellijke familie von Steinhaus verder 
opgevoerd), vom Kroge, Wulhase, Ouw, Slewert, 
Van Wilsem (te Kampen; 15e-16e eeuw), Swelund, 
Fincke (te Flensburg), Lope, Gude]; P. Teutharn: 
Der Petersdorfer Organist Gotthardt Teuthorn 
[1650-1727; parenteel (5 gen.), met Kruse; kwst. 
(3 gen.) van zijn zoon Christian (geb. 1679; exm. 
Anna Boldebuch)] . 

Die Funzel (http://www.bvff.de; Bergische Ver
ein), Heft 70, Juni 2005. Uit het Lutherse trouw
boek van Velbert 1760 [Anna Margaretha Wor
denbeck wil niet meer trouwen met Johannes 
Kniprath]; Verv. Begräbnisregister der ref. Ge
meinde Cronenberg [hierin óók doopinschrijvin
gen 1683-jan. 1684]. 

Idem, Heft 71, Dez. 2005. Ahnenreihen Ebbin
ghaus en Kretzmann; Verv. Begräbnisregister ... 
Cronenberg [ tevens dopen 1684]. 

Gesellschaft für Friedrichstädter Stadtgeschichte. 
70. Mitteilungsblatt, Herbst 2005. ]. Narden: Re
ligionsgemeinschaften und religiöse Toleranz in 
Friedrichstadt, eine übersicht; Eine Spurensuche. 
Die Familie Juhl [met stamreeks; 18e-2oe eeuw]; 
K. Michelsan: Grundbesitz und Wohnstätten Frie
drichstädter Mennoniten in der Landschaft Ei
derstedt; Idem: Ärger bei' glaubensverschiedenen' 
Ehen; Idem: Missbrauche anlässlich Verlobung 
und Heirat bei Mennoniten und Katholiken; Das 
fehlerhafte Testament des Hans Arfast (1634, 
opgemaakt volgens Eiderstedter Landrecht, niet 
geldig in Friedrichstadt. waarheen hij verhuisd 
was]; Laudatio ... Ehepaar Elske und Joan Laman 
Trip. 

Hugenotten. 69. Jg., Nr. 1/2005. Das Le ben des Ka
misarden David Rambal [terechtgesteld Mont
pellier 1704]. 

Idem, Nr. 2/2005. I. Buchloh: Die Sch wed ter Har
lans. Eine hugenottische Kaufmannsfamilie in 
Brandenburg-Preufsen [Jean Harlan uit Houpli
nes sur Lys vertrok in 1685 - na de herroeping van 
het Edikt van Nantes - naar Fahrenwalde; zoon 
van François Herland en Catherine Ghesquières 
(tr. 1659); handel in leer(producten), koloniaal
waren, suiker en tabak; familienetwerk met de 
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families Salingre, Cuny en Boccard; literatuur]; 
T. Freyhaf: Alphons des Vignoles. Chronologe, 
Direktor an der Königlichen Akademie der Wis
senschaften zu Berlin und französischer Prediger 
in Schwedt [1649-1744]. 

Idem, Nr. 3/2005. M. Dahlke: 'Aus gerechtem 
Mitleiden'? zu den Motiven des Grofsen Kurfür
sten zum Edikt von Potsdam 1685. 

Idem. Nr. 4/2005. K. Neumann: Hugenotten in 
Magdeburg 1685-1808; Flugschrift zur Hinricht
ung von Pierre Durand [1700-1732, predikant] . 

Ostdeutsche Familienkunde. Band XVII, 53. 
Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 2005. J. Zdrenka: Genealo
gische Zeugnisse auf Friedhöfen im heutigen 
Polen, dargestellt anhand der Erforschung des 
evangelischen Friedhofs in Fraustadt, ehem. 
Provinz Posen. Verzeichnis der Grabplatten und 
Grabdenkmäler des evangelischen Friedhofs in 
Fraustadt bis 1815 [o.a. Deutschlender, Eichler, 
Herberger, Lamprecht, Otto, Renftel, Roth(e), 
Teschner, Vechner]; S. van Dabschütz: Der reiche 
Onkel in Amerika. Moritz Julius von Dobschütz 
- ein Schlesier aus Westfalen in Belleville, Illinois 
[1831-1913; emigreerde in 1856; stamreeks {8 gen.) 
Von Dobschütz/Dobschutz, eind 17e eeuw - he
den; met een vermelding van nageslacht van Paul 
von Dobschütz (1838-1893) in Nederlands-Indië]; 
Das Schöffenbuch von Klein Louisa [1786-1796; 
Kr. Oststernberg]; Die deutschen Inschriften 
auf den beiden Friedhöfen von Knöschitz {Kne
zice) bei Podersam (Nordböhmen); Die deutschen 
Grabinschriften auf dem Friedhof von Dollanka 
{Dolánky) bei Podersam (Podborany) in Nordböh
men; Erhaltene deutsche Inschriften auf dem ver
wüsteten Friedhof unweit von Klein-Otschehau 
(Ocihovec) südlich von Podersam/Nordböhmen. 

Sächsische Heimatblätter. 51. Jg., Heft 3/2005. 
Themanummer gewijd aan het stadje Weifswas
ser [Oberlausitz. bij de Poolse grens; territoriale 
veranderingen; geschiedenis]; Joseph Schweig 
(1850-1923, ondernemer en politicus; glasfabriek] . 

Idem, Heft 4/2005. Der Wiederaufbau der 
Dresdner Frauenkirche ist vollendet; Christian 
Leberecht Vogel (1759-1815) als Plafondmaler 
und Buchillustrator und seine Verbindung zur 
Freimauerei; Das Kriegsende in Zwickau und 
der Krieg im Erzgebirge; G. Naumann: Aus der 
Geschichte des Markenschutzes - ein bemerkens
werter Erfolg der Königlichen Porzellan - Manu
faktur Meissen gegen die Nachnahmung ihrer 
Schwerter-Marke; V.Knüpfer: Freimaurer im Visier 
der Nationalsozialisten - das Sächsische Logen
museum; Dresden in Karten und Ansichten. 
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Spuren. Band 4, 19. Jg., Heft 11, Juli-Sept. 2005. 
Verv. Verläuteregister der Alten Kirche in Waren
dorf (1631]; Notizen zur Geschichte der Familie 
Dufhues in Freckenhorst-Stadt [1798. 1827-1893]; 
Fragmenten Bloech en Dahlberg. 

Idem. Heft 12, Okt.-Dez. 2005. Verv. Verläute
register [1633]; Notariatssignete in Warendorfer 
Akten: Manger; Verv. Dufhues [1902-1977; 1668-
1703]; Fragmenten Reinking [18e eeuw] en Flem
me/Flamme [17e eeuw]. 

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde. 
80. Jg., Heft 4. 4. Quartal 2005. In Memoriam Dr. 
Wolfgang Bonorden (1916-2005); K. Biel!]. Tautz: 
Familie Simonius und Abkömlinge Mohr, tho 
Cölling, Klapmeyer und Mumm [Johann Köl
ling tr. Elmshorn 1666 Engel Mumm met dispen
satie voor derde graad verwantschap; onderzoek 
naar de gemeenschappelijke voorouders]; H.-C. 
Sarnighausen: Zur Horneburger Schulstiftung 
Hornbostel von 1811; J. Memmert: Fehler in Kir
chenbüchern; H. Feilke: Erbbegräbnisse auf dem 
ältesten Stadtkirchhof von Lüchow/Wendland; E. 

Schnoor: Die Hauswirte und ihre Familien der Alt 
Metelner Hufen [o.a. Ri(e)ckhoff, Krehmer, Ha
femeister, Schröder. Tanck, Beuthin, Lübbecke, 
Drückhammer] . 

Finland 
Genealogiska Samfundets i Finland, Arsskrift 46 
(2004). Bijdr. betr. o.a. het Zweedse Rijksarchief 
[archieven, geordend naar onderwerp w.o. Gene
alogica], Grondbelasting, Het geslacht Horn [één 
van de 25 families uit de elite, die sleutelposities 
innamen in de 17e eeuw], Twee families Läng
hjelm, Niemenlautta [landgoed in Karelië, uit 
de Middeleeuwen daterend, eigenaren afk. van 
Viborg, Sint Petersburg en Stockholm; fragment 
Boisman te Viborg (17e-18e eeuw); Harthin, Nae
slindh, Andersin], Lenning-studies [samenvat
ting van 19 families Lenning in Finland en Zwe
den en genealogieën met meestal zes generaties; 
Voorts niet aan te sluiten personen], Bronnen voor 
regimenten uit Österbotten [met naamlijsten]. 

Genos. ärg. 76, Nro 1-2005. De zes broers Scharlin 
[geb. 1835-1854; musici); De familieLackman [afk. 
uit Duitsland; koopman Hans Lackman kwam in 
1558 van Tallinn naar Viborg (Denemarken) en 
Finland; zijn nageslacht telde veel geestelijken]; 
Een familie Linning in Zweden [17e- begin 19e 
eeuw); Een nieuwe tak van het geslacht Fellman? 
[m.b.v. DNA-onderzoek); Twee families Dirich 
- nieuwe vondsten [17e-18e eeuw]. 

Idem. zoos, Nro z. De Baltische studenten in 
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Dorpat, Uppsala en Abo in de 17e en 18e eeuw; 
Boeren 'vaar-recht' van Luvia op Stockholm [17e 
eeuw; handelsvaart); Momenten uit het leven van 
Sophia Margaretha von Haartman [1808-1860, tr. 
1829 Nils GustafNordenskiöld); De Finse adel in 
1581 [lijst, gevonden in het Zweedse Krigsarchiv; 
235 namen, ingedeeld naar provincie]. 

Idem. 2005, Nro 3. De oudere generaties van 
het geslacht Bister in Valkjärvi [oudst bekende: 
Niklas Byster, vaandrig, overleden in krijgsgevan
genschap te Sint Petersburg 1711, tr. Anna Sofia 
Sagerbruch); Majoor en intendant Adolf Öhman 
[1802-1870 (exm. Ekman), tr. 1833 Lovisa örn
hjelm); Het geslachtFröjdbök [16e eeuw] . 

Idem. 2005, Nro 4. Bijdr. betr. de familie (op) 
Uotila [te Ylistaro {Kumo), waarin wordt beschre
ven hoeveel meer men kan vinden in de' domböc
ker' omtrent 16e-17e eeuwse boerenfamilies, dan 
in andere bronnen); Ingermanlandse familiena
men met dieren-motief; Belastinglijst Abo 1571; 
Paul Jakob Nauklér [1786-1827, een Fins militair 
in Göteborg]. 

Nord Généalogie. No. 193, 2005/4. Les Lemaire 
{Lemesre), une familie d'orfèvres à Lille et à Tour
coing [17e-18e eeuw]; Aanv. Levebvre, originaire 
de Weppes [17e eeuw]; Les Dallongeville de Niel
les-lès-Bléquin et Affringues [16e-18e eeuw; met 
gezinnen van dochters o.a. Parisis, Ducrocq, 
Lecointe, Vigreux); Seigneurie de Bourgogne à 
Halluin en 1490 AD Nord B3682; Simples mor
tels ... ils ne sont pas partis ' incognito' [overle
denen 1718-1780 in de registers van l'höpital St 
Sauveur de Lille); Actes passés <levant les baillis 
et échevins d' Armentières (1644-1655) [namen 
en verwantschappen); Fragments généalogiques 
De Caestecker {XVIIe- XXe siècle) [Joos de Caes
tecker tr. Passendale 1695 Marie van Elslande; 
nageslacht Decaestekcer); Röle d'imposition en 
1710 [à) Camphin en Pévèle; Un terrier de Locon 
[1698-1720); Confirmés et pascalisants à Warcoing 
{Belgique) [1611, 1616, 1627, 1766-69); Antw. o.a. 
Franchomme. 

Stemma (île de France), cahier no. 105, 27e année, 
fase. 1 , 1e trin1. z.005 . Yvclincs, les actes en libre s er

vie! (http://www.cg78.fr/archives/ ]; Les Richard, 
jardiniers-fleuristes et botanistes du roi, ou la 
généalogie au service d'une histoire non légen
daire [nageslacht van Antoine Richard tr. ca. 1640 
Louise Bonvalet, te Saint-Germain-en-Laye); Ma
riages relevés à Montmagny {Val-d'Oise) dont un 
conjoint est parisien. Aide à la reconstitution de 
l'état civil parisien [1622-1792]; Liste des citoyens 
actifs de Sartrouville (1790); Verv. Kwst. Rouxel-
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Bourgot [kwn. voorn!. te Houilles en Carrières]. 
Idem. cahier no. 106. fase. 2, ze trim. 2005. Au

tour du mariage. L'autorisation parentale pour 
les mineurs; Kwst. Delefosse [kwn. 30/31 Pa
schal/Cochez uitgewerkt]; Vignes et vignerons à 
Sartrouville au XIXe siècle. 

Idem. cahier no. 107, fase. 3, 3e trim. 2005. Er
reurs dans les registres paroissiaux; Combattants 
de 1870-1871. Comment mener nos recherches?; 
La familie Coeuret à Nesles-la-Vallée (Val-d'Oise); 
Aide à la reconstitution de l'état civil de Paris: 
décès des nourissons placés à Margency (Val
d'Oise) (1699-1792). 

Idem. cahier no. 108, fase. 4. 4e trim. 2005. B. 

Denise: Autour du mariage (III). Les dispenses; 
enfants en nourrice à Sartrouville de 1731 à 1792; 
Délits imputés à des Val-d'Oisiens (1831-1869). 

Oostenrijk 
Adler. 23. (XXXVII.) Band, Heft 1, Jänner/März 
2005. In Memoriam Senatsrat Prof. Dr. Heinz 
Schöny 1912-2005. Bibliographie; L. Igdlj]y-Igdly: 
über die zerstreuten Wappen vom alten Kheven
hüller Palais in der Stadt Villach von heute; H. 
Schöny: Nikolaus Harnoncourt. Dirigent öster
reichischer Herkunft [geb. Berlijn 1929; kwartier
staat: (graaf) de la Fontaine und Harnoncourt
Unverzagt (enz.). (graaf) Mittrowsky, (graaf) von 
Meran, (graaf) von Lambach]; Verv. Adelige ... Ver
storbenen in Wien ab 1885. 

J\DLER 
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Idem. Heft 2. April/Juni 2005. Die Symbole der 
Europäischen Union und der vereincen Nationen; 
Verv. Adelige ... Verstorbenen in Wien. 

Idem. Heft 3, Juli/Sept. 2005. Die Curinaldi. 
eine Dalmatinische Familie der 'Zweiten Gesell
schaft' [oorspr. Corinaldi uit Senigallia/Italië]; 
Johann Kaspar Doblinger und Maria Catharina 
Cronister und ihre Nachkommen in Wien bis ins 
19. J ahrhundert [tr. 1757]; Verv. Adelige ... Verstor
benen in Wien [1888, o.a. 1 Juni: Laura von Rip
perda]. 

534 

Idem. Heft 4. Okt.-Dez. 2005. G. Gatscher-Riedl: 
Das studentinische Wappenwesen. Eine Einfüh
rung in die heraldische Tradition akademischer 
Studentenverbindungen; Verv. Doblinger - Cro
nister [nageslacht met namen: Löblich, Müller. 
Doblinger, Castellez. Hofeneder]; Fremdtrau
ungen in Ratten (Steiermark); Bemerkenswerte 
Trauungen in der Pfarre Walkenstein bei Horn 
(NÖ); Verv. Adelige ... Verstorbenen in Wien 
[1888]. 

Carinthia 1. Zeitschrift für 
geschichtlicheLandeskunde 
von Kärnten, 195. Jg. (2005) 
[pag. 661]. Enkele archeolo
gische bijdragen; Die Akten 
des Salzburger Konsisto
rialarchivs zum Ansuchen 
urn römische Kultanerken
nung für Domitian von 

Millstadt [1762-70]; H.D. Kahl: Der Fall Tigring. 
Eine hochmittelalterliche Pfarrgründung im 
Widerstreit zwischen Eigenkirchenwesen und 
kanonischem Recht [Gotebold von Osterwitz en 
zijn vrouw Diemut lieten in 1136 een kerk bou
wen. De auteur onderzocht de omstandigheden 
van die bouw. waarbij de achtergrond van Vrouwe 
Diemut van belang bleek. Zij zou behoren tot de 
familie der Meinhardinger, en tot die van Ep
penstein en Spanheim]; J. Sacherer: Zur Stadt
werdung Friesachs [oudste stad van Karinthië; 
economie, recht en beheer, sociale structuren, ker
kelijke instanties]; R. Jemej: Neu entdeckte mit
telalterliche Grabplatten in der Kirchenruine St. 
Virgil in Friesach; H.P. Naschenweng: Kloster und 
Kon vent der Dominikanerinnen zu Maria Loreto 
bei St. Andrä im Lavanthal 1665-1782 [Bijlage II: 
Liste der Chorfrauen (namen met biografische ge
gevens)]; H.-P. Lesjak: Die feudale Struktur in der 
Grafschaft Sternberg: Wohntürme, Lehen und 
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Edelhöfe rund urn die Pesten Hohenwart und 
Sternberg bis 1500 [over het feodalisme in Karin
thië werd nog niet eerder gepubliceerd]; A. Hoech
stetter-Müller: Die Villacher und Augsburger Her
kunft des Christian Proy von Burgwalden, Herrn 
zu Wasserleonburg und Treffen [geb. Augsburg 
1587, zoon van Philipp Proy/Pruy/Preu jr. (geb. 
1557) en Katharina Hoechstetter, tr. 1614 Anna 
Putz; De familie Hoechstetter dreef o.a. handel 
op Venetië, en had een filiaal in Antwerpen. Chris
tian Proy werd opgevoed door Anna Neumann, 
die op 82-jarige leeftijd in 1617 huwde met haar 
toen kinderloze familielid en zesde echtgenoot, 
de 31-jarige graaf Georg Ludwig zu Schwarzen
berg; twee schema's: nakomelingen van Wilhelm 
Neumann en van Ambrosius d.Ä. Hoechstetter]; 
Bamberger Verwaltung und Wirtschaft in Kärn
ten urn 1725; Das 'alte Rathaus' in Völkermarkt; 
A. Hajfner: Der Fenstersturz auf Schloss Manns
berg im Jahre 1805. Der Schlossverwalter-Familie 
Hopfgartner [Johann Hopfgartner tr. Magda
lena Raditschnig; hun dochter Kunigunde (geb. 
1800) viel uit een torenraam in de struiken; Zij tr. 
Gösseling 1823 Kas par Sommer; hun dochter Ma
ria Leopoldine Sommer (geb. 1829) tr. Gösseling 
1859 Georg Hafner]; D.Jandl: Jakob Rohrmeis
ter, 'homo ludens' und Repräsentant des baroc
ken Klagenfurt [Eberndorf 1633-1716, pastoor St. 
Egid-kerk]; Vonder Mallepost zum e-mail; Local
bahn Kühnsdorf- Eisenkappel; Die Gewerkschaft 
bei Pischeldorf; Der Musiker Franz Decker (1833-
1886, geb. Wenen, zoon van portretschilder en 
tekenleraar Stephan Decker]; Das Gemeindeamt 
von Klein St. Paul im Görtschitztal; Der S.M.H. 
Ritter-Orden vom heiligen Georg in Kärnten im 
20. Jahrhundert (1946-2004); Österreich-Jugo
slavien 1945-1955. Jugoslavische Forderungen, 
Staatsvertragsverhandlungen; Ein Wappenstein 
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Erzherzog Karls II. von Innerösterreich (1584); A. 
Huber: Das Figurenprogramm der Schluss- und 
Wappensteine im spätgötischer Presbyterium der 
Filialkirche von Matzelsdorf [w.o. een wapen van 
Johann Geumann, overl. 1533]. 

Zwitserland 
Familienforschung Schweiz, Mitteilungsblatt, 
Nr. 78, Juli 2005. Idem, Nr. 79, Nov. 2005. W. Rie
di-de Crousaz: Die Familie de Crousaz; P.Y. Favez: 
Welsche Deutschschweizer? [Duitssprekende fa
milies met burgerrecht in Waadland (Vaud)]; Als 
Hüningen noch Herren hatte [Gabriel Emanuel 
May (1741-1836); 1759 in Hollandse dienst, tr. 1783 
Wilhelmine Evertson, uit Den Haag ( over 1. 1792); 
vier kinderen]. Idem, Nr. 80, März 2006. 

Familienforschung Schweiz. J ahrbuch 2005. Vom 
kaiserlichen Soldaten zum Forscher in der Bas
ler Chemie - Ein Schicksal in zwei Weltkriegen: 
Josef Schäfer 1892-1942 [geb. Auenheim bij Keu
len (exm. Scheer)]; K. Huber: Von Stein am Rhein 
nach Stein im Enzkreis. Der Auswanderer Jakob 
Brütsch aus Ramsen und die Ursprünge der Fa
milie Britsch im Pforzheimer Raum ... [immigra
tie in zuidwest-Duitsland na de 30-jarige oorlog; 
fragment Brütsch/Britsch, 17e eeuw]; Chr. W. Flisch: 
La famille Niggeli de Mühlebach (Conches, Valais) 
[de naam is een zgn. versteend patroniem van de 
voornaam Niklaus; de familie bewoonde o.a. het 
uit 1558 daterende 'Huberhaus', gebouwd door 
Martin Huber (zoon van Kaspar); Genealogie 
(ook Niggely), 16e eeuw- heden]; D.Kaiser: Unsere 
Ahnen und ihre Arbeitsplätze. Die Vorfahren von 
Dolf und Toni Andri Kaiser [geb. Samedan 1928 
resp. 1931; t/m kw. 255: Kaiser (te Seewis-Schmit
ten), Jenny (te Praden), Bonorand (te Lavin), 
Perl (idem), Tester (te Luven), Sandri/Tschander 
(te Samedan), Moggi/Muotz (idem), Gilly/Gilli 
(idem); Veel voorkomende beroepen in deze 
kwartierstaat waren suikerbakker en caféhouder 
(Konditoren), die in het buitenland werkten, ter
wijl de vrouwen en kinderen thuis bleven. Namen 
o.a. Bisaz, Fanconi, Oligiati]; Gräubündners met 
retoromaanse voornamen; W: Letsch: Verbreitung 
und Wahl der Vornamen in der fruhen Neuzeic 

[met opsomming van voornamen en daarvan af
geleide (spreektaal-)vormen en een lijst Namens
formen in der Zürcher Landschaft 1634]; Ascen
dance neuchateloise de Marie d' Agoult amie de 
Franz Liszt [Marie de Flavigny (geb. Frankfurt 
a.M. 1805), schrijfster onder pseudoniem Daniel 
Stern, tr. 1827 graaf Charles d' Agoult; Stamreeks 
Huguenin (haar grootmoeders familie)]; Famille 
Droz originaire du Lode ... [18e-19e eeuw] . 
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Maajan/Die Ouelle. Zeitschrift für Jüdische Fa
milienforschung (Schweizerische Vereinigung 
für Jüdische Genealogie; Kurfirstenstrasse 8, 
CH-8002 Zürich; E-Mail: Daniel.Teichman@ 
vsao-asmac.ch; abonnement SF r. 70,-), Heft 77, 19. 
Jg., 4. Quartal, Dez. 2005. JudenfriedhofButten
hausen [o.a. Adler, Anspacher, Bär, Bernheimer, 
Dreifufs, Einstein, Frank, Höchstetter, Hofhei
mer, Kahn, Lämmle, Landauer, Levi, Lindauer, 
Löwenthal, Marx, Oettinger/Öttinger, Rosen
gart, Schwei(t)zer, Tannhauser); Jüdische Ver
gangenheit in der französischen Provence; Verv. 
Vorfahren der Elisabeth Goldtschmidt aus Kas
sei und Mannheim (2) [Herz, Büding, Mendes 
(Pauline Mendes, geb. Utrecht 1822), Ladenburg, 
Lorch]; Verv. Hamburger Familie Drucker; S. 
Steckmest: Salomon Heine, seine Familie und 
seine Lehre im Bankhaus Popert [te Bückeburg]; 
Quellen zur jüdischen Familienforschung im 
Staatsarchiv Hamburg (11). 

7.F.rnam.1PTrOaJOtac11a,AMIUOIKJUCMUNU 

Idem, Heft 78, 20. Jg., 1. Quartal, März 2006. P. 
Stein: Der Judenfriedhof von Ihringen [o.a. Weil, 
Heilbronner, Bloch, Geismar/Gaismar, Wil
mersdorf]; Verv. Vorfahren der Elisabeth Gold
schmidt aus Kassei und Mannheim; F. Weil/: La 
Famille Geismar; Verv. Hochzeitsliste ... Blum 
(Elsass, 1707-1750); Verv. Geschichte der Hambur
ger Familie Drucker; S. Steckmest: Salomon Heine. 
2. Die Familie seiner Frau Betty geb. Goldschmidt 
[tr. 1794]; D . Gudcriari; Übcr die Arbeit der jUdi

schen Schlachter in Hamburg im 19.Jahrhundert; 
Verv. Quellen zur jüdischen Familienforschung 
im Staatsarchiv Hamburg. 

Regio-Familienforscher (Basel),Jg.18, Nr. 3, Sept. 
2005. R. Rüsch: Vor- und Nachfahren von Anna Ma
ria Stoffel, 1761-1832, aus Arbon, verheiratet mit 
Josef Pankraz Rüösch [stamreeks Stoffel 15e-18e 
eeuw; stamreeks Rüsch 18e-20e eeuw]; H.B. Kälin: 
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Schobinger und Schaubinger in Basels Umge
bung [16e-17e eeuw]; Schweizer Einwanderer in 
die Vorder- und Südpfalz [achternamen); Ehesch
liesungen 1769 bis 1771 in Zeihen AG; Einzelne 
Sterbefälle im Lörracher Kirchebuch [1590-1616). 

Idem, Nr. 4, Dez. 2005. H.B. Kälin: Ist das 'Fa
miliennamenbuch der Schweiz' zuverlässig? [niet 
opgenomen zijn bijvoorbeeld de uitgestorven 
Zwitserse 'Bürger' Families); W.E. Herzog: Die Bür
gergeschlechter der Stadt und Vorstadt Laufen 
[o.a. Bohrer/Borer, Burger, Cueni, Feninger/Fi
niger/Phöninger, Frey. Gerster, Götschi, Halbei
sen, Hof, Jermann, Imhof, Meyer, Müller/Miller, 
Richterich, Rihm/Rym, Schaltenbrand, Scher
rer, Schmidlin, Schumacher, Segginger/Seckin
ger, Thoman, Vetter, von Laufen, Weber]. 

Verenigde Staten van Noord-Amerika 
The New York Genealogical and Biographical 
Record, Vol. 136, Nr. 1, Jan. 2005. Revolutionary 
War Service Records hidden in the Pension Files 
[voorbeelden: Conine, Bogardus, Out, Collier, 
Van Slyk; soldaten in het regiment Van Bergen]; 
Possible Origin of Guillaume Ie Conte [mogelijk 
geboren omgeving Rouen 1659]; The Memoirs 
of John Moore [1745-1828; 1821-22]; Verv. Deaths 
from the Ladies Miscellany or the Weekly Visitor, 
New York 1810; J.B. Dobson: Notes on the Nevi
us Family [Johannes Neeff tr. Sara Lenaerts (zie 
ook DFA deel 77); hun zoon Johannes Neeffius 
(ged. Keulen 1594), predikant te Zoelen, tr. ald. 
1625 Maria Becx; nageslacht o.a. te Renswoude en 
Montfoort; Van der Kluijt te Alblasserdam]; The 
Family ofJohn Hutton and Elizabeth van Dyck. 

Idem, Nr. 2, April 2005. H.B. Hojf: Researching 
African-American Families in New Netherland 
and Colonial New York and New Jersey; W.R. Dec
ker: Using DNA to distinguish between two 17th 
Century Decker Families of Kingston, New York; 
The Dutch Ancestors and American Descendants 
of Adriaen Jansen Koning [herbergier te Well/ 
Gelderland, tr. ald. 1650 Elisabeth Damen; oudst 
bekende: Jan Gijsbertsen de Koninck, vermeld 
1516-1537]. 

ilkm, Nr. 3, July 2005. D.M. Morehouse: Who 
was Sara, Wife ofHarmanus van Barkelo of New 
Utrecht? [Terhune]; Records of the Congrega
tional Church, Orient, Long Island [1828-1869]; 
Three Graves under a few small Trees: Michaux, 
Mersereau, Poillon; Verv. Williamson, Hutton 
en Koning; Verv. Deaths from the Ladies Miscel
lany ... 

Idem. Nr. 4, Oct. 2005. Bijdr. betr. Families 
Griggs en Ean; New York City Coroner's Reports, 
1680-1684; Verv. Koning; Verv. Deaths (1811). 
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Verder ontvingen wij: 

ij;j Alo/aers Er/ 
-$-'&"~ 

Aldfaers Erf. nr. 166. 
49e jg., juni 2005. 
Groepsfoto Schota
nus. Idem. nrs. 167. 

sept. en 168. dec., 5oe jg. (2005). 
Allemaal Bakker. nr. 11. 2005/06. 
Almanak van het Nederlands Archiefwezen 2006 
[uitg. KVAN, Cruquiusweg 31. 1019 AT Amster
dam; bureau@kvan.nl; www.kvan.nl]. In een 
handzaam formaat opgave van adressen van (en 
eventueel beknopte informatie over) archieforga
nisaties (nationaal, regionaal, gemeentelijk, ker
kelijk, enz.), documentatiecentra, opleidingen 
e.d. 
Andringa Staach Nijs. nr. 41, mei 2005. Andringa's 
geplaatst in hun historische omgeving [o.a. Jorrij t 
Andringa 1574]. 
Arbeitsgemeinschaft für Saarländische Familien
kunde e.v. (http://www.saar-genealogie.de). In
formationsdienst Nr. 154. Febr. 2005 en Nr. 155. 
Mai. Bestände im Stadtarchiv Saarbrücken; Idem, 
Nr. 156, Aug. en Nr. 157. Nov. 2005. Erfahrungen 
im Umgang mit katholischen Kirchenbüchern 
[vervolg van Nr. 156]. 
Bergsma Bulletin, 10e jg., nr. 4. kerst 2005. In Me
moria Ans Bergsma-Welling [geb. Borculo 1924] 
en Jan Bergsma [geb. Ginneken 1933; exm. Peer
deman]; Verv. Genealogie Bergsma. 

Blanckensteijn bulletin. 16e jg., 
nr. 4. lente 2005. W. Spies: Nadere 
kennismaking met Pelgerum 
Antonisz van Blanckensteijn 
(tr. 1646 Willimpje Cornelis; 

(klein)kinderen]. Idem. 17e jg. 
(2005). nr. 1. zomer; nr. 2, herfst; nr. 3. winter 
[Blankensteijn. Blanke(n)stein] . 
Blokhuis-Blad. no. 20. jan. 2005. Mutaties genea
logie Blokhuis. 
Boukrant, no. 80. 2oe jg., dec./jan. (2004/2005]; 
nos. 81 t/m 83. 21e jg. (2005). aprilt/mokt.; no. 84. 
22e jg .• dec. 2005/jan. 2006 [Boumeester]. 
Brunja (Brongers), nr. 59. maart en nr. 60, dec. 
2005. 
Burgerzaken & Recht 12e jg. (2005). nr. 9. sept.; nr. 
10, okt. W. Zondag: Het gezag en de naamskeuze; 
nr. 11,nov. 

• 

C/Krapels-krabbels.jg. 25. no. 2. okt. 
2005. Herman Robert Krapels 
[chef Centraal Station in Amster
dam 1907-25]; C/Krapels als kie

zer en gekozene. 
Descent (Australië). Vol. 35. Part 1. March 2005. 
Homes for Derelict and Neglected Children in 
Colonial Australia: Influences, Intentions. Sour-
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ces. Idem. Part 2. June 2005. Chinese Australian 
Family Photographs; Japanese Trade Records 
Link Families to the Past. Idem. Part 3, Sept. 2005. 
Researching Jewish Ancestors. Idem. Part 4. Dec. 
2005. 
Devotionalia. 23e jg. (2004), nr. 135, juni; nr. 138. 
dec.; 24e jg. (2005). nr. 139. febr.; nr. 140. april V
Goessen: Het wapen van de Basiliek van O.L.Vrouw 
Sterre der Zee (met afbeeldingen van de 20 basilie
ken van Nederland)]; nr.141,juni; nr. 142. aug.; nr. 
143, okt.; nr. 144, dec. 
Drents Archief. Nieuwsbrief, winter 2005-2006. 
Bevolkingsregisters op microfiche. 
De Eendenkooi (Van der Kooij), nr. 110, 32e jg .• 

n1llie v. sept. 2005. Eendenkooien op de 
./'' ~'I> · lil/~.. waddeneilanden: Texel; De 

.f. •'1ci fotogalerij: het gezin van 
~;: · g, Willem van der Kooi en 

Jetske Roorda [tr. Arum 
1910]. Idem. nr. 111. 32e jg., 

nov.2005. 
De Familie Band. 26e jg., 3e nr .• april 2005. Stam
reeks (4 gen.) van Petronella Maria Spanjers 
(1907-2005) [tr. Mill 1932 Johannes C. van den 
Hurk]. Idem.jg. 27, nr. 1. sept. 2005 [Spanjers]. 

Familiebulletin de Heus. jg. 
19 (2005), nr.1, maart en nr. 2, 
juni: Gijsbertus Arnoldus de 
Heus [Amsterdam 1845 - Al
bany/New York 1918]. Idem. 
nr. 3, sept. en nr. 4. dec. 
Familienblatt Kockerols. Nr. 
102. Weihnachten 2005. 

Familienkundliche Nachrichten. Band 13 (2005). 
Nrs.1t/m4. 
Familiestichting Moret. nieuwsbrief 23. april 
2005. Nakomelingen van Cornelis Moret (1861-
1932) [tr. Rotterdam 1885 Anna de Valk; schema]. 
Idem. nieuwsbrief 24. okt. 2005. Van de genealo
giecommissie. 
Familievereniging Van Wermeskerken. nieuws
brief 2005-1. 
Festina lente (Van der Bijl), no. 37. sept. 2005. 
Friedrichstädter Zeitung. Nr. 40 (2005). Ehren
bürgerin [Elske Laman Trip, predikante rem.
rcf. G c mcindc]; Schenking doopboek Koldenbüt

tel 1636-1699; Nachtrag für das Kleine Lexikon. 
Genealogica (afd. Flevoland), 21e jg., nr. 4, dec . 
2005. 
Genealogisch Taarblad Familievereniging Burge
mestre. Mededelingenorgaan van de Familiever
eniging Burgemestre, no. 18, jg. 5. 2e kw. 1981; 
no. 23, jg. 6, 3e kw. en no. 24. 4e kw. 1982; no. 
25, jg. 7 (1983). Het geslacht Egeter [Zwitserland, 
Rotterdam]. Het geslacht Bentzen [Kopenhagen. 
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Batavia; 18e-19e eeuw]; no. 27, jg. 8, nov. 1984; no. 
28, jg. 9, maart en no. 29, nov. 1985; no. 31, jg. 10, 
nov.1986; no. 32, jg. 11, maart 1987. R. de Neve: enige 
aspecten m.b.t. de maatschappelijke positie der 
indo-europeanen in Indië; no. 33, jg. 11, dec. 1987; 
no. 34, jg. 12, april 1988. R. de Neve: Burgemeestre 
en de cultures; no. 35, jg. 12, dec. 1988. 
Gens Dunia, 42e jg., nr. 3, sept. 2005. Veertig jaar 
Stichting 'Gens-Dunia' [bestuursleden Verduijn, 
Verduin, Verduyn]; nr. 4, dec. 2005. 
Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen und 
Waldeck e.v., Rundschreiben 165, März_2005. 
Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Ge
schichte, Mitteilungen 68, Okt. 2005. 
GMkwadraat, nr. 2, zomer 2005. Loenersloot on
der de loep [bouw historie]. 
Graafwerk (De Graaft), 7e jg., no. 3, juli 2005. 
Themanummer oorlog en bevrijding; no. 4, okt. 
2005. 
Groeneveld Contact, nr. 49, april 2005. Persoons
lijsten van Groen(e)veld(t)'s overleden in 2003. 
Idem, nr. 50, aug. 2005. Schematisch overzicht 
van stam MX [Jacob Reyers Groeneveld uit Den 
Helder, geb. ca. 1760; en nageslacht]; nr. 51, dec. 
2005. 
Groningen. Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed, jg. 
5 (2005), voorjaar; zomer; herfst: Bezig met Erf
goed. Interview met Eddy de Jonge [dir. Gronin
ger Archieven] . 
Die Haghe, ledenbericht, 115e jg., nr. 3, mei 2005 
[www.haagsegeschiedenis.nl]; nr. 4, juli en nr. 5, 
okt. 2005. 
De Heraut Gelre, jg. 22, nr. 1, april 2005; Idem, nr. 
4, dec. 2005. Huis en landgoed De Schaffelaar [te 
Barneveld]; De 'Fransche Winter' [1794/95]. 
HG-Nieuws, jg. 12, nr. 3, sept. 2005 . Amsterdam 
2010! [het volgende grote internationale congres 
van historici zal in 2010 in Amsterdam plaatsvin
den]; Nieuwe biografieën op internet; Reperto
rium egodocumenten 19e eeuw; Idem nr. 4, dec. 
2005. 
Historische Vereniging Harenkarspel, nieuws
brief nr. 23 [febr. 2005]. 'Harenkarspelers' in Ne
derlands Indië na de Tweede Wereldoorlog [Leen 
Korf (geb. 1926) en Bertus Tesselaar (geb. 1929 ), 
sold :1. te n]; nr. 24 [nov. zoo5] . 

Horizontaal (afd. Familieorganisaties), afl. 38, 12e 
jg., no. 4, dec. 2005. O.J.A.M.J. Dierckxsens: Vereni
ging of stichting [verslag van een lezing];]. van de 
Werken-de Jong: Kamer van Koophandel [idem]. 
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert, 
54e jg., nr.1, maart en nr. 2, nov. 2005. Verv. Genea
logie Kikkert, Hollandse tak. 
De Ielstekker, nov. 2005. In Memoria; Herinnerin
gen van leden van de familie Elgersma. 
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'In de Smitse', nr. 16, aug. 2005 . In Memoriam 
Adrianus Cornelis Smit (Uithoorn 1923 -Amstel
veen 2005). 

In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje 
(Schui t, Schuijt), nr. 75, jg. 
20, sept. 2005. Code MM 

~~'ieri:~Ml~ - Van het één kwam het an
der [verslag van onderzoek 
naar een Amsterdamse fa

milie Schuijt]; nr. 76, dec. 2005 . 
Tohanniter Orde in Nederland (www.johanni
terorde.nl), Med. jg. 57, nr. 222, maart 2005; nr. 
223, juni 2005. Adel in Nederland in de twintigste 
eeuw [verslag van een symposium]; T.J. Versélewel 
de Wüt Hamer: Ridderorde van het Heilig Graf van 
Jerusalem.; nr. 224, okt. 2005; nr. 225, dec. 2005. 
T.J. Versélewel de Witt Hamer: Herrenmeister Johan 
Maurits van Nassau-Siegen [1604-1679]. 
KB.nl, jg. 4, nr. 1, april; nr. 2, juli; nr. 3, sept. 2005. 
European Task Force Permanent Access; Meta
morfoze nu ook voor archiefsector; Elektronische 
publicaties eenvoudiger te raadplegen; Sailing 
Letters [project]; nr. 4, dec. 2005 . 
Klooster-stam, 21e jg., april 2005. Verslag van een 
bezoek aan verre naamgenoten [Kloosterboer in 
Canada en Amerika] . 
Kroniek van Arent thoe Boecop, nr.134, dec. 2005. 
In Memo ria: Rien Smit (1926-2005) en Gerrit Ho
geweg (1933-2005). 

Kroniek van de Stich
ting Geslacht Mees, 
nr. 54, juli 2005. Het 
kunstbezit van de 
Stichting Geslacht 
Mees geïnventari
seerd. 

De Kruijdboom (Kruit, Kruijt), jg. 21, nr. 1, maart 
en nr. 2, juni 2005; nrs. 3 en 4, sept./dec. 2005. Van 
apotheek naar Zendingsveld [Johannes Kruijt 
(1835-1918), zoon van apotheker Arie Kruijt en Ma
ria van Besoyen, vertrok in 1858 als zendeling
leraar naar Indië] . 
De Lander (Regionaal Archief Tilburg), jg. 5, nr. 2, 
nov. 2005. Dorpsarchief Oosterhout en de RK ker
kelijke archieven van Dongen; Kadaster Oister
wij k op w w w.d ewoonomgeving.nl; Een bezoeker 
centraal [LiaStadhouders]. 
De Miedbringer (Stichting Ons Schellingerland 
- Terschelling; E-mail: Sjoekedam@planet.nl), 
jg. 44, no. 164, maart 2005. Schepen van rederij 
Doeksen in de na-oorlogse jaren; no. 165, okt. 
2005. 
Millenaers Koerier (Millenaar), nr. 31, jg. 14, april 
2005. Uw Koerier Koninklijk [in de KB; ook de 
NGV bezit een complete serie!]; nr. 32, dec. 2005. 
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Molens. nr. 79, sept. 2005. 
Neues aus Alt-Villach, 42. Jahrbuch des Stadtmu
seums (2005). Thema: Villach 1945-1955. 
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, jg. 19, nr. 
3, okt. 2005. 0 . Thiers: Minder service in Tilburgse 
universiteitsbibliotheek; Thuis in Brabanr. Onbe
perkt surfen door de cultuurhistorie [www.thui
sinbrabanr.nl] . 
Pors Post. nr. 88, 29e jg., mei 2005; nr. 89, aug. 
2005. Wat weten wij van de eerste vóór-Charloise 
Porsen? [Por, Porre, Pors]; nr. 90, 3oe jg.,jan. 2006 
[aantrekkelijk uitgegeven familienieuws). 
Ruychrock fragmentaria, 2005, nr. 3. Verkorte 
stamreeks Peter Ruigrok van der Werven [geb. 
Haarlem 1946]; Familiepapieren Ruijgrok; likm, 
2005, nr. 4. Verkorte stamreeks Marja Ruigrok 
[geb. Gorinchem 1965]; 'De Lierse Ruigrokken' 
(3). 
Het Scheep(s~ournaal (Scheepbouwer), jg. 7 
(2005), nrs.1,jan; 2,juni; 3, dec. 
Het Schokker Erf, Nr. 6oa, nov. 2005. 
Stichting Familiearchief en -collectie Wastijn 
(We(s)steijn, Westein, Wesstein enz.), nieuws
brief nr.10, nov. 2005. 
Streekmuseum Hoeksche Waard, Bulletin 98, 
sept. 2005. Genealogie: bewerkte bronnen; Histo
risch allerlei; Bulletin 99, dec. 2005. 
Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk (www. 
streekmuseumreeuwijk.nl), nieuwsbrief, nov. 
2005. 
Terebinth, jg. XIX, nr. 3, sept. 2005. Herbestem
ming van monumentale kerken; Afleggen en ter 
aarde bestellen in Suriname. 

Toen en Nu, jg. 18, nr. 
1, maart 2005. De naam 
'Smakman' in Friesland; 
Beschikbare levens be
schrijvingen van vooral 
oudere Smakman'nen. 
Trippstadter Bote. Mittei
lungsblatt der Kallenbach
Familien, Nr. 16, 16. Jg. 
(1993). Familienwappen 
Callenbach (Eisenach); 
Kallenbach in Bremen. 

Tijdschrift van dç Farn.iliçyercniging Van.den 

Bempt. jg. 21, nr.1, jan. 2005. Ons vader 1903-2003 
[Adrianus Jasper Lucia Johanna van den Bemd, 
geb. Standdaarbuiten; levensloop]. Idem. nr. 2, 
april; nr. 3,juli; nr. 4, okt. 2005. 
Ut de Smidte fan de Fryske Akademy, 39e jg. 
(2005), nrs.1 t/m 4. 
Van Aggelen Kronieken, nr. 62, maart 2005; nr. 
63,juli 2005. Grada van Aggelen. Van vaderskant 
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en moederskant een Van Aggelen [geb. Den Haag 
1926]. Idem. nr. 64, sept. 2005. Bericht uit 's-Her
togenbosch [Van Achelen-graven in de St. Jan]; 
nr. 65, dec. 2005. 

,,,,.<f < ~' . 11p-•' 
~ .... \.~ , 

-r;l 

, 1 

t; 

ANIMUMREGE 

VAN 
AGGELEN 

KRONIEKEN 

~; 

Van Helden & Heldinnen, no. 69, 23e jg., sept. en 
no. 70, 24e jg., dec. 2005. Verv. Genealogie Van 
Helden. 
Verenigingsblad van Van Hilten. blad 55, jg. 15 
(2005), nr.1. Drie oorlogsslachtoffers met de naam 
Van Hilten; blad 56/nr. 2; blad 57/nr. 3; blad 58/ 
nr. 4. 
Vereniging Oud Leiden, Med., jg. 27, nr. 1, jan./ 
febr.; nr. s, okt. 2005. 
' t Vierkant (www.westfriesgenootschap.nl), se jg. 
(2005), nr. 1, april; nr. 2,juli; nr. 3, okt. 
~ nr. 45, april en nr. 46, nov. 2005. Een wa
pentekening Vis - Honigh [tekenaar Gerrit Jan 
Honig, 1864-1955]. 
De Vosholkroniek. 3e kw. 2005. 
Vreugdeschakel (Vreugdenhil), nr. 58, 23e jg., 
maarten nr. 59,juni 2005. 
Wij van Zeeland, Se jg., nr. 1, jan. 2006. 
Zeeuws Archief. nr. 27, sept. 2005. Werknemers 
Vlissingse Marinewerf 1815-1868; Archief van 
Hendrik St:urm. l9&m, nr. 28, d ec. 2.005. Zeeuwse 

bronnen over België, 175 geleden; Hofleveran
ciers. 
Zeeuws Erfgoed. jg. 4, nr. 3, sept. 2005. Heemkun
dig rondje: Heemkundige Kring West-Zeeuws
Vlaanderen. Idem, nr. 4, dec. 2005. Pamflettencol
lectie Zeeuws documenratiecentrum. 

M. Vulsma-Kappers 
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Inhoudsopgave themanummer joden 

(het getal achter de titel verwijst naar het ( eerste) paginanummer van deze titel; 

de bijdragen zonder auteur zijn door de redactie samengesteld) 

Genealogisch onderzoek naar joodse families, 417 

J.J. Groeneveld, Het portret van ... [Coenraad Stolberg en Rimkje Hylkes Hylkema], 418 

Bouwstenen voor joods genealogisch onderzoek, 419 

M. M. Plemper, F. P. H.M. Thorissen, R. F. Vulsma, m.m. v. A.J. Stasse, 16 kwartieren van Lou de 

Jong(1914-2005),421 

De joodse kalender; specifieke akten betreffende verloving en huwelijk, 424 

Ton Hokken, De joodse familie Brandel te Rotterdam vanaf 1811, 425 

Ton Hokken, De lijsten van Manheer te Rotterdam, 451 
L. M. van der Hoeven, H.M. Morien, Genealogie van het joodse geslacht Olman, 454 
dr. J.J. Schellekens, Elke andere generatie Elkele, 477 
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