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Al ruim een jaar lang wil Ferd Oorsprong, onze 

huidige landelijke penningmeester, om privé-

omstandigheden dringend zijn functie opgeven. 

Mei 2020 mislukte een tijdelijk oplossing. Daar-

door hebben we nu als NGV een groot probleem! 

De situatie 
Het hoofdbestuur, dat volgens de Statuten uit negen leden moet 
bestaan, telt momenteel slechts drie personen (met drie adviseurs) 
en binnenkort dus twee. 

Om een vereniging goed te kunnen besturen heb je een bestuur 
nodig met expertise op velerlei terreinen. Het spreekt vanzelf dat 
de benodigde expertise in dit kleine bestuur maar in zeer beperkte 
mate aanwezig is. 

Het gevolg daarvan is ook, dat het bestuur zich alleen maar kan 
bezighouden met dag tot dag zaken en de langere termijn 
problematieken niet of slechts zeer oppervlakkig kan bespreken, 
voorbereiden, laat staan tot uitvoering brengen. 

Wij maken ons dan ook grote zorgen over het voortbestaan van de 
NGV. 

De gewenste oplossing 
Het hoofdbestuur doet daarom wederom een dringend appél op 
alle afdelingsbesturen en leden om zich beschikbaar te stellen voor 
een functie in het hoofdbestuur. Het penningmeesterschap heeft 
daarbij de allerhoogste prioriteit. 

Heeft u tijd en wilt u het zittende, maar geslonken, hoofdbestuur en 
daarmee ons allemaal een handje komen helpen, aarzel dan niet 
en neem contact op met onze voorzitter, Jos Taalman, via 
voorzitter@ngv.nl.  
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Beste dames en heren, leden van de NGV-afdeling Amster-
dam en omstreken. 

De tweede Corona-golf trekt opnieuw een vernietigend spoor door 
ons sociale leven. Ook de NGV komt er niet ongeschonden van af. 

Welkom op onze Bijzondere Afdelingsbijeenkomst 
Door alle geldende coronamaatregelen mogen en kunnen we maar 
met een klein aantal leden bijeenkomen. 
Daarom houden we voorlopig géén echte Afdelingsledenvergade-
ringen omdat groepen van hooguit twintig personen geen afspiege-
ling zijn van onze afdeling. 

Toch wil Uw afdelingsbestuur U de gelegenheid bieden om deel te 
nemen aan een bijzondere afdelingsbijeenkomst (met lezing) op 
dinsdagavond 17 november 2020. Uiteraard wel onder voorbehoud 
dat er geen verdere beperkende maatregelen worden afgekondigd. 

De Algemene Vergadering wordt dit jaar niet gehouden 
Ook landelijk kan niet ‘gewoon’ worden vergaderd. In plaats hier-
van bespreekt het hoofdbestuur met de diverse 
afdelingsvertegenwoordigers en afgevaardigden – in groepjes – de 
lopende zaken. Een overmachtsituatie waarin wij ons hebben te 
schikken. 

De verslagen van al deze bijeenkomsten zullen samengevoegd 
worden tot een verslag dat de notulen van de Algemene 
Vergadering vervangt. Deze bijeenkomsten met het hoofdbestuur 
komen tevens in de plaats van het ‘voorzittersoverleg’. 

Ik wens U veel gezondheid en een zo veilig 
mogelijke tijd toe. Blijf gezond. 

Ed Mensink  
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Het aantal aanwezigen is beperkt tot twintig. Dat is niet veel! 
U kunt zich na ontvangst van de afdelingsnieuwsbrief tot 12 
november opgeven uitsluitend door een e-mail te sturen naar: 
evenementen-asd@ngv.nl. 
Let op: de deelnemerslijst wordt samengesteld in volgorde van 
aanmelding. 

Agenda 
Vanaf 19:00 Zaal Pelgrimskerk open 
19:30 – 20:00 Thema: Spreek Uw bestuur 

Uw voorzitter en enkele bestuursleden zijn 
aanwezig om U naar beste kunnen te infor-
meren over de actuele ontwikkelingen in de 
vereniging. 

20:00 – 21:30 Lezing over De Pijp 

Wilt U er alstublieft aan denken een mondkapje mee te nemen om 
Uw medeleden en Uzelf te beschermen? 
In de Pelgrimskerk is het dragen van een mondkapje verplicht! 
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Dinsdag 17 november 2020 

Ton Heijdra  ─  De Pijp, monument van een wijk 

Ooit was De Pijp een weidelandschap met sloten, paden en 
polderhuisjes en stond bekend als de Binnendijksche Buiten-
veldersche polder. In de structuur van de Pijp zijn de sloten en 
paden van de oude polder nog altijd te herkennen. De stad 
Amsterdam had er vroeger weinig te vertellen want een groot 
gedeelte viel onder de gemeente Nieuwer Amstel. 

In de tweede helft van de 19e eeuw werd De Pijp aangelegd en 
vestigden zich er bedrijven, zoals de Heinekenbrouwerij. In rap 
tempo werden speculatiewoningen gebouwd. 
De Pijp noemde men toen ook wel het ‘Quartier Latin van Amster-
dam’. Hier woonden in die tijd veel studenten en kunstenaars. 

Ten zuiden van de ‘Oude Pijp’ ligt de ‘Nieuwe Pijp’. Architect H.P. 
Berlage maakte hiervoor het beroemde Plan Zuid. Het is befaamd 
door zijn straatwanden, pleinen en architectuur van de Amsterdam-
se School. Er zijn drukke straten maar ook rustige buurtjes, waar-
onder de Diamantbuurt. 

In de jaren vijftig ontstonden plannen om grote delen van de wijk te 
slopen. Er kwam echter verzet, onder andere van buurtbewoner 
Jan Schaefer. De Pijp heeft hierdoor zijn oude structuur behouden. 

Stadsgeograaf Ton Heijdra heeft meerdere 
boeken over de Pijp geschreven. In zijn lezing 
neemt hij u met veel oude beelden mee terug 
in de geschiedenis van deze bijzonder 
Amsterdamse wijk. 
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door Hans van den Dool 

Op de eerste lezing in de herfst gaf mw. Gay Lee 

Oen een zeer interessante voordracht over de 

VOC en over hoe de VOC-tijd in Amsterdam nog 

steeds onder ons leeft; in gebouwen, beelden en 

gedachten. De spreekster was geschiedenis-

docente en is tegenwoordig onder meer actief als 

stadsgids.  

Beelden van de VOC zijn er genoeg in Amsterdam: bijvoorbeeld in 
de namen Peperstraat en Foeliestraat, in de gebouwen op Oosten-
burg en Kattenburg, in gevelstenen, in het Scheepvaarthuis en in 
de Beurs van Berlage. 

De ontstaansgeschiedenis van de VOC  
Mw. Oen ging allereerst in op de reputatie van de dure peper als 
geneeskrachtig medicijn, de strijd met de Portugezen om de Zuid, 
de spionage door Jan Huygen van Linschoten bij die Portugezen, 
de kaarten van Plancius en de fusie van diverse losse Compag-
nieën, aangemoedigd door Raadspensionaris Johan van Olden-
barnevelt in 1602 tot de Vereenigde Oostindische Compagnie. We 
zagen een organogram dat toont dat de Kamer Amsterdam in deze 
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VOC net geen meerderheid kreeg. De Zeeuwen vormden de op 
een na belangrijkste Kamer. 
Hugo de Groot schreef een traktaat over de vrije toegang tot de 
zee (en de vrijhandel), en zette zo de deur open voor strijd tegen 
de Portugezen die (net als de Spanjaarden) met pauselijke 
toestemming een groot deel (de helft!) van de landen en zeeën 
buiten Europe claimden. Ambon en de specerijeneilanden waren 
het primaire doel van de VOC. 

De Mardijkers 
In de Oost werkte de VOC veel 
met ‘mardijkers’ (= in vrijheid 
gestelden), slaven die tijdens het 
Portugese en Nederlandse 
bewind werden vrijgelaten of vrij-
gekocht, en hun afstammelingen. 
De groep werd in later jaren voort-
durend aangevuld met vrijgelaten 
slaven van Europese, Eurazia-
tische en Chinese eigenaren. 

Zij waren vaak in dienst van de 
VOC als soldaat, als werkman of 
als klerk. En door hun christelijk 
geloof kregen zij bepaalde privile-
ges in Batavia, zoals recht op 
armenzorg en recht op scholing. 

De retourvaart 
Van de bemanningen die uit Europa vertrokken overleefde een 
derde van degenen die ‘voor de mast’ dienden. Van hen die 
“achter de mast” dienden, onder luxueuzere omstandigheden, 
kwam twee derde terug. 

De zeelieden vertrokken bij de Montelbaanstoren in kleinere 
schepen naar de ‘Reede van Texel’, waar de grote Oost-Indiëvaar-
ders lagen te wachten op gunstige wind. 
Op Texel werd behalve proviand ook het ijzerhoudende en daar-
door lang houdbare drinkwater aan boord genomen. Van de vijf 

Een mardijks echtpaar anno 1704 
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waterputten, waarvan de opbrengsten naar het Weeshuis in Den 
Burg gingen, zijn er twee gerenoveerd en nog steeds te zien. 

Er zijn 81 gevallen bekend, dat vrouwen zich als man vermomd 
aanmeldden. Werd men ontdekt, dan kreeg men geen gage, dat 
was alleen voor de mannen. 

Een bijzondere rol speelden de zogenoemde ‘zielverkoopers”, 
mannen en vrouwen die bemanningsleden ronselden en hen 
leningen gaven zodat ze hun uitrusting konden betalen. De schuld 
moesten ze met hun gage aflossen. 

In het begin is wel geprobeerd om vrouwen en meisjes naar Oost-
Indië te brengen, maar daar is weinig van terecht gekomen. Door 
de mannen werden er dus relaties aangeknoopt met inlandse 
vrouwen. Hun nakomelingen werden mestiezen genoemd. 50% 
van de bevolking van Batavia zou slaaf geweest zijn. 

Het optreden van verschillende bewindvoerders 
Mevrouw Oen ging ook nader in op de rol van Jan Pietersz. Coen, 
die met zijn harde optreden de toon heeft gezet voor het optreden 
van het VOC-gezag in Oost-Indië. Hij kwam uit Hoorn, volgde een 
opleiding in Italië waarbij hij ook de aanpak van Macchiavelli leerde 
kennen en ging mee met een expeditie naar Banda, geleid door 
Admiraal Verhoeff. Diens dood door een aanslag zou de aanleiding 
zijn geweest voor een strafexpeditie onder leiding van Coen 
waarbij duizenden inwoners van dat eiland werden vermoord. 

Coen komt op veel beelden voor, waaronder in Hoorn. De 19de 
eeuwse schrijver Busken Huet gaf het onderstaande morele 
oordeel over het optreden van Coen: 

Coen was koopman, diplomaat, wetgever, generaal en 
stedehouder, maar het lot misgunde hem zich ook een mens 
te tonen”. 

Zelfs de Heeren XVII, het hoogste bestuurscollege van de VOC, 
toonde zich kritisch over zijn harde optreden. Coens lijfspreuk was 
“Dispereert niet” (wanhoop niet, houd vol!). Hij werd Gouverneur-
Generaal in 1619 en onder zijn bewind begon de intra-Aziatische 
handel.  
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Een ander gewelddadig incident was ‘de schrikkelijke slachting der 
Chinezen’ op 9 oktober 1740 tijdens het bewind van Gouverneur 
Generaal Adriaan Valckenier. 
Door de expansie van de koffie- en suikerplantages waren er 
steeds meer Chinezen als contractarbeider naar Oost-Indië geko-
men. Maar toen de suikermarkt inzakte, ontstond er een enorme 
werkeloosheid en trokken zij naar Batavia. Waarop de VOC 
besloot al deze werkloze Chinezen naar Ceylon te verschepen. 
Waar of niet: al snel ging het gerucht dat zij tijdens het transport 
overboord gezet zouden worden en dus kwamen ze in opstand. 
De opstand werd neergeslagen, waarbij ongeveer 8000 Chinezen 
werden vermoord. De rivier kleurde bloedrood. 

De nasleep liep slecht af voor Valckenier. Hij beschuldigde Van 
Imhoff, een andere VOC-bestuurder, de hand te hebben gehad in 
de Chinezenmoord en zette hem op een schip naar Nederland. In 
Nederland wist Van Imhoff echter zijn naam te zuiveren en kwam 
terug met een arrestatiebevel voor Valckenier. Op Kaap de Goede 
Hoop werd Valckenier gearresteerd. Hij zou niet meer vrijkomen. 
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De grootste winstmaker 
van de VOC 

De intra-Aziatische handel: 
tussen Batavia en Ceylon, met 
Korea, China en Japan (= 
Decima) leverde de VOC meer 
op dan alle handel met Europa. 
Mw. Oen illustreerde dit op 
verschillende kaarten. 

Het einde van de VOC 

Binnen de VOC heerste grote 
corruptie. Zo was er een aparte 
sectie voor de lucratieve 
opiumhandel. En er waren heel 
veel mensen in dienst, die niet 
allemaal goed te controleren 
waren. 

De Vierde Engels-Nederlandse Zeeoorlog (1780-1784) 
betekende feitelijk de doodsteek voor de VOC. Al vormde de finale 
klap het opbrengen (kapen) van de rijke retourvloot in 1795 door 
de Engelsen bij Saint Helena. Inmiddels was Nederland een vazal-
staat van Frankrijk geworden: de Bataafse Republiek. 
Vlak na de WIC in 1791 werd in 1795 ook de VOC opgeheven. 

VOC-plekken in Amsterdam 
Er staan nog veel gebouwen van de VOC in Amsterdam. Met 
afbeeldingen van kaarten, prenten en hedendaagse foto’s illus-
treerde mevrouw Oen haar lezing en wees aan waar die gebouwen 
zich bevinden en wat er mee is gebeurd. Een kleine selectie: 

● De Kweekschool voor de Scheepvaart  
Na Vierde Engels-Nederlandse Zeeoorlog werd een Fonds voor 
Weduwen en Wezen opgericht, dat mede als startkapitaal diende 
bij de oprichting van deze kweekschool aan de huidige Prins 
Hendrikkade, op een perceel waar vroeger het “Willige Rasphuis” 
stond. 
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● Het Oost-Indisch − of Oude Zeemagazijn 
Dit enorme pakhuis stond op Oostenburg. In de 19de eeuw stortte 
het gebouw in. Belangrijke oorzaak: de fundamenten waren gaan 
schuiven door te zware belasting met zo’n 5 miljoen kilo graan. 

● De oude scheepshellingen zijn opgegraven en onderzocht. Op 
dit moment worden er nieuwe woningen gebouwd. 

● De oude lijnbanen, met een lengte van 500 meter zijn nog zicht-
baar in het stratenprofiel. Hier werkte ook Tsaar Peter de Grote. 

● Het Nieuwe Zeemagazijn, een kleiner vierkant gebouw met dikke 
muren, bestaat nog wel. Het scheepvaartmuseum is er nu in 
gevestigd. 

 
 
 
Kortom, een interessante lezing, die de vele banden van 
Amsterdam met de VOC in woord en beeld bracht.  

● Het hoofdkwartier van de VOC was het Oost-Indisch Huis, 
nu onderdeel van de universiteit. 
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Hieronder vindt u het verslag van onze laatstgehouden 
reguliere ALV. Met uw hulp willen wij dit verslag dit 
kalenderjaar alsnog goed keuren. 
Wij vragen u als lid van de NGV-afdeling Amsterdam e.o. 
allen om dit verslag goed te lezen én ons voor 15 november 
2020 per email te melden of u daarmee kunt instemmen. 
Ook als u nog op- of aanmerkingen heeft, of vragen, horen we 
dit graag! Ons mailadres: secretaris-asd@ngv.nl. 

 

Verslag van de afdelingsledenvergadering 
Aanwezige bestuursleden: K.E. Mensink, W. Furrer-Kroes, M. van 
der Knoop, L. Stricker, P. Moreu. 
Aanwezige aantal leden inclusief bestuur: 20. 

1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter, dhr. K.E. Mensink opent de vergadering en heet 
iedereen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Mededelingen 
Er zijn afmeldingen binnen gekomen van mw. Y. Moreu-Horst en 
bestuurslid mw. M.J. Plat. 

Amstelland wordt ─ in tegenstelling tot het besluit in de afdelings-
ledenvergadering van november 2019 ─ dit jaar (2020) gewoon op 
papier aan de leden gestuurd in plaats van digitaal. 
Het kan gerealiseerd worden door een flinke anonieme gift. Deze 
is voor dit doel geoormerkt bij het Hoofdbestuur t.b.v. het budget 
van onze afdeling. 

3. Goedkeuring notulen afdelingsledenvergadering - ALV van 
19-11-2019 
De notulen zijn vastgesteld. 

4. Goedkeuring afdelingsjaarverslag 2019 
Mw. W. Furrer-Kroes is niet in 2020 herkiesbaar maar pas in 2022. 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

mailto:secretaris-asd@ngv.nl
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5. Goedkeuring Financieel jaarverslag, Verslag Eigen Middel-
en 2019 en het bijbehorende Verslag van de Kascontrolecom-
missie 
Toelichting: Inmiddels zijn er van de Eigen middelen – spaarreke-
ning - voor de afdeling een laptop en beamer aangeschaft. 

De leden van de kascontrolecommissie geven goedkeuring aan de 
financiële stukken en stellen daarom voor het bestuur te decharge-
ren. De aanwezige leden stemmen daarmee in. 

De voorzitter bedankt de commissieleden voor hun inzet. 

6. Benoeming leden kascontrolecommissie 
Dit agendapunt vervalt omdat er geen kascontrolecommissieleden 
meer nodig zijn in verband met het opheffen van de afdelings-
rekeningen. [De reden van het opheffen zijn de hoge kosten bij de 
ING]. De afdelingsrekeningen worden voortaan beheerd door de 
HB-penningmeester. 

7. Bestuursverkiezing 
De voorzitter, dhr. K.E. Mensink, en het lid dhr. P.P.A. Moreu zijn 
reglementair aftredend en herkiesbaar. 

Nota bene: Mw. Furrer is in 2019 als secretaris gekozen en pas in 
2022 herkiesbaar. 

Voorzitter en secretaris mogen 
niet gelijktijdig aftreden en zijn 
dus ook niet tegelijkertijd 
herkiesbaar. 

De heren Mensink en Moreu zijn 
met algemene stemmen 
herkozen. 

Als afgetreden interim-
secretaris was er voor onze 
penningmeester Marjan een 
mooie bos bloemen.  
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8. Benoeming afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaar-
digde naar de Algemene Vergaderingen van de NGV 2020. 
De plaatsvervangend afgevaardigde gaat alleen in het geval de 
afgevaardigde niet kan. Dit omdat er nog maar één persoon per 
afdeling aanwezig mag zijn. 

Dhr. Mensink is gekozen als afgevaardigde en mw. Furrer tot 
plaatsvervangend afgevaardigde. 

9. Mandaat voor de afgevaardigden voor 2020 

De aanwezigen mandateren beide personen. 

10. Verslag van de afgevaardigden van AV dd. 23-11-2019 

De website is nog steeds moeilijk toegankelijk. Dhr. A. Bakker – 
hoofd IT - werkt er nog steeds aan samen met zijn medewerkers. 

De voorzitter is een half jaar toehoorder geweest bij het hoofd-
bestuur; hij heeft het als zeer slagvaardig ervaren. Het staat voor 
veel uitdagingen en doet alles wat mogelijk is met de beschikbare 
middelen. De democratie blijft gehandhaafd, maar aanpassingen 
zijn nodig. 

11. Rondvraag 
Dhr. A.J. Drewes vraagt naar de hoogte van de spaarrekening van 
de afdeling. De penningmeester meldt dat dit op 1 januari 2020  
€ 2412,55 is. 

Mw. E. Schnijder stelt voor om alle data van de ledenavonden in 
Amstelland te vermelden, zodat leden deze tijdig in hun agenda 
kunnen zetten. (Dus in november 2020 de data van 2021 en in 
verdere jaren ook op deze manier). 

De voorzitter geeft aan dat de volgende ledenbijeenkomsten 
worden gehouden op: 

• 17 maart dhr. H. Snel – Joodse Genealogie 

• 21 april hr. T. Heijdra – Ontstaan De Pijp 

• 5 juni  Rondleiding Joodse begraafplaats Muiderberg  
                     (Er kunnen zich nog 2 personen opgeven bij de 
                      secretaris) 

• 2 september  mw. G.L. Oen – VOC 
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De voorzitter doet een oproep voor onze bibliotheek om te helpen 
met het klaarzetten en opruimen van de verrijdbare boekenkast. 

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.10 uur. 
 
W. Furrer-Kroes, secretaris 

 

Dit nummer valt net te laat op uw mat voor de première van de 
film Migrantengroepen in Amsterdam op 29 oktober. Hierin 
vertelt Harmen Snel over groepen migranten die zich vanaf de 
Alteratie in 1578 tot in de 20ste eeuw in Amsterdam vestigden. 
En waar ze gingen wonen, wat ze beroepsmatig deden, hoe ze 
assimileerden (of niet) en of de Amsterdammers van nu van hen 
afstammen. 

 Een groot deel van de migranten was Duits, maar ze kwamen 
niet allemaal in dezelfde tijd uit dezelfde plaats en met dezelfde 
toekomstkansen.  
Bekend zijn ook de Vlamingen en de Franse Hugenoten, maar 
wat te denken van Scandinaviërs, Armeniërs, Italiaanse en 
Griekse zeelui en Joden uit Marokko? 

Deze film is deel van 'Famillement Thuis', de digitale variant van 
het bekende tweejaarlijkse evenement. Sinds deze zomer zijn 
daar allerlei video's en webinars vanuit uw eigen huis te volgen. 
Het webadres: https://www.youtube.com/channel/UC8yXCStt4F-
7iiv2CeOfwPg U kunt zich ook gratis op dit kanaal abonneren. 

 

Mocht u nog meer over Migratie en migranten willen lezen, dan 
is een interessante verhandeling ook het dit jaar verschenen 
‘Vijf eeuwen immigratie’ van de historici Jan en Leo Lucassen. 

Een samenvatting in 2 minuten hiervan vindt u hier:  
https://youtu.be/oKJS4YiC5x8 

https://www.youtube.com/channel/UC8yXCStt4F-7iiv2CeOfwPg
https://www.youtube.com/channel/UC8yXCStt4F-7iiv2CeOfwPg
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De kwartierstaat van Aart Staartjes 2: 

aanvullingen op Amstelland #119 

door Paul D. Meijer 
 

Generatie VI 
56. Crelis (Cornelis) Sijmonsz 
Honingh (Honing), ged. Holysloot 
8-6-1766, veehouder, landman 
(1829), vroedschap en wethouder 
van Holysloot, diaken ald. (1789-
1790), overl. Holysloot 14-5-1829, 
tr. (2) Holysloot 11-3-1804 
Marretje (Marritje) Timmer, ged. 
Oud-Loosdrecht 10-11-1781, jd. te 
Holysloot (1804), overl. ald. 14-2-
1856, dr. van Cornelis Jansz 

Timmer en Dirkje Jans Bos, tr. (1) Holysloot 11-5-1788 
57. Stijntje Nagelhout, geb. ca.1765, overl. voor 3-1804. 
60. Hendrik Jansz Hoeve, geb./ged. Elburg 14-3/20-4-1767, 

landman, boerebedrijf (1811), melkverkoper (1831), 
kerkmeester te Zunderdorp (1809), overl. Zunderdorp 1-2-
1855, otr./tr. Zunderdorp 29-4/14-5-1797 

61. Antje Bla(a)uw, geb./ged. Zunderdorp 9/12-3-1780, overl. ald. 
27-12-1856. 

62. Frederik (Fredrik) Jacobsz Peen, ged. Ransdorp 10-8-1777, 
boerenbedrijf (1813), huisman (1822), landman (1835-1836), 
overl. Ransdorp 10-10-1836, otr./tr. (1) Ransdorp (gerecht) 
1/16-5-1802 Mietje Buijs (Buis), jd. te Schellingwoude (1802), 
overl. voor 5-1813, tr. (2) Ransdorp 23-5-1813 

63. Sijtje Eijkeboom (Eikeboom), ged. Ransdorp 19-9-1779, 
overl. ald. 14-7-1844. 

78. Wouter Heijnen (Heinen), ged. Bunschoten 10-6-1742, tr. ald. 
27-9-1772 

79. Marritje (Marretje) Mol, ged. Huizen 9-5-1745. 
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(voor Bunschoten zie: J.H.M. Putman en H.A. Burgman-
Feenstra, Van wee bin jie d’r één. De Bunschoter families van 
ca.1600-1912, Bunschoten-Spakenburg 1983) 

Generatie VII 
112. Sijmen Cornelisz Honingh (Honing), ged. Holysloot 3-1-1736, 

veehouder, vroedschap van Holysloot, diaken (1755-1757, 
1764-1766, 1768-1770, 1772-1775) en ouderling te Holysloot 
(1776-1778, 1784-1786), overl. ald. 11-6-1793 (wapen 
Honingh in Heraldische databank Nagtegaal op internet), tr. 
Holysloot 24-4-1763 

113. Grietje Dirks Krijne (Crijne), geb. Holysloot.  
120. Jannis (Jan) Hoeve, ged. Elburg 16-3-1738, overl. tussen 5-

1779 en 1-1783, otr./tr. Elburg 19-6/3-7-1763 
121. Hendrika (Hendrica) Kloosterman(s), ged. Elburg 8-3-1730, 

overl. ald. 27-1-1814. 
122. Klaas (Claas) Cornelisz Bla(a)uw, ged. Ransdorp 1-10-1747, 

woonde ald. (1776, 1779), boerebedrijf (1811), lid van het 
gemeentebestuur van Nieuwendam en Zunderdorp (1804-
1809), overl. Zunderdorp 2-3-1823, otr. (1) Ransdorp (impost) 
4-5-1776 Vrouwtje Vleeshakker, ged. Holysloot 13-4-1755, 
begr. Ransdorp (impost) 11-9-1778, dr. van Frederik Jansz 
Vleeshakker en Jannetje Lipkes, tr. (3) Nieuwendam 24-5-
1789 Aaltje Boon, geb. Oost-Zaandam, wed., otr./tr. (2) 
Ransdorp/Zunderdorp 17-4/2-5-1779 

123. Maritje Schouten, ged. Durgerdam 19-5-1754, overl./begr. 
Zunderdorp 3/8-12-1784 (met haar kindje), otr./tr. (1) 
Zunderdorp 7/22-12-1776 Abraham (Abram) Adriaansz 
Moolenaer, jm. van Watergang (1762), overl./begr. 
Zunderdorp 13/18-4-1778, wedr. van Neeltje Cornelis Groot 
en Lijsbet Abrams Noome. 

124. Japik (Jacob) Peen, ged. Ransdorp 19-2-1741, geref. lidmaat 
ald. (1767-1777), otr. Ransdorp (impost) 13-4-1765 

125. Aartje Frederiks Vleeshakker, woonde te Ransdorp (1765), 
geref. lidmaat ald. (1767-1777). 

126. Roelf (Roelof) Eijkeboom, ged. Ransdorp 6-4-1755, overl. 
voor 6-1784, otr./tr. Ransdorp 26-4/11-5-1777 
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127. Trijntje Mens Vos, jd. te Holysloot (1777), otr./tr. (2) Ransdorp 
12/27-6-1784 Dirk  Roos, jm. te Ransdorp. 

156. Adriaen Heijnen, ged. Bunschoten 31-5-1711, visser te 
Spakenburg, overl. ca.1786, tr. Bunschoten 8-11-1739 

157. Jannetje Wouters, jd. van Spakenburg. 
158. Hendrik Mol, tr. 
159. Lambertje Aarentsz Duijn.  

Generatie VIII 
224. Cornelis Honingh, tr. 
225. Trijntje Jans Huisman. 
240. Jan Hoegen (Hoege, Hoeve), jm. van Terwolde, woonde in de 

Nieuwstadt van Elburg (1730), overl. voor 6-1814, otr./tr. 
Elburg 26-2/19-3-1730 

241. Margareta (Margrita) Hendrikse Top(s), jd. uit de Nieuwstadt 
van Elburg (1730), overl. voor 6-1814. 

242. N.N. 
243. Wijnanda (Weintje) Ariaans (Arends, Ariens) Kloosterman, 

woonde te Elburg (1711), overl. voor 7-1741, tr. Elburg 1-4-
1711 Adriaan (Adrianus) (van der) Horst, jm. van  den Bosch 
[’s-Hertogenbosch], Cadet in het Regement van de Hr Colonel 
Buchwitz (1711), absent (1719), overl. voor 7-1741. 

244. Cornelis (Crelis) Bla(a)uw, ged. Ransdorp 27-2-1724, begr. 
ald. (impost) 24-7-1768 of 27-2-1771, tr. (2) voor 10-1753 
Welmoed (Welmet) Schoon, begr. Ransdorp (impost) 7-7-
1768, tr. (1) 

245. Antje Wijbrants, begr. Ransdorp (impost) 18-2-1750. 
246. Cornelis Schouten, ged. Holysloot 20-4-1727, meester 

metselaar, begr. Durgerdam 25-10-1783, otr./tr. (2) 
Durgerdam 27-5/11-6-1758 Moeder Claas Bleij (alias Buijs), 
ged. ald. 25-11-1731, begr. ald. 26-6-1770, dr. van Claas 
Jacobsz Blij en Engeltje Claas Koster, otr./tr. (3) Durgerdam 
14/29-9-1771 Grietje Willems Staats, ged. ald. 29-7-1725, 
begr. ald. 11-5-1784, wed. van Willem Jansz Kroon, dr. van 
Willem Cornelis Staats en Geertje Claas, otr./ tr. (1) 
Holysloot/Durgerdam 22-7/5-8-1753 
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247. Beertje Alberts Botterman, ged. Durgerdam 6-11-1729, begr. 
Ransdorp (impost) 5-1-1757, otr./tr. (1) Durgerdam 5/20-9-
1750 Joris Claasz Boor, jm. van Durgerdam, overl. voor 7-
1753. 

248. Willem Peen, geref. lidmaat te Ransdorp (1741-1752), begr. 
ald. (impost) 5-12-1753, tr.   

249. Grietje (Grietie) Blomberg (Bloembergh), geref. lidmaat te 
Ransdorp (1741-1752), begr. Ransdorp (impost) 29-10-1789 
(pro deo), otr./tr. (2) Amsterdam/ Ransdorp 10/26-1-1755 
[ingetekend/acte verleend] Heijke (Hijke, Heike) Velthuijsen, 
wedr. Elisabet Camerling.  

252. Claas Roelofsz Eijkeboom, ged. Ransdorp 24-9-1713, begr. 
ald. 11-7-1768, otr. Ransdorp 14-12-1754 

253. Lobbetje Proper, woonde te Ransdorp (1754), begr. 
ald.(impost) 15-10-1795.  

254. Mens Harmensz Vos, diaken (1770-1772) en ouderling te 
Holysloot (1773-1775, 1777-1779). 

312. Harmen Hijnen (ook genaamd Klijnman), ged. Bunschoten 
29-8-1686, tr. Bunschoten 4-5-1710  

313. Aaltje Pluijm, ged. Bunschoten 29-6-1684. 

Generatie IX. 
482. Henrick (Hendrick) Decemers (Desemers, Diesmers), ged. 

Nunspeet 17-4-1659, overl. tussen 10-1716 en 3-1737, otr./tr. 
Nunspeet en Elburg/Nunspeet 30-1 en 5/13-2-1687 

483. Beerdje (Beertje, Beertie) Lamberts (Lambertsen) Top 
(Tops), jd. van de Stadts  vrijheijt van Elburgh (1687), overl. 
na 10-1716. 

488. Claas (Klaas) Blaauw, overl. voor 12-1758, tr. 
489. Mensie (Meijnsje) Jacobs, begr. Ransdorp (impost) 8-12-

1758. 
492. Jan Schouten, begr. Ransdorp (impost) 10-5-1747, tr. 
493. Trijntje Stevens Mak, begr. Ransdorp (impost) 15-5-1776. 
494. Albert Pieters Botterman, jm. van Durgerdam, begr. ald. 29-

10-1765, tr. Durgerdam 21-12-1721 
495. Weijntje Adriaans Pel, jd. van Durgerdam, begr. ald. 9-8-

1736. 
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504. Roel Clase Eijkeboom, tr. 
505. Trijntie Dirks Dekker. 
624. Henderick Hendericksen Heijnen 

(Heijmen, ook genaamd 
Kleijnman), van Bunschoten, 
schuitenvoerder te Spakenburg, 
overl. na 1701, otr./tr. (2) Nijkerk/ Bunschoten 16/30-6-1695 
Gerritje Wulven, woonde te Nijkerk (1695), wed., otr/tr. (1) 
Edam 18-12-1672/1-1-1673 (uitgeweken voor de Franse 
troepen) 

625. Grietjen Harmens, jd. van Bunschoten, overl. voor 6-1695. 

Generatie X. 
964. Decemer Jacobs (Jacobsen), bouwman op de Veelhorst te 

Nunspeet (1642-1665), verkreeg oprukking voor het 
herengoed de Veelhorst 18-12-1639, 21-4-1647, 28-2-1655, 
21-5-1679 en 17-2-1691 (E. de Jonge en B.J. van den Enk, 
De herengoederen op de Veluwe, deel 2, Barneveld 1992, p. 
318-319), geref. lidmaat te Nunspeet (1665), overl. tussen 2-
1691 en 1-1706, tr.  

965. Aeltie Hendricks, geref. lidmaat te Nunspeet (1644/’50), overl. 
na 4-1668. 

1250. Hermen Geurts, overl. voor 6-1666, tr. (1) Grietgen Borts, tr. 
(2) Jannigjen Willems, woonde te Bunschoten (1670), hertr. 
Bunschoten 16-10-1670 Rutger Meijnsen, veehouder. 

Generatie XI. 
1928. Jacob Hendricksen (Henricx) Decemer (Decemers), 

verkreeg oprukking voor het herengoed de Veelhorst 25-11-
1606, 2-9-1613, woonde te Nunspeet, overl. tussen 5-1615 en 
12-1639, tr. 

1929. Claesgen N.N.  
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door Harry Bovenkerk 

In de 17de en 18de eeuw vluchtten veel Joden uit 

Duitsland naar Nederland vanwege vervolgingen 

tijdens de Dertigjarige oorlog (1618-1648) en door 

pogroms o.a. in Oekraïne. Zij werden Asjkenazim 

genoemd. In 1840 waren 91 Asjkenazim in Edam 

gevestigd met een synagoge, begraafplaats en 

een bad- en schoollokaal.  

De ‘kille’ (gemeenschap) Edam omvatte de Beemster, Ilpendam, 
Oosthuizen en de Rijp. In 1896 werd de Joodse gemeenschap 
ontbonden en samengevoegd met die van Monnickendam. 

Pas onlangs teruggevonden 
In 2019 werd het Protokol (gedenkboek) 
van de synagoge in Edam van de jaren 
1779-1830 gevonden in de Speeltoren 
van Edam. De Speeltoren is de toren van 
de voormalige Onze-Lieve-Vrouwekerk 
(gesticht in 1310, grotendeels gesloopt in 
1883) in Edam. 

Moeilijk leesbaar 
Meteen na de vondst startte Het Water-
lands Archief een project om het Protokol 
toegankelijk te maken voor geïnteres-
seerden.  
Na restauratie en digitalisering bleef het 
Protokol moeilijk leesbaar. Naast het 
Nederlands schrift werd namelijk over-
vloedig gebruik gemaakt van een combi-
natie van Jiddisch en Hebreeuws in 
Asjkenazisch cursief.  
Onlangs is de transcriptie en vertaling met succes afgerond. 
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Samenwerkingsverband 
van vertalers en 
geschiedenisles 
Vertaalster Jenneken Schou-
ten heeft de vertaling in 
samenwerking met de Jood-
se Scholengemeenschap 
(JSG) Maimonides in 
Amsterdam-Buitenveldert 
verricht. 
De leerlingen volgden een 
lesprogramma over joods 
Edam en het Protokolboek, 
met gastlessen van Jenneke 
Schouten, en van dr. Bart 
Wallet, historicus aan de 
Faculteit Geschiedenis van 
de Vrije Universiteit en het Departement Hebreeuwse en Joodse 
Studies aan de Universiteit van Amsterdam. 

Wat staat er in dit gedenkboek? 
De teksten in het boek bevatten passages over huwelijks- en 
begraafinschrijvingen, rekeningen, benoemingen van de chassan 
(voorzanger), et cetera. 

Links 

• In www.waterlandsarchief.nl is het Protokol gecatalogiseerd 
als Archiefnummer 0586 – inventarisnummer 1. 
U kunt het Edams Protokol inzien via: 

https://waterlandsarchief.nl/archieven?mivast=131&mizig=21
0&miadt=131&micode=0586&milang=nl&mizk_alle=Edam%
20Protokol&miview=inv2 

• www.joodsverledenedam.nl   

http://www.waterlandsarchief.nl/
https://waterlandsarchief.nl/archieven?mivast=131&mizig=210&miadt=131&micode=0586&milang=nl&mizk_alle=Edam%20Protokol&miview=inv2
https://waterlandsarchief.nl/archieven?mivast=131&mizig=210&miadt=131&micode=0586&milang=nl&mizk_alle=Edam%20Protokol&miview=inv2
https://waterlandsarchief.nl/archieven?mivast=131&mizig=210&miadt=131&micode=0586&milang=nl&mizk_alle=Edam%20Protokol&miview=inv2
http://www.joodsverledenedam.nl/
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Nieuwe leden: 
P.R. van Commenee, Oenstjerk 

Adreswijziging: 
R. van Eunen, Amsterdam 
M. Smith, Trosa, Zweden 

Lidmaatschap beëindigd: 
H. van Leeuwen, Den Haag 
Mw. F.E. Snel-Bouwman, West Hanney, Wantage, USA 

 

 

AEZEL, het 'Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigen-
dommen en Leefgemeenschappen' (sinds 2009), wordt ook wel de 
Limburgse Tijdmachine’ genoemd. Waarschijnlijk kent u ‘Alle 
Limburgers’ wel, sinds 2017 een van de onderdelen van AEZEL. 

AEZEL digitaliseert en visualiseert erfgoedinformatie over mensen, 
goederen en eigendommen uit zoveel mogelijk bronnen en stelt 
deze gegevens beschikbaar aan een breed publiek. 
Dus ook aan personen geïnteresseerd in hun familiegeschiedenis. 

Onlangs is AEZEL verhuisd naar een nieuwe website. Daarmee is 
het moment aangebroken om AEZEL aan het grote publiek te 
presenteren. Neemt u eens een kijkje op https://aezel.eu/ 
De site is nog in opbouw maar er is al zoveel op te vinden! 

Kent u Geneal-IX al? 
In Nederland zijn talloze regionale en plaatselijke archieven, 
waar online genealogische informatie worden aangeboden. 
Maar de grote vraag is: Waar vind je wat? 
 
Op https://www.genealix.nl/ kunt u per provincie, per plaats-
naam, eenvoudig in één overzicht zien, welke boeken u online 
kunt raadplegen. Heel handig. 

https://aezel.eu/
https://www.genealix.nl/
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door Jan Schuit 

Deze zomer was ik op zoek naar gegevens in 

Amerika van de familie Schuitenvoerder. Op zeker 

moment meldde de site TruthFinder me gegevens 

over deze familie te hebben en me een rapport 

over de gezochte persoon te kunnen leveren. 

Zoiets kost natuurlijk geld, maar ik was nieuws-

gierig en vroeg het rapport op. 

Ik kreeg daarop een melding dat het rapport beschikbaar was en 
voor de periode van 1 maand kon ik onbeperkt rapporten aan-
vragen tegen een gereduceerde prijs, net iets onder de 15 dollar. 

Heel veel informatie 
Nu wonen er heel veel Schuit-
en, Schuitema’s, Schuiteboer-
en, et cetera in Amerika, dus 
besloot ik het inderdaad voor 
één maand te doen. 
Ik haalde een berg informatie 
binnen, waarvoor ik maanden 
nodig zou hebben om die alle-
maal te verwerken. 
Na een maand TruthFinder opgezegd en daarna van hen de vraag 
gekregen waarom ik dat gedaan had. Dit netjes beantwoord en 
daarmee was de kous af. Geen addertjes onder het gras! 

Zo werkt de site 
Je vult een voornaam en een achternaam in en krijgt dan een of 
meer rapporten aangeboden. Als er meerdere personen zijn met 
ongeveer dezelfde naam krijg je de keuze tussen verschillende 
opties. Je kiest het rapport van de door jou gezochte persoon en 
krijgt dan de woonplaats, naam en geboortedatum van mogelijke 
familieleden.  
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Welke informatie biedt TruthFinder? 
Zelf zegt TruthFinder: 

TruthFinder geeft u toegang tot bijzonderheden over de 
mensen in uw leven. Toegang tot openbare documenten, 
contactinformatie, achtergrondcontroles & meer. 

En dat klopt want als je deze mogelijke familieleden aanklikt dan 
krijg ook hun familierelaties te zien. 
Verder zie je alle adressen waar de gevraagde persoon gewoond 
kan hebben, plus zijn/haar buren. En aan het eind van het rapport 
hun bezittingen qua vastgoed en wie daar wonen. 
Beroep en bedrijven waar men werkt of werkte, worden ook 
vermeld plus categorieën als bekeuringen, veroordelen, rechts-
zaken, en belastingzaken. 

Sociale media waarop de gevraagde persoon actief is, vind je ook. 
(Let wel goed op. Want als er meerdere personen met dezelfde 
naam zijn, worden die nogal eens door elkaar gehaald.) 

Verder verschijnen er een paar foto’s van mensen die in de regio 
wonen en bekend zijn vanwege hun seksuele misdrijven. Waar-
schijnlijk is dat een van de redenen van de naam van de site. 

Samengevat 
TruthFinder bevat een berg informatie.  
Wel is een probleem dat het bij vrouwen vaak 
raden is naar de familieverbanden. Want in veel 
gevallen neemt de vrouw bij een huwelijk de naam 
aan van de man. Omdat sommigen bovendien 

twee tot vier keer trouwen, maakt dit het extra lastig. 

Maar heb je veel uit te zoeken in Amerika, dan is deze site zeker 
de moeite waard. 

www.truthfinder.com  
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door Harry Bovenkerk 

In het Noordhollands Dagblad van zaterdag 6 juni 

2020 zag ik een familiebericht van het overlijden 

van Dora Tempelaars, echtgenote van Wijnand 

Zum Vörde Sive Vörding zaliger. Wijnands familie-

naam trok mijn aandacht. 

‘Sive’ is Latijns voor ‘of’. Als lang geleden Peerke 

uit Brussel naar Amsterdam verhuisde, zou hij 

zich bijvoorbeeld Peerke van Brussel Sive 

Brusselaar kunnen noemen. 

Degenen die te maken hebben met Duitse voorouders zijn 
ongetwijfeld bekend met dubbele namen die gescheiden zijn door 
‘gnt’ (=genannt). Een voorbeeld uit mijn eigen genealogie is Arnold 
Bovenkerk gnt Stricking. Deze Arnold was geboren in 1661 op de 
boerderij Bovenkerk (Hamminkeln, Duitsland) en trouwde later in 
op de boerderij Stricking. Onder deze laatste naam stond Arnold 
dan de rest van zijn leven bekend. 

Waar komt de naam Zum Vörde Sive Vörding vandaan? 
Uit nieuwsgierigheid besloot ik kort de mannelijke lijn terug te 
zoeken. Overigens: ik las in een artikel in Het Parool van 1 
november 1980 dat de aanspreekvorm van de onderdirecteur van 
de Stichting Avoplast (een sociale werkplaats) die was getooid met 
de onderzochte naam, ‘Zum Vörde’ is. 

Vruchtbaar zoeken in tijden van de huidige AVG 
De gegevens van (mogelijk) nog levende personen zijn, 
bijvoorbeeld in www.wiewaswie.nl, afgeschermd vanwege privacy. 
Om aanknopingspunten voor de start van het onderzoekje te 
vinden, begon ik daarom met het zoeken naar familieadvertenties 
op www.online-familieberichten.nl en www.delpher.nl. 
De eerste familieadvertentie die ik vond, was die van het overlijden 
op 16 januari 2014 in Edam van Wijnand Zum Vörde Sive Vörding, 

http://www.wiewaswie.nl/
http://www.online-familieberichten.nl/
http://www.delpher.nl/
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geboren op 13 november 1929 in Amsterdam, echtgenoot van 
Dora (Noordhollands Dagblad 23 januari 2014). 

In De Maasbode van zondag 17 november 1929 staat een kort 
redactioneel bericht: “B.S. Amsterdam: Bevallen: C. Zum Vörde 
Sive Vörding-Zijlstra z” (z=zoon). 

In de Volkskrant van dinsdag 22 december 1959 zag ik een 
rouwadvertentie van het onverwachte overlijden te Amsterdam op 
21 december 1959 van Hermann Gerhard Zum Vörde Sive 
Vörding, oud 69 jr., echtgenoot van Margaretha Bekema, 
weduwnaar van Clara Anna Maria Zijlstra. 

Gecombineerd doet dit mij vermoeden dat Clara Zijlstra, echtge-
note van Hermann Gerhard Zum Vörde Sive Vörding op 13 novem-
ber 1929 in Amsterdam het leven schonk aan Wijnand Zum Vörde 
Sive Vörding, de latere echtgenoot van Dora Tempelaars. 

Wijnands vaderlijke lijn 
De vader van Wijnand is volgens ‘zijn’ rouwadvertentie geboren in 
of rond 1890. Ik sloeg er de Burgerlijke Stand (BS) van Amster-
dam, https://archief.amsterdam/inventarissen/, maar eens op na. 

In de eenjarige tafel van geboorten 1890 vond ik Herman (met één 
‘n’) Gerhard Zum Vörde Sive Vörding, akte d.d. 22 februari, reg. 1, 
fol. 188v. In deze akte las ik dat Hermann (nu weer met dubbele 
‘n’) Gerhard was geboren op 21 februari 1890. De aangever was 
vader Hermann Gerhard Zum Vörde Sive Vörding, van beroep 
metselaar, oud 45 jaar, wonende aan de (toen aanééngeschreven) 
Langeleidschedwarsstraat nr. 648. Het kind was op dat adres 
‘geboren uit’ de echtgenote Hendrikje den Hollander.  
Een der getuigen was collega-metselaar Gijsbertus den Hollander, 
36 jaar. Was dat een zwager van papa? 

De vader van Hermann Gerhard geboren in 1890 was dus geboren 
in of rond 1845. Maar waar? Ik zocht op Zum Vörde Sive Vörding 
en alleen Vörde in de tienjarige tafel van de BS Amsterdam. Daar 
vond ik, op de naam Vörde, een geboorteakte met als aktedatum 
30 januari 1845. In de eenjarige tafel stond de akte omschreven 
als register 1, fol. 111. Deze akte liet zien dat op 29 januari 1845 

https://archief.amsterdam/inventarissen/
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de gezochte aan de Baangracht 26 was geboren uit Johanna 
Sluyter, echtgenote van de aangever Hermann Gerhardus (alweer) 
Zum Vörde Sive Vörding, oud 36 jaar, beroep werkman. 
De Baangracht heet tegenwoordig Lijnbaansgracht. 

In of rond 1808 was laatstgenoemde Hermann geboren. Dat was 
voordat in Amsterdam de BS in gebruik was genomen. Daarom 
probeerde ik op WieWasWie het huwelijk tussen de ‘laatste’ 
Hermann Gerhard en Johanna te vinden. Daar trof ik het huwelijk 
aan tussen Hermann, 33 jaar, suikerbakker, en Johanna, 30 jaar, 
op 19 april 1843. De geboorteplaatsen van beiden is respectievelijk 
Menslage, Hannover, en Amsterdam. De ouders van Hermann 
waren Bernhard Jürgen Zum Vörde Sive Vörding en Helene Adel-
heid Schone, ten tijde van het huwelijk beiden overleden. Akte: 
Amsterdam, reg. 2, fol. 81. 

Vörde, tegenwoordig geschreven als Voerde, is een plaats in 
Duitsland in het district Wesel in de deelstaat Nordrhein-Westfalen. 
Menslage ligt in het district Osnabrück in de deelstaat Nieder-
Sachsen.  

Wie neemt de uitdaging aan? 
Voor de geïnteres-
seerde ligt dus een 
schone taak te 
wachten: het door-
spitten van de 
Duitse archieven. 
De voorouders 
waren vermoedelijk 
ooit verhuisd van 
Voerde of omgeving 
naar het district 
Osnabrück, waarbij 
zij mogelijk bij aan-
komst de naam 
Zum Vörde Sive 
Vörding kregen.  
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door Peter Miebies 

Is de actrice Henny Orri misschien familie van 

jouw vrouw? vroeg iemand me pas. Nu is de 

familienaam van mijn vrouw Orie, een naam die 

vele schrijfwijzen kent: Orij, Ory, Aury, Oeri, Oerij, 

Öri om er maar een paar te noemen. Dus of ook 

Orri tot die groep behoort, is geen vreemde vraag. 

Niet iedereen zal weten wie 
Henny Orri is, al was het alleen 
maar omdat zij inmiddels de 95 
gepasseerd is. Ze is op 16 juni 
1925 in Amsterdam geboren. Ze 
speelde bij de Toneelgroepen 
Centrum en Theater en won een 
Theo d'Or, een belangrijke onder-
scheiding in de theaterwereld. In 
2015 krijgt ze de Blijvend Applaus 
Prijs. Een grande dame dus! En 
hoe leuk is het dan niet wanneer 
je zo iemand tot je familie mag 

rekenen. Altijd goed voor een verhaaltje tijdens een verjaardag. 

Hoe toon je dit soort familieverbanden aan? 
Simpel gezegd door de (verre) voorouders van alle betrokkenen uit 
te pluizen. Omdat ik de voorvaderen en -moederen van mijn vrouw 
wel ken, is het zaak die van Henny Orri ook op een rijtje te krijgen. 
Over mevrouw Orri is wel wat te vinden: waar ze geboren is 
(Amsterdam), wat haar doopnamen zijn (Henriëtte Josephine) en 
met wie ze getrouwd is/was (acteur Ton Lensink en regisseur Theo 
Kling). Maar omdat Henny minder dan 100 jaar geleden geboren 
is, is haar geboorteakte nog niet vrijgegeven door het Stadsarchief 
Amsterdam. Daar moeten we, vanwege de privacywetgeving, nog 
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5 jaar op wachten. En die akte heb je eigenlijk nodig om uit te 
vinden wie haar ouders zijn. Want heb je die namen, dan zijn hun 
voorouders, zeker tot begin 19e eeuw, betrekkelijk eenvoudig te 
vinden. 

Wat doe je als die geboorteakte er niet is? 
Dan kan je bij het CBG een persoonskaart aanvragen. Dat duurt 
even en het kost wat, maar dan weet je het uit betrouwbare bron. 
Of misschien vind je een genealogie van de familie ergens op 
internet met de gezochte informatie. Dat kan prima in orde zijn 
maar zeker weten, dat doe je niet. Eén bron is geen bron. Altijd 
checken dus! 
Gelukkig is er nog zoiets als Delpher waar je in oude kranten kunt 
zoeken naar familieadvertenties. En als dat niets oplevert, in 
vroeger dagen publiceerden de meeste kranten de zogenoemde 
berichten van de Burgerlijke Stand. 
En daar was het bingo! 
Maar zelfs dat moet je goed controleren want ik heb daar al vaak 
tikfouten in aangetroffen. Afijn, genoeg mogelijkheden om die 
privacywet te omzeilen. 

Het resultaat van mijn zoektocht 
Hieronder vindt u een stamreeks die bestaat uit de voorouders van 
Henny Orri, in dit geval door het zo ver mogelijk terug volgen van 
de familienaam.  

Generatie VII 
Henriëtte Josephine (Henny) Orri, geb. Amsterdam 16-6-
1925, actrice, tr. (1) met Antonius Lodewijk Lensink, geb. 
Batavia 22-10-1922, acteur, overl. Amsterdam 13-2-1997, otr. 
(2) 8-6-1956 Theo J. Kling, geb. 23-12-1930, regisseur, overl. 
22-2-2018. 

Generatie VI 
Henri Joseph Orri, erkende natuurlijke zoon, geb. Amsterdam 
9-8-1889, RK, kantoorbediende, overl. Amsterdam 3-4-1969, 
tr. Amsterdam 18-3-1915  
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Neeltje Uijttenboogaard, geb. Amsterdam 2-6-1893, N.H, 
costuumnaaister in een atelier, overl. ald. 8-3-1991. 

Henri woont o.m. in de Albert Cuypstraat 242. 

In de oorlog, op 13 mrt 1943, wordt Henri om 21.40 uur 
opgepakt "terzake spertijd overtreding". In 1944 gebeurt dat 
nog een keer. 

  

Generatie V 
Thérèse Josephine Petronella Orri, geb. Amsterdam 7-6-
1866, overl. ald. vermoedelijk (volgens de Amsterdamse “De 
Courant” aangegeven op 13 oktober 1922) 12-10-1922. 

Thérèse heeft o.m. gewoond in de Laurierstraat 84. 

Generatie IV 
Johannes Petrus Josephus Orri, geb. Amsterdam 18-1-1829, 
RK, koopman in leder, overl. ald. 13-7-1893, tr. Amsterdam 3-
7-1856  

Rosalie Frederica Constance Schiltz, geb. Amsterdam 3-7-
1837, overl. ald. 26-1-1914. 

Johannes woont o.m. in de Ferdinand Bolstraat 62. 

Generatie III 
Charles Orri, ged. Amsterdam 19-11-1795, 
kantoorbediende, overl. ald. 12-7-1872, tr. 
Amsterdam 16-11-1825 (RK)  

Catharina Joanna de Bliek, ged. Amsterdam 12-
2-1794, overl. na 19 jan 1860. 

Zij wonen in 1860 o.m. op de Egelantiersgracht 
61. 
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Generatie II 
Carolo Francisco (later ook Carel Frantz) Orri, geb. 
Amsterdam 20-4-1748, overl. ald. 5-7-1797, otr. Amsterdam 
2-3-1780  

Elisabeth Clement, geb. Smirna (Turkije?, Roemenië?) circa 
1752, overl. voor 16 nov 1825. 

Bij hun otr. woont hij in de Spiegelstraat, zij op de Oudezijds 
Achterburgwal. 

Generatie I 
Charlos Orri, geb. Barcelona circa 1715, verm. begr. 
Amsterdam 27-12-1766, otr. ald. 23-4-1745  

Anna Maria Palau, dr. van Fransisco Palau en Geertruijda 
Tapone, ged. Amsterdam 5-12-1722, begr. ald. 7-12-1801. 

Bij hun otr. woont hij in de Kerkstraat, zij op de Keijsersgragt. 

Spanjaarden in Amsterdam 
Voordat ik aan deze zoektocht begon, had ik weinig idee dat er in 
het begin van de 18e eeuw een Spaanse kolonie in Amsterdam 
gevestigd was. Niet alleen Charlos Orri was uit Barcelona afkom-
stig, ook zijn schoonvader Francisco Palau kwam daar vandaan. 
Zij hadden samen een onderneming die zich (o.a.?) bezighield met 
de import van kurk. Na het overlijden van Francisco neemt zijn 
vrouw, Geertruijda Tapone, de handelsactiviteiten over. Dit blijkt uit 
een notariële akte van 6 december 1749 waarin zij procuratie krijgt. 

Het opvallende aan de akte is dat die deels is voorgedrukt in 
het Spaans! En dat heeft notaris Phaff vast niet voor deze ene 
gelegenheid gedaan. Dus dat duidt wel op meer Spaanse 
activiteit in Amsterdam. 

Overigens was Geertruijda dan wel in Amsterdam geboren maar 
ook haar familienaam duidt op Spaanse voorouders. De naam Orri 
komt in Catalonië nog wel voor. 

Zijn de geslachten Orri en Orie aan elkaar verwant? 
Het antwoord daarop kan kort zijn: nee. Althans, ik heb in Neder-
land geen gezamenlijke voorouders kunnen vinden. Misschien is 
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dat in Spanje wel het geval omdat we niet weten waar de stam-
vader aller Ories, Nicolaas Orie, die in de eerste helft van de 18e 
eeuw met Margareta Luijben trouwde en later in Den Bosch is 
gaan wonen, geboren is. 

In Leeuwarden staat wel een Nicolaas Orri genoemd maar hij is 
aantoonbaar een kleinzoon van de hiervoor genoemde Nicolaas 
Orie. En daarmee behoort in dit geval de naam Orri tot een van de 
vele schrijfwijzen van de naam Orie.  

Tot slot: een mogelijke betekenis van de naam Orri 
In het Catalaans zou het de 
betekenis hebben van weide-
achtige grond in de bergen waar 
de schapen grazen. In de ooste-
lijke Pyreneeën maar ook in de 
aangrenzende Franse departe-
ment Ariège werd die term 
gebruikt. 

 

Herders in de Pyreneeën 
(fragment oude prentbriefkaart) 

 

Meer verhalen van de auteur kunt u lezen op Peter’s Blog: 
https://patmcast.blogspot.com/2020/10/orri-en-orie-familie.html  

Ineens wist U het! 

Dát verhaal uit mijn familie-

geschiedenis ga ik delen met de 

lezers van Amstelland! 

https://patmcast.blogspot.com/2020/10/orri-en-orie-familie.html
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Dringend gezocht 

Landelijke bestuursleden 

De NGV zoekt bestuursleden. Het penningmeester-
schap heeft daarbij de allerhoogste prioriteit. 

Heeft U tijd en wilt U het zittende, maar geslonken, 
hoofdbestuur − en daarmee ons allemaal − een 
handje komen helpen, aarzel dan niet en neem 
contact op met onze voorzitter, Jos Taalman, via 
voorzitter@ngv.nl. 

Meer informatie vindt U op pagina 3 van dit nummer  
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