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Ook zo benieuwd naar nieuwe NGV-
bijeenkomsten & excursies?  

Abonneer u dan op onze  
digitale Amsterdamse Nieuwsbrief.     8 

Ander Bronnenmateriaal 

Geschiedenislokaal.nl is primair bedoeld voor 
docenten en leerlingen in het basis- en voort-
gezet onderwijs. Maar deze lokalen zijn ook 
handig voor iedereen die aan een familie-
geschiedenis werkt.                       Kijkt u maar! 
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Het corona-virus heeft en houdt 
Nederland in zijn greep. Ook onze 
vereniging ontkomt daar niet aan. 
Op afdelingsniveau betekent dit dat 
lezingen en Afdelingsledenvergaderingen 
tot nader order moeten worden 
geannuleerd. 

Ook onze excursie op 5 juni aanstaande naar Muiderberg zal 
niet doorgaan. Gaat U er maar van uit dat wij deze excursie 
op een later tijdstip zullen trachten te realiseren. Wij zullen U 
daar te zijner tijd over berichten.  

Onze Algemene Vergadering alsmede het Voorzittersoverleg 
kunnen voorlopig evenmin plaats vinden.  

Staat alles dan nu helemaal stil? Zeker niet! Uw afdelings-
bestuur komt weliswaar niet fysiek bij elkaar, maar bespreekt 
lopende of nieuwe zaken via mails en telefoon wel zo goed 
mogelijk met elkaar. 
Het Hoofdbestuur zit evenmin stil en werkt ook zoveel 
mogelijk vanuit huis. 

Het is misschien goed om genealogische zaken, die U al heel 
lang had willen aanpakken nu maar eens onder handen te 
nemen. Dankzij internet met alle bronnen die daar ook nu nog 
steeds te raadplegen zijn, hoeven we niet met onze hobby te 
stoppen. Integendeel, deze week werd ik nog door een 
vriendin getipt dat met een antwoord op het digitale 
Stamboom Forum ook een probleempje dat allang speelde, 
nu tot het verleden behoort. 
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In de afgelopen tijd hebben wij U op de afdelingsbijeenkomst-
en een heel scala aan mogelijkheden geboden om ons voor-
ouderlijke verleden ook nu nog verder te onderzoeken.  

Wij zijn drukdoende om voor de toekomst weer interessante 
lezingen en bijeenkomsten voor te bereiden. Wij hopen U daar 
allemaal weer te ontmoeten en wij wensen U het allerbeste 
toe en veel sterkte met de helaas noodzakelijke quarantaine. 

Met vriendelijke groet, 

Ed Mensink, 

 

 

Ook de Amsterdamse versie van het Famillement, het groot-
ste evenement op het gebied van familiegeschiedenis in 
Nederland, wordt als gevolg van de Corona-pandemie, 
uitgesteld tot juni volgend jaar. De exacte datum wordt later 
bekendgemaakt. 

 

 

Vooralsnog zijn twee lezingen en de rondleiding tot nader 
order uitgesteld door de uitbraak van het corona-virus: 

• Harmen Snel   ─   Joodse Genealogie  
(17 maart 2020) 

• Ton Heijdra   ─   De Pijp, Monument van een wijk  
(21 april 2020) 

• Rondleiding Joodse begraafplaats Muiderberg 
(5 juni 2020) 
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Ook wij kunnen niet inschatten hoelang de maatregelen tegen 
het coronavirus nodig zijn. Toch nodigen wij u al uit voor een 
bijeenkomst in september van dit najaar. 
Maar, of die bijeenkomst op die datum door zal gaan?? 
Alleen als u een bevestiging ontvangt via onze digitale 
nieuwsbrief!  

(Let op: u dient zichzelf op te geven voor deze 
nieuwsbrief. Zie kader onderaan pagina 8.) 

Oh ja: bezoekt u zo nu en dan ook onze website voor meer 
NGV-nieuws. 

Dinsdag 15 september 2020 

Gay Lee Oen   ─   De VOC in Amsterdam ─ Beeld & beeld-
vorming 
Bij een zwerftocht door Amsterdam zijn er nog veel tastbare 
herinneringen aan deze ooit zo machtige organisatie te ont-
dekken zoals beelden, monumenten, gevelstenen en straat-
namen. 
Zij vertellen ons 
echter meer dan 
alleen de 
geschiedenis van 
de Vereenigde 
Oostindische 
Compagnie. Met 
ander materiaal 
en teksten 
samen laten zij 
ook het verande-
rend beeld van de VOC zien. In deze presentatie tracht 
spreekster het beeld van deze zowel beroemde als beruchte 
organisatie in ons collectief geheugen te nuanceren. 
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Onlangs ontving Cor Draijer, inmiddels ruim 

40 jaar lid van onze vereniging, een jubi-

leumoorkonde van bestuurslid Wil Furrer. 

Een oorkonde die dit voor iedereen heug-

lijke feit nog eens in herinnering brengt. 

Cor Draijers wieg staat 92 jaar 
geleden in Zandvoort, hij groeit 
op in Haarlem en woont sinds 
1967 in Weesp. In de jaren 
veertig gaat hij in dienst en 
wordt naar Nederlands-Indië 
gestuurd. Hij dient daar 
anderhalf jaar bij een Regiment 
Infanterie (RI). 

Nadien oefent hij verschillende 
beroepen uit. Zo werkt hij bij 

een bedrijf in Indonesische producten, in de makelaardij, een 
leverancier van bakkerijgrondstoffen, in verzekeringsbranche, 
en als zelfstandig belastingconsulent. 

Een echt verenigingsmens 
Als gids verzorgt Cor Draijer stadswandelingen, geeft hij 
lezingen op bijvoorbeeld de Weesper Avond, zet hij zich in 
voor de terugplaatsing van oude gevelstenen én levert hij 
jarenlang wekelijks ruim voor de afgesproken deadline zijn 
tekst in voor de lokale krant. 

Als in 1977 de Historische Kring Weesp wordt opgericht, is 
Cor meteen lid. Hij zal er vijftien jaar voorzitter van zijn. 
Zelf legt hij ook een imposant archief aan en deelt zijn kennis 
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en bevindingen graag met anderen. Voor hen zoekt hij zeer 
veel uit. 

Waarom Cor Draijer genealoog wordt 
Cor heeft een bijzondere aanleiding om zich in de genealogie 
te verdiepen, en in 1979 lid te worden van de NGV. Een 
dankbare onderduiker bij zijn ouders had namelijk al een flinke 
voorzet gegeven voor het beschrijven van zijn familie. En Cor 
wil deze geschiedenis verder uitwerken. 

Genealogie van de families Draijer en Veldhuisen 
En zo geschiedde. Samen met zijn echtgenote Alice bezocht 
hij zeer veel archieven. Terwijl zij rond Draijer veel uitzocht in 
het gemeentearchief op de Amsteldijk, deed Cor dat in 
Zandvoort. De naam Draijer is vanaf 1700 in Zandvoort te 
vinden en veel van zijn voorouders zijn betrokken bij de 
visserij. Overigens deed zijn echtgenote ook veel aan 
onderzoek naar de naam Veldhuisen. Deze blijkt rond 1593 
begonnen als Velthuijs en deze familie kwam naar Sloten bij 
Amsterdam. 

 

Nieuwe leden: 
R. Kloek, Amsterdam 
W.A. Lohmann, Amsterdam 
Mw. J.E. Demaret, 

Amstelveen 

Adreswijziging: 
J.C. Remmers, Almere 
Mw. H.C. Pasterkamp-van 

Erk, Diepenveen 

Lidmaatschap beëindigd: 
Mw. A. Draijer-Veldhuisen, 

Weesp 
 
Mw. G. André-Klumpers, St 

Germain-en Laye, 
Frankrijk 

P.M. op den Velde Boots, 
Diemen 

Mw. D. Fulk, Horseheads 
NY, USA 

Naar andere afdeling:  
Mw. K. Smets, Baltimore, 

USA 
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Indische Genealogie 
De Indische Genealogische Vereniging (IGV) heeft hard 
gewerkt aan het verzamelen en verwerken van IGV-
publicaties en Indisch bronmateriaal. 

Resultaat zijn twee usb-sticks: IGV Publicaties en IGV 
Bronnen. Deze twee dragers vormen een onmisbare aanvul-
ling voor het onderzoek naar je Indische familie en bevatten 
samen 34 GB aan informatie en 190.000 doorzoekbare 
pagina’s. 

De IGV Publicaties usb-stick is een vernieuwing van de 
uitverkochte IGV-DVD en bevat onder meer alle IGV-
publicaties uitgegeven t/m het jaar 2014. De nieuwere 
uitgaven dienen nog apart in de webshop te worden gekocht.  

De IGV Bronnen usb-stick bevat veel informatie waaronder 
Indische Almanakken en Adresboeken die ooit op een DVD 
uitgegeven werden, maar tegenwoordig niet meer verkrijgbaar 
zijn. Daarnaast bevat de bronnenstick een enorme hoeveel-
heid aan extra gegevens. 

De inhoud van beide usb-sticks kan worden gevonden in de 
productomschrijving van de usb-sticks in de IGV-webshop: 
https://igv.nl/winkel/ 

  

Ook onze digitale Afdeling Nieuwsbrief ontvangen? 
Ga naar https://ontdekjouwverhaal.nl/ 
Log in (rechtsboven, middelste rode knop) 
Ga dan naar de pagina https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-
afdelingen/amsterdam-en-omstreken/ 
Helemaal onderaan deze pagina vindt u de plek waar u 
zich kunt aanmelden voor de Nieuwsbrief. 
Lukt het echt niet? Stuurt dan een email naar onze 
secretaris. Zij kijkt dan of ze iets voor u kan betekenen. 

https://igv.nl/winkel/
https://ontdekjouwverhaal.nl/
https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/amsterdam-en-omstreken/
https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/amsterdam-en-omstreken/
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door Harry Bovenkerk 

Geneanet is een online platform om gratis uw 

stamboom te publiceren, informatie te delen en 

samen te werken. Deze eerste Europese genealo-

gische website is in 1996 in Frankrijk opgericht. 

Tegenwoordig werken in Parijs, waar ook de 

servers staan, zo’n 30 mensen aan Geneanet. De 3 

miljoen leden met hun 800.000 stambomen en 6 

miljard namen van voorouders zijn over de hele 

wereld verspreid, waarvan voor meer dan 70% in 

Frankrijk.  

Hoe maakt u een account aan? 
1. Surf naar https://nl.geneanet.org/; 
2. Aanmelden en gegevens invoeren. Tab “Stamboom” => 

“Grafische omgeving”, welkomsttekst, mogelijk foto 
toevoegen; 

3. Eventueel geeft u zich op voor de nieuwsbrief; 
4. Ook kunt u nu of later naar wens informatie van 

partnersites zoals FamilySearch invoeren; 
5. Dat geldt ook voor het importeren van een GEDCOM-

bestand van uw stamboom of -bomen via de tabbladen 
“Stamboom” => ”GEDCOM importeren / exporteren”. 

 

Omdat in het onderstaande veel over schermen en 

tabbladen geschreven is, is het voor de leesbaarheid 

makkelijk als u de website https://nl.geneanet.org/ opent. 
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Wim Deckers, de spreker van 
deze avond, werkt als modera-
tor voor de gebruikers van 
Geneanet in het Nederlands 
taalgebied. Dat gebied omvat 
zo’n 15 tot 20% van alle leden.  

Wat is een GEDCOM(-
bestand)? 
Kort gezegd is het standaard-
formaat voor gegevensuitwisse-
ling tussen genealogische 
programma’s en databases. In 
vrijwel alle, stamboomprogram-

ma’s bestaat de mogelijkheid om de daarin opgebouwde 
stamboom min of meer automatisch om te zetten in één 
GEDCOM-bestand. Importeert u zo’n GEDCOM-bestand in 
een ander stamboomprogramma, wordt deze weer zichtbaar 
als stamboom. Men spreekt meestal over een ‘GEDCOM’. 

Een GEDCOM actualiseren 
Een (vermoedelijke) familietak waarvan de koppeling nog 
onbekend is, kunt u ook toevoegen. Let op: dan kiest u voor 
“Gegevens toevoegen” en niet “Gegevens vervangen”. In het 
laatste geval zou uw complete stamboom vervangen worden! 
De nieuwe tak moet daarna handmatig aan de stamboom 
gekoppeld worden. Wilt u de gehele stamboom verversen, 
dan gebruikt u “Gegevens vervangen”. 

Komt er na import van een GEDCOM geen bevestiging, dan 
heeft u foute of onmogelijke gegevens ingevoerd, òf er zat al 
een fout in het te actualiseren bestand. Hetzelfde geldt voor 
de handmatige invoer van gegevens: Geneanet moet dit ook 
bevestigd. 
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Wat kan er meer in Geneanet? 

• U kunt meer beheerders van één bestand aanwijzen. 

• In het scherm “Stamboom” => “Instellingen” => “Privacy” 
is de gewenste privacy in te stellen van personen jonger 
dan 100 jaar. U kunt kiezen uit: 
1. Tijdgenoten half privé, alleen voor- en achter-
namen en verbintenissen worden getoond. Via het 
tabblad “Verborgen personen” zijn personen uit deze 
categorie ook volledig te verbergen; 
2. Tijdgenoten privé, niets wordt getoond; 
3. Alles openbaar. 
Let op: Als u verborgen personen hebt, onzichtbaar voor 
anderen, en u plaatst er een GEDCOM overheen, dan 
blijven die personen onzichtbaar. 

• “Stamboom” => “Instellingen” => “Verwijzingsfiches”. 
De bron van de stamboom is Sosa 1. Als u dat niet zelf 
wilt zijn, wijst u een (voor)ouder m/v daarvoor aan. Dat 
is dan de voor anderen zichtbare ‘startpersoon’ van de 
stamboom. Op dezelfde wijze kunt u uzelf onzichtbaar 
maken als eigenaar van de stamboom.  

Achter het tabblad “Stamboom” => “Uw stamboom” => 
“Boom” bevindt zich misschien wel het belangrijkste scherm!  

• Neem eens, als u op een persoon in de stamboom 
‘staat’ (dus met de muis hebt aangeklikt), een kijkje 
onder het tabje rechts bovenaan: “Bewerken” => 
“Persoon bewerken”. Er verschijnt dan een lijst met alle 
evenementen van die persoon. Daarin kunt u ook eve-
nementen toevoegen met per gebeurtenis een bron. 
Als een gebeurtenis nog gecontroleerd moet worden, 
geeft u als bron bijvoorbeeld “Nog uit te zoeken” aan. 
Dat vergemakkelijkt later te onderscheiden wat u nog 
moet controleren of documenteren. 
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Ook interessant is de mogelijkheid “Relatie toevoegen” 
onderaan de lijst, bijvoorbeeld voor “adoptief” of 
“erkennende”. 

• Om kinderen te ontkoppelen gebruikt u het profiel van 
de geselecteerde persoon in de tab “Bewerken” => 
“Partnerschap bewerken”. Onderaan het profiel staan de 
geboekte kinderen die u kunt losmaken. 
Het ontkoppelde kind blijft wel in de database staan. U 
kunt daarna het kind onder de goede ouders hangen: na 
intoetsen van geboortedatum en naam van het kind, 
verschijnt de melding dat dit kind al bestaat, waarna u 
het aan de ouders kan koppelen. 

• Overigens kunt u in het profiel van de geselecteerde 
persoon geheel onderaan links de link met de partner 
verwijderen. 

• Enkele, ‘losse’, personen zijn in te brengen als kind of 
als partner in de tab ¨Bewerken¨. 

• Geneanet accepteert de inbreng van genderneutrale 
huwelijken. 

• Dubbel of meer ingebrachte personen zijn onder de tab 
“Bewerken” samen te voegen tot één persoon.  

 

• Mediabestanden zijn in “Boom” => “Bewerken” aan de 
database toe te voegen. Bij invoeren van meer media 
kunt u de ‘hoofdfoto’ aangeven. In een plaatje van meer 
personen kunt u een kadertje om iemand maken om de 
gegevens van die persoon te noteren. Omgekeerd 
beweegt u met de muis over een persoon die dan wordt 
omkaderd met de ingevoerde gegevens. 
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Uw profiel 
In alle schermen staat bovenaan de 
groene balk met aan de rechterkant 
uw profiel met uw gebruikersnaam. 

• In het scherm “Uw stamboom” 
vindt u een zoekmogelijkheid naar 
personen in uw database door het 

aangeven van een naam of Sosa-nummer en/of een 
voornaam. Als u met de muis over dit kleine schermpje 
beweegt, ziet u een klein menu. 

• Nieuw is de optie “Lijst van alle personen van de stam-
boom” waarmee het profiel van een persoon verschijnt 
door op zijn of haar te naam in die lijst klikken.  

• Ook handig is “Geavanceerde zoekopdracht” met daarin 
verschillende zoekmogelijkheden. 

• Behalve in uw eigen stamboom kunt u in die van ander-
en zoeken. Met in “Zoek” => “Database doorzoeken” op 
te geven parameters wordt in alle bestanden van andere 
gebruikers gratis gezocht naar overeenkomsten. Met het 
Premium abonnement gebeurt dit automatisch.  
De lijst met zoekresultaten beperkt u door in de linker 
kolom uzelf als lid van Geneanet uit te sluiten om de 
resultaten uit uw eigen stamboom weg te filteren  

In de lijst die verschijnt, betekent een balletje linksonder 
het stamboompje links van de naam dat de gevonden 
persoon een directe voorouder van de bronpersoon van 
die stamboom is.  
Klikt u op een gevonden naam, dan ziet u linksboven het 
getoonde profiel de naam van het account waarin u 
staat. Met de Tab “Boom” verschijnt de stamboom van 
dat account. 
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Exporteren van (een deel) van uw stamboom 

• “Stamboom” => “GEDCOM importeren/exporteren” => 
GEDCOM exporteren” => “Een deel van uw stamboom 
exporteren”.  
Als u een tak naar iemand anders wilt zenden, expor-
teert u dat gedeelte van uw stamboom als GEDCOM dat 
wordt gedownload naar uw eigen PC. De tak kan, naar 
keuze, bestaan uit alle voorouders of alle nakomelingen 
van een persoon. Eén maar: dat bestand bevat het 
gehele parenteel incl. de vorige week geboren baby, u 
kunt geen (bijv. de jongste) generatie uitzonderen. 

Al het voorgaande is mogelijk in de gratis versie. Premium, de 
betaalde versie, geeft de mogelijkheid om automatisch te 
controleren op fouten. Bijvoorbeeld een moeder die voor de 
geboorte van haar kind is overleden of vader die dan al een 
jaar dood is.  

• “Stamboom” => “GEDCOM importeren/exporteren” => 
“Stamboom nakijken” is een betaalde functie, evenals 
“Back-up terugzetten”. Dat komt goed uit als u een 
verkeerde GEDCOM er overheen hebt gezet. Het 
programma heeft dan dáárvoor automatisch een back-
up gemaakt dat u kunt terugzetten. 

• “Stamboom” => “GEDCOM importeren/exporteren” => 
“Geavanceerde opties” geeft u de mogelijkheid om 
een nieuw ingebrachte stamboom te indexeren om deze 
voor anderen doorzoekbaar te maken. Dit gebeurt 
overigens met een paar dagen vanzelf. 

 

• De tab rechtsboven “Meer” => “Tijdlijn” in het scherm 
“Profiel” geeft de opvolgende evenementen van de 
persoon waar u op staat weer. Als u in de 
Premiumversie op het profiel van een persoon staat, 
verschijnt er bij overeenkomsten met andere databases 
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een vinkje achter de tab “Overeenkomsten”. Door te 
klikken op die tab worden die zichtbaar. 

• Meldingen moeten in de gratis versie handmatig 
gespecificeerd worden. Als Premium lid zijn ook 
automatische meldingen mogelijk, na wekelijkse 
indexatie, als iemand nieuwe informatie toevoegt. 

• Door een document als “Nieuw gedeelde documenten” 
in te brengen, is het te vinden door andere leden. Dat 
tast de in de gratis versie toegestane 250 MB niet aan. 

• Openingsscherm, tab “Infobronnen” => “Blog” is niet 
bestemd om discussies met anderen aan te gaan. 
Daarvoor is er de tab “Gemeenschap” => “Forums”. De 
belangrijkste is het discussiegebied “Paleografie” waar 
heel actieve leden achter zitten met bijzonder 
informatieve informatie. 

• In “Gemeenschap” => “Contacten” staan uw contacten 
en kunt u anderen uitnodigen uw stamboom te bekijken 
Contacten kunnen personen jonger dan 100 jaar zien. 
Als iemand nog geen deelnemer is, kunt u het e-
mailadres opgeven zodat die een uitnodiging met een 
linkje ontvangt. 

• Met “Andere stamboom” rechts onderaan het 
hoofdscherm kunt u direct de stamboom van een 
contact bekijken. 

• In “Boom” staat rechtsboven het tabblad “Afdrukken”. 
Daarmee kunnen de gegevens van de persoon die u 
heeft geselecteerd worden afgedrukt. Dat geschiedt met 
verschillende opties, modellen en thema’s en wordt als 
PDF gedownload. 

Bij het aantreffen van fouten, of een onheuse bejegening door 
een andere gebruiker: melden!  
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Het is soms moeilijk om fouten te corrigeren omdat veel leden 
op meer genealogische websites zitten. In Geneanet is een 
fout makkelijk te corrigeren, maar dat geldt niet altijd voor 
andere sites. 

Opbouw 1e genealogische 
databank voor Europa 
Sinds kort is het mogelijk om 
uw DNA-profiel (vanaf 
AncestryDNA, 23andMe, 
MyHeritage, FamilyTreeDNA 
of Living DNA) in te brengen 
om zo samen de eerste 
genealogische DNA-
gegevensbank voor Europa 

op te bouwen. Door vergelijking kunnen gebruikers van 
Geneanet nieuwe verwanten ontdekken en indien gewenst 
contact mee opnemen. 
De optie ‘Geneanet DNA’ is gratis. 

Mailen 
Geneanet bevat een e-mailprogramma om te corresponderen 
met andere leden. Deze interne mailbox is te (de-)activeren in 
uw persoonlijk profiel, tab “Configuratie”. 

Probeer Geneanet eens uit! En verbaas u over alle mogelijk-
heden van alleen al de gratis versie.  

Toptip 

Het Archief Alkmaar biedt maar liefst 22 tijdschriften van 
historische verenigingen die werkzaam zijn in hun regio, 
gratis te lezen aan. Ook heel gemakkelijk op een tablet! 
O.a. Alkmaar, Heiloo, Wieringermeer, Texel, Oudorp en 
Schagen.  
De verkorte link is: https://tinyurl.com/tf2xtro  

https://vereniging-historisch-purmerend.email-provider.nl/link/AJkI7BervU/oknjlvxmnb/eqji8jmsuj/pp3t5l8fib/ainn9egf9z
https://tinyurl.com/tf2xtro
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Kwartierstaat van Reinbert de Leeuw (1) 
M. Vulsma-Kappers  

Inleiding; verantwoording 
De gegevens van de kwartieren 1, 2 en 3 zijn ontleend aan 
Wikipedia en WieWasWie. Die van de overige voorouders 
uitsluitend via de website wiewaswie.nl. Daar, waar scans 
aanwezig waren, werden de gegevens uit de klappers 
gecontroleerd. De Friese DTB-gegevens kunnen helaas 
alleen via Familysearch geraadpleegd worden. Voor de 
geïnteresseerden in de Friese kwartieren is er veel te vinden 
in de notariële archieven via (dus) wiewaswie.nl.  

Generatie I 
1. Lambertus Reinier de Leeuw, 
geb. Amsterdam 8-9-1938, overl. ald. 
14-2-2020, dirigent, pianist, 
componist, muziekpedagoog, 
hoogleraar (te Leiden, 2004). 

Generatie II 
2. Cornelis Homme de Leeuw, geb. 
Den Haag 26-2-1908, overl. Zeist 20-

7-1953 (toen woonachtig te Den Haag), (zenuw)arts 
Psychiatrisch Neurologische Kliniek (Valerius), 
psychiater, tr. Ouder-Amstel 14-6-1934 (gesch. ald. 5-3-
1952) 

3. Adriana Judina Aalbers, geb. Lopik 11-4-1908, overl. 
Amsterdam 10-7-1957, psychiater. 

Generatie III 
4. Cornelis Gerardus de Leeuw, geb. Den Haag 29-8-1877, 

overl. voor 1931 [? Den Haag 23-3-1909?; advertentie], 
administrateur, tr. Baarderadeel 18-3-1903 
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5. Hiltje Kalma, geb. Hijlaard 20-6-1883; 18-3-1903 
uitgeschreven naar Den Haag; 1931 nog daar wonend 
[volgens huwelijksakte dochter Rinske Clara]. 

6. Lambertus Reinier Aalbers, geb. Overschie 11-11-1876, 
overl. Nieuwer-Amstel (Amsterdam) 29-12-1955, 
predikant te Lopik, tr. Overschie 12-12-1903 

7. Johanna Karreman, geb. Zonnemaire 5-9-1876, overl. 
Nieuwer-Amstel 11-1-1954. 

Generatie IV 
8. Cornelis de Leeuw, geb. Wageningen 27-9-1846, 

stukadoor, tr. Leeuwarden 3-5-1871 
9. Rinske Kragt, geb. Leeuwarden 6-3-1843; vertrok 12-11-

1867 naar Utrecht, kwam terug 28-10-1870 naar 
Leeuwarden. 

Zij woonden 1872-1874 te Huizum; terug naar 
Leeuwarden en vertrokken 17-3-1875 naar Den 
Haag, woonden daar nog 1903 + 1913 (Bev. Reg.). 

10. Homme Jacobs Kalma, geb. Boxum (gem. 
Menaldumadeel) 27-3-1838, overl. Baarderadeel 17-6-
1909, koopman (1880), veehouder (1903, 1909) te 
Hijlaard, tr. Achtkarspelen 18-3-1880 

11. Rinsk(j)e Lammerts van der Wal, geb. Stroobos 17-8-
1846; 1909 wonend te Hijlaard. 

Rinske met familie in NA Oostdongeradeel 1901, 
1903, maar ‘aktes niet aanwezig’. 

12. Jacobus Aalbers, geb. Overschie 16-12-1848, overl. ald. 
7-10-1900, tr. Pernis 2-11-1871 

13. Geertruida Snijders de Vogel, geb. Pernis 26-9-1847, 
overl. Rotterdam 8-12-1930. 

14. Hermanus Karreman, geb. Overschie 26-6-1839, overl. 
Rotterdam 23-9-1879, hoofdonderwijzer te Zonnemaire, 
tr. Overschie 24-8-1866 
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15. Adriana Judina Ruhaak, geb. Alblasserdam 28-10-1846, 
overl. Hillegersberg 30-7-1924 (toen wonende Ouderkerk 
a/d Amstel; ingeschreven Ouder-Amstel 8-8-1924). 

Generatie V 
16. Gerrit de Leeuw, geb. Wageningen 4-6-1818, overl. ald. 

16-3-1866, metselaar, tr. Ede 4-12-1841 
17. Jantje Mekking, geb. Bennekom (gem. Ede) 12-2-1820, 

overl. Wageningen 7-1-1900. 

Zij tr. (2) ald. 17-5-1867 Peter Looijen, geb. 
Wageningen 1-1-1825, overl. ald. 18-5-1899, 
arbeider (1850, 1857), landbouwer (1867), zoon van 
Peter Looijen, tabakker, en Margrieta Wigchers. Hij 
tr. (1) Wageningen 20-2-1850 Johanna Jacoba 
Bongers, geb. Wageningen 5-10-1825, overl. ald. 
20-6-1852, dr. van Willem Bongers en Jacomina 
Schroester; tr. (2) Wageningen 9-10-1857 Everdina 
van den Born, geb. Heelsum 18-6-1825, weduwe 
Martinus van Amerongen, dr. van Gerrit van den 
Born en Gerritje Janssen van den Berg.  

18. Douwe Harings Kragt, geb. Leeuwarden 1803, overl. 
Gouda 18-12-1854, schippersknecht (1827), schipper, 
beurtschipper (1840), laatstelijk op Rotterdam (1854), tr. 
(2) Rotterdam 15-4-1840 

19. Johanna Stout, ged. Rotterdam (rk) 12-1-1806 (Joanna; 
get.: Franciscus Antonius Stout, Joanna van Raaij), 
overl. ’s-Gravenhage 3-7-1879 [ingeschreven te 
Leeuwarden 8-7-1879], naaister (1840), ingeschreven te 
Leeuwarden 1841, 

Douwe tr. (1) Leeuwarden 29-7-1827 Joukje Fokkes 
de Haan, geb. ald. ca. 1786 (!), schipperse, weduwe 
van Christiaan Zand, dr. van Fokke Libbes de Haan 
en Trijntje Joukes van Dijk. Hij laat na, behalve zijn 
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weduwe, zoon Fokke, beurtschipper op Rotterdam 
en de minderjarigen Rinske, Klaaske, Johanna 
Catharina en Aaltje. 

20. Jacobus Karsjens Kalma, ged. Boxum 20-5-1810, overl. 
ald. (gem. Menaldumadeel) 2-9-1849, boer/landbouwer, 
tr. Menaldumadeel 20-3-1833 

21. Pietje Feikes Zijlstra, ged. Hallum 3-9-1808, overl. 
Menaldumadeel 30-10-1854, boerin/landbouwster te 
Boxum. 

Memorie van successie, Leeuwarden 11-10-1854; 
nalatende minderjarige kinderen: Karst, Homme, 
Sjouke, Sjerp, Eelkje en Froukje; voogd was Sjerp 
Karsjens Kalma, landbouwer en koopman.  

22. Lammert Sijtzes van der Wal, geb. Friesch Stroobos / 
Gerkesklooster [Grootegast] 10-2-1819, overl. 
Achtkarspelen 30-6-1871, (boter-)koopman, lid 
gemeenteraad ald., tr. Achtkarspelen 21-5-1842  

23. Hiltje Jans Pel, geb. Gerkesklooster (Achtkarspelen) / 
Friesch Stroobos 9-1-1820, overl. Achtkarspelen 2-4-
1901. 

Hiltje in Not. Arch. Achtkarspelen 10-12-1894, maar 
‘aktes niet aanwezig’. 

24. Lambertus Reinier Aalbers, geb. Overschie 9-6-1817, 
overl. ald. 7-6-1907, tr. Overschie 4-4-1841 

25. Petronella van Eijk (Pieternella), geb. Overschie 20-10-
1817, overl. ald. 17-5-1886. 

26. Willem Snijders de Vogel, geb. Ouddorp 6-6-1818 
(ingeschreven met de voornamen Willem Sneijders), 
overl. Pernis 26-2-1910, tr. Pernis 14-12-1843 

27. Maria Barmond, geb. Rotterdam 4-7-1822, overl. Pernis 
6-4-1886. 
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28. Hendrik Karreman, geb. Overschie 19-4-1813, overl. ald. 
9-1-1894, rijtuigschilder (1879) ald., tr. Naaldwijk 4-11-
1837 

29. Johanna Valstar (Falster, Walster), geb. Naaldwijk 11-4-
1814, overl. Overschie 18-11-1886. 

30. Gerd Hinrichs Ruhaak (Gerdt, Geert, Heinrichs, 
Hendriks), geb. Norden / Hagemarsch / Haage 15-12-
1810, overl. Alblasserdam 28-3-1861, schipper, 
koopvaardijkapitein (1850), tr. (1) Alblasserdam 6-4-1837  

31. Johanna ’t Hoen, geb. Alblasserdam 17-7-1814, overl. 
ald. 14-12-1848. 

Geert was schipper op ‘De Jonge Henrich’; 5 maart 
1833 liggend in de Zuiderhaven van Harlingen, 
beladen met kaas, garst en huiden. Hij was van 
Rotterdam op weg naar Dieppe, maar kreeg door 
storm en onweer zware lekkage. Daarom was hij de 
haven van Harlingen binnengelopen om de lading te 
lossen en het schip te laten herstellen. Op 12 maart 
deden enkele bemanningsleden verslag van de reis. 
De schade was hersteld op 19 maart, verklaarde 
Geert bij de notaris; hij was gereed om te vertrekken 
met de eerste goede wind en zijn reis voort te zetten. 
[Scheepsverklaringen voor notaris Sjoerd Simons 
Wijma te Harlingen]. Eind maart 1833 lag hij met zijn 
schip in het Nieuwe Diep te Den Helder [verklaringen 
25, 27 en 29 maart 1833 voor notaris P.A. Beets te 
Den Helder, NA Alkmaar]. 

Gerd tr. (2) Nieuwenhoorn 27-3-1850 Geertje 
Hooghart, geb. Nieuw-Helvoet 14-10-1811, weduwe 
Philippus Groesbeek, dr. van Arie Hooghart en 
Leentje Jansdochter Schros. In de huwelijksakte 
werd genoteerd, dat hij volgens eigen opgave werd 
geboren te Norden in Oostfriesland 15-12-1810 en 
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dat hij onder ede verklaarde, dat hij niet in staat was 
zich een akte van zijn geboorte of van bekendheid te 
verschaffen en over te leggen. 

Van de redactie 
Het tweede deel van deze kwartierstaat zal verschijnen in het 
volgende nummer (= 119) van Amstelland. 

Meer informatie over Reinbert de Leeuw vindt u in 
Reinbert de Leeuw, Mens of melodie, door Thea Derks 
(Leporello 2014).  
De Volkskrant omschreef de uitgave als ‘Een Panorama 
van het Nederlandse muziekleven in de 20e eeuw.’ 
De derde, aangevulde druk verschijnt zomer 2020. 

 

 
door Els Schnijder 

Mark Ponte deed onderzoek naar de zwarte popu-

latie van Amsterdam in de 17e eeuw. Aanleiding 

hiervoor was onder meer de voorbereiding van de 

tentoonstelling “Zwart in Rembrandts tijd” in het 

Rembrandthuis die van 6 maart tot 31 mei 2020 

zou worden gehouden. 

Amsterdam is een echte migratiestad: 
Alle bewoners zijn, lang of kort gele-
den, naar de stad gekomen om werk te 
vinden of een opleiding te doen, en hun 
geluk te vinden. In 1580 woonden er 
30.000 mensen. Rond 1680 zijn dat er 
70.000 meer. Vanaf 1613 komen – 
mede door de VOC-activiteiten – veel 
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migranten uit heel Europa naar Amsterdam, ook uit Kaap 
Verdië. Later volgen ook migranten uit Brazilië, Afrika (Angola) 
en Noord-Amerika. 
In eerste instantie komen de zwarten als huisslaven mee met 
de Portugese Joden rond 1600. In Lissabon was toen 10% 
van de bevolking zwart. 
Op de Portugees-Israëlitische begraafplaats Beth Haim in 
Ouderkerk aan de Amstel zijn ook hun huisslaven begraven. 

Tijdens het 12-jarig bestand (van 1609 tot 1621) komt de 
suikerindustrie naar Amsterdam. 
De WIC wordt in 1621 opgericht en worden suikerplantages in 
Brazilië gesticht. Daar worden ook inheemse Brazilianen op-
geleid tot tolk en spion in Recife. In Brazilië bestond slaven-
handel en Nederland begon aan die handel deel te nemen. 

Eerste registratie van een ondertrouw 
In 1593 vindt de eerste registratie plaats tussen ene Sebasti-
aan Pieters van Maniconge (dit gebied omvatte Angola en 
Congo) 29 jaar oud, met een Amsterdamse weduwe. Hij is 
verver(sgezel) en woont op de O.Z. Voorburgwal. Hij kwam 
waarschijnlijk via Antwerpen naar Amsterdam. Hun eerste 
kind wordt in 1594 gedoopt. 
Zijn tweede huwelijk vindt plaats in 1599 te Haarlem met een 
Hendrikje van Aernhem.  

In 1617 wordt een ondertrouw geregistreerd van Bastiaan en 
Liesbeth, beiden afkomstig 
uit Angola. Men trouwde vaak 
in eigen kring. Zie hiernaast 
Francisco de Angola met 
Anna de Cabo Verde (1632). 

Op basis van ondertrouw registers weten we dat de mannen 
voor de helft zeeman zijn. Een kwart, waaronder ook soldaten, 
is ambachtsman, en een kwart is onbekend.  
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Waar woonden zij? 
De meeste gekleurden woonden op het toenmalige, aangeleg-
de eiland Vlooienburg (de Joodse buurt) (nu: de Stopera). 
Tussen 1630 en 1660 schilderde Rembrandt diverse mensen 
van Afrikaanse afkomst zowel op straat als in zijn atelier. Met 
als hoogtepunt het schilderij Twee Afrikanen (te zien in het 
Mauritshuis in Den Haag). Men vermoedt dat dit broers zijn, 
varensgezellen.  
In de buurt van Rembrandts atelier was een kleine Afrikaanse 
gemeenschap, onder andere in de Turfsteeg. 

Slavernij in Amsterdam 
Hierover werd in 1656 in het keurboek Van de staet ende 
conditie der persoonen vastgelegd dat alle burgers vrij zijn en 
dat slaven zodra zij in Amsterdam gevestigd zijn hun vrijheid 
kunnen aanvragen. Dit wist de zwarte bevolking hier ook. 

 

Illustratief is het verhaal van een Portugese koopman uit 
Brazilië die zijn slavin Juliana (25) vanuit Amsterdam mee 
wilde nemen naar zijn nieuwe plantage in Barbados. Zij loopt 
weg want ze wil niet mee. 
In een notariële verklaring is vastgelegd dat hij fl. 500 voor 
haar heeft betaald en zeker fl. 700 voor haar kan krijgen. Zij 
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wilde vrij zijn en wist over de vrijheden van zwarten in Amster-
dam. Het vonnis luidt dat Juliana een (vrije) dienstbode is, wel 
haar contract in Amsterdam moet afmaken, maar daarvoor 
betaald moet worden. 

Uittocht uit de (Nederlandse) kolonie Recife 
Rond 1650 komen Joden en protestanten vaak met hun 
slaven vanuit Recife naar Nederland, lees Amsterdam. Na de 
overdracht van de kolonie aan de Portugezen mogen in 
Recife namelijk alleen nog katholieken wonen. 
Ook in de 18e en 19e eeuw zijn donkere bedienden met de 
plantagehouders teruggekomen naar Nederland / Amsterdam. 
 

 
 

 

Hoe zit het met Suriname? 
Tussen 1667-1863 werd er door de planters veel heen en 
weer gereisd tussen Suriname en Nederland, met hun (vaak 
zwarte) personeel. Het personeel merkte en zag dat er geen 
slavernij in Nederland was. 
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Eind 18e eeuw worden ook in Suriname door slaven rechts-
zaken gevoerd die weten dat er in Nederland geen slavernij 
wordt getolereerd. 

De stad Amsterdam is lang eigenaar geweest van Suriname 
via de “Sociëteit van Suriname”. Brits-Guyana is van 1720-
1795 Nederlands via de “Sociëteit Berbice Nederland”. 

In de loop van de tijd worden kinderen van gemengde afkomst 
naar Europa gestuurd voor opleiding. Een tweetal is leerling 
van (Anthony of Jurriaan) Andriessen. 
Joh. Charles, 19, geboren in 1793 in West-Afrika, is als slaaf 
naar Suriname gekomen en wordt 1815 vrijgemaakt. Hij gaat 
als knecht met de familie mee naar Rotterdam. Vervolgens 
verhuist Charles naar Amsterdam, trouwt daar en krijgt 5 
kinderen en verder nageslacht. 
Er is van de familie Charles veel bewaard gebleven. De 
achtergebleven familie in Suriname en de Amsterdamse tak 
hebben veel met elkaar gecorrespondeerd. 

In de loop van de 18e eeuw is er minder samenhang in de 
zwarte gemeenschap en werd deze gemengder. 

Net als uit Suriname en Recife, is er in de 18e eeuw ook 
migratie uit de VOC-gebieden, van Kaap de Goede Hoop tot 
diep in Azië dus. In 1629 wordt een ondertrouw vastgelegd 
tussen een man uit Malakka (de eerste geregistreerde Aziaat) 
met een Kaap Verdiaanse vrouw. 
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Aanbevolen Nederlandse Beeldbanken 

 

Stadsarchief Amsterdam 
Met ruim 300.000 foto's, prenten en kaarten online 

https://archief.amsterdam/   en   kies ‘Beeldbank’ 

 

 

Brabants Historisch Informatie Centrum  
Het geheugen van Noord-Brabant met bijna 250.000 afbeeldingen 
https://www.bhic.nl/het-geheugen-van-brabant en kies ‘Foto’s van Brabant’ 

 

 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie 
230.000 foto's op het gebied van de Nederlandse militaire 
geschiedenis 
https://nimh-beeldbank.defensie.nl/   en   kies ‘Foto’s’ of ‘Films’ 
 

 

Collectie Nederland 
Collecties van alle cultuurinstellingen bijeen 
https://data.collectienederland.nl/   en   gebruik het zoekveld 
 

 

Beeldbank Cultureel Erfgoed 
Hier vindt u bijna 1 miljoen afbeeldingen 
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/   en   kies alle afbeeldingen 
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