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Al onze bijeenkomsten zijn in het zalencentrum van de Pelgrimskerk,  

Backershagen 12, 1082 GT Amsterdam-Buitenveldert, tenzij anders aangegeven.  

Dit centrum is goed bereikbaar met het openbaar vervoer: 

                               bus 55 en/of tram 5. Check voor uw vertrek altijd even een OV- 
                               reisplanner, zoals 9292.nl 
                               bus 62 (Amstelstation-Station Lelylaan), halte Kastelenstraat. 
                               Na 19.00 uur en in het weekend is het parkeren gratis. 
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Vergadernieuws 

Op zaterdagmiddag 30 oktober jongsleden hield Harmen Snel voor 
ons een lezing in de Thomaskerk. Het verslag hiervan vindt u al in 
dit nummer, vanaf pagina 5. 
Het verslag van de korte ledenvergadering die hieraan vooraf ging, 
komt in Amstelland #125. 

Voor dinsdagavond 16 november 2021 is er weer een reguliere 
afdelingsledenvergadering gepland in de Pelgrimskerk. 
Het programma daarvan was bij het sluiten van deze Amstelland 
nog niet volledig bekend. 
Graag verwijzen wij u hiervoor naar onze Nieuwsbrief die u 
binnenkort in uw mailbox kunt verwachten. 

NGV-site weer beschikbaar 

Voor het geval dat u het gemist heeft: onze landelijke website is 
weer in de lucht. Met de complimenten aan onze landelijke IT 
mensen Teijo Doornkamp en Anne Schley. 

Voor de zekerheid blijven we ook onze afdelingssite www.ngv-
amsterdam.nl nog een tijdje in de lucht houden. Maar in principe 
vindt u alles weer op www.ngv.nl. Het huidige Hoofdbestuur heeft 
verder in een nieuwsbrief aangegeven dat ook hun tijdelijke site 
www.hoofdbestuur-ngv.nl voorlopig nog in de lucht blijft. 

Middeleeuws Amsterdam dichterbij dan je denkt 

Sinds 7 oktober jl. zijn de archiefstukken van de drie oudste 
gasthuizen van Amsterdam (het Oude Gasthuis, het St.-
Pietersgasthuis en het O.L.-Vrouwengasthuis) en van twee 
nonnenkloosters voor iedereen digitaal toegankelijk. 

https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/middeleeuws-
amsterdam-dichterbij-denkt/  

Bekijk hier de inventaris in modern Nederlands: 
https://archief.amsterdam/inventarissen/details/342  

http://www.ngv-amsterdam.nl/
http://www.ngv-amsterdam.nl/
http://www.ngv.nl/
http://www.hoofdbestuur-ngv.nl/
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/middeleeuws-amsterdam-dichterbij-denkt/
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/middeleeuws-amsterdam-dichterbij-denkt/
https://archief.amsterdam/inventarissen/details/342
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Jan Gaasterland in het zonnetje gezet 

Gedurende tien jaar 
verzorgde Jan Gaasterland 
de verzending van ons blad 
Amstelland . Een belangrijke 
activiteit achter de schermen, 
die hem – en zijn helpers – 
behoorlijk wat tijd gekost 
moet hebben. Het hield niet 
alleen in het afhalen bij de 
drukker, het etiketteren en de 
stapel boekjes bij het post-
kantoor afleveren, maar ook 
wel contact opnemen met de 
ledenadministratie. Verder 

waren er met soms besognes over de posttarieven en de wijze van 
aanleveren.  

Jan is enkele malen gevraagd voor het afdelingsbestuur, maar hij 
wilde nooit. Hij had liever een ‘rustige’ klus. Hij was deze tien jaar 
een stille, trouwe en betrouwbare ondersteuner van het bestuur.  

In ons blad hebben we nooit een bijdrage van hem mogen 
plaatsen. In eigen beheer gaf hij in 2000 zijn Stamboom van de 
familie Gaasterland uit. Zestien jaar later (2016) assisteerde hij zijn 
partner Willemies van der Velden bij het uitgeven van Aantekening 
en Memorieboek van Reijer van der Vlugt van het eiland 
Rozenburg [zie voor een bespreking hiervan de digitale rubriek 
Periodiek Besproken nr. 18, 24-12-2017]. Voorts werden enkele 
bijdragen over zijn Friese verwanten opgenomen in 11 en 30, het 
afdelingsblad van Friesland. 

Onze voorzitter overhandigde hem als dank een mooie bos 
bloemen en een bon. 

M. V-K 
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door Harmen Snel 

Je hebt Joodse voorouders. Waar loop je dan 

tegen aan? Vóór 1811 was er in Nederland géén 

Burgerlijk Stand en dien je daarom kerkelijke 

archieven te raadplegen. Maar bij Joodse 

voorouders gaat dat niet makkelijk. 

Welke problemen kun je tegenkomen en welke 

belangrijke bronnen kunnen je dan helpen? 

Matige registratie 
Allereerst werden persoonsgegevens slechts zelden door de 
Joodse gemeente geregistreerd. 
Ook de besnijdenis van jongens werd weliswaar door de Moheel (= 
de rituele besnijder) in zijn boekje opgeschreven, maar vervolgens 
raakten die boekjes natuurlijk zoek. 

Hebreeuws 
Namen werden in het Hebreeuws genoteerd. Voor de meesten van 
ons lastig leesbaar. Zoals de meeste Semitische talen kent het 
Hebreeuwse alfabet geen klinkers. Ook gebruikt het een ander 
alfabet dan talen zoals de Nederlands, en wordt het van rechts 
naar links geschreven.  

 

 
Vele reizen en verhuizingen 
Een andere complicatie is dat de Joden veelal zeer mobiel waren 
en veel verhuisden; de Asjkenazische Joden vanuit midden en 
oost- Europa en de Sefardische Joden uit Portugal en Spanje. 

Fragment leesplankje 1925 
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Eén persoon, meerdere namen 
Voor gebruik bij de burgerlijke autoriteiten, hadden personen een 
’gewone’ voornaam. Maar daarnaast kende men ook een Joodse 
naam. Denk bijvoorbeeld aan de registratie in de Synagoge (bij 
een kerkelijk huwelijk of bij het begraven). 

Geboorten van meisjes werd zelden geregistreerd. 

Asjkenazische achternamen kwamen niet veel voor. Men gebruikte 
in die kringen voor 1811 slechts het patroniem, zoals dat bij 
christenen in de 17de eeuw ook gebruikelijk was. 

Invoering Burgerlijke Stand in Nederland 
In 1811 voerden de Fransen in heel Nederland de burgerlijke stand 
in en moesten er in iedere gemeente voor geboorten, huwelijken 
en overlijdens akten worden opgemaakt. 

Ook alle Joden moesten toen een officiële achternaam aannemen. 
Maar net als andere Nederlanders dachten velen dat die achter-
naam iets van voorbijgaande aard zou zijn. Vandaar dat er zoveel 
bijzondere Joodse namen zijn, die vaak als grapje werden 
aangenomen. Zoals Maandag en Dinsdag: 

Verder gaven veel Joden hun beroep als achternaam op. Visch-
schraper, Brilleman, Brilleslijper, Uienkruier, Groenteman, of 
achternamen afgeleid van hun voornaam: Meier, Philips, Daniels. 

Ook herkomstplaatsen werden vaak als achternaam gebruikt. Van 
Praag, Hamburger en Van Emden zijn als zodanig makkelijk te 
herkennen, maar ook Lisser, Tal en Kinsbergen zijn afgeleid van 
herkomstplaatsen. 

In eigen kring bleef alles bij het oude 
Die nieuwe ‘Nederlandse’ achternaam 
werd na 1811 echter (nog) niet altijd 
gebruikt bij de Joodse huwelijks - of 
begrafenisregisters. In eigen kring bleef 
het dus: Jehuda ben Jacob, eventueel met 
de toevoeging Preger of Chazzan. Dat 
maakt het zoeken naar familie ook zo 
ingewikkeld. 
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Meer complicaties rond voornamen 
Soms kwam het wél tot vernederlandsing. De Jiddische voornaam 
Jossele werd dan Joseph, of het Hebreeuwse Koppel het Neder-
landser klinkende Jacob. 
Chavah werd meestal Eva en het Hebreeuwse Chanah of het 
Jiddische Hindele kon van alles worden: van Hanna, Ganna, Anna, 
Naatje, Kaatje en Nannette tot Hendrika, Heintje, Jansje en zelfs 
Johanna! 

Emigratieverwarring 
Bij emigratie werd ook vaak een nieuwe achternaam aangenomen. 
Bij de grote migratiegolf van Joden naar Londen in het midden van 
de 19de eeuw waren Schoenschoonschraper en Uienkruier 
natuurlijk onmogelijk uitspreekbaar en viel men weer terug op 
achternamen afgeleid van een patroniem. 

De Sefardische Joden zijn Joden wier voorouders in Spanje en 
Portugal leefden. In 1492 werden zij door de afkondiging van het 
verdrijvingsedict van Granada (net veroverd op de Moren) 
gedwongen Spanje te verlaten, dan wel zich tot het christendom te 
bekeren. In 1497 werden de Sefardim in Portugal voor dezelfde 
keuze gesteld. 

Hiermee kwam een einde aan een periode van openlijke Joodse 
aanwezigheid op het Iberisch Schiereiland, die in ieder geval 
teruggaat tot vóór de Romeinse verovering van Iberië. 

Ook de Sefardische Joden waren zeer mobiel. Zonen gingen 
veelal een tijdje naar het buitenland om het werk van vader, 
bijvoorbeeld diamantair, bankier, koopman, te ondersteunen. 
Maar met achternamen ging men heel creatief om, er werden zelfs 
Katholieke doopnamen gebruikt terwijl de Joodse naam geheim 
gehouden werd. Zelfs dubbele achternamen werden gebruikt. 

Veel voorkomende achternamen 
Voorbeelden hiervan zijn Cohen of Levie. 
Meestal verwijst Cohen naar de afstamming van Aäron, de eerste 
hogepriester (Cohaniem). Eigenlijk was Cohen dus niet een echte 
achternaam maar een stamverwijzing. 
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De Levieten waren de helpers van de Cohaniem in de synagogen. 
Zo werden zij dan ook geregistreerd door de Joden zelf. Maar 
alleen in de in het Hebreeuws gestelde bronnen. 

‘Hollandsche’ bronnen 
Relatief veel van de Sefardische Joden waren in goeden doen. In 
Amsterdam vond je hen dan ook vaker aan de grachten, terwijl de 
armen in de buurt van de Jodenbreestraat en aan het Waterloo-
plein woonden. Van die rijke Joodse bevolking – daar waren 
overigens ook enkele Asjkenazische Joden onder - zijn relatief veel 
registraties overgebleven in bijvoorbeeld notariële akten. 
Alleen gebruikten Sefardische Joden maar een heel beperkt aantal 
voornamen, wat het uitzoeken van wie-was-wie weer lastig maakt. 

Een heel belangrijke bron voor Joodse genealogie is Akevoth, 
DutchJewry: https://www.dutchjewry.org.  

 

 
Joodse migratiegolven in de 15e tot en met 18de eeuw 

  

https://www.dutchjewry.org/
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door Harry Bovenkerk 

Op de website www.online-begraafplaatsen.nl staan 

anderhalf miljoen graven op 3.000 begraafplaatsen. 

Eén van die begraafplaatsen is Begraafplaats Huis te 

Vraag in Amsterdam, sinds 1891 gelegen aan het 

Jaagpad langs de Schinkel. 

De gemeente Amsterdam wil nu dat deze voormalige 

begraafplaats, een gemeentelijk monument, onder-

deel wordt van een nieuw grootschalig oeverpark. 

Veel van de huidige bezoekers en gebruikers zijn het 

daar niet mee eens.  

 

 

 

Huis te Vraag gezien vanaf de overkant van de Schinkel,  
vermoedelijk 1749-1750  

http://www.online-begraafplaatsen.nl/
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Opening van Begraafplaats Huis te Vraag 
Tot dan toe werden de begraafplaatsen en kerkhoven beheerd 
door de gemeente of door de kerk. 
Huis te Vraag, zoals de volksmond bleef zeggen, was in 1891 de 
eerste particuliere – protestantse – begraafplaats van Amsterdam 
en waarschijnlijk ook de eerste in de wijde omgeving. 

Het was een goedlopend familiebedrijf met voornamelijk familie-
graven. Dat wil zeggen dat er drie, vier en soms zelfs tot vijf diep 
begraven werd en er hier dus veel meer mensen liggen begraven 
dan het kleine oppervlak (2,5 hectare) doet vermoeden. 

1962: de Begraafplaats is echt vol en wordt gesloten 
Toen de begraafplaats ‘gesloten’ werd; er mocht dus niemand 
meer begraven worden, lagen er naar officiële schatting tussen 
12.000 en 15.000 mensen. Maar waarschijnlijk zijn het er meer dan 
16.000. Tijdens de tweede wereldoorlog werden er namelijk veel 
ongeregistreerde doden uit de hele stad begraven; denk aan 
Joden, onderduikers en slachtoffers van de Hongerwinter. 

Er zijn nog geen graven geruimd 
In 1992 zouden de graven 
geruimd worden. Door de 
nieuwe Wet op de Lijkbezor-
ging van 1991 echter werd de 
grafrust verlengd tot 2012. In 
2009 werd de begraafplaats 
aangewezen als gemeentelijk 
monument. 
Een gedeelte van de begraaf-
plaats is door de gemeente 
ontdaan van grafstenen en 
zerken. Er zijn echter geen 
graven geruimd. 
Onder gezag van de Dienst 
Groenvoorziening onderhouden op dit moment twee 'tuinvrouwen' 
en een groep vrijwilligers de begraafplaats. 
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Allerlei bezoekers en gebruikers 
Buurtbewoners gebruiken deze vrij toegankelijke ‘graftuin’ als 
wandelpark. Wekelijks komen er ook nog mensen op zoek naar 
hun (over)grootouders. Voor natuurliefhebbers valt er eveneens 
veel te beleven. En dan zijn er nog mensen voor wie deze plek 
spirituele waarde heeft. 

De aanleg van doorgaande (snel)fiets- en wandelpaden die 
onderdeel zijn van een groter netwerk zouden het karakter van de 
begraafplaats en het daarnaast liggende poldertje totaal teniet 
doen. 
Vandaar dan ook dat er op dit moment een petitie getekend kan 
worden tegen deze plannen: 
https://huistevraag.petities.nl/ 

 

Meer informatie over de begraafplaats Huis te Vraag vindt u onder 
meer in dit artikel: 

https://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/223/necropolis.
html 
 

In dit artikel beperkte ik mij vooral tot de begraafplaats (1891 
-1962) en het heden. 
Meer over de rijke geschiedenis van het Huis te Vraag – van 
1618 tot 1890 – en over de geschiedenis van de naam die 
nog veel ouder is, vindt u bijvoorbeeld hier: 
www.huistevraag.nl 

https://www.amsterdam.nl/kunst-
cultuur/monumenten/erfgoed-week/huis-te-vraag/# 

www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/223/necropolis.
html 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Begraafplaats_Huis_te_Vraag 

https://huistevraag.petities.nl/
https://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/223/necropolis.html
https://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/223/necropolis.html
http://www.huistevraag.nl/
https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/monumenten/erfgoed-week/huis-te-vraag/
https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/monumenten/erfgoed-week/huis-te-vraag/
http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/223/necropolis.html
http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/223/necropolis.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Begraafplaats_Huis_te_Vraag
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Ons lid Rob van het 

Groenewoud heeft een 

interessant boekje 

geschreven en uitge-

geven over de oude 

Weesperstraat dat we 

graag bij u onder de 

aandacht brengen. 

De Weesperstraat verbindt het Jonas Daniël Meijerplein met het 
Weesperplein. Tot 1940 was het een levendige winkelstraat die de 
oude Jodenbuurt verbond met Amsterdam-Oost. Tijdens de bezet-
tingsjaren werd het leven voor de merendeel Joodse bewoners 
steeds moeilijker en uiteindelijk onmogelijk. Na de oorlog is de 
Weesperstraat onherkenbaar veranderd in een verkeersweg met 
moderne gebouwen. 
Dit boek, dat uit drie delen bestaan, wil de herinnering aan de oude 
Weesperstraat en zijn bewoners versterken en levend houden. 
Deel 1 geeft in grote lijnen de geschiedenis van de Weesperstraat 
weer en de plaats die joden daarbij innamen. Deel 2, de kern van 
het boek, beschrijft in het kort van alle 254 adressen tussen 1941 
en 1943, wie daar een winkel hadden, wie er woonden, hun 
geboorte- en sterfdata, hun gezinssamenstelling en wie hun 
ouders waren. Ouders en kinderen woonden veelal niet in de 
Weesperstraat. Deel 3 tenslotte bevat een achttal verhalen met 
herinneringen over de Weesperstraat van voor, tijdens en na de 
oorlog en bespreekt en illustreert gebeurtenissen van na 1945. 
De index bevat 3810 personen van circa 900 families. 

Het boek kost €12,50 afgehaald bij de auteur (mailadres: 
rvanhetg@dds.nl ) of in drie winkels in Amsterdam (Stadsboek-
winkel, Joods Historisch Museum en Pantheon.) 
Bestelling per post kost het € 20,- incl. verpakking en porto.  
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door Cathy van der Knaap 

Waaraan overleden mensen in Rotterdam? Onlangs 

heeft het Stadsarchief Rotterdam een deel van de 

geneeskundige verklaringen van overlijden in hun 

archief online gezet. 

Daarbij gaat het (op dit moment?) om personen die 

overleden zijn tussen eind 1917 en eerst 1940 en 

inmiddels 1955 in Rotterdam zélf. Dus niet in door de 

stad geannexeerde gemeenten. 

De verklaringen zijn zonder beperkingen voor ieder ter inzage. Zij 
zijn helaas nog niet geïndexeerd maar als je de overlijdensdatum 
weet, kun je wel een beetje zoeken in die richting. 
Helemaal chronologisch staat het niet, maar wel redelijk. 

Zo komt u er 

De verklaringen zijn helaas nog niet makkelijk te vinden op de 
website. 

1. U heeft allereerst de overlijdensdatum en naam van een 
persoon paraat waarvan u de doodsoorzaak wilt weten 
en deze persoon is overleden in Rotterdam zelf. 

2. Activeer dan deze link:  
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?miva
st=184&mizig=210&miadt=184&micode=494-
07&milang=nl&mizk_alle=geneeskundige%20verklaringe
n&miview=inv2#inv3t5 

3. Kies op deze pagina onderaan: 
1-248 Geneeskundige verklaringen van overlijden 
U ziet nu een lijst van 246 pakken jaartallen & akte 
nummers 

4. Scroll naar het jaar van overlijden. 
Dan wordt het een beetje speurwerk want de inventaris is 
niet geïndexeerd op naam en is qua datum niet volledig 

https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?mivast=184&mizig=210&miadt=184&micode=494-07&milang=nl&mizk_alle=geneeskundige%20verklaringen&miview=inv2#inv3t5
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?mivast=184&mizig=210&miadt=184&micode=494-07&milang=nl&mizk_alle=geneeskundige%20verklaringen&miview=inv2#inv3t5
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?mivast=184&mizig=210&miadt=184&micode=494-07&milang=nl&mizk_alle=geneeskundige%20verklaringen&miview=inv2#inv3t5
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?mivast=184&mizig=210&miadt=184&micode=494-07&milang=nl&mizk_alle=geneeskundige%20verklaringen&miview=inv2#inv3t5
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chronologisch. 
De eerste map van een jaar begint met een restantje 
overlijdens van december van het jaar ervoor en gaat dan 
aansluitend verder met januari. 

5. Kies het pak van het jaar waarin de door u gezochte 
persoon hopelijk vermeld wordt. 
U ziet nu een rij afbeeldingen (zie hieronder) 
Als u eenmaal een afbeelding hebt aangeklikt dan ziet u 
een beetje links bovenaan staan op welke bladzijde van 
het totaal u bent. U kunt daar gewoon een hoger nummer 
invullen. Het is een beetje gokken! 

 

De juiste verklaring binnen een jaar vinden 

1. U bent in het begin van een zeker jaar. 
2. Stel: u zoekt nu een overlijden op 18 maart. 

Dan kijkt u eerst in de buurt van een hoger nummer 
geneeskundige verklaring van overlijden. 
Laten we zeggen: 800.  

3. U vindt vervolgens inderdaad verklaringen van 18 maart. 
Maar omdat deze niet chronologisch staan, kan het zo maar 
zijn dat als u van de 18de naar de 19de gaat u een paar 
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verklaringen later weer terug bent op de 16de, en dan weer 
door gaat naar de 20ste, enzovoorts. Soms moet u wel 50 
verklaringen door om de juiste te vinden. Maar ik vind het 
speurwerk wel lonend. 

Van 1932 ontbreken op dit moment (half oktober) nog de eerste 
1000 verklaringen. Daar was het archief zich niet van bewust en ze 
worden nu zo snel mogelijk alsnog online zetten. 
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Waarom staan de briefjes niet chronologisch? 

Mogelijk zijn het bundeltjes zoals ze bij de gemeente zijn 
afgegeven door de lijkbezorger. Ook ziet u er wel verklaringen van 
de politie tussen als het om een niet-natuurlijke dood gaat. Ik heb 
nog geen verklaringen aangetroffen over doodgeboren kindjes, 
hoewel daar op de gestandaardiseerde verklaring wel ruimte voor 
is.  

Een Geneeskundig woordenboek kan handig zijn. Doodsoorzaken 
zijn meestal in het Latijn. Soms volgt ook nog een hele opsomming 
van chronische ziekten waaraan iemand leed. Denk aan diabetes 
of bijvoorbeeld een hartaandoening. Een uniek stukje informatie 
waar u anders vaak nooit meer achter was gekomen. 

Soms laat de leesbaarheid van de handschriften wat te wensen 
over. Maar met uitvergroten en wat googelen komt u een heel eind.  

Ik weet niet of er veel meer archieven zijn die doodsbriefjes 
hebben inmiddels aan het scannen zijn en of ze bewaard zijn 
gebleven. BHIC heeft er wat maar nog niet veel online. 

 

 

 

 

Adreswijziging: 
M. Smith, Cadiz, Spanje 
H. Veldman, Amsterdam 

Lidmaatschap beëindigd: 
Mw M.C. van der Kuijp, 
Amsterdam 
M.R. van Hees, Purmerend 
A.J.M. Vermey, Aalsmeer 

P.J. Pluer, Bussum 

Naar andere afdeling: 
F. Hirschmann, Bergen 

Overleden: 
Drs R.A. Cremer, Amsterdam 
F.H. Boer, Beverwijk 
J.F. Tanis, Muiderberg 
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door Frank Garnier 

In deze eerste lezing sinds het begin van de 

coronapandemie vertelde stadsgeograaf Ton 

Heijdra, ons een ─ ook rijk geïllustreerd ─ verhaal 

over de ontwikkeling van De Pijp van polderland-

schap via volksbuurt naar hippe stadswijk. 

Tot de 19e eeuw was De 
Pijp een nauwelijks 
bebouwde polder. Er 
stonden wat herbergen, 
molens (ter hoogte van de 
huidige Gerard Doustraat 
en Albert Cuijpstraat), 
polderhuisjes en enkele 
buitenverblijven. 

Een van de bekendste 
uitspanningen was de 
Beerebijt, aan de Amstel 

niet ver van de kop van de Ceintuurbaan, gesloopt in 1880. Het 
was de plek vanwaar de trekschuiten naar Utrecht en Den Haag 
vertrokken (die richting Weesp, Muiden en Naarden gingen vanaf 
De IJsbreker schuin aan de overkant van de Amstel). 
De naam Beerebijt verwijst naar een gebeurtenis in de 17e eeuw 
toen een aftandse beer die misschien wel half Europa was door-
gereisd met zijn baas werd verscheurd door opgehitste honden. 

De bouw van De Oude Pijp 

Door de industriële revolutie groeide de Amsterdamse bevolking 
hard en dus werd er in de jaren 1870 snel een nieuwe wijk 
gebouwd in de rommelige industriële zone die zich in de 19e eeuw 
inmiddels had ontwikkeld in de weilanden tussen de Amstel in het 
Oosten en de een kleine vijftienhonderd meter verder parallel aan 
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de rivier lopende Boerenwetering in het 
Westen, de Singelgracht in het Noorden 
en het Amstelkanaal in het Zuiden. 
Officieel werd de nieuwe wijk Het Plan 
Niftrik / Binnendijksche Buitenveldertse 
Polder, kortweg Buurt YY genoemd maar 
de bewoners hadden het over De Pijp. 
Helemaal zeker is het niet maar waar-
schijnlijk naar de vele lange, smalle sloten 
in het gebied. De naam werd al in 1892 
gebruikt in de Amsterdamsche Courant. 

Bierbrouwerij Heineken zette op de hoek 
van de Buitensingel ─ sinds 1872 de ‘Stadhouderskade’ ─ en de 
Ferdinand Bolstraat, dus op het randje van de nieuwe wijk, een 
moderne en grote brouwerij neer. 
Rond 1890 was het hele gebied, de Oude Pijp, volgebouwd tot de 
gemeentegrens die ter hoogte van de Van Ostadestraat liep. 

De Nieuwe Pijp 

Ondertussen was de gemeente Nieuwer-Amstel het gebied dat 
Amsterdam wilde annexeren om verder te kunnen bouwen, zelf 
gaan ontwikkelen: de Diamantbuurt. Heineken zette daar later nog 
een aantal arbeidershuisjes bij. 
Ook zette Nieuwer Amstel aan de Amsteldijk een nieuw gemeente-
huis neer.  

In 1896 echter mocht Amster-
dam het gebied tot aan de 
Lutmastraat annexeren en 
bouwde het het gebied van de 
Nieuwe Pijp snel vol. 

Dichterbij de Boerenwetering 
vond de koetsen-/autofabriek 
van Spijker een plaats. In de Jan 
Steenstraat verrees een melk-
fabriek.  
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Verder werd de Verwerstraat hernoemd tot Tolstraat, naar het 
tolhek van het Hoogheemraadschap Amstelland. 
In zou 1914 het gemeentearchief van Amsterdam voor lange tijd in 
het voormalige gemeentehuis van Nieuwer-Amstel trekken. 

Er kwamen twee rooms-katho-
lieke parochiekerken. Eerst de 
na een brand in 1971 afgebroken 
neogotische Sint-Willibrordus 
buiten de Veste uit 1873, gelegen 
op de hoek van de Amsteldijk en 
de Ceintuurbaan (de grootste 
kerk van architect Pierre 
Cuypers). En in de jaren twintig ─ 
ter vervanging van een noodkerk 
in een voormalige stalhouderij 
aan de Ceintuurbaan ─ de 
Vredeskerk van de 'Onze Lieve Vrouw Koningin van de Vrede' 
parochie, gebouwd door Jos Bekkers in de zuidwestelijke hoek van 
de Nieuwe Pijp. 

Onder de nieuwe bewoners waren veel “Teuten” uit Westfalen in 
Duitsland, Achternamen als “Stricker” (bestuurslid van onze 
afdeling) en bijvoorbeeld Schaefer, de wethouder die groot-
scheepse sloop in de Pijp wist te verhinderen, verwijzen daar nog 
naar. 

Slecht gebouwde maar toch prijzige woningen 

Overigens ging het in de hele Pijp vaak om revolutiebouw, ook wel 
speculatiebouw genoemd. Er werden daar heel veel woningen van 
slechte kwaliteit gebouwd omdat de planners en uitvoerders alleen 
maar oog hadden voor winst. 

Hoewel men rond 1900 de wijk al zag als voorbeeld van slechte 
woningbouw, was De Pijp destijds niet de goedkoopste plek om te 
leven. Huiseigenaren verhuurden daarom meestal per kamer, wat 
de buurt aantrekkelijk maakte voor studenten, kunstenaars, 
schrijvers en dus ook prostituees (door verscherpt politieoptreden 
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verdreven uit de binnenstad). Veel mensen leefden ook van 
studenten door voor ze te koken of te wassen. Er was een druk 
nachtleven met veel cafés en nachtclubs. 

Rond 1900 ging het er vaak wild aan toe in De Pijp. En dan ging 
het niet alleen om de alom aanwezige prostitutie. Veel mannen uit 
de opkomende middenklasse hielden er daar namelijk een 
maintenee op na; een maîtresse die op kosten van haar broodheer 
in luxe woonde. Verder zat aan het Sarphatipark een aantal luxere 
bordelen en waren er zogenaamde ‘rendez-vous’ huizen waar 
dames met een klant korte tijd een kamer konden huren. 

Het Quartier Latin van Amsterdam 

Doordat er veel studenten, kunstenaars en prostituees kwamen 
wonen, was De Pijp in het begin van de twintigste eeuw goed te 
vergelijken met het Quartier Latin in Parijs een halve eeuw later. 
Ook de kleine straatjes, de vele kroegjes en eetgelegenheden en 
de sfeer in De Pijp, deden er sterk aan denken.  

In De Pijp waren vele ateliers van kunstenaars. Er werden ook 
grotere gebouwen neergezet 
zoals die van de Theosofische 
Vereniging in Nederland (vanaf 
1943 een bioscoop: CinéTol) en 
het Huis met de Kabouters 
(twee grote figuren aan de 
gevel die elkaar een bal toewer-
pen) op de Ceintuurbaan. In de 
Frans Halsstraat was de Kunst-
nijverheidsschool Quellinus gevestigd, een directe voorloper van 
de Gerrit Rietveld Academie. 

Spreker ging uitgebreid in op de vele kunstenaars die in De Pijp 
woonden. Van Eduard Jacobs (beeldhouwer), Pieter Mondriaan 
(schilder), Gerard Arbous (acteur) tot schrijvers als onder meer 
Herman Heijermans (Op hoop van zegen / Falklandjes), Jacob 
Israël de Haan (Pijpelijntjes) en Bordewijk (Blokken). Ook de 
Tachtiger Frans Erens woonde enige tijd in De Pijp. 
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Spreker liet verder veel van de ambitieuze, maar (te) dure plannen 
van Sarphati en Van Niftrik zien. Wél gerealiseerd werden onder 
meer het Paleis voor Volksvlijt op het Frederiksplein en het 
Sarphatipark, ontworpen in Engelse landschapstijl. 
Berlage bouwde twee bruggen over de Amstel: de Nieuwe Amstel-
brug (bij de Ceintuurbaan, 1902) en de Berlagebrug voor de 
ontsluiting van “Plan Zuid”, 1932. 

De Albert Cuypstraat 

Deze markante straat mag in geen verhaal over De Pijp ontbreken. 
Hij ligt midden in De Pijp en ontstond na het dempen van de brede, 
door de vele molens die daar stonden beeldbepalende Zaagmolen-
sloot in 1891. 
Vanaf 1905 streken daar venters van voornamelijk etenswaren 
neer en dat ontwikkelde zich uiteindelijk tot de niet zolang geleden 
beroemdste markt ter wereld. 

Wethouder Floor Wibaut 

In het begin van de vorige eeuw, 
tussen pakweg 1914 en 1931 was 
Floor Wibaut meerdere jaren de eerste 
socialistische wethouder van Amster-
dam. Hij liet krotten en kelderwoning-
en opruimen en bouwde er nette én 
mooie arbeiderswoningen voor in de 
plaats. Ook in De Pijp. 

Spreker eindigde zijn verhaal met een korte schets van gebeurte-
nissen in De Pijp tijdens de tweede wereldoorlog en later. In de 
oorlog vormde de IJssalon in de Van Woustraat 149 (Koco) een 
bron van verzet. Ook ging hij in op de Februaristaking in 1941. 

Na de oorlog werd De Pijp verwaarloosd en verloederde in snel 
tempo. Het aantal bewoners liep terug van 74.000 voor de oorlog 
naar 35.000 in de jaren zeventig. Veel sloopplannen deden de 
ronde. Plannen waar Jan Schaefer deels een stokje voor kon 
steken, wat er mede toe leidde dat de huidige Pijp een hippe 
stadswijk werd.  
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Het Amsterdamse School Museum De Dageraad 

Ton Heijdra maakte ook nog even reclame voor dit museum waar 
hij ook aan verbonden is. (De Dageraad = een socialistische 
woningbouwvereniging die in De Pijp een woningcomplex neer-

zette dat behoort tot de 
esthetische hoogte-
punten van de Amster-
damse School.) 
Het museum, in de 
Burgemeester Tellegen-
straat 128,  
1073 KG Amsterdam 
is geopend van donder-
dag tot en met zondag 
van 13-17 uur. 
Zie: 

https://www.hetschip.nl/bezoekers/praktische-info/openingstijden-
en-prijzen/de-dageraad 

Lezing gemist? Ton Heijdra vertelt vaker! 

De Ambachtenverenging Made in De Pijp gaat weer 
van start met hun leuke, informatieve, zeer gevarieerde 
Ambachtenroutes. De routes beginnen steeds met een 
korte historische inleiding gehouden door Ton Heijdra 
in De Fabriek Volkskamer (= het voormalig Ostadetheater). Daarna 
wandelt u met een gids langs vier per wandeling verschillende 
ambachtelijke bedrijven in De Pijp, waar leden van de vereniging 
hun vak demonstreren en er meer over vertellen. De route wordt 
afgesloten met een drankje in De Volkskamer. 

De eerste Ambachtenroutes worden georganiseerd op de 
zaterdagen 23 oktober (inmiddels voorbij), 20 november, en 22 
januari van 13.00 - 16.30 uur, inloop 12.45 uur. 

Aanmelden: reserveren@ambachten-depijp.nl 
Meer informatie op: www.madeindepijp.nl  
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door M. Vulsma-Kappers  

Generatie I 
1.  Bernard Johan Herman 
Haitink, geb. Amsterdam 4-3-
1929, overl. Londen 21-10-
2021, o.a. chef-dirigent 
Concertgebouworkest (1961-
)1963-1988; tr. (1) Amsterdam 
15-12-1956 Marjolein Snijder.   

 
 
 
 
 

Generatie II 
2. Willem Herman Leonard Haitink, geb. Delfshaven 11-12-1885, 

overl. Den Haag 23-5-1957, administrateur van een naamloze 
vennootschap (1922), te Amsterdam: chef Algemene Dienst 
Tram, secretaris van de directeur afd. Gemeente Electro-
Werken, 1931 directeur, 1938 directeur Gem. Energiebedrijf, 
tr. Amsterdam 2-5-1922 

3. Anna Clara Verschaffelt, geb. Haarlem 4-1-1898, overl. 1984 
[bron: Wikipedia]. 

Willem ging 18-10-1905 in Leiden wonen, Breestraat 
154, een studentenhuis. 

Huwelijksgetuigen: zijn vader, won. ’s-Gravenhage; 
Albert Abraham Hijmans van den Bergh, 52 jaar, oom 
bruid, hoogleraar Rijksuniversiteit, won. Utrecht; en 
Anne Willem Kymmell, directeur Post Cheque en 
Girodienst, 60 jaar, won. ’s-Gravenhage. 

Politierapport: 29/30-10-1942; zoon Eduard Herman 
deed aangifte van diefstal op 27-10-1942 van zijn 
vaders fiets, waarde 98 gulden. 
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Generatie III 
4. Bernard Johan Herman Haitink, geb. Semarang 11-8-1857, 

overl. ’s-Gravenhage 2-12-1927, civiel ingenieur en won. 
Middelburg (1880), directeur ener fabriek en won. Leiden 
(1908), won. Den Haag (1922), tr. ’s-Gravenhage 16-12-1880  

5. Laurentia Adriana Margaretha à Brakel Reiger, geb. 
Semarang 15-2-1858, overl. ’s-Gravenhage 7-12-1921. 

De huwelijksgetuigen waren: Engelbertus de Waal, 59 
jaar, oud minister van Koloniën, oom bruidegom; Willem 
Frederik Hoogeveen, 50 jaar, oud Oost-Indisch 
ambtenaar, neef bruidegom; mr. Johannes de Wal, 64 
jaar, oud Vice President van het Hoog Gerechtshof van 
Nederlandsch Indië, neef bruid; alle drie won. te Den 
Haag, en jonkheer Octavius Helias Trip, 38 jaar, [a.s. 
zwager bruid], wijnhandelaar, won. Leiden.  

6. Eduardus Clementius Verschaffelt, geb. Gent (B) 15-10-
1868, overl. Amsterdam 26-6-1923 (begr. Nieuwe Ooster 30-
6-1923), doctor in de plantkunde (1897), hoogleraar 
plantkunde aan de Gem. Univ. Amsterdam (benoemd 1900), 
tr. Antwerpen 6-4-1897 (ingeschreven te Haarlem 22-10-
1897) 

7. Rozetta Jeannette Hijmans (Rozetha Jeanette), geb. Brielle 
7-10-1865, overl. Amsterdam 24-9-1935 (begr. Nieuwe Ooster 
28-9-1935), won. Rotterdam (1897). 

Huwelijksgetuigen waren: Mauritius van den Bergh, 
nijveraar, 46 jaar, oom bruid, won. ’s-Hertogenbosch; 
Dirk Hoyer, doctor scheikunde, 25 jaar, won. 
Rotterdam, Julius Verschaffelt, doctor natuurkunde, 26 
jaar, broer bruidegom, won. Leiden; Albertus Hijmans, 
geneesheer, 25 jaar, won. Rotterdam, broer bruid. 

Te Amsterdam woonden zij o.a. in de Linnaeusstraat en 
op het Oosterpark. Zijn moeder kwam 27-4-1910 uit 
Den Haag bij hen wonen. 

Generatie IV 
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8. Engelbert Adriaan Haitink, geb. Deventer ca. 1817, overl. ’s-
Gravenhage 16-2-1895, luitenant-kolonel der Genie, Oost-
Indisch hoofdofficier (1877), chef Technisch bureau aan het 
Departement van Koloniën (1895), tr.  

9. Carolina Albertina Johanna van der Hucht, overl. na 22-3-
1905 (akte NA Den Haag; 1901, 1904, 1905; 
transport/hypotheek). 

 
10. (mr.) Wilhelmus à Brakel Reiger (à Brakel werd in zijn 

geboorteakte ingeschreven als onderdeel van zijn voornaam) 
(zie fragment hierboven), geb. Groningen 5-7-1821, overl. ’s-
Gravenhage 30-1-1903, officier bij de Raad Justitie te 
Semarang (1859) met verlof te Den Haag (geboorteaangifte 
dochter Eleonora Elizabeth), officier van justitie (1880), tr. 
in/voor 1858 

 
11. Eleonora Maria Horst, geb. Batavia ca. 1831, overl. ’s-

Gravenhage 30-10-1898; tr. (1) Christoph Victor Emile van 
Rijneveld (Christofer), geb. ’s-Hertogenbosch 3-10-1824, 
overl. ? Batavia 30-11-1850, cadet KMA Breda 1843, zoon 
van Jacob Cornelis van Rijneveld, majoor (1843), kolonel 
artillerie (1851) en Adelaïde Heloïse Wilhelmine van Ingen.  

12. Eduardus Verschaffelt, geb. Gent ca. 1839, overl. ’s-
Gravenhage 13-4-1910, won. Gent (1897), tr. 

13. Clementia Ludovica van Goethem, geb. Gent (B) 30-12-
1840, overl. Haarlem 2-1-1924, won. Gent (1897). 

14. Benjamin Hijmans, geb. Brielle 4-5-1842, overl. Utrecht 24-5-
1931, koopman (1860), commissionair (1865), tr. Oss 24-10-
1864 
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15. Berdina van den Bergh (Berdiena 1864, Bernardina, 
Bardine), geb. Oss 5-11-1839, overl. Rijswijk 8-1-1908. 

Verhuizingen (o.a.): te Antwerpen (1900), 23-12-1903 
naar Amsterdam, 19-1-1904 naar Antwerpen, 
Amsterdam, 15-8-1906 naar Rijswijk. 

Generatie V 
16. Bernardus Haitink, geb. Deventer ca. 1762, overl. ald. 8-5-

1831, heelmeester (1828), chirurgijn (1822, 1831), tr. in/voor 
1803 

17. Willemina Wentink, geb. Deventer ca. 1774, overl. ald. 2-6-
1844. 

Alkmaar, NA, 22-2-1828; Bernardus Haitink gemachtigd 
door Bernardus Wentink om hem te representeren in de 
nalatenschap van zijn oom Jacobus van Kamphuizen 
en tante Maria Horsman. Zij overleden vlak na elkaar te 
Deventer; zij op 9 februari, hij op 11 februari 1828. Zij 
was aldaar geboren ca. 1754, dochter van Jan 
Jeronimus Horsman (voorkomende in NA Amsterdam) 
en Wilhelmina Berghuijs (beiden doopgetuigen 
Amsterdam 15-3-1778).  

20. (mr.) Albertus Reiger, geb./ged. Leeuwarden 6/18-2-1780, 
overl. Groningen 27-1-1831, der beiden rechten doctor en Lid 
van het Collegie van de Kluft (1803), advocaat, procureur bij 
de rechtbank van eerste aanleg te Groningen (1821), 
auditeur-militair (1831), otr./tr. Groningen 31-12-1803/19-1-
1804 (ald. Huw. Contract 29-12-1803) 

21. Laurentia Adriana Margaretha Sypkens, geb. Groningen ca. 
1783/4, overl. Haren 10-5-1855. 

In NA Leeuwarden diverse aktes i.z. erfenissen; 18-9-
1850 (betr. Bernardus Reiger); 

(Zie huwelijksakte op volgende pagina) 
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22. Johan Hendrik Horst, tr.  

23. Eleonora Elisabeth Schmulling. 

24. Eduardus Verschaffelt, won. Gent ca. 1839, tr.  
25. Coleta Desideria Allijn. 

26. Crispijn van Goethem, won. Gent 1840, tr. 
27. Ludovica Roelant. 

28. Hijman Hijmans (Heijman Heijmans), geb. Klaaswaal 2-7-
1810, overl. Bloemendaal 31-8-1897 (maar won. Alkmaar), 
inlands kramer (1832), koopman (1864); tr. (2) Grietje Canter;  
tr. (1) Brielle 13-7-1832  

29. Rozetta de Groot, geb. Rotterdam 27-6-1812, overl. Brielle 
19-2-1864.  

30. Abraham van den Bergh, geb. Geffen 29-4-1806, overl. Oss 
27-11-1868, koopman, tr. Maastricht 3-7-1838 
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31. Jean(n)ette Koopman (Jenetta Coopman 1838; Jenetta 
Koopman 1865), geb. Eijsden 31-1-1809, overl. Oss 20-6-
1865. 

Generatie VI 
32. Gerrit Haitink, tr. 
33. Johanna Zeismaker.  

34. Bernardus Wentink, overl. in/voor 1814,  tr. 
35. Cornelia Aleida Horsman (Aleijda), geb. ca. 1748, overl. 

Deventer 10-5-1814.  

40. Timotheus Reiger, ged. Leeuwarden 27-3-1764, begr. ald.6-8-
1810, schrijver van boelgoed (1773), otr./tr. Leeuwarden 16-
7/8-8-1773 

41. Janke van der Meer (Bouktje in 1831 in overlijdensakte kw. 
20), van Leeuwarden. 

42. Henricus Sijpkens (Hindricus; Sypkens), overl. voor 1821, 
advocaat, hoogleraar (1803), tr. in/voor 1777 

43. Elisabeth Huber, ged. Leeuwarden 31-3-1747, overl. 
Groningen 21-3-1821 (Memorie van Successie.) 

56. Benjamin Levi(e) Hijmans, overl. in/voor 1866, koopman 
(1832), tr. 

57. Roosje Blaak (Roosje Hartog Blaar, Bolsward 1859), geb. ca. 
1791, overl. Klaaswaal 16-5-1866. 

Zoon Levi Hijmans tr. Bolsward 4-6-1859 Helena 
Salomons de Vries.  

58. Moses de Groot (Mozes), geb. in Duitsland 16-6-1783 [Bev. 
Reg. Brielle 1845, naar Nijmegen 1846], koopman (1828, 
1832), tr. 

59. Betje Enses (Betje Hartog Ensius 1828 bij huwelijk dochter 
Marianne met Abraham Hartog Polak) 

60. Zadok van den Bergh (Zadoc), koopman (1821), tr. 

61. Elisabeth Isaac van der Wielen (Betje Isaac 1821). 
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62. Jacob Coopman (Jaecques 1800, Jaque 1802, 1893), tr. 
in/voor 1800 

63. Brunella Huijman (Brunella Hijman; Jeanetta Heijman 1838). 

Generatie VII 
80. Albertus Reiger, tr. 
81. Baukje van der Meulen (Baukje Bernardus 1746), 

doopgetuige Leeuwarden 19-7-1775 bij kwn. 40/41.  

86. Ulricus Hermanus Huber, ontvanger generaal, tr. (Huw. 
Contract Groningen 6-10-1746) 

87. Catharina Berghuis.  

114. Hartog Jacob Blaak (later alleen Jacob), overl. voor 1835, tr. 
115. Johanna Levie (Levi), geb. ca. 1757, overl. Klaaswaal 26-9-

1835.  

Generatie VIII 
230. Eliazer Levie, tr. 
231. Roosje NN. 
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Restauratie & digitalisering van 

Surinaamse doopregisters en meer 

Augustus 2021 is in het RK Bisdom 
Paramaribo een restauratieproject gestart. 
Daarbij worden documenten en doopregisters 
van tot slaafgemaakten in Suriname 
gerestaureerd en gedigitaliseerd. Dit gebeurt 
in het laboratorium van het Nationaal Archief 
Suriname. 
Het project wordt gefinancierd door het Nationaal Archief 
Nederland. 

Veel van het papier is aangetast 
door inktvraat. De gaten zijn, 
zoals u hiernaast ziet, in het 
papier gevallen. 
Daardoor is het doopregister 
van de Kathedrale Basiliek van 
Sint Petrus en Paulus in het 
centrum van Paramaribo over 
de periode 1855 – 1878 zó 
kwetsbaar geworden dat het al 
lange tijd niet meer in-kijk-baar 
is en dus ook niet te gebruiken 
bij stamboomonderzoek. 

Het is niet de verwachting dat 
alle oorspronkelijke informatie 
nog hersteld kan worden. Maar 
door alle gepuzzel van de 
projectmedewerkers met de vele 

overgebleven snippers is de hoop en de verwachting dat er nog 
wel ogenschijnlijk verdwenen info beschikbaar komt. 

Een einddatum voor het project is nog niet bekend. 
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Willem III over ‘die rotzakken 

van Amsterdam’ 

Op vrijdag 10 december aanstaande houdt Tessa de Boer 
een webinar over de diplomatie van de stad Amsterdam. 
Daarbij komt ook de moeizame relatie tussen Willem III en de 
bestuurders van Amsterdam aan de orde. 

Tessa de Boer is historica in Leiden en won dit jaar de Johan 
de Witt-scriptieprijs. 

Meer over dit Rampjaarwebinar en inschrijven: 
https://historizon.nl/event/het-rampjaar-in-noord-nederland/ 

10 december-12:00 - 13:00 Kosten: € 4,95 

https://historizon.nl/event/het-rampjaar-in-noord-nederland/

