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Geachte dames en heren, 
Het nieuwe jaar 2021 is helaas onder zorgwekkende omstandig-
heden begonnen aangezien we nog steeds te lijden hebben onder 
de Covid-19 pandemie en te maken hebben met de vele maat-
regelen van de regering, die deze pandemie moeten beteugelen. 

Het virus en wij 

Ook in de NGV en vooral op afdelingsniveau zijn de gevolgen van 
een en ander helaas alleszins merkbaar. In het afgelopen jaar 
hebben wij hierdoor slechts drie bijeenkomsten kunnen realiseren 
en maar één AfdelingsLedenVergadering (ALV). 

De Algemene Vergaderingen (AV) hebben in het afgelopen jaar 
zelfs helemaal niet plaats gevonden. 

Dit verstoort natuurlijk de democratische gang van zaken in onze 
afdeling én in de Vereniging, maar het zal duidelijk zijn dat hier 
sprake is van overmacht. 

Op de achtergrond houdt uw afdelingsbestuur zich wel degelijk 
bezig met het reilen en zeilen van de NGV. 

De Pelgrimskerk 

Allereerst - en op korte termijn 
het meest belangrijk - is het 
nieuws, dat over enige tijd het 
functioneren van de Pelgrims-
kerk als ontmoetingscentrum 
zal worden beëindigd; het 
gebouw wordt afgebroken. Als 
afdeling verliezen wij dan ook 
het dak boven ons hoofd. 

Wij roepen iedereen op om eens rond te kijken en te informeren 
naar een goed bereikbare locatie, waar we onze bijeenkomsten 
kunnen houden. Denk daarbij ook aan het openbaar vervoer. 
Onontbeerlijk in deze tijd is daarbij een goede internetverbinding 
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en - indien mogelijk - ook een plek waar wij onze 
afdelingsbibliotheek kunnen onderbrengen. 

Een en ander mag echter niet te veel kosten. De NGV als geheel 
verkeert helaas niet meer in een florissante financiële situatie door 
de zeer hoge kosten, die gemaakt zijn in verband met de website. 

Uitzonderlijk: een schriftelijke Algemene Vergadering 

Deze bijzondere omstandigheid vraagt om ongebruikelijke 
maatregelen. 
Zo gaan we bij uitzondering een schriftelijke Algemene 
Vergadering houden over een tweetal dringende voorstellen:  

• De aanpassingen van de contributie en het bekrachtigen 
van verschillende soorten lidmaatschap (in het jargon: 
‘differentiatie van lidmaatschappen’). 
Voorgesteld wordt om het ‘papieren’ lidmaatschap te ver-
hogen van € 45,-- naar € 49,-- en het ‘digitale’ lidmaatschap 
van € 36,-- naar € 40,--. Een ruime meerderheid van de 
NGV-afdelingsbesturen is hiermee akkoord. 

• Verkiezing van nieuwe HB-leden 
Voorgedragen worden: 
de heren Mr. J.H. Seij als secretaris, L. van Raad als 
penningmeester, en G.M. van Gameren als algemeen lid. 

Daarnaast wordt er ook een fysieke AV gepland 

Deze vergadering zal waarschijnlijk april - begin mei gehouden 
worden in Utrecht in een veilige coronasetting. 
Tijdens deze AV zullen dan het Beleidsplan 2021-2024 en het 
Werkplan 2021 besproken worden. 
Het Hoofdbestuur verwacht dat de uitwerking van de financiële 
onderwerpen met aanverwante aandachtsgebieden, zoals ICT en 
website vermoedelijk eind februari gereed zal zijn voor behande-
ling.  

Kennismaking met potentieel afdelingsbestuurslid 

Naar aanleiding van een tip van HB-voorzitter Jos Taalman 
kwamen we in contact met dhr. F.P.M. Garnier, woonachtig in 
Amstelveen, die in principe bereid is tot ons bestuur toe te treden. 
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Onze secretaris en ik hebben een prettig gesprek met hem gehad 
waarin we geprobeerd hebben een realistisch beeld van onze 
afdeling te scheppen. Uiteraard hebben we daarbij de hierboven 
genoemde problemen niet verheeld. 

Versterking van ons afdelingsbestuur in deze moeilijke periode zie 
ik beslist als een lichtpuntje. We beschouwen onze gespreks-
partner als een goede aanvulling op onze groep, maar kunnen 
hem op dit moment niet fysiek laten kennismaken met de overige 
leden van ons bestuur en u. Daarom gaan we dit op een andere 
manier organiseren. 
Binnenkort hoop ik hier meer over te kunnen vertellen. 

De geplande ALV van februari 

Deze gaat niet door vanwege de coronamaatregelen. Ondanks dit 
feit vraagt het bestuur van onze afdeling uw aandacht voor de 
volgende zaken die altijd op de agenda staan: 

• Goedkeuring Jaarverslag van de secretaris 2020 

• Bestuursverkiezing: 
Mw. M. van der Knoop en mw. M. Plat zijn dit jaar reglemen-
tair aftredend; zij hebben zich beiden als algemeen lid 
herkiesbaar gesteld. 
Het bestuur stelt voor om beide dames voor een volgende 
periode te benoemen. 

• Benoemen van de afgevaardigden naar de Algemene 
Vergadering (AV) van de NGV in 2021. 
Het bestuur stelt voor om dhr. K.E. Mensink als afgevaar-
digde en mw. W. Furrer-Kroes als plv. afgevaardigde te 
benoemen. 
Het bestuur stelt voor beide afgevaardigden mandaat te 
geven onze afdeling te vertegenwoordigen bij de Algemene 
Vergaderingen. 

Het bestuur ziet uw reactie hierop graag via secretaris-asd@ngv.nl 
tot 20 februari tegemoet. Bij geen reactie gaat het bestuur er van 
uit dat u aan bovenstaande (besluiten betreffende AV en ALV) uw 
goedkeuring geeft. 

mailto:secretaris-asd@ngv.nl
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Op deze wijze tracht het afdelingsbestuur enigszins te voorzien in 
een inspraakprocedure, die het democratisch gehalte van de 
besluitvorming recht doet.  

Wij hopen op uw aller medewerking, hulp en ondersteuning in deze 
ingewikkelde tijd. 
Wij wensen u een betere toekomst. 

K.E. Mensink, voorzitter 
Blijf gezond! 

Ed Mensink 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen 

Het afgelopen jaar is anders dan anders geweest. Door de Corona 
pandemie kwam het leven bijna volledig tot stilstand. Dit had ook 
gevolgen voor onze afdeling en onze activiteiten. 

Bestuur  

Het afdelingsbestuur bestond aan het begin van het jaar 2020 uit 
de volgende zes personen (tussen haakjes het jaar van 
reglementair aftreden): drs. K.E. Mensink, voorzitter (2023), mw. 
M. van der Knoop, penningmeester (2021) en de leden mw. W. 
Furrer-Kroes (2022), mw. M.J. Plat (2021) en mw. E.A.M. Stricker 
(2022), dhr. P.P.A. Moreu (2023). In de Afdelingsledenvergadering 
van februari 2020 zijn dhr. K.E. Mensink als voorzitter en dhr. P. 
Moreu als lid herkozen. 
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Het bestuur is in 2020 tweemaal bij elkaar gekomen en er is één 
afdelingsledenvergadering gehouden op 11 februari. De Algemene 
Vergaderingen (AV) van het voor- en najaar werden geannuleerd. 
Een voorzittersoverleg werd gehouden op 11 januari. Wel is er in 
kleine groepen met de afgevaardigden van enkele afdelingen en 
het HB-overleg geweest. 

Het regio-overleg vond plaats op 26 november. Ook de lezingen 
moesten vanaf maart worden geannuleerd evenals de excursie 
naar de joodse begraafplaats in Muiderberg. In de zomer 
verbeterde de situatie duidelijk zodat we het aandurfden de lezing 
van september onder strikte RIVM-richtlijnen door te laten gaan. 
Helaas was dat de enige bijeenkomst die in het najaar kon 
doorgaan. 

In een eerdere Amstelland is al gemeld dat het HB nog maar door 
enkele personen wordt gevormd. Er was dus dringend behoefte 
aan uitbreiding. Inmiddels heeft een aantal leden uit de vereniging 
zich bereid verklaard de open plekken in te vullen. 

Website 

Mw. Plat beheert de afdelingswebsite. Zij stuurt vlak voor een 
bijeenkomst via een digitale Nieuwsbrief een herinnering aan leden 
en belangstellenden, van wie een emailadres bekend is. 
Wijzigingen van het e-mailadres kunt u doorgeven op: 
webredacteur-asd@ngv.nl 

De website: ontdekjouwverhaal is gewijzigd in het vertrouwde 
www.ngv.nl 

Mw. M. Vulsma-Kappers heeft van haar rubriek ‘Periodiek 
Besproken’ de afleveringen 22 (268), 23 (269), en 24 (270) 
gemaakt. Deze kunnen door werkzaamheden aan de website nog 
niet geplaatst worden. 

Facebookpagina 

De afdeling heeft een afdelingspagina op Facebook 
(https://www.facebook.com/ngvasd/. 

  

mailto:webredacteur-asd@ngv.nl
http://www.ngv.nl/
https://www.facebook.com/ngvasd/
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Afdelingsbijeenkomsten 

14 jan., Wim Deckers, De in en outs van Geneanet 
11 feb., Mark Ponte, Zwarte Amsterdammers in de 17e eeuw 
15 sep., Gay Lee Oen, De VOC in Amsterdam – Beeld & Beeld-
vorming 

Er waren gemiddeld 23 personen aanwezig. Dit cijfer is wel 
beïnvloed door het maximum van 20 personen dat volgens de 
RIVM-richtlijnen in de zaal aanwezig kan zijn om aan de afstand 
van 1,5 m te voldoen. 

Afdelingsblad Amstelland 
Ook dit jaar verscheen Amstelland viermaal, namelijk de nummers 
117 t/m 120 met in totaal 120 bladzijden. 

De redactie bestond uit de dames Vulsma-Kappers en Furrer-
Kroes en de heren E. Wiersma (eindredacteur) en H. Bovenkerk 
die elke keer weer in staat blijken het blad met interessante 
artikelen te vullen. 

De verzending werd dit jaar tot ieders tevredenheid nog éénmaal 
verzorgd door dhr. J, Gaasterland en daarna overgenomen en 
verzorgd door dhr. Wiersma, met dankzegging aan dhr. Gaaster-
land die de verzending vele jaren heeft gedaan. 

Bibliotheek 

Het beheer van de bibliotheek is nog vacant. De bibliotheeklijst 
wordt bijgehouden door mw. Plat. 

Financiën 

Dit onderdeel is in het afdelingsjaarverslag komt te vervallen omdat 
in de loop van 2020 de HB-penningmeester het beheer van de 
financiën van alle afdelingen heeft overgenomen. 

Kascommissie 

Ieder jaar stond hier de samenstelling van de kascommissie die in 
de ledenvergadering van februari was gekozen. Nu echter de 
afdelingsrekeningen worden beheerd door de HB-penningmeester 
is er geen kascommissie op afdelingsniveau meer nodig. 
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Ledenadministratie 

Mw. Stricker beheert de ledenadministratie van de afdeling.  
Op 1-1-2020 telde de afdeling 386 leden. 

Mutaties aantal leden 
─  Nieuwe leden: 7 ─ Lidmaatschap beëindigd: 32 
─ Van andere afdelingen: 0 ─ Overleden: 2 
─ Naar andere afdelingen: 0 

Saldo per 1-1-2021: 359 leden. 

Bezoekersraad Stadsarchief 

Dhr. Mensink heeft plaatsgenomen in de Bezoekersraad van het 
Stadsarchief. Er hebben dit jaar geen vergaderingen plaats-
gevonden. 

Huizen, 15-01-2021    Wil Furrer-Kroes, secretaris. 

 ●●●●● 
 
 
 

● Dé zoekmachine voor historische kaarten 

Sinds 2013 bieden het Nationaal Archief en de Universiteit Utrecht, 
in samenwerking met veel instellingen wereldwijd, een groeiend 
aantal historische kaarten aan via de Engelstalige site  

Oldmapsonline.org.  

Inmiddels vindt u daar, conservatief geschat, al meer dan 400.000 
kaarten doorzoekbaar op tijd en andere kenmerken. 

Op de zoekpagina kunt op twee 
manieren zoeken: op plaatsnaam 
en op regio. 
Het blog toont u verder hoe u 
zoeken kunt in enkele andere, 
specialistische historische data-
bases van de deelnemers. 

http://www.oldmapsonline.org/
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Waar in Brazilië geboren personen, die tussen 

1600 en 1700 in Amsterdam trouwden, woonden 

U kent Mark Ponte vast 
nog van de mooie lezing 
die hij precies een jaar 
geleden bij ons hield over 
'Zwarte Amsterdammers 
in de 17e eeuw'. 
Misschien herinnert u zich 
ook nog dat hij tot 2019 
betrokken was bij het 
Project Verhalen uit 
Nederlands-Brazilië.  
Dus de tijd dat de West-
Indische Compagnie daar 

de dienst uitmaakte (1630-1654). Zie hiervoor: 
https://www.researchgate.net/publication/338514304_Leven_tusse
n_%27t_Recief_en_Amsterdam . 

Nu is Mark Ponte onder meer bezig met wat er daarna gebeurde, 
nadat in 1644 de Portugese inwoners van Nederlands-Brazilië in 
opstand waren gekomen. Veel joden vertrokken toen naar Amster-
dam, uit angst voor een terugkeer van de Portugezen en de 
inquisitie. Toen het tien jaar later zover was, werden de laatste 
joden verplicht te vertrekken met de Nederlanders. 

Waar in Amsterdam kwamen de bewoners van Nederlands-Brazilië 
terecht? Op basis van Amsterdamse ondertrouwregisters vormt 
Mark zich daarvan nu een beeld. Dit kaartje (zie de voorkant van 
deze Amstelland voor een groter exemplaar) is hiervan een eerste 
probeersel. Zo zal de moderne kaart van Amsterdam zeker nog 
vervangen worden door een 17e eeuws exemplaar. En misschien 
duiken er nog meer woonadressen op.  

https://www.researchgate.net/publication/338514304_Leven_tussen_%27t_Recief_en_Amsterdam
https://www.researchgate.net/publication/338514304_Leven_tussen_%27t_Recief_en_Amsterdam
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Erik Wiersma 

 

Roelof Broekman wordt uit Nederlandse ouders 

geboren aan het Hekelveld in Amsterdam op 

vrijdag 14 februari 1879.  

Hij sterft zestig jaar later in Pretoria, op woens-

dag 24 augustus 1949. 

Op zijn overlijdensakte staat dan dat hij 'Brits 

onderdaan' was. Toch woonde hij zijn hele leven 

geen moment in Groot-Brittannië. Hoe kan dat? 

In het algemeen waren voor 1948 alle bewoners van het Britse Rijk 
onderdanen van de Kroon, ‘subjects of the Crown’. Waar je 
vandaan kwam of wat je achtergrond was, deed er niet toe. Ook 
kon je als je dat zou willen en - nog belangrijker - er het geld voor 
had zonder paspoort overal reizen binnen de domeinen van de 
vorst. Zo studeerden er toen Afrikaanse studenten in Engeland, 
werkten er Indiërs in het Caribisch gebied, en maakte deze  
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regeling de emigratie mogelijk van vele honderdduizenden 
Engelsen, Schotten, en Ieren naar Canada, Australië en Nieuw-
Zeeland. 

In 1948 maakte de British Nationality Act (= Wet op de Britse 
Nationaliteit) een einde aan deze regeling. Voortaan werden er 
strikte grenzen gesteld aan wie nog naar Groot-Brittannië mocht 
komen. 
Ook de meeste andere landen binnen het Britse Gemenebest 
voerden rond dezelfde tijd vergelijkbare wetgeving in. 

Hoe zit dat nu voor Roelof Broekman? Precies weten we dat niet 
omdat daarvoor iedere documentatie ontbreekt en hij daar ─ 
althans volgens zijn kleindochter ─ nooit iets over verteld heeft.  
Allereerst kan hij op enig moment in zijn leven formeel de Britse 
nationaliteit hebben aangenomen. 
Maar waarschijnlijker is dat - omdat hij tijdens de Tweede Boeren-
oorlog in Transvaal woonde - hij Brits onderdaan werd toen dat in 
1902, bij het Verdrag van Vereeniging, een Britse kolonie werd. (In 
1910 zou Transvaal een van de vier stichtende provincies binnen 
de Unie van Zuid-Afrika worden, een Brits dominion.) 
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De Geschiedenis van de familie Van Epen is het 

resultaat van vele jaren onderzoek door auteur 

Hans van Epen en vele familieleden. Al speurend 

kwamen meerdere familiegeheimen aan het licht. 

Zowel goede als minder fraaie zaken. 

Om dit familieverhaal nog interessanter en lees-

baarder te maken is het genealogische verslag 

aangevuld met feiten en achtergrondinformatie 

over sommige personen en werden enkele 

illustraties toegevoegd. 

Het boek begint met een inleiding over heraldiek in het algemeen; 
daarbij wordt ingegaan op het familiewapen 
Daarna volgt een inleiding op het genealogische deel. 

De oudst bekende generatie 

Deze begint met de twee zonen van een 
nog onbekende vader: Cornelis Dirksz en 
zijn broer Gerrit, die rond Utrecht leefden. 
Cornelis werd in 1641 vermeld als 
herbergier te Vechten en in 1648 als 
timmerman te Bunnik. Hij trouwde met 
Weyntje Jacobsdr. Zij kregen vier 
kinderen, waarvan de eerste gedoopt 
werd in Blauwkapel 1643 en de andere 
drie in Bunnik 1645, 1646 en 1648. 

Gerrit Dirks (geboren in 1625) trouwde 
met Martijntje Dirksdr en kreeg met haar 

een zoon, gedoopt Bunnik 1643. Daarna trouwde hij met Martijntje 
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Ariensdr. Met haar kreeg hij drie kinderen, allen gedoopt Bunnik 
1657, 1658 en 1660. 

Bekende nazaten 

● Theo van Epen (geboren Batavia 1853) 
richtte het houtbedrijf ‘De Groote Walvisch’ op; 
hij was een handelsman met zakelijk inzicht. 

● Johannes Christiaan van Epen (1880-1960) was veelzijdig: hij 
was architect, ontwierp meubelen, schouwen, interieurs, glas in 
lood, affiches; voorts was hij kunstschilder en tekenaar en hij 
schreef gedichten. 

● Johan Herman van Epen (1937-2007), een belangrijke 
neuroloog-psychiater, deed baanbrekend werk als 
psychotherapeut bij de behandeling van schizofrene mensen en 
zwaar verslaafden. 

● Didericus Gijsbertus van Epen (1868-1930) was, net als zijn 
vader en broer, doctor in de genees- en verloskunde. Daarnaast 
was hij de eerste beroepsgenealoog in 
Nederland. 
Samen met zijn broer Johan richtte hij 
in 1886 het Heraldisch en Genealo-
gisch Archief op. 
Later associeerden zij zich met A.A. 
Vorsterman van Oyen, eveneens een 
beroepsgenealoog. 
Zijn naam is tevens verbonden aan de 
tijdschriften De Wapenheraut en het 
Algemeen Nederlandsch Familieblad. 

 

Van Epen, H. (2016). Geschiedenis van de familie Van Epen 
eind 1500 tot heden. Lelystad, privé-uitgave. Bronvermelding, 
index. 
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● Gratis genealogische talkshows 

De Academie voor Genealogie wil 
méér bieden dan basiskennis voor 
genealogen. Daarom bieden zij elke 
maand ook een gratis talkshow aan 
via Zoom. Tot de zomer zijn er 

iedere tweede donderdag van de maand nieuwe shows gepland, 
telkens vanaf 19:30 uur. 
Inschrijven doet u eenvoudig via de blauwe knop op hun website: 
https://academievoorgenealogie.nl/talkshows/ 

● Verborgen Verleden 

Tot eind februari is er iedere zater-
dag vanaf 20:30 op NPO2 de 
nieuwe, alweer de veertiende serie 
afleveringen van Verborgen Verle-
den met ook een aantal personen 
met Amsterdamse voorouders (Rifka 
Lodeizen, Diederik Ebbinge, Simone 
Kleinsma en Danny de Munck.) 
Gemiste afleveringen kunt u terug-
zien via www.npostart.nl. 

● Vreemdelingenkaarten 

Vanaf nu kunt u meehelpen met het indexeren van de Vreemde-
lingenkaarten op VeleHanden.nl. Vreemdelingen zijn immigranten 
en toeristen die van buiten Nederland naar Amsterdam kwamen en 
die hier voor korte of langere tijd verbleven. 
Vanaf 1849 moesten deze mensen zich laten registreren bij de 
vreemdelingenpolitie. Tussen 1920 en 1971 is hiervoor een 
kaartsysteem aangelegd, de vreemdelingenkaarten. 
Het gaat om ongeveer 250.000 kaarten waarop bijvoorbeeld staat 
waar iemand vandaan kwam, wie zijn of haar ouders waren, de 
leeftijd, het beroep, eventuele partner en kinderen, of de persoon 

https://academievoorgenealogie.nl/talkshows/
http://www.npostart.nl/
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een visum kreeg, waar 
ze – achtereenvolgens – 
woonden, hoeveel geld 
ze hadden en wat ze 
voor werk ze deden. 
Wat dit project interes-
sant maakt is dat u bij 
elke kaart weer een 
andere vreemdeling 
tegenkomen met heel 
een eigen verhaal. Zo 
voert u de ene keer bijvoorbeeld een kaart in van een acrobaat die 
met een circus meereist en de volgende keer een kaart van een 
Marokkaanse gastarbeider die hierheen kwam om in een fabriek te 
werken, of een vluchteling uit Nazi-Duitsland. 

● Famillement Thuis 

Nu het Famillement dat in Amsterdam gehouden zou worden, 
verschoven is naar juni 2022, vindt u het misschien leuk om een of 
meer Famillement Seminars te volgen. Bekijkt u daarvoor dit 
overzicht: https://cbg.nl/Famillement/webinars/ 

  

 
● Bewijsmateriaal uitgelegd 
Een van de mooie genealogische websites om - al dan niet in 
corona zelfisolatie - te bekijken en van te leren, is zeker 
https://evidenceexplained.com/ , gepubliceerd door de Ameri-
kaanse historica Elisabeth Shown Miles. U vindt hier zowel goed 
gedocumenteerde voorbeelden, handige controlemodellen, 
snelle lessen als bijvoorbeeld diepgaande artikelen rond 
historische analyse, citeren en brongebruik. Zeer aanbevolen! 

 

https://cbg.nl/Famillement/webinars/
https://evidenceexplained.com/
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● Amsterdam annexeert 

In 2021 is het honderd jaar geleden dat Amsterdam in één klap 
vier keer zo groot werd. Op 1 januari 1921 annexeerde de stad de 
buurgemeentes Buiksloot, Nieuwendam, Ransdorp, Watergraafs-
meer en Sloten. Voor de niet minder dan 35.481 nieuwe Amster-
dammers was dat een schokkende gebeurtenis, die heftige 
reacties opriep. De ene buurgemeente sloot zich juichend bij 
Amsterdam aan, de andere verzette zich tot het uiterste.  

De annexaties zorgden voor gemengde gevoelens die tot op de 
dag van vandaag doorwerken. Bewoners van de oude dorps-
kernen voelen zich nog altijd Nieuwendammers of Slotenaren. Ze 
koesteren hun eigenheid en geschiedenis. 

Ons Amsterdam gaf er een extra dik decembernummer over uit 
( https://onsamsterdam.nl/losse-nummers ). 
Ook op de site https://annexaties1921.com/ valt er veel en de 
komende tijd ook steeds meer over te lezen. 

● Mijn Oerverhaal 

Ieder mens heeft een verhaal, het oerverhaal waar het allemaal 
mee begonnen is. Maar niet iedereen kent dat. 

‘De vraag is of je dit ooit helemaal zult 
doorgronden, maar er zijn in deze tijd veel 
mogelijkheden om meer te ontdekken over 
jouw geschiedenis. Er zijn zelfs zoveel 
bronnen dat veel mensen door de bomen 
het bos niet meer zien.’ 

De podcast ‘Mijn Oerverhaal’, gemaakt 
door twee ervaren genealogen, neemt je 
op een prettige manier mee in de wereld 

van de genealogie en het familieonderzoek. 
https://www.mijnoerverhaal.nl/podcasts 

https://onsamsterdam.nl/losse-nummers
https://annexaties1921.com/
https://www.mijnoerverhaal.nl/podcasts
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‘Het Geheugen van Flevoland’ zelfstandig 

Per 1 januari 2021 staat het Flevolands Archief op 
eigen benen. U vindt er tekeningen, foto's, kranten, 
boeken en archieven over de provincie Flevoland. 
Meer informatie: https://hetflevolandsarchief.nl/ 

● Genealogische weblogs 

Zelfs in Nederland alleen zijn er vele kwalitatief goede genealo-
gische weblogs. Dit keer willen we u wijzen op die van de medisch 
genetisch genealoog & onafhankelijk zoek- en archiefspecialist 
Eric Hennekamp. 

U kunt via zijn blog honderden 
bronnen vinden voor uw 
onderzoek. De verschillende 
blogs worden met grote 
regelmaat geactualiseerd. 
Daarnaast krijgt Hennekamp 
van veel mensen aanvullingen 
en verbeteringen toegezonden. 

https://erichennekam.blogspot.com/ 

Ook op Twitter is hij aanwezig: https://twitter.com/EricHennekam/ 

● Top 40 van de Gouden Eeuw  

Nederlanders zingen heel veel. Dat doen ze al eeuwen. Wie 
verliefd of verlaten is zingt een popliedje, wie in nood is het Wilhel-
mus of een psalm, en wie een kind in slaap sust een wiegenlied.  
Een gouden tijd voor het Nederlandse lied is de periode van de 
late 16e en de 17e eeuw, wanneer al die liedjes verzameld in lied-
bundeltjes op de markt komen. Momenteel loopt er een actie om 
een liedboek en een cd te maken van de Top 40 van die tijd: 
https://www.steunleiden.nl/project/top-40-van-de-gouden-eeuw 
Een idee om mee te doen om daarna bij het illustreren van uw 
stamboom of familiegeschiedenis ook een passend lied te 
gebruiken?!           Meer informatie leest u in dit online tijdschrift: 
https://www.neerlandistiek.nl/2021/01/de-top-40-van-de-gouden-
eeuw-op-cd-en-als-nieuw-liedboek-steun-de-crowdfundingsactie/   

https://hetflevolandsarchief.nl/
https://erichennekam.blogspot.com/
https://twitter.com/EricHennekam/
https://www.steunleiden.nl/project/top-40-van-de-gouden-eeuw
https://www.neerlandistiek.nl/2021/01/de-top-40-van-de-gouden-eeuw-op-cd-en-als-nieuw-liedboek-steun-de-crowdfundingsactie/
https://www.neerlandistiek.nl/2021/01/de-top-40-van-de-gouden-eeuw-op-cd-en-als-nieuw-liedboek-steun-de-crowdfundingsactie/
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Marieken Scholten-Sijses 

Mijn moeder, Willy Eeuwke Brouwer (1922-2009), heeft tussen 
1939 en 1948 vele baantjes gehad. Ze had de 3-jarige HBS 

gedaan en daarna via Schoevers 
het praktijkdiploma boekhouden en 
een cursus typen gehaald. Na vele 
omzwervingen kwam ze meer in 
het maatschappelijk werk terecht. 

Zo kwam ze per 1 juni 1945 naar 
de administratie diaconale 
commissie van de Vrijzinnig 
Hervormden, waar ze vooral maat-
schappelijk werk deed. Dit is haar 
plezierigste werkjaar geweest. 
Door geldgebrek werd haar na een 
jaar verzocht wat anders te 
zoeken. Zo kwam ze in dienst bij 
de Amsterdamse ‘Stichting voor 
Crediet en Voorschot', de latere 
Gemeentelijke Kredietbank 
Amsterdam. Daar deed ze onder 
andere huisbezoek in de Jordaan. 
In april 1948 verliet ze ook deze 
baan om te gaan trouwen - dat 
deed je toen -. 

Van de periode bij de Stichting voor Crediet en Voorschot heeft ze 
gedurende de maanden januari en februari 1947 in een schriftje 
aantekeningen gemaakt over de huisbezoeken in de Jordaan. 
Daaruit blijkt dat ze het vaak moeilijk had met de armoede de ze 
tegenkwam.  

Is er altijd ellende geweest onder de arbeiders in alle landen 
in alle eeuwen, vermoedelijk wel (Marxisme). Dat is toch te 
gek, dat mag niet. Komen we er met geloven, ik ben zo bang 
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van niet. Het moest wel zo zijn, dat de mensen door naar 
Jezus te zien, gingen beseffen, dat eenieder recht heeft op 
een behoorlijk bestaan. 

Wat kan ikzelf eraan doen? Ben ik te laks. Ik moet het niet, ik 
kan er niet meer tegenop en leg het daarom steeds maar 
naast me neer. Moet ik om mensen te helpen, die het niet 
terug kunnen betalen, misschien geld in de zwarte handel 
steken, de Stichting iets voorjokken? 

Mag ik dat. Beide dingen stuiten me: de mensen niet helpen 
en de Stichting beduvelen. 

Zo vermeldt ze over een gezin van man, vrouw, 6 kinderen plus 
gehuwde zoon met vrouw. 

“De kamer was rommelig en slordig. De vrouw werkte erbij, 
dus geen tijd voor huishouding. Was wel opgewekt, de 
rommel is dus zeker zo gewoon, dat ze het niet meer ziet. 
Schijnt nogal makkelijk te lenen. Het is toch eigenlijk te zot dat 
een moeder met 6 of eigenlijk 8 kinderen er nog bij werkt. Dat 
kan toch ook niet. Het moest niet nodig hoeven te zijn. Wat 
kan je eraan doen. Wist ik maar een weg.  

Of over een stel waarvan de vrouw niet kan scheiden van haar 
man die als SS’er in dienst is gegaan en vermist is. Ze kunnen 
daarom niet trouwen. Samen hebben ze een baby van 4 maanden. 
De man geldt voor de wet voor ongehuwd en ontvangt dus geen 
kinderbijslag. Hij moet belasting betalen als ongehuwde. Verdient  
ƒ 31,89 netto en zou hiermee als gehuwde gratis ƒ 300,- 
consumentenkrediet krijgen. Geldt als ongehuwd en kan dus zelfs 
geen ƒ 100,- met terugbetaling krijgen. 

“Waarom moet alles toch zo wettelijk gaan. De mensen 
moeten toch geholpen worden. Waarom geen onderzoek van 
consumentenkrediet naar de juiste oorzaak van de aanvraag.  

De woonomstandigheden zijn vaak bedroevend. 

“Woning Anjelierstraat 2 bovenhuizen op iedere verdieping 6 
woningen S. bewoont 1 kamer met hokje als keuken met 2 
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meisjes 7 j. (slaapt in kinderbed) en 11 j. (slaapt op oude 
divan) Man en vrouw werken. Kinderen voor de huishouding 
Kamer is huiskamer, keuken, slaapkamer voor man vrouw en 
de kinderen. Erg armoedig.” 

En: 

Man, vrouw en 5 kinderen (oudste 11 j, jongste 1 j.) inwonend 
bij ouders met 3 volwassen kinderen op 2 kamers en keuken. 
Slapen 3 bedden (2 x 2 pers. 1 x 1 pers.) kinderen op de 
grond”. 

Het komt echter ook vaak voor dat mensen op de pof willen leven. 
Ze vragen dan een grote lening aan, waarvan ik me afvraag hoe ze 
deze kunnen terugbetalen. Dat denkt de stichting ook, en geeft 
geen krediet. 

“Deze vrouw is werkzaam als cheffin bij Honig in Zaandam, 
verdient ƒ 35,- betaald ƒ 10,- kostgeld. Behoudt voor zichzelf 
ƒ 25,-. Vraagt toch een lening aan van ƒ 300,- voor aankoop 
van kleding. Heeft 25 p[unten]. Wil de ontbrekende punten 
kopen. 

Wat bezielt deze mensen toch. Kunnen ze niet meer sparen, 
waar laten ze het geld. Er zijn er wel die met minder 
toekomen. Het moeten kopen gaat zo makkelijk.” 

En: 

“Aanvrager verdient ƒ 40,-, betaalt ƒ 20,- kostgeld. Vraagt 
lening van ƒ 500,- voor betaling van een winterjas (voor-
oorlogs en zonder punten) voor ƒ 200,-!!! en aankoop van 
verdere kleding. Kocht reeds een hele puntenkaart en zal de 
resterende punten eveneens kopen. “ 

Dan zijn er nog mensen die ze verdenkt te sjoemelen. 

In november 1946 vroeg een man een lening aan van ƒ 500,- voor 
aankopen van handel. Hij vertelde fruithandelaar te zijn. Hij had 
echter een oude ventvergunning van 1942. Het was er erg 
armoedig en de lening werd afgewezen. 
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Nu vroeg men weer een lening aan van ƒ 200,- voor aankoop van 
kleding. De puntenkaarten kon de vrouw niet tonen, haar zuster 
had de punten!! Haar man zou nu in lompen handelen en 2e 
handsgoederen. Op zijn ventvergunning zou dit aangetekend zijn. 
De man was nu echter niet thuis. 

“Wat moet je er nu van geloven, is het waar? Lijkt mij 
onwaarschijnlijk. Alles was nog armoedig en vervuild. Wat is 
hier precies aan de hand? Laten de mensen de waarheid 
zeggen, misschien kunnen ze dan geholpen worden. 
Wanneer ik onraad vermoed, word ik stug met gevolg dat de 
mensen dan helemaal niet loskomen. Wat moet ik doen?” 

Soms wordt er gewoon gelogen. Een stel woont sinds kort samen 
en hebben een kind van 2 jaar. Ze vragen nu een lening van  
ƒ 500,- aan voor meubelen. Zij zou al drie jaar bij kapper Coen [?] 
in dienst zijn. Als kappersdochter kende mijn moeder alle kappers 
van Amsterdam en ging vragen of dit waar was. “Neen zegt hij, ik 
ken haar vermoedelijk wel, doch zij werkte nooit bij mij.” Toen haar 
dat werd meegedeeld, was de vrouw erg verontwaardigd, en 
bestreed bij hoog en laag, dat het wel zo was. Een verzoek om dan 
maar samen bij Coen te gaan vragen, wordt met een smoesje 
afgewimpeld. 

Maar er zijn ook prettige momenten. Zo komt ze op bezoek bij een 
man en vrouw. De vrouw een echte Jordaanse, plusminus 50 jaar 
oud.  

“Ze was bezig een van dikke wol gehaakt vest uit te halen, 
wat haar niet lukte, van alle kanten hingen de draden erbij, 
maar geen waarmee ze verder kon. Dit geval kreeg ik direct 
onder mijn neus geduwd, hoe je dat nu wel vond. Na enig 
kijken had ik het begin en ging het uithalen vlot.  

Hoe dat nu mogelijk was, dat snapte ze niet en zou het direct 
’s avonds aan haar man vertellen. Ik vroeg naar een schaar, 
ja die wist ze niet te vinden, zou haar broer wel gedaan 
hebben. Ze zocht en vond een broodmes, dat ze al heel lang 
kwijt was, maar de schillenboer de schuld van kreeg. Bij de 
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inlichtingen die ik haar vroeg, kreeg ik hele verhalen, en een 
foto van haar broer, die toch zo’n aardige jongen was, maar 
het zo slecht met zijn vrouw getroffen had en nu gescheiden 
was.” 

Van zo’n bezoek knapte 
mijn moeder echt op. 

Tenslotte: toen mijn 
moeder pas in de Jordaan 
op huisbezoek ging, kwam 
ze ook vragen naar 
iemand. De moeder ervan 
stond ergens boven aan 
een trap en riep: “Me 
dochter leg in het 
kinderebed”. Dat werd bij 
ons thuis en gevleugelde 
uitdrukking. 

 

 

  

 

Hebt u ook een mooi, spannend of anderszins 

genealogisch of historisch verhaal op de plank 

liggen? Schroom dan niet om dit aan te bieden 

bij de redactie! 
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Ook in Nederland bekend geworden met zijn 
boek "De zeven dochters van Eva" uit 2001, 
waarin professor in de genetica Bryan Sykes de 
voorouders van de Europeanen herleidde tot 
zeven "oermoeders" die zo'n 10.000 tot 45.000 
jaar geleden in Europa leefden. Oermoeders 
die allemaal te herleiden zouden zijn tot een 
oorsprong in Afrika. 
Verder onderzocht hij onder meer het DNA van 
gletsjermummie Ötzi, waarvan hij een heden-
daags familielid vond in Zuid-Engeland. 
Hij werd geboren in Hampstead op 9 septem-
ber 1947 en overleed in Edinburgh op 10 december 2020. 

 

Rectificatie septemberlezing over VOC 

Het scheepvaartmuseum is niet gevestigd in het Nieuwe Magazijn, 
zoals we abusievelijk vermeldden, maar bevindt zich op Katten-
burg en was vroeger 's Lands Zeemagazijn van de admiraliteit. 

Het Nieuwe Magazijn 
echter vindt u op Oosten-
burg waar de VOC was 
gevestigd. Nadat het labo-
ratorium van Werkspoor uit 
het gebouw verdween is 
het tegenwoordig het een 
appartementsgebouw.  

Wijziging e-mailadres redactie Amstelland 

Na de nodige aanloopproblemen is ons nieuwe, goed werkende 
e-mailadres nu echt: redactie-asd@ngv.nl. 
Krijgt u toch geen contact? Mail ons dan via: 
secretaris-asd@ngv.nl. 

mailto:redactie-asd@ngv.nl
mailto:secretaris-asd@ngv.nl
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Snijders de Vogel,  118/18 
Snoeij,  119/13 
Snooij,  119/10,13 
Spoelstra,  119/26 
Spoor,  119/16 
Spruijt,  119/15 
Staartjes,  119/6,7,8,10,12  
120/17 
Staats,  120/19 
Startjes,  119/12,13,16 
Steertjes,  119/12 
Stork,  119/8,10,13 
Storm,  119/11,15 
Stout,  118/19  119/26,29 
Streib,  117/18 
Stricking,  120/27 
Sturtjes,  119/12 
Suiderma,  119/30 
Swanenburg,  119/13 
Swart,  119/31 
Syboltsma,  119/30 
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T 

Tapone,  120/32 
Tempelaars,  120/27,28 
Thoen,  119/32 
Timmer,  120/17 
Timmerman,  119/8,9,11 
Tolsma,  119/30 
Top,  120/19,20 
Tops,  120/19,20 

U 

Uijttenboogaard,  120/32 

V 

Valstar,  118/21  119/28,32,34 
Veen, van  119/15 
Veen, van der  
119/11,15,19,20 
Velden, van der  119/15 
Veldhuijs,  118/7 
Veldhuisen,  118/7 
Veldhuizen, van  119/25 
Velt,  119/33 
Velthuijsen ,  120/20 
Vermeulen,  117/19 
Vethaak,  119/28,32 
Vilsteren, van  119/18 
Vlaanderen,  119/10 
Vleeshakker,  119/16  120/18 
Vliet, van der  117/19 
Vogel, de  118/20 
Vogel, de  119/28,32 
Voorst, van  119/18,19,29,33 
Vos,  119/10,14,16  120/19,20 

Vosman,  119/21 
Vries, de  119/26,29 
Vrind, de  119/25,28,33 
Vrindt, de  119/34 
Vrindt, van  119/33 
Vrint, de  119/28 
Vuuren, van  119/9 

W 

Wagesteijn, van  119/34 
Waker,  119/14,18 
Wal, van der  118/18,20  
119/27,30 
Walster,  118/21 
Weijk, van  119/18 
Westervelt, van  119/33 
Wigchers,  118/19 
Wijk, van  119/11,15,18,19 
Witteveen,  119/7,8,10,13,17 
Wolf,  119/29 
Wolff,  117/18,19 
Woudt, van 't  119/27 
Wurmont, van  119/11 

Z 

Zand,  118/19 
Zant, van  119/18 
Zant, van het  119/18 
Zijlstra,  118/20  119/26,27,29  
120/28 
Zijp,  119/11 
Zum Vörde Sive Vörding,  
120/27,28,29
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Wij moeten verhuizen! 

Voor later dit jaar zoekt uw afdeling een nieuwe locatie 
waar we onze bijeenkomsten kunnen houden. 

Belangrijk hierbij is: 

• Goed bereikbaar met openbaar vervoer, 

• Prima internetverbinding aanwezig 

• Oók een plek waar we - als het kan - onze 

afdelingsbiep kunnen onderbrengen. 

• Een en ander mag niet teveel kosten! 

Weet u iets? Neem dan contact op met een van de 
leden van uw bestuur. 


