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Al onze bijeenkomsten zijn in het zalencentrum van de Pelgrimskerk,  

Backershagen 12, 1082 GT Amsterdam-Buitenveldert, tenzij anders aangegeven.  
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                               Na 19.00 uur en in het weekend is het parkeren gratis. 
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Onze afdelingsledenvergadering vindt plaats op 11 februari 
2020 in een zaal van de Pelgrimskerk, Backershagen 12, 
Amsterdam-Buitenveldert. Aanvang 19:30. 
U bent van harte welkom! 

01. Opening en vaststellen agenda 
02. Mededelingen 
03. Goedkeuring notulen ALV 19-11-2019 
04. Goedkeuring afdelingsjaarverslag 2019 
05. Goedkeuring financieel jaarverslag,  

verslag Eigen Middelen 2019 en de bijbehorende 
verslagen van de kascontrolecommissie 

06. Benoeming leden kascontrolecommissie 
07. Bestuursverkiezing 

De voorzitter dhr. K.E. Mensink; secretaris W.Furrer-
Kroes en dhr. P. Moreu zijn aftredend. 
Dhr. K.E. Mensink en mw. W. Furrer-Kroes zijn 
herkiesbaar, 
dhr. P.A.M. Moreu stelt zich onder voorbehoud 
verkiesbaar.  

08. Benoeming afgevaardigde en plaatsvervangend 
afgevaardigde naar de Algemene Vergaderingen van de 
NGV 2020; 
de plaatsvervangende afgevaardigde gaat alleen in het 
geval de afgevaardigde niet kan, dit omdat er nog maar 
één persoon aanwezig mag zijn. 

09. Mandaat voor de afgevaardigden voor 2020 
10. Verslag van de afgevaardigden van AV dd. 23-11-2019 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
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Verslag van de afdelingsledenvergadering 
Aanwezige bestuursleden: Ed Mensink, Marjan van der 
Knoop, Liesbeth Stricker, Wil Furrer-Kroes en Paul Moreu. 
Afwezig met bericht: bestuurslid Monique Plat. 
Aanwezige aantal leden inclusief bestuur: 24. 

1 Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Als extra punt wordt 4a. de verkiezing tot plv. afgevaardigde 
en mandaat toegevoegd. 

2 Mededelingen 
Er zijn afmeldingen binnen gekomen van Fam. E. van der 
Velden, dhr. J. Gaasterland en bestuurslid M. Plat. 

3. Vaststellen verslag ALV van 16 april 2019 
Notulen zijn vastgesteld. 

4. Bestuursverkiezing 

Het bestuur stelt voor om mw. W. Furrer-Kroes te benoemen 
tot secretaris  
Zij wordt unaniem gekozen door de aanwezige leden. 

4a. Verkiezing mw. W. Furrer-Kroes tot plv. afgevaardig-
de met mandaat. 
Zij wordt door allen hiervoor gekozen. 

5. Verslag AV 25-05-2019 
Hier was weinig over te melden. 

6. Voorbereiding AV 23-11-2019 
Er zijn al enkele afdelingen opgeheven door gebrek aan 
bestuursleden en deze zijn samengegaan in de afdeling 
NATionaal. Deze blijven wel ledenbijenkomsten organiseren 
en een afdelingsblad uitgeven. 
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Mw. Vulsma-Kappers vraagt welke afdelingen onder 
NATionaal vallen. Op dit moment zijn dit er vier: Apeldoorn en 
omstreken, Den Helder en omstreken, en Twente en 
Zaanstreek Waterland. 
Er is vooral gebrek aan animo om afdelingspenningmeester te 
zijn. Dit kan erin resulteren dat de financiën door de HB-
penningmeester gedaan gaan worden en de afdelingen een 
‘budgethouder’ nodig hebben. Dan kunnen de afdelings-
rekeningen opgeheven worden, wat veel kosten zal besparen. 

- Ook zal vermoedelijk een besluit genomen worden om 
niet met twee maar één afgevaardigde naar de Algemene 
Vergaderingen te laten gaan; deze kunnen dan in Bunnik 
gehouden worden: kostenbesparing van ongeveer € 7000, = 
per jaar. 

Door diverse afdelingen zijn brieven betreffende flinke 
bezuinigingen voor de afdelingen op de voorgestelde 
begroting naar het HB gestuurd. Het HB stelt kortingen voor 
alle geledingen in de NGV voor, omdat de vereniging 
financieel krap komt te zitten. Daarom komen we er niet 
onderuit om als afdeling minder gelden in 2020 ter 
beschikking te hebben. 

Mw. Vulsma-Kappers stelt dat er privé werkstress bestaat 
maar ook binnen organisaties zoals de NGV. 

Het aanbod moet aantrekkelijker worden, wil men naast werk 
en thuissituatie iets voor een vereniging gaan betekenen. De 
voorzitter oppert, dat we jongere ouderen moeten zoeken om 
lid te worden en wellicht via scholen interesse wekken. 

Wat kan het Informatie Centrum in Bunnik hierin betekenen? 
Collecties zullen verder gedigitaliseerd moeten worden. De 
website zal gebruiksvriendelijker moeten worden – hou het 
simpel. 
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De afdelingsbladen hebben interessante onderwerpen. 
Daarnaast organiseren de afdelingen goede ledenavonden. 
Dit moet in ieder geval zo blijven ondanks de bezuinigingen. 

Het komt er in feite op neer dat we Amstelland niet meer in 
papieren vorm, maar digitaal naar de leden zullen sturen. Dit 
heeft zeker voor een bepaalde groep nadelen, maar aan de 
andere kant is er ook een voordeel: het kan dan een kleuren-
uitgave worden.  

Mw. A. Kerkhof geeft aan er dan ook in de tekst gezocht zal 
kunnen worden. 

Mw. Vulsma geeft ook aan dat zij van mening is dat het HB 
c.q. de vereniging het onderwerp DNA niet voldoende heeft 
opgepakt. Het zou regelmatig onder de aandacht gebracht 
moeten worden door de Werkgroep DNA. 

7. Mededelingen / rondvraag  

Dhr. Moreu meldt dat de Beginnersdag van 9 november in 
Bunnik een succes was. Er waren goede sprekers voor de 27 
aanwezigen waarvan er misschien 10 lid zijn geworden. 

 
8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur 
 
Huizen,  
Wil Furrer-Kroes, secretaris. 
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Bestuur 
Het afdelingsbestuur bestond aan het begin van het jaar uit de 
volgende zes personen (tussen haakjes het jaar van 
reglementair aftreden): drs. K.E. Mensink, voorzitter (2020), 
mw. M. van der Knoop, penningmeester/wnd. secretaris 
(2019) en de leden mw. W. Furrer-Kroes (2020), mw. M.J. 
Plat en mw. E.A.M. Stricker (2019), dhr. P.P.A. Moreu (2020). 
In de Afdelingsledenvergadering van februari is mw. Stricker 
herkozen als lid. 
Het bestuur heeft zes keer vergaderd en er zijn drie Afdelings-
ledenvergaderingen gehouden, te weten op 12 februari,16 
april en19 november. De afgevaardigde dhr. Mensink en plv. 
afgevaardigde mw. Van der Knoop hebben de Algemene 
Vergadering (AV) in april bijgewoond; dhr. Mensink en plv. 
afgevaardigde mw. Furrer (hiervoor gekozen met mandaat in 
de ALV van november) hebben de AV in november te 
Driebergen-Zeist bijgewoond.  
De regiobijeenkomst werd gehouden op 22 juni te Amstel-
veen. Deze werd bijgewoond door de heren Mensink en 
Moreu, en de dames Van der Knoop, Plat, en Stricker.  

Het voorzittersoverleg is gehouden op 12 januari en 28 
september en werd bijgewoond door onze voorzitter. 
Het penningmeestersoverleg werd dit jaar niet gehouden. 

Website 
Mw. Plat beheert de afdelingswebsite. Zij stuurt vlak voor een 
bijeenkomst per email een herinnering aan leden en gasten, 
van wie een emailadres bekend is. Het is dus van belang 
wijzigingen hiervan door te geven of dit zelf te veranderen op 
de website.  

De NGV-website vindt u via: https://ontdekjouwverhaal.nl/ 

https://ontdekjouwverhaal.nl/
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Van de rubriek van mw. Vulsma-Kappers, Periodiek 
Besproken, zijn op de site de afleveringen 20 (266) en 
21(267) geplaatst. 

Afdelingsbijeenkomsten 
14 jan.,  H. Snel Migratie naar Amsterdam door de 

eeuwen heen 
12 feb.,  H. Snel Droogkokers en andere vastlopers 
12 mrt.,  Y. Molenaar Ridders van Holland 
16 apr.,  L. de Jong Cholera in Amsterdam 
13 mei,  E. Reijngoud Oopjen Coppit 
17 sep., S. D’Huijs Delpher, ook voor Genealogen heel 

bruikbaar 
11 okt., Excursie naar de Joodse begraaf-

plaats in Muiderberg 
19 nov., E. Leijs DNA wijst de weg 

Er waren gemiddeld 27 personen aanwezig; bestuursleden 
niet meegeteld. 

Facebookpagina 
Deze afdelingspagina (https://www.facebook.com/ngvasd/ ) 
wordt bijgehouden door mw. Plat. 

Afdelingsblad Amstelland 
Ook dit jaar verscheen Amstelland viermaal, namelijk de 
nummers 113 t/m 116 met in totaal 116 bladzijden. Het 
register staat elders in deze aflevering. 
De redactie bestond uit de heren Wiersma, eindredacteur, en 
Bovenkerk en de dames Vulsma, en Furrer. De verzending 
werd ook dit jaar verzorgd door dhr. Gaasterland. 

Bibliotheek 
Het beheer van de bibliotheek is nog vacant. Dit wordt waar-
genomen door dhr. Smit, digitaal bijgestaan door mw. Plat.  

https://www.facebook.com/ngvasd/
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Financiën 
De jaarrekening 2019 van onze afdeling vindt u op de 
volgende bladzijde. 

Kascommissie 
De kascommissie bestaat uit mw. M. Vulsma, dhr. J.J. Helbes 
en reservelid dhr. E. van der Velden. 

Ledenadministratie 
ES beheert de ledenadministratie van de afdeling.  
Op 1-1-2019 telde de afdeling 405 leden.  
Mutaties aantal leden:  
- nieuwe leden: 12 
- van andere afdelingen: 1 
- naar andere afdelingen: 1 
- lidmaatschap beëindigd: 29 
- overleden: 2 
Saldo per 1-1-2020: 386 leden. 

Bezoekersraad Stadsarchief 
Dhr. F.J.W. Smit heeft als vertegenwoordiger van de afd. 
Amsterdam e.o. vergaderingen bijgewoond.  

 

Wil Furrer-Kroes, secretaris. 
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Marjan van der Knoop, penningmeester 

 

Bovenstaand overzicht kwam tot stand na een ingrijpende 
verandering in de centrale boekhouding namelijk: het opheffen 
van alle eigen gelden- / spaarrekeningen van de afdelingen en 
het bijschrijven van de saldi op de landelijke NGV-betaal-
rekening (besluit Algemene Vergadering 23 november 2019.) 
Op onze opgeheven afdelingsrekening stond echter te weinig 
saldo, waardoor een paar overschrijvingen niet direct konden 
worden gedaan. Dat is inmiddels gecorrigeerd. 

Meer informatie krijgt u op de ALV van 12 februari.  
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Dinsdag 11 februari 2020. 

 

Mark Ponte   ─   Zwarte Amsterdammers in de 17de eeuw 

Vanaf het moment dat de Hollanders en Zeeuwen aan het eind van de 
16de eeuw actief werden in het Atlantisch gebied kwamen er mensen 
van Afrikaanse afkomst al dan niet vrijwillig in Amsterdam. Dat blijkt uit 
de Amsterdamse archieven. 
Tussen 1630 en 1660 schilderde en tekende Rembrandt diverse 
mensen van Afrikaanse afkomst in zijn atelier en op straat in 
Amsterdam. Niet toevallig, want juist in de buurt waar Rembrandt 
woonde en werkte ontstond al in het tweede kwart van de 17de eeuw 
een kleine zwarte gemeenschap.  
Historicus Mark Ponte deed onderzoek naar deze gemeenschap en 
vertelt er vanavond over.  
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Dinsdag 21 april 2020 

Ton Heijdra   ─   De Pijp, monument van een wijk 

Spreker heeft meerdere boeken over de Pijp geschreven. In zijn lezing 
neemt hij u met veel oude beelden mee terug in de geschiedenis van 
deze bijzondere Amsterdamse wijk. (Meer info in Amstelland #118) 

Lezing 19 november 2019                                       door Harry Bovenkerk 

Aan het begin van haar voordracht stelde Els Leijs 

zich voor als (de enige) familiedetective. Zij is 

partner in Recherchebureau Leijs & Partners. 

De werkzaamheden bestaan uit het zoeken van 

biologische familie op basis van DNA en 

archiefonderzoek.  

Of zoals Els het noemde: “papajacht”, het opsporen van biologische 
vaders of opa’s. De opdrachtgevers kunnen geadopteerden of donor-
kinderen zijn, of nakomelingen van onze geallieerde bevrijders of toen-
malige Duitse militairen, of belanghebbenden in een vaderschapstest. 

De onderzoeken kunnen ook als doel hebben witte vlekken in een 
kwartierstaat in te vullen: wie was de biologische vader of moeder, wat is 
er terecht gekomen van die geëmigreerde familie, of kunnen 
afzonderlijke takken met elkaar verbonden worden? 
Eén van de opdrachtgevers van Els was bijvoorbeeld de KRO-NCRV 
voor het televisieprogramma “Spoorloos”. 
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Vragen die gesteld worden 
Iedereen ervaart in meer of mindere mate verwevenheid met familie, 
constateerde Els. Zo wordt zij geconfronteerd met vragen als: ik ben 
geadopteerd; ik ken mijn vader niet; mijn ouders zijn vroeg gescheiden; 
ik ken mijn halfbroertjes/-zusjes niet; wie was mijn opa of oma; ik heb 
geen contact met familie door ruzie, emigratie, verhuizing. Zelfs een 
biologische moeder kan onbekend zijn. Bijvoorbeeld als een ander 
vrouw de opvoeding van een kind voor haar rekening nam als ware zij 
moeder, buiten adoptie om. Dat deed zich voor als de biologische 
moeder daar niet toe in staat was. 

Moeders vertellen soms niet alles door schaamte, schande, huwelijk op 
het spel, het gaan geloven in eigen leugens, het beschermen van 
iemand, ‘voor je eigen bestwil’ of om kritiek te vermijden. 

Onderzoek op basis van DNA 
Els ging uitgebreid in op de 
doorgifte van DNA aan jongere 
generaties. Het staat vast dat een 
kind 50% van het DNA erft van 
vader en moeder elk. De 
hoeveelheid DNA van generaties 
vóór vader en moeder dat het 
kind ontvangt is niet precies 25%, 
maar een statistische 
waarschijnlijkheid. Els vergeleek 
dat met een bak knikkers. In het 
DNA van een ouder zit 50% van 
elk van de grootouders. Maar in 
de 50% DNA dat een ouder 
doorgeeft zit het DNA van de 

grootouders door elkaar gehusseld. Daarom kan het DNA van een broer 
en zus op elkaar lijken, maar dat van een ander zusje zou sterk kunnen 
lijken op dat van een tante.  

Ouderschaps- versus genetische genealogietesten 
Bij ouderschapstesten wordt het DNA van de (vermoedelijke) ouder en 
het kind vergeleken. De gevonden verwantschap geeft alleen zekerheid 
bij ouder en kind. 

Genetische genealogietesten geven zekerheid over de verwantschap 
van uitgebreidere familie: volle en halfbroer/-zus, ouders, grootouders, 
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ooms en tantes, neven en nichten. Er zijn drie van die testen: (1) de 
Autosomale test op stukjes DNA van al je voorouders, (2) de test naar 
de Y-chromosomen van de mannelijke voorouders in één lijn, en (3) de 
Mitochondriale test op het DNA van al je vrouwelijke voorouders in één 
lijn. 

De hamvraag is hoe je een verwant kunt vinden die zelf niet getest is. 
Stel dat de grootmoeder van vader acht broers en zussen had. Als je 
een van de achterkleinkinderen weet te vinden, heb je daarmee een 
match in de vorm van gemeenschappelijk DNA. 

De zoektocht bestaat uit de volgende stappen:  

• Jezelf laten testen door een van de aanbieders, (tip van Els: niet 
jezelf maar een van de oudste familieleden) 

• Daarna de van de testlaboratoria terugontvangen matches 
analyseren en eventueel de match om informatie vragen,  

• Dan met deze informatie een stamboom bouwen.  

Een goede bron kan ook degene zijn die de desbetreffende familienaam 
eveneens onderzoekt. Bekende problemen zijn matches die niet 
reageren of niets weten, of onbekend zijn met onze cultuur of systemen 
in andere landen. 

Welke aanbieders zijn er op dit moment? 
Dat zijn onder andere. Ancestry, FamilytreeDNA (FTDNA), 23andMe, 
Myheritage en LivingDNA als een goede runner-up.  

Het is mogelijk de testuitslag van de ene aanbieder in te brengen in de 
databases van andere. Bij FTDNA en MyHeritage is de upload zelfs 
gratis. Er bestaat ook nog de database Gedmatch met als enige service 
een gratis upload. Met het inbrengen van de testresultaten in verschil-
lende databases worden de mogelijkheden van een “gouden” match en 
onverwachte verrassingen vergroot.  

Donorkinderen gebruiken massaal FTDNA. De adoptielanden Colombia 
en Sri Lanka hebben ook voor deze aanbieder gekozen.  

Wat is een match? 
Onder een match verstaan we een gemeenschappelijk bezit van DNA, 
dus dezelfde voorouder. Uit de grootte van het overeenkomend DNA is 
de familierelatie af te leiden. 
Behalve een match met een bekend familielid kan er ook een match zijn 
met een onbekende. 
Dat kan zich voordoen bij nakomelingen van “een weggeraakte tak”, of 
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een zijtak. Een tak kan bijvoorbeeld weggeraakt zijn door emigratie naar 
de Nieuwe Wereld waar sindsdien niets meer van vernomen is. Een 
zijtak kan ontstaan zijn door het huwelijk van de dochters van een 
oudtante. Een match met een onbekende kan ook als oorzaak hebben 
MPE (Misattributed Paternity Event) oftewel er heeft ooit ergens in jouw 
stamboom een onbekende biologische vader geacteerd. Met de 
nakomelingen van die man deel je hetzelfde DNA, terwijl je niet matcht 
met bijvoorbeeld een neef. Soms kom je daarachter als onbekenden je 
benaderen omdat zij een match met je hebben. 

Els benadrukte enkele keren dat het actief zoeken niet alleen bestaat uit 
genetisch onderzoek maar ook uit klassiek genealogisch onderzoek, dus 
archiefonderzoek. 

Vragen of opmerkingen? 

Neem contact op met Els Leijs via e-mail of Facebook Messenger. 

Leijs & Partners 

Postbus 265, 1400 AG Bussum 

info@familiezoeken.nl 

www.familiezoeken.nl 

0651-195499 

 

 

Famillement 2020 in Amsterdam 

Ontdek je roots op het grootste familiegeschiedenis-evenement van 

Nederland. 

Het Famillement komt in samenwerking met het Stadsarchief 

Amsterdam en het CBG | Centrum voor familiegeschiedenis in zijn 

lustrumeditie op zaterdag 27 juni 2020 naar Amsterdam. 

Deze editie beloofd extra bijzonder te worden. Voor twee locaties, het 

Stadsarchief en het DeLaMar Theater, is een uitgebreid programma in 

de maak met sprekers uit binnen-en buitenland, exclusieve rondvaarten 

en een grote informatiemarkt. Ook de NGV zal met twee stands 

aanwezig zijn op deze informatiemarkt. 
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In het programma kunnen bezoekers kiezen uit de presentaties van 

bekende Nederlanders en internationale experts, waaronder Harmen 

Snel, Leo Lucassen en Maarten Larmuseau. Het centrale thema is dit 

keer migratie. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer 

ontwikkelingen op het gebied van DNA-onderzoek, nieuwe 

informatiebronnen, familiegeschiedenis en identiteit. 

Voor het laatste nieuws raadpleeg je deze site: 

https://cbg.nl/Famillement/programma/ 

Of je nu beginnend stamboomonderzoeker bent of al door de wol 

geverfd, het programma biedt voor elk wat wils. Kortom, mis het niet! Zet 

de datum vast in je agenda: Famillement 2020 op zaterdag 27 juni in 

Amsterdam.  

Toegang is gratis.   

Bereikbaarheid Stadsarchief Amsterdam 

tijdens werkzaamheden ‘voor de deur’ 

Momenteel wordt de Vijzelstraat vernieuwd. Dat betekent dat het 
Stadsarchief gedurende lange tijd minder goed bereikbaar is. 

Omdat het tramspoor wordt vernieuwd zal tram 24 tot de zomer van 
2021 niet meer langs het Stadsarchief rijden. 
Het Stadsarchief is wel bereikbaar met metro 52 (Noord-Zuidlijn) halte 
Rokin of Vijzelgracht. En als voetganger kunt u gebruik maken van een 
noodbrug aan de westzijde van de Herengracht. 

De meest actuele informatie vindt u op de site van de gemeente 
Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/projecten/vijzelstraat/ 

https://cbg.nl/Famillement/programma/
https://cbg.nl/Famillement/programma/
https://www.amsterdam.nl/projecten/vijzelstraat/
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Voorouders van Fred Emmer  
M. Vulsma-Kappers 

Voormalig nieuwslezer Fred Emmer overleed 24 

december 2019 op 85-jarige leeftijd in Hilversum. 

Emmer presenteerde van 1962 tot 1965 het NTS 

Journaal (de voorloper van de NOS), vertrok toen 

naar de reclamewereld maar keerde in 1971 terug 

als vaste nieuwslezer bij het journaal. Emmer 

groeide uit tot een van de bekendste televisie-

gezichten van de jaren 

70 en 80. Memorabel was 

echter ook al zijn verslag 

van de moordaanslag op 

de Amerikaanse presi-

dent John F. Kennedy in 

november 1963. Dit 

moest toen nagenoeg 

live gebeuren, zo 

vertelde hij later. 

Generatie I 
1. Freddy (Fred) Emmer, geb. Amsterdam 23-8-1934, overl. 

Hilversum 24-12-2019, nieuwslezer. 

Generatie II 
2. Erich August Wilhelm Emmer, geb. Karlsruhe 16-8-1907, 

overl. Amsterdam 20-1-1991, volontair, kantoorbediende 
(1932), commissionair in effecten (1941), directeur NH 
handelsmij. (1991), werd genaturaliseerd tot Nederlander 
1-12-1933, tr. (2) Nieuwer Amstel 24-8-1962 Reintje 
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Mölder, geb. Nijmegen 18-1-1925; tr. (1) Amsterdam 5-4-
1932 (ontbonden door echtscheiding; vonnis 5-7-
/ingeschreven 26-7-1962) 

3. Madeleine Hochheimer, geb. Ixelles (bij Brussel) 7-8-
1910, overl. Amsterdam 15-7-2002. 

 Op 11 juni 1941 deed zij aangifte 
van de diefstal de vorige dag van 
haar fiets, die voor het Muziek-
lyceum stond. Een paar maan-
den later, op 8 augustus, deed 
haar man aangifte van een inbraak door onbevoegden 
in hun huis, Olympiastraat 5. Er werd voor tien gulden 
aan etenswaren vermist. Voorts was een bureau 
opengebroken; het was nog niet duidelijk wat daaruit 
vermist werd [bron: SAA, Archief Gemeentepolitie, 
Politierapporten].  

Generatie III  
4. Gustaf Sigmund Josef Emmer, overl. voor 5-4-1932, tr.  
5. Luise Auguste Streib, 5-4-1932 wonende te Karlsruhe.  
6. Samuel Siegfried Fritz Hochheimer, geb. Elberfeld 6-3-

1874, overl. Amsterdam 6-1-1951, bankier, koopman, tr. 
Brussel 8-12-1904 

7. Lucie Wolff, geb. Brussel 12-11-1882, overl. Amsterdam 
1-11-1969 [volgens haar persoonskaart in het SAA; scan 
nog niet beschikbaar via wiewaswie.nl].  

 Het Register Vestiging en vertrek… reis-/ verblijfpas-
sen (SAA) vermeld over hen o.a.: ingeschreven in 
Amsterdam 21-3-1919 na 25 jaar verblijf in België; 
Chileens paspoort afgegeven door Chileense 
consulaat te Antwerpen 15-10-1918; geviseerd door 
Nederlands consulaat te Brussel 10-10-1919 voor reis 
en verblijf in Nederland; zijn signalement, geloof 
alsmede enkele adressen, gegevens van vrouw en 
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twee kinderen. Samuels nationaliteit werd Nederlands 
‘wet 8. 613/24’.  

 Het gezin van Samuel en Lucie woonde sinds 21 mei 
1919 op verschillende adressen in Amsterdam. Op 23 
maart 1942 werd hij uitgeschreven naar Chili en was 
weer terug in Amsterdam 28 november 1945 op het 
oude adres Oranje Nassaulaan 65 hs. Bij Lucie werd 
genoteerd: 26 sep. 1941 ‘PB 616192’, 12 sep 1944 
‘Duitschland’ en 13 oktober 1945 Oranje Nassaulaan 
65 hs. 

 Hun zoon Georg(es) Hochheimer, geb. Antwerpen 27-
10-1906, procuratiehouder (1932), tr. Amsterdam 16-
2-1932 Elisabeth Vermeulen, geb. ald.  21-7-1904, 
dochter van Pieter Henri Vermeulen, schilder (1903), 
bedrijfsleider (1932), emailleerder (1942) en Elisabeth 
van der Vliet. Elisabeth Vermeulen deed 16/17-7-
1941 aangifte van de diefstal van haar damesrijwiel.  

Generatie IV 
12. Benjamin Hochheimer, geb. Buchold 1830, tr. 
13. Sophie Cahen. 

Beiden vermeld in overlijdensakte van kw. 6, waarin 
de moedersnaam Sophia Luijdestof werd door-
gehaald en vervangen door Sophie Cahen. Op de 
persoonskaart van Samuel staat wél als moeder 
Sophia Luijdestof, geb. Mühlheim 1834 [bron: SAA 
Archiefkaarten van persoonskaarten].  

14. Joseph Wolff, tr.  
15. Betty Geisenheimer [bron: SAA Archiefkaarten van 

persoonskaarten, van dochter Lucie].  
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Signalement 

Over voornamen  

door Gerrit Bloothooft 

De meeste mensen zijn tevreden met hun voornaam. Maar 

niet iedereen, je hebt tenslotte je naam niet zelf bedacht, 

dat deden je ouders voor je. Als een voornaam niet (meer) 

bij je past dan kun je besluiten om een andere naam te 

kiezen. In plaats van Henk zeg je voortaan als Patrick of 

Ingrid door het leven te willen 

gaan. Het is even wennen voor 

de omgeving, maar dat komt wel 

goed. Voor officiële instanties, 

en in je paspoort, blijf je echter 

Henk. Als je dat niet wilt moet je 

meestal naar de rechter.  

Wanneer je volgens de rechter serieuze argumenten hebt wordt het 
toegestaan om je voornaam in de basisregistratie personen te wijzigen. 
Dan is je oude naam definitief verdwenen. Maar toch niet helemaal. In 
de basisregistratie worden eerdere gegevens gearchiveerd, in dit geval 
als historische voornaam (en historisch geslacht, als dat ook is 
veranderd). 

Waarom wordt een voornaam soms gewijzigd? 
Daar zijn op hoofdlijnen vijf redenen voor. De meest voor de hand 
liggende is geslachtsverandering (ook als die niet gepaard gaat met 
een operatieve ingreep). Voor de verandering van geslacht en voornaam 
is een verklaring van een genderteam voldoende. 
De tweede is de ‘zenuwachtige vader’: hij maakt een fout bij de aan-
gifte van zijn kind. Dat mag (in sommige gemeenten) binnen een aantal 
weken nog ambtelijk hersteld worden, maar de eerdere naam blijft toch 

Wist u dat we in Nederland met zijn allen (= ruim 17,4 miljoen 
inwoners) momenteel zo’n 314.000 familienamen en 500.000 
verschillende voornamen hebben? 
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gearchiveerd.  
De derde is de opgave van voornamen van migranten waarbij pas 
veel later wordt opgemerkt dat de spelling van de voornaam afwijkt van 
wat bedoeld is. Daarvan kan de omzetting van het oorspronkelijke schrift 
naar Latijns schrift een oorzaak zijn.  
Ook zijn er mensen die op latere leeftijd ongelukkig worden met hun 
voornaam en hem daarom laten veranderen.  
En ten slotte kan ook een ambtenaar een fout maken die hersteld moet 
worden. 

Over reden één, geslachtsverandering, is over de voornaam die 
transgenders verkiezen recent een interessant artikel verschenen op de 
website Neerlandistiek: https://tinyurl.com/y2bhq7ca  
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Nieuwe bijkomende inschrijving: 
Mw. C.M. Bouma, Den Haag 

Overleden: 
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Kaltenleutgeben, Oostenrijk 
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Lidmaatschap beëindigd: 
Mw. A.W.M. de Brie Maxwell-
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Dr. A.J. van Hillegondsberg, 
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Mw. drs. R.T. Oldenburger, 
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J. Huysmans, Meldert 
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Mw. M.A. Vodde, Emmeloord 
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A 

Auerhaan,  113/21, 22, 23 

B 

Baans,  116/24 
Backers,  113/ 26 
Baroeg,  113/25 
Baron,  116/25 
Beek,  van 113/24 
Benier,  114/23 
Berg, van den  116/25 
Besouw,  116/22, 24 
Beukelaar,  116/22,24 
Bia,  114/23 
Bielstra,  113/24 
Bierdrager,  113/22 
Bijl,  114/14 
Bijleveld,  114/21 
Bijleveld, van  114/22,23 
Bijlevelt, van  114,23 
Bijlsma,  115/8,  116/22,23 
Bochove,  114/21 
Bol,  114/13,14 
Bonnefon,  114/13,14 
Bouwmeesters,  116/21 
Brinkman,  114/13 
Bruijs,  113,26 
Burgers,  115/13 

C 

Clerk, de  113/25 
Coenraads,  114/23 
Colpaar,  114/23 
Colpaart,  114/23,24 
Comte, le  115/9 
Coppit,  115/23,24,26 
 

 

D 

Daeij,  115/23, 24,26,27,28 
Dasilva,  113/25 
Daszilva,  113/26 
Delbraggo,  113/23 
Delbrugge,  113/23 
Demarary,  114/9 
Demerarie,  114/9 
Derzilva,  113/26 
Dieren, van   116/25 
Diermen, van  116/25 
Dijkema,  114/21 
Dirksvelt,  116/19 
Does, van der  114/17 
Doesburg,  116/25 
Doorn, van  115/23, 24,26,28 
Doornbos,  113/27 
Dumay,  114/11 

E 

Eekeboom,  114/13 
Eet,  116/25 
Eijckeboom,  114/11,13 
Eijkeboom,  114/11 
Ekel,  116/23 
Elt, van  116/25 
Epema,  115/8,10,  116/22,23,25 
Erzeij,  116/24 
Ettenhoven, van  116/26 
Ferren, van  113/26 

F 

Flick,  113/26 
Flieg,  113/26 
Flik,  113/24, 26 
Frank,  113/22 
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G 

Garretls,  113/27 
Geesteranus,  115/27 
Gijtenbeek,  van 114/22,23 
Goederen, de  113/22 
Gorter,  113/23, 25 
Gorter,  114/17 
Graaff, de  113/24 
Grave,  114/23 
Groenewoud, van het 114/17 
Groot,  116/18 
Groothuijs,  113/25 
Guel,  113/23 

H 

Hamilton,  113/26,  114/17 
Hamilton,  114/18 
Hamme, van  114/22,23,24 
Harder, de  113/24 
Hartog,  113/22 
Hegevelt,  114/13 
Heida,  115/10,  116/22,23 
Heidda,  115/10,  116/22 
Heijckens,  115/24,26,27 
Heijden, van der  114/17 
Heijnhuis,  116/22,23 
Heinhuis,  116/22,23 
Helt, de  116/25 
Hemmers,  116/19,20,21 
Hidma,  116/23 
Hoed, de  113/26 
Hoed, de  114/18 
Hoedt, de  114/18 
Hoefkens,  114/22,23 
Hoet, de  113/26 
Hoet, de  114/18 

I 

Ibershoff,  113/21, 22, 23 
Ibes,  114/14 

Iebershof,  113/20,21 

J 

Jautze,  114/21,22,23,24 
Jonge, de  114/18 
Jonghe, de  113/27 
Journeaad,  113/25 
Journeaud,  113/25 
Joust,  114/23,24 

K 

Kalf,  114/22,23 
Kalff,  114/22 
Kaper,  113/23 
Keijser,  116/22,23,25 
Keizer,  115/7,9,10,  
116/22,23,25 
Knip,  116/17,18 
Kock,  116/18,19,21 
Kok,  116/17,18,19,20,21,22,23 
Kramer,  116/23 
Kreeft,  116/26 
Krijt,  114/17 
Kroes,  114/20 
Kroeze,  114/20,21 
Krull,  114/21 
Kuijper,  113/26 
Kuijpers,  113/26 
Kusqueel,  113/24 
Kutsch,  113/19 
Kwiel,  113/23 
Kwil,  113/23 

L 

Lara, Cohen de  113/20, 21, 22, 
24 
Last,  114/24 
Laufer,  114/9 
Leelie, van der  116/25 
Leeuwensteijn,  114/23 
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Leeuwestein,  114/23 
Lelie, van der  116/22,24,25 
Loenen, van  113/24, 25 
Loernoij,  113/25 
Loon, van  115/28 
Loos,  114/11 
Loper, de  114/9 
Lusing,  116/25 

M 

Markensteijn,  114/23 
Markenstein,  114/22,23 
May,  114/17 
Meerendonk,  van 114/23,24 
Meijer,  116/24,26 
Mesker,  113/25 
Mets,  113/22 
Mets, de  113/22 
Metzelaar,  113/20,22 
Meyer,  114/17 
Mierens,  113/22 
Miske,  113/25 
Misken,  113/25 
Mitz,  115/24 
Molenaar,  115/10 
Moolenaar,  115/8 
Moordhorst,  113/25,   114/17 
Moorthorst,  113/25 
Moot,  114/13 
Moret,  114/23 
Moreu,  114/8 
Mosterd,  113/23 
Mostert,  113/23 

N 

Neck, van  115/10 
Neck, van  116/22,24,26 
Nederhorst,  116/24,26 
Neeringh,  114/24 
Neuwenhuijsen,  116/24 

O 

Oene,  116/22 
Ooms,  114/21 
Opgeenend,  113/22 
Opperman,  113/25 
Oppermans,  113/23 
Ouboter,  114/22,23 

P 

Palmboom,  113/26 
Parser,  113, 21 
Peeters,  114/17 
Petraeus,  115/14 
Ploegen,  113/24 
Ploeger,  113/22, 23, 24 
Poggenburg,  116/22 
Pol,  113/23 
Prince, 115/24 
Pruyssenaar,  115/28 
Pumper,  114/23 

Q 

Queel,  113/24 
Quel,  113/23 
Quiel,  113/23,24 
Quill,  113/24 

R 

Rabbe,  113/26 
Rabbi,  113/26 
Rabbij,  113/26 
Rabe,  113/26 
Rabee,  113/26 
Rabi,  113/26 
Rabij,  113/26 
Reeser,  114/23 
Reinders,  113/22, 23 
Rem,  113/21, 22, 23, 25 
Rijke,  113/23 
Robbie,  113/26 
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Robijn,  115/9,   116/22,23 
Rodenburg,  113/19, 21, 22, 23, 
25 
Rosier,  114/17 
Rothschild, de  115/28 
Ruijtenburg,  116/18 

S 

Saqui,  113/22, 24 
Sarlie, 113/20, 21, 23 
Scharli,  113/21,23 
Scharnoij,  113/25 
Schoneveldt,  113/23 
Schuac,  114/10 
Schuark,  114/10 
Schurke,  114/10 
Schurman,  114/14 
Sebershof,  113/20 
Sens,  116/25 
Serlui,  113/21 
Slootweg,  114/24 
Smalhout  113/ 18, 19, 20, 21, 
22,  114/17   
Smedinck,  113/25 
Smit,  114/10 
Smit, de  114/24 
Solemans,  115/25 
Solingen, van  116/24 
Sombogaart,  113/20, 21, 23 
Sombomgaart,  113/25 
Sombongaart,  113/24, 25 
Somboogaart,  113/24 
Sonneveld,  116/18 
Soolmans,  115/23,24,25,26,27 
Spiegel,  115/24 
Spoor,  114/20,21,22 
Steenwinkel,  113/24, 26 
Stoel,  114/24 
Stokvis,  113/23 

Stuvers,  116/23 
Sugers,  114/14 
Sumbogaart,  113/24 

T 
Teule,  116/24 
Teulen,  116/24 
Teurhout,  van 114/22 
Turenhout,  van 114/22 
Turenout,  van 114/22,23 

U 

Uilenburgh, van  115/25 

V 

Valença, de  113/24 
Valensa,  113/25 
Valensa, de  113/26 
Veem,  116/24 
Veen,  116/24,25 
Veenstra,  115/8,  116/22,23 
Vel,  116/19 
Velde, van de  113/25 
Velden, van der  113/25 
Velt,  119/19 
Velthuijse,  116/21 
Velthuis,  116/21 
Velthuysen,  116/21 
Verboom,  115/27 
Verdonck,  114/14 
Verhelt,  116/25 
Vermeij,  116/21 
Verment,  113/24 
Verren, van,  113/26 
Vilt,  116/19 
Vin, v.d.  114/13 
Vlik,  113/24 
Voitus,  114/24 
Vorst,  114/10 
Vos, de  116/18 
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Vos, van  114/9 
Vries, de  116/23 
Vriesekolk,  113/24 

W 

Waal, de  114/23,24 
Wagemans,  113/25,26 
Waij,  113/25 
Wal, van der  115/7,8,9,10,  
116/22,23 
Wanningen,  116/23 
Water, te  114/13 
Wees, van  116/25 
Wees, van der  113/20 
Weezel, van  116/26 
Welbergen,  113/22 
Wemmers,  116/24 
Wengning,  116/19,20,21 
Wenninck,  116/20,21 

Wijbenga,  115/7,8,9,10,   
116/22,23 
Wijnia,  113/22 
Wijnja,  113/22, 24 
Wimmers,  115/7,9,10,  116/22, 
24,25 
Wimmers,   
Winia,  113/22 
Winja,  113/24 
Winter, van  115/28 
Worms,  113/21, 22 
Woudstra,  116/23 
Woustra,  116/23 

Z 

Zaal,  113/22, 23, 25 
Zael,  115/25 
Zee, van der  113/20 
Zeilstra  115/9,  116/23 
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Ook zin in een Gevorderdencursus?? 

In het hele land worden regelmatig cursussen genealogie voor 
beginners gegeven. Deze kunnen ook voor gevorderden nut 
hebben: alle kans dat u iets nieuws opsteekt. 
Maar wat als u het uitpluizen van de Burgerlijke Stand en de 
DTB-boeken in de vingers hebt? U weet dat er nog veel meer 
bronnen zijn, zoals belastingregisters, militieregisters, rechter-
lijke en notariële archieven, scheeps- en soldijlijsten, passagiers-
lijsten. Of u heeft moeite met oud schrift. Of u strandt in het 
onderzoek van joodse, of Oost- en West-Indische archieven. 

Een cursus voor gevorderden zou dan een uitkomst zijn. Helaas 
zijn die niet zo dik gezaaid als beginnerscursussen. Maar ze zijn 
er wel! Kijkt u maar op ontdekjouwverhaal.nl en typ ‘cursus’ in 
het blanco zoekkadertje bovenaan. U zult zien dat er in het land 
ook cursussen voor gevorderden worden gegeven.  

Wat ons nieuwsgierig maakt: Waar wilt u meer van weten? Waar 
loopt u vast? Of: “als ik dát geweten had...” Laat het ons weten! 
Misschien kunnen anderen daar iets mee. En misschien kan met 
uw suggesties een gevorderdencursus georganiseerd worden. 


