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Komende AfdelingsLedenVergadering 
Uw bestuur gaat er van uit dat ook de ALV van februari 2022 niet 
fysiek gehouden zal worden vanwege coronamaatregelen. 
Daarom vragen wij hier uw aandacht voor een viertal zaken die 
anders tijdens deze ALV besproken zouden zijn. Uw vragen en/of 
opmerkingen hierover kunt u ons tot 10 februari mailen via 
secretaris-asd@ngv.nl. Wij gaan er daarna vanuit dat als u niet 
reageert akkoord bent met: 

1 Goedkeuring notulen ALV d.d. 30-10-2021 
Zie notulen vanaf pagina 4 

2 Goedkeuring Jaarverslag 2021 afdeling ASD e.o 
Zie verslag vanaf bladzijde 7 

3 Bestuursverkiezing 
De dames W. Furrer-Kroes en L. Stricker zijn reglementair 
aftredend. Beide dames hebben aangegeven herkiesbaar te 
zijn. Het bestuur stelt dan ook voor beide dames voor een 
volgend termijn te benoemen. 

Dhr. P.P.A. Moreu heeft aangegeven wegens gezondheids-
redenen uit het bestuur terug te treden. Het bestuur spreekt zijn 
waardering uit voor de getoonde inzet van dhr. Moreu en wenst 
hem het beste voor de toekomst. 

4 Benoeming / mandatering afgevaardigden naar 
Algemene Vergaderingen (AV) NGV in 2022 
Dit punt is al aan de orde geweest in de ALV van 30-10-2021, 
en daarin zijn toen dhr. K.E. Mensink en mw. Furrer-Kroes 
opnieuw benoemd tot afgevaardigde. Ook hebben zij mandaat 
gekregen. 

Afdelingsbijeenkomsten 
Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer we weer veilig fysieke 
bijeenkomsten kunnen houden. Het bestuur onderzoekt daarom 
momenteel de mogelijkheden voor het houden van lezingen die u 
via uw pc thuis kunt bijwonen. 

mailto:secretaris-asd@ngv.nl
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Wij raden u aan uw email goed in de gaten te houden voor de 
aankondigen omtrent de afdelingsbijeenkomsten. De nieuws-
redacteur zal, indien er een afdelingsbijeenkomst gaat 
plaatsvinden, u daar tijdig van op de hoogte brengen 

K.E. Mensink, voorzitter. 

 
Gehouden in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, Amsterdam 

Aanwezig 22 leden inclusief de bestuursleden : K.E. Mensink, W. 
Furrer-Kroes, F.P.M. Garnier, E.A.M. Stricker, en P.P.A. Moreu. 
Afgemeld hebben zich de bestuursleden M. Plat en M. van der 
Knoop. 

1. Opening, vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. 

Dit is een vervroegde ALV vanwege de mogelijkheid dat we weer 
door Corona ingehaald worden en daardoor dan in november niet 
bij elkaar kunnen komen.  

De agenda wordt hierna ongewijzigd vastgesteld. 

2. Mededelingen 
De voorzitter gaat in het kort in op de problematiek welke landelijk 
speelt. 

• Er zijn enkele ingelaste Algemene Vergaderingen (AV) 
gehouden waarbij bijvoorbeeld aan de orde kwam het feit 
dat het HB op dat moment in feite maar uit één persoon 
bestond, wat volgens de statuten niet geoorloofd is. 

• Ook zijn er op financieel gebied problemen doordat er voor 
de IT veel te veel geld is uitgegeven. Verder werd er niet 
voldaan aan duidelijke afspraken. 

• Naar aanleiding hiervan werd door het op dat moment 
gekozen Hoofdbestuur (gesteund door het merendeel van 
de afdelingen) een kort geding aangespannen tegen het 
hoofd IT. Dit werd door de NGV gewonnen. 
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Er is nog niet op alle gebieden voldaan aan de voorwaarden / 
eisen welke in dit kortgeding gesteld zijn. Het voormalige hoofd IT 
heeft inmiddels Hoger Beroep aangetekend tegen de uitspraak, 
maar zal dit vermoedelijk niet gaan winnen. 

De voorzitter spreekt de hoop uit dat er in de AV van 20 november 
meer duidelijkheid komt. 

De website www.ngv.nl is wel weer in de lucht maar nog niet alles 
is beschikbaar zoals onder andere de bidprentjes. Advertenties zijn 
wel te vinden via Scans. 

3. Begroting 2022 
De voorzitter legt uit dat de kosten van zaalhuur vanaf volgend jaar 
augustus waarschijnlijk hoger zullen worden omdat de 
Pelgrimskerk in juli 2022 gesloten wordt. Besluit het bestuur om 
naar de Thomaskerk te gaan dan worden deze flink hoger. 
De komende bijenkomsten worden daarom nog in de Pelgrimskerk 
gehouden. 

4. Mandaat afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde 
naar de Algemene Vergadering (AV) 20-11-2021 
In een eerdere AV werd er door een afgevaardigde gesteld dat de 
stemming die gehouden werd niet rechtsgeldig zou zijn omdat niet 
alle aanwezige afgevaardigden daarvoor mandaat zouden hebben 
van hun leden. Daarom vragen voorzitter dhr. K.E. Mensink en 
secretaris mw. W. Furrer-Kroes hiervoor nu mandaat. Dit wordt 
unaniem toegekend. 
4a.Mandaat afgevaardigde en plaatsvervangend 
afgevaardigde naar de Algemene Vergaderingen (AV) van de 
NGV in 2022 
Dit mandaat vragen voorzitter en secretaris op voorhand ook voor 
het jaar 2022 mede omdat - gezien de onzekere situatie rond 
Corona- niet bekend is of we in februari een fysieke Afdeling Leden 
Vergadering kunnen houden. Ook hiermee stemmen de 
aanwezigen in. 

  

http://www.ngv.nl/
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5. Voorbereiding NGV AV 20-11-2021 
De secretaris vraagt of de voorzitter akkoord kan gaan om leden 
die daar prijs opstellen de AV stukken te willen ontvangen deze per 
email te versturen. Hij gaat hier mee akkoord. 

De voorzitter meld dat de afdeling Nationaal veel te groot is 
geworden en dus teveel macht heeft. Hij spreekt de hoop uit dat de 
afdelingen die daar nu binnen participeren weer proberen een 
eigen bestuur te gaan vormen. Twente doet een poging in 
december en West- en Midden-Brabant in januari 2022.  
Mocht dit binnen Zaanstreek Waterland niet gaan lukken dan 
zouden die leden zich aan kunnen sluiten bij onze afdeling. 
Mw. H. van Oostendorp meldt dat er in die regio wel bijeenkomsten 
worden gehouden. 

De voorzitter en ook de andere bestuursleden hebben veel 
vertrouwen in het huidige HB met de heren P. van Boheemen als 
voorzitter, C. de Jong als secretaris en M. de Lange als penning-
meester. De laatste is geen onbekende binnen het HB. 

De afgevaardigden zullen goed moeten luisteren. De financiële 
situatie is zeer belangrijk – wat is de prognose voor de komende 
jaren? Het aantal leden loopt terug maar de vaste lasten zullen 
toch betaald moeten worden!  

Dhr. D. Houtman, vrijwilliger in de scanlocatie Weesp vraagt of 
deze in de toekomst wordt opgeheven. Dit is bij dit bestuur nog niet 
bekend. 
De secretaris geeft aan dat dit in een AV wel aan de orde is 
geweest en dat de toenmalige voorzitter dhr. J. Taalman daar 
aangaf dat het niet duidelijk is of de medewerkers in Hoogeveen, 
personen werkzaam in een sociale werkplaats, daar wel de 
capaciteiten voor hebben. Aan de werkzaamheden die daar 
gedaan worden, zijn overigens geen kosten verbonden. 
Dhr. Houtman vraagt of de afgevaardigden het HB duidelijk willen 
maken dat ‘Weesp’ een vaste coördinerende vertegenwoordiger 
binnen het HB en/of het VC mist. Dit wordt toegezegd. 
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6. Rondvraag 
Dhr. Garnier, bestuurslid, het moet duidelijk worden waar het geld 
aan uitgegeven is! Wat is de toekomst van de NGV, de spankracht 
gaat verdwijnen. 
Welke activiteiten / taken kunnen verminderd worden om de vaste 
lasten te kunnen blijven betalen. 
 
7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 14.30 en bedankt de 
aanwezigen voor hun inbreng. 

 

Bestuur 
Het afdelingsbestuur bestond aan het begin van het jaar 
2021 uit de volgende zes personen met tussen haakjes 

voor ieder het jaar van reglementair aftreden: 

Dhr. drs. K.E. Mensink, voorzitter (2023), 
mw. W. Furrer - Kroes secretaris (2022), en de leden  
mw. M. van der Knoop (2024), mw. M.J. Plat, webmaster en 
budgethouder (2024), mw. E.A.M. Stricker (2022), en dhr. 
P.P.A. Moreu (2023). 
Dhr. F.P.M. Garnier is in april gekozen tot bestuurslid (2023). 

De afgelopen maanden zijn de leden al via Amstelland op de 
hoogte gehouden van de verwikkelingen rond het hoofdbestuur 
(HB) en de ICT-werkgroep. Nadat het HB in juli is afgetreden is 
een ad interim hoofdbestuur gekozen en de leden daarvan zijn in 
de Algemene Vergadering (AV) van 20 november definitief 
benoemd. We willen er in dit jaarverslag niet weer inhoudelijk op in 
gaan, wel zijn wij verheugd te constateren dat na deze bestuurs-
wisseling de NGV in wat rustiger vaarwater is beland. Hopelijk zal 
op korte termijn ook de website weer ten volle beschikbaar zijn. 

Net als in 2020 was het Coronavirus er oorzaak van dat alles 
anders ging dan gehoopt. Zo heeft het bestuur van de afdeling het 
afgelopen jaar alleen online een zestal keren kunnen vergaderen. 
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Daarnaast hebben we ook minder lezingen kunnen organiseren 
dan gepland. 

In 2021 hebben vijf Algemene Vergaderingen plaatsgevonden. 
Normaal gesproken zouden er jaarlijks twee van dergelijke 
vergaderingen gehouden zijn. Maar door de problemen rond het 
hoofdbestuur werd er meerdere keren vergaderd, deels online 
maar ook fysiek met een beperkt aantal afgevaardigden. 

Financiën 
Zoals vorig jaar vermeld worden de financiën van alle 
afdelingen beheerd door de penningmeester van het 

hoofdbestuur. Wel heeft de afdeling in de persoon van Mw. Plat 
een budgethouder, die de uitgaven van de afdeling overlegt met de 
penningmeester van het HB.  

Ledenadministratie 
Mw. Stricker beheert de ledenadministratie van de 
afdeling. Op 01-01-2021 telde de afdeling 359 leden.  

Mutaties aantal leden:  
- nieuwe leden: 1   - naar andere afdelingen: 2 
- lidmaatschap beëindigd: 28 - overleden: 11 

Saldo per 01-01-2022: 319 leden. 

Afdelingsbijeenkomsten 
21/09,Ton Heijdra, De Pijp, monument van een wijk 
       23 leden 

30/10, Harmen Snel, Joodse genealogie   21 leden 
16/11, Brandon Gwey, Digitale nalatenschap  22 leden 

Om aan de RIVM-richtlijnen te kunnen voldoen konden er met wat 
passen en meten maximaal 23 personen toegelaten worden tot de 
lezingen in het zaaltje van de Pelgrimskerk. 

Website 
Mw. Plat beheert de afdelingswebsite. Omdat de website 
van de NGV nog niet beschikbaar is, heeft een aantal 

afdelingen in 2021 het besluit genomen een eigen afdelingsweb-
site te maken voor hun leden. Amsterdam e.o. is een van die 
afdelingen die nu een eigen afdelingswebsite hebben. De beheer-
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ster stuurt vlak voor de bijeenkomsten per email een herinnering 
aan leden en gasten, van wie een emailadres bekend is. 

De afleveringen van Periodieken Besproken die mw. M. Vulsma - 
Kappers in 2020 samenstelde, staan inmiddels op onze afdelings-
website. Dit zijn de nummers 22 (268), 23 (269) en 24 (270) 

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

Afdelingsblad Amstelland 
Ook dit jaar verscheen Amstelland viermaal, zowel in print 
als digitaal. Het betrof de nummers 121 t/m 124 met in 

totaal 128 bladzijden. Het register vindt u vanaf pagina 20 in dit 
nummer.  
De redactie bestond uit de dames Furrer-Kroes en Vulsma-
Kappers en de heren H. Bovenkerk en E. Wiersma, eindredacteur. 
Zij blijken het blad elke keer weer het blad met interessante 
artikelen te vullen.  
Tijdens onze septemberbijeenkomst werd dhr. J. Gaasterland 
alsnog in de bloemetjes gezet voor zijn jarenlange, zeer gewaar-
deerde inzet bij de verzending van Amstelland waar hij medio 2020 
mee stopte. Dat lukte niet eerder door de situatie rond corona. 

Bibliotheek 
Het beheer van de bibliotheek is nog steeds vacant. Daar 
komt bij dat door de noodgedwongen verhuizing uit de 

Pelgrimskerk, medio 2022 een oplossing gezocht moet worden 
voor onze bibliotheekkast. Hopelijk zal er voor de kast plaats zijn 
op de nieuwe locatie. Gesprekken hierover vinden nog plaats. 

Bezoekersraad Stadsarchief 
Dhr. Mensink zou als vertegenwoordiger van de afdeling 
Amsterdam e.o. de vergaderingen bijwonen. Helaas zijn er 
ook in 2021 geen vergaderingen geweest. 

Huizen, 18-01-2022 Wil Furrer-Kroes, secretaris.  

https://www.facebook.com/ngvasd/
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door Hanna van Oostendorp & Erik Wiersma 

Joodse genealogie is allereerst gewone genealo-

gie. Ook dan begin je met het bouwen van een zo 

compleet mogelijke kwartierstaat uit gewone 

bronnen zoals het Stadsarchief Amsterdam (veel 

Joden hebben een Amsterdamse connectie), 

WieWasWie, Delpher, en bijvoorbeeld Open-

Archieven. Maar vervolgens zijn er ook specifieke 

bronnen en handige kennis en weetjes. Vooral 

daarover vertelde Harmen Snel in deze lezing. 

Vanaf het midden van de 18e eeuw was 10% van de Amsterdamse 
bevolking Joods. Ook in Oost- en Noord-Nederland was dat 
ongeveer zo. 
In Amsterdam leefden er eind 18e eeuw 20.000 tot 24.000 Joden. 
Precieze getallen geven is moeilijk door de toenmalige over-
bevolking in de Jodenbuurt, waarover rapporteurs van de census 
Amsterdam in 1795 schreven. 

De volkrijkheid in de Joodenbuurt is op zommige plaatsen zo 
groot, ieder plekje, tot op de vliering toe, met zoo veele 
menschen bezet, de onbescheidenheid van veelen dier natie in 
dergelyke huizen, was van dien aart, dat alle de wijkmeesters 
niet hebben durven instaan, dat er aldaar ook niet enkele 
menschen, kinders vooral, over het hoofd zyn gezien worden. 

Geschiedenis van Joodse migratie 

Rond 1600 kwam er een zeer succesvolle groep Sefardische 
Joden, afkomstig uit Portugal en Spanje naar Nederland. Zij waren 
vermogende handelaren die officieel niet als Joden geregistreerd 
waren. Zij waren namelijk afstammelingen van de conversos, 
Joden die zich in de 15e eeuw onder dwang van de Inquisitie 
hadden bekeerd tot het katholicisme. 
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Toen ze midden in de Tachtigjarige Oorlog in de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden aankwamen, merkten ze echter dat 
ze als katholieken als tweederangsburgers beschouwd werden. 
Ze hadden toen protestants kunnen worden, maar besloten terug 
te keren naar het jodendom – waar ze eigenlijk niets van af wisten. 
Met de hulp van nota bene een Asjkenazische rabbijn ontstond 
toen een Sefardische Joodse gemeenschap in Amsterdam. 

De Asjkenazische joden, voornamelijk afkomstig uit Midden- en 
Oost-Europa, kwamen iets later in de 17e eeuw naar ‘Mokum’, op 
drift geraakt door de Dertigjarige Oorlog. Deze Asjkenaziem 
spraken Jiddisch, waren meer orthodox in hun geloofsbeleving en 
waren bijna allemaal straatarm. 

Verhouding tussen Sefardiem en Asjkenaziem 

Sefardiem en Asjkenaziem mengden aanvankelijk niet. Sefardiem 
voelden zich superieur aan Asjkenaziem. En omgekeerd verweten 
Asjkenaziem de Sefardiem een te nonchalante houding ten aan-
zien van de Joodse wet. 
Daar kwam pas langzaam verandering in nadat de Fransen in 
1796 een einde hadden gemaakt aan de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden. In de Bataafse Republiek mochten Joden 
voor het eerst inwoner worden van de Republiek, elkaars diensten 
bezoeken en werd er onderling getrouwd (en later gescheiden). 
Gemengde huwelijken met niet-Joden, die tot 1796 verboden 
waren, kwamen tot de Tweede Wereldoorlog echter weinig voor. 
Rond 1800 was de verhouding Sefardiem / Asjkenaziem: 1 op 9 à 
10. 

Achternamen versus patroniemen 

Rond 1800 hadden Sefardiem al mooie achternamen, terwijl de 
Asjkenaziem nog patroniemen gebruikten. In A’dam had twee 
derde van de Joden rond 1811 een familienaam aangenomen. 
Daarbij kozen Joden in Friesland en Groningen vaker Nederlandse 
namen als bijvoorbeeld ‘De Vries’ terwijl in Amsterdam eerder 
namen aangenomen werden die verwezen naar beroepen, 
herkomst, of functie. Maar soms koos men ook rare namen. 
Deze naamaanneming gold ook voor kinderen en kleinkinderen. 
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Bureaucratisch in de achterhoede 

Joden hadden geen doopakte, en ook geen andere geboorteakte. 
Wél was er een besnijdenisregistratie, maar de besnijdenis vond 
privé bij de persoon thuis plaats. Besnijder zijn was een erebaan. 
Het boekje bleef bij de persoon, en werd niet aan de Joodse 
gemeente gegeven. Meisjes hadden zo helemaal geen geboorte-
bewijs. 

Een andere moeilijkheid is de naam, die men bij de overheid 
opgeeft. In iemands besnijdenisakte staat de Jiddische naam, in de 
begraafregisters de Christelijk Joodse, en op grafstenen de 
Hebreeuwse naam. Wordt het dan bijvoorbeeld: Salomon, 
Schlomo, Salman, Selig, of Sluman? 
Een probleem dat u overigens ook tegen kan komen bij Katholie-
ken waar bijvoorbeeld Dirk gelijk is aan Theodorus. 

En slechte bewaarders 
De Asjkenazische gemeente bewaarde niet zo goed. Zo werd 
iemands bar mitswa, de religieuze meerderjarigheid van Joodse 
jongens op hun 13e verjaardag, niet officieel geregistreerd. Het 
was een privéding waarvoor de rabbijn thuis langs kwam. 
Nederlandse Israëlische weekbladen ─ waarin je nu dingen kunt 
terugzoeken ─ kwamen later, rond het midden van de 19e eeuw. 

Symbolische betekenis van Hebreeuwse letters 
Hebreeuwse letters zijn niet zomaar letters. Elk teken in het alfabet 
is zowel een klank, een symbool als een getal. 
Net als later de Romeinen met de letters I, V, X, L, C en M, 
gebruikten de Joden in het Hebreeuws ook letters om getalswaar-
den mee uit te drukken. En door de numerieke waarde van de 
afzonderlijke letters van een woord op te tellen, krijg je een getals-
waarde van een woord. Dat noemt men de gematria van het 
woord. In de Joodse mystiek wordt hier bijzondere betekenis aan 
gegeven. 

Joodse cultuur in Nederland 
Tot de tweede wereldoorlog daaraan een einde maakte, spraken 
zeker de Asjkenaziem onderling Jiddisch, de Duits-Hebreeuwse 
mengtaal die ze, zoals al gezegd, in de 17e eeuw meenamen uit 
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Polen en Duitsland. Zij vormden zo, ook gedwongen door de 
levensomstandigheden in de Lage Landen, een soort eigen natie. 

Het gebeurde wel, dat als iemand erg ziek was, de rabbijn kwam, 
allerlei voor de omstanders geheimzinnige handelingen uitvoerde 
en dan de zieke een andere voornaam gaf om de engel, die hem 
kwam halen te misleiden. 

Binnen de Asjkenazische gemeenschap werden huwelijken niet 
geregistreerd! Er was wel de ketoeba, een volgens de Joodse wet 
in het Aramees opgestelde huwelijksakte. De tekst hiervan, ook fijn 
voor genealogen, is een min of meer vaststaande formulering, 
waaraan de namen van het bruidspaar, de datum van het 
ondertekenen en de bijzondere huwelijksvoorwaarden worden 
toegevoegd. Zo vind je daar bijvoorbeeld een van de oudst 
bestaande vormen van alimentatie geregeld in het geval van 
echtscheiding. 
Tegen betaling kon de ketoeba overgeschreven worden, bijvoor-
beeld om een kopie naar de Joodse gemeente te sturen. 

Bij de Asjkenaziem was het vaak de gewoonte dat bij overlijden 
van de man, de weduwe trouwde met een ongetrouwde broer van 
de overledene. 

In Europa 
Joden mochten in vele Europese steden geen poorter worden, en 
konden alleen daarom al ook geen lid zijn van een gilde. 

Joden reisden veel rond. In de 18de eeuw werden ze soms als 
‘gevaarlijk’, crimineel beschouwd, en dan wel ‘verbannen’. 
In de 19e en het begin van de 20ste eeuw waren Joden vaak 
werkzaam op de markt, aan het toneel, op de kermis, en in de 
diamantindustrie. 

Wie naar Amerika ging, wijzigde vaak de naam. Soms omdat in het 
Engelsprekend land de oorspronkelijke naam niet goed kon 
worden uitgesproken. 

Onderzoek in Portugese bronnen 
Sefardische Joden handelden met mensen in Spanje, Portugal en 
het Middellands Zeegebied. Er werden ‘aliasnamen’ gebruikt. 
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Vanaf 1740 (begin van hun opstand tegen de Spanjaarden) werd 
bij de Portugezen alles geregistreerd. Ook de bedeling, en zelfs de 
doorreis. 
Hier vindt u geen Joodse maar Spaanse en Portugese namen.  

Joden naar Suriname  
Wanneer precies de eerste Joden naar Suriname kwamen, weten 
we niet. Wel dat ongeveer twintig jaar later, halverwege de 17e 
eeuw, de Engelse regering een groep Sefardische Joden uit 
Nederland, Portugal en Italië toestond naar de regio te komen. 
Andere groepen volgden, bijvoorbeeld de groep die eerst naar 
Brazilië ging, van Brazilië naar Suriname, en later ook naar 
Curaçao. 

Deze groep vestigde zich in het gebied dat nog altijd ‘Joden-
savanne’ genoemd wordt. In 1694 telde de gemeenschap daar 
ongeveer 570 zielen die meer dan 40 plantages hadden plus 
ongeveer 9.000 slaven die op deze plantages werkten. 
In Suriname stonden aanvankelijk een Sefardische en een 
Asjkenazische synagoge. Een derde synagoge werd gebouwd 
voor mensen van gemengde Joodse-Afrikaanse afkomst. 

Enkele bronnen en een hulpmiddel 
Trouwen in Mokum = Jewish marriage in Amsterdam,  
D. Verdooner en H. Snel, druk: 1, 811 pagina’s met illustraties 

https://www.maxvandam.info/index.html 
Site met stambomen van Nederlands Joodse families. Bevat 
genealogische gegevens van ruim 130.000 personen die betrek-
king hebben op Nederlands Joodse families 

Akevoth, Ashkenazi Amsterdam in the Eighteenth Century    ( 
https://www.dutchjewry.org/ashkenazi_amsterdam_eighteenth_cen
tury/ashkenazi_amsterdam_eighteenth_century.shtml). 

Tenslotte wees Harmen Snel ons ook nog op HuMo-genealogy, 
een prima gratis en cross-platform webapplicatie voor het weer-
geven en bewerken van genealogische gegevens op het Internet. 
http://www.humo-gen.com/humo-gen/index?language=nl (= demo) 

https://www.maxvandam.info/index.html
https://www.dutchjewry.org/ashkenazi_amsterdam_eighteenth_century/ashkenazi_amsterdam_eighteenth_century.shtml
https://www.dutchjewry.org/ashkenazi_amsterdam_eighteenth_century/ashkenazi_amsterdam_eighteenth_century.shtml
http://www.humo-gen.com/humo-gen/index?language=nl
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door Wim Nypels 

Op 16 november 2021 gaf Brandon Kwey van het 

Kenniscentrum digitale nalatenschap voor ons 

een lezing over de huidige stand van zaken rond 

digitale nalatenschappen, online erfenissen en 

‘dierbare data’. Ook had hij veel tips om ons 

digitale leven na de dood te verbeteren. 

 

Allereerst schetst hij hoe het was, nog niet zolang geleden, toen 
nalatenschappen nog nagenoeg volledig tastbaar waren. Als nabe-
staanden de erfenis accepteerden erfden zij, behalve een admini-
stratieve klus, vaak ook de eigendommen van de overledene. 
Voor een deel werden die eigendommen dan verdeeld onder de 
erfgenamen. Alle nog goed verkoopbare andere spullen gingen 
naar opkoper of kringloop. En de rest eindigde in de milieustraat. 
Voor vele aanwezigen zeer herkenbaar!  
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Ons leven wordt nog altijd snel digitaler 
En wat een verschil met steeds meer huidige erfenissen. Anno nu 
staat steeds meer informatie van onszelf online. Denk aan 

accounts op Facebook en Twitter, mail- en berichtendiensten, 
online opslagaccounts (bijvoorbeeld cloudopslag en digitale 
kluizen), berichtendiensten, profielen bij webwinkels, afspeel-
lijsten van video of muziek bij streamingdiensten, misschien een 
profiel op een datingsite, een account op mijnoverheid.nl en ga zo 
maar door. 

Wat gebeurt er met die online data als jij er niet meer bent? 
Een belangrijke vraag want voor bezittingen zijn er regels en wet-
ten bij overlijden, maar voor digitale data niet. Een collectie 
boeken, elpees of bijvoorbeeld brieven is te erven; een collectie e-
books, afspeellijsten, of maildiensten niet. 

Over Europese regels rond digitale nalatenschap wordt gesproken, 
maar deze zijn er voorlopig nog niet. En hoewel het EU-recht wél 
voldoende ruimte biedt voor nationale wetgeving, heeft de Neder-
landse regering medio 2021 besloten te wachten op die EU-regels. 

(…) gelet op de grensoverschrijdende aspecten van de online 
diensten. Een Europese regeling is veel effectiever en zal 
meer rechtszekerheid bieden voor zowel de gebruiker en 
diens erfgenamen als de dienstaanbieders die hoofdzakelijk 
buiten de Europese Unie gevestigd zijn en hun diensten in de 
hele Unie aanbieden. 
Daarbij komt dat grote delen van het gegevensbeschermings-
recht en het overeenkomstenrecht, in het bijzonder het 
consumentenrecht, Europeesrechtelijk geregeld zijn.  

Kortom: momenteel bepalen internationale bedrijven als Facebook, 
Google, Netflix en Spotify wat er met jouw digitale data gebeurt als 
je er niet meer bent. Over het algemeen ben je namelijk geen 
eigenaar van ‘jouw’ data daar, maar gebruiker. En daarom vallen 
ze buiten de erfwet. 
Je partner of familie heeft zodoende dus formeel ook geen recht op 
de inhoud van je accounts of telefoon en laptop. 
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Toch kan ─ en moet ─ je nu zelf veel 
wél regelen 
We hebben het dus over ‘dierbare 
data’. En die kunnen zoals we net al 
zagen staan op bijvoorbeeld de 
computer, tablet, telefoon, of een online 
account van de overledene. Over het 
algemeen heb je om toegang daartoe 
te krijgen al tenminste een gebruikers-
naam en wachtwoord nodig. 

Wat iedereen nu al kan doen rond zijn / haar dierbare data 
1. Sinds kort kent Apple de functie Erfeniscontact. 
Daarmee regel je wat er gebeurt met je data wanneer je 
komt te overlijden. Zo kun je nu in de Contactenlijst 
maximaal vijf personen aanwijzen die na jouw overlijden 
toegang kunnen krijgen tot de iCloud met jouw foto’s, 
documenten en notities en andere persoonlijke gegevens. 
Althans als zij een overlijdensakte kunnen tonen. 
2. Op Facebook en LinkedIn kun je als gebruiker een 
legacy contact / account aanmaken. 
Ook valt daar dan door een door jou aangewezen persoon 
een in memoriam op te stellen. 
3. De gebruikersvoorwaarden van Facebook en Insta-
gram, beide eigendom van Meta, bieden ruimte om het 
gebruik van jouw accounts na je dood testamentair te 
regelen. 
4. Bij Google kun je een inactiviteitspartner aanmaken. 

Doe dat nu meteen! Heb je dat gedaan, maak dan direct daarna 
een overzicht van al jouw digitale accounts, gebruikersnamen en 
wachtwoorden. Vergeet hierbij ook niet zaken als eventuele online 
publicaties en cryptomunten (plus de 34(!) codecijfers). 
Sla deze gegevens op op een beveiligde gegevensdrager, 
bespreek dit overzicht met degene(n) die je vertrouwt, en 
bewaar deze op een veilige, vindbare plek. Want de politie zal jouw 
nabestaanden niet helpen bij het opsporen van wachtwoorden 
omdat het niet om een strafbaar feit gaat. 
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Wist je verder dat de gemiddelde Nederlander momenteel meer 
dan 20 wachtwoorden heeft? 

Let bijvoorbeeld ook op de volgende zaken: 
1. Laat het telefoonnummer nog minimaal zes maanden door-

lopen om alles te kunnen afwikkelen. Weet dat allerlei 
programma’s en diensten werken met sms – en tweestaps-
verificatie via de telefoon. Om kosten te besparen kan je het 
abonnement omzetten naar SIM-only of Prepaid. 

2. Houdt ook cloudopslag en bijvoorbeeld digitale kluizen nog 
langere tijd, een half jaar, actief. 

3. Doe dat ook met WhatsApp. Zo kom je achter de relaties 
van de overledene en krijg je tijd om de chats te kopiëren. 

4. Bel naar de voicemail van een overleden dierbare en neem 
deze stem op. Soms is dit de enige geluidsopname van een 
overledene die er is. 

5. Realiseer je dat uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel 
mensen niet willen dat hun digitale persoon benaderbaar 
blijft na overlijden. Maar slechts weinigen regelen dit (bij 
leven). 

6. Een vingerafdruk of irisscan werkt niet meer na het over-
lijden van de persoon. De scanner bemerkt dat de vinger-
afdruk of irisscan niet van een levende persoon is. Zorg dus 
ook voor een alternatieve manier van toegang. 

7. Instanties, overheden helpen alleen aantoonbare 
nabestaanden die een verklaring van erfrecht en/of 
overlijdens verklaring kunnen overleggen. Dus niet aan 
iedereen die daar om vraagt. 

8. Wie ongeautoriseerd gebruik maakt van het wachtwoord van 
iemand anders pleegt computervredebreuk. 

9. Realiseer je dat het meenemen van een telefoon van de 
overledene door een erfgenaam ernstige financiële 
consequenties kan hebben. Dit wordt namelijk beschouwd 
als een “daad van aanvaarding van de erfenis”. Je kunt een 
erfenis dan niet langer verwerpen. 

10. Ook het gebruik van een telefoon van een overledene 
kan worden gezien als het aanvaarden van de erfenis. 
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11. De privacy van overledenen wordt niet via de AVG 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) beschermd, 
met uitzondering van medische gegevens. 

Wat verder ter sprake kwam 
Verkoop niet zomaar elektronica via kringloop of Marktplaats. 
Identiteitsfraude ligt daar op de loer. Hoe grondig je de harde schijf 
ook denkt te wissen: dat is niet voldoende! Hackers hebben 
programma’s die de data nog altijd kunnen terughalen. Haal 
daarom altijd de harde schijf eruit en vernietig deze fysiek. 

Neem verder ook een kijkje op deze kennisbank: 
www.digitallifelegacy.nl/kennisbank. 
En zoek op het internet naar ‘digitale nalatenschap’. 

                Een nabrander n.a.v. deze lezing vindt u op pagina 26 

 

Adreswijziging: 
B.P. van Leeuwen, 
Monnickendam 
J.C. Gaasterland, Amsterdam 
H.C. Zirschky, Den Haag 
Mw. L. Brandjes, Westzaan 

Lidmaatschap beëindigd: 
R. Kahmann, Amstelveen 
J.T.M.G. Wesselman-
Bienemann 
J. Buijs, Weesp 
C. Draijer, Weesp 
R. de Looper, Amsterdam 
R. Meinders, Amsterdam 
J.M. Fredriks, Amsterdam 
R. van der Roest, Amsterdam 
Mw. E.P. Binnendijk, 
Amsterdam ZO 

H.W.B. Hilders, Weesp 
Mw. M.A.E. Klok, Hoofddorp 
J.J. van Baaren, Alicante-
Alacant, Spanje 
Drs P.A. Voûte, Abcoude 
E. de Boer, Zwaag 
J. van Poorten, Hoofddorp 
W.H. Dingemans, Amsterdam 

Bijkomend lidmaatschap 
beëindigd: 
Mw. M.S. de Boorder, 
Zaandam 

Overleden: 
L.P.J. Landgraf, Ouderkerk 
a/d Amstel 
W.A. Lohmann, Amsterdam 
J. Broers, Amsterdam

  

http://www.digitallifelegacy.nl/kennisbank
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A 
Aardenburg, van   123/16 
Aek, van  123/28 
Agthoven, van  123/21 
Akersloot,  122/30 
Aldenkamp  123/19 
Allijn  124/27 
Alsem  123/19 
Alsum  123/19 

B 
Baarsel, van  122/17,21,30  
123/22 
Baarselen, van  122/17 
Baarzel, van  122/30  123/19 
Baarzele, van  122/21 
Baasel, van  123/22 
Baazel, van  122/30 
Barneveld, van  123/25 
Barsel, van  123/22 
Battbalie,  122/23 
Batte-Balge,  122/23 
Batteballi,  122/23 
Bazel, van  122/17 
Beek, van  122/16 
Beek, van de  122/16,20 
Beek, van der  122/16,25 
Beer, den  123/30 
Benschop  123/22 
Benthem, van  123/24 
Bergh, van den  124/24,26,27,28 
Berghoef  123/19,22 
Berghuijs  124/26 
Berghuis  124/29 
Bernevelt, van  123/25 
Bes, de   123/16 
Bie, de  123/22 

Binckhoff  123/24 
Bla(a)uvoet  123/24 
Blaak  124/28,29 
Blaar  124/28 
Blaauvoet  123/20 
Blauvoet  123/20 
Bleauvoet  123/20 
Blijleven,  122/15 
Blom  123/23,25,28 
Blomkes  123/22 
Bogaard  123/19 
Bogaart  123/23 
Bogert  123/19,23, 26,28,29 
Bomhof,  122/20 
Boom,  122/28 
Bos  123/16,19 
Bos(ch)  123/25 
Bos,  122/21,30 
Bos, van den  123/21 
Bosch  123/22,25,29 
Bosch,  122/20 
Bosch, van de/den  123/21,25 
Bottebalje,  122/22 
Braamberg  123/22 
Brakel Reiger, à  124/24,25 
Brambergh  123/22 
Brandenburg  123/17 
Brandenburg, van  123/21,24 
Brederode, van  123/27 
Breij  123/21,26 
Brink,  122/30 
Brink, ten  122/22 
Broekman,  121/11 
Brouwer,  121/19 
Bruijn, de/die  123/29 
Bruijn, die  123/29 
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Bruin, (de)  122/20 
Bruns,  122/20 
Buijs   123/16 
Buijs,  122/24 
Buis   123/16 

C 
Canter  124/27 
Cloete,  122/23 
Cloute,  122/23 
Coopman  124/28,29 
Corver  123/21 
Corver,  122/17,20 
Cosijn  123/25 
Cramer, de  123/25 
Crappyn,  122/24 
Crepijn  123/17 
Crepijn,  122/12,24 
Crepyn,  122/11 
Crippijn  123/17 
Crippijn,  122/11,24 
Cuijlman  123/15,19 

D 
Dam, van  122/24  123/23 
Darthuijsen, van  123/23 
Dasveld,  122/20 
Dasvelt,  122/20 
Denijs,  122/28 
Denser,  121/17 
Dentzer,  122/17 
Deurmeijer   123/16 
Diest, van  123/20,24,27 
Dijck, van  123/26 
Dijk, van  123/17,20 
Dinser,  122/17 
Doggenaar,  van der 122/29 
Dooren, van  122/21 
Dortwijn  123/19,23 
Driel, van  122/18,23 
Driessen,  122/13 

Drost,  122/25 
Duermeijer   123/16 
Duurmeijer   123/16 

E 
Elferinkhof  123/23 
Elseman  123/17 
Elzemans  123/17 
Engelhoven, (van)  123/26,27 
Engelmeier,  122/22 
Engerhove, van  123/26 
Engerhoven  123/24 
Engerhoven, van  123/26 
Enses  124/28 
Ensius  124/28 
Epen, van  121/13 
Es, van  122/24 

F 
Fehleise,  122/23  123/15 
Fehliese,  122/23 
Feij  123/15 
Feijs  123/21 
Felice  123/15 
Felise  123/15 
Feyt  123/21 
Fiers,  122/27, 30 
Fisser  123/15 
Fockert, de  122/27,28 
Fokken  123/23 
Fokker  123/23 
Fowinkel  123/15,19 
Free, la  122/24 
Frijling   123/16 

G 
Gelder, van  122/20 
Gens,  122/23 
Glashorst   123/16 
Glaz  123/27 
Glimmerveen   123/17  
122/19,24 
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Goes  123/20 
Goethard  123/28 
Goethem, van  124/25,27 
Goor, van  122/20, 25 
Gorselen,  122/25 
Goude, van der  122/29 
Graaff, de  123/23 
Graafland,  122/14,17 
Graver, de  123/24 
Grol, van  123/16,20,24 
Grond, van de(r)  122/29 
Groot, de  123/23, 27, 28 

H 
Haak  123/25 
Haan, de  122/20,25 
Haan, den  122/25  123/17 
Haar, de  123/18, 20 
Haeringkaspel,  122/28 
Haitink  124/23,24,25,26,28 
Hamwijk  123/17 
Hamwijk, van  123/17 
Harencarspel,  122/26 
Harencaspel,  122/27 
Haring Carspel,  122/27 
Haring,  122/27 
HaringCarspel,  122/27 
Haringkarspel,  122/26,27 
Haringkaspel,  122/28,20 
Hebert,  122/17 
Heemskerck  123/27 
Heeten, den  122/21  
123/15,19,23 
Heeten, van  123/26 
Heijmans  124/27 
Heijmas  124/29 
Helderman,  122/12,24,25 
Hessen, van  122/24 
Hessta, van  123/25 
Hesta, van  123/19,22,25 

Heuvel, van den  122/21 
Hijman  124/29 
Hijmans  124/24,25,27,28 
Hijmans, van den Bergh  124/23 
Hinke,  122/30 
Ho(o)genhout  123/18 
Hoen, van 't  123/21,25 
Hofman,  122/13,14,15,16,20 
Hogenban, van den  123/25 
Hogenhoud  123/23 
Hogenhoudt  123/23 
Hogenhout, 122/25  123/23,26 
Hogerdijk,  122/21,30 
Hogerschei  123/15 
Hogerscheid  123/15 
Hogerschij  123/15 
Hon(t)selaar  123/25 
Hondselaar  123/23 
Hondtzelaar  123/23 
Hondzelaar  123/23 
Honselaar  123/23,27,28 
Hontselaar  123/23 
Honzelaar  123/23 
Hoogenban  123/25 
Hoogenhauwt  123/26 
Hoogenhoudt  123/26 
Hoogenhout  123/21,23 
Hoogeveen  124/24 
Hooghe, de  123/9,10,11 
Horsman  124/26,28 
Horsman,  122/15 
Horst  124/25,27 
Horstman,  122/15 
Hoster,  122/23 
Hoyer  124/24 
Huber  124/28,29 
Hucht, van der  124/25 
Huijman  124/29 
Hulshof,  122/21 
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Hulsthof,  122/21 
Hutte, van der  123/17 

I 
IJsselstein, van  123/15 
Ingen, van  124/25 

J 
Jong, de  123/21 
Jongh, de  123/27 
Jonker,  122/20,25 

K 
Kaas  123/17 
Kaathoven,  van  122/30 
Kamphuizen, van  124/26 
Kerdet  123/20 
Kerkenaar,  122/14,15,18,22 
Kesteren, van  123/28 
Kleijn, van der  123/18 
Kloete,  122/23 
Knijff  123/27 
Knipschaer. 122/15 
Knipscheer,  122/15 
Kok  123/21 
Kokman,  122/29 
Koning, de  122/30 
Koning, de  123/25 
Koopman  124/28 
Korver,  122/17,20,25  123/18 
Kramer, de  123/25 
Krappijn,  122/12,24 
Krepijn  123/17 
Kruijswijk  123/26,28 
Kuelman  123/15 
Kuijlman  123/15,19 
Kymmell  124/23 

L 
Laamans  123/15 
Laen, van der  123/25 
Laffree,  122/16,20,24 

Lafre,  122/24 
Lafree,  122/20, 24 
Lamans  123/15 
Lange, de  123/28 
Langh, de  123/28 
Lans,  122/12,24,25 
Leeuwen, van  122/19  123/17 
Leijmans   123/16 
Levi  124/29 
Levie  124/29 
Liesvelt, van  123/28 
Lijmans   123/16 
Limburg, van  122/19 
Loffeld,  122/18 
Lofveld,  122/18 
Lotten, van  122/20 
Lucht, de  123/26 

M 
Meer, van der  124/28 
Meijer,  122/14,15,16,20,24,25 
Meijer, de  124/24 
Meijers,  122/22 
Meulen, van der  124/29 
Meurs, van  123/24 
Middelkoop  122/25  123/17,21 
Mijjer,  122/24 
Mijnlief,  122/12,24 
Mijnlieff  122/24  123/17 
Minko,  122/23 
Moldoorn   123/16 
Molledoor   123/16 
Mom  123/25 
Mostaert  123/29 
Mostert  123/29 
Mulder,  122/22,23 
Mulders,  122/23 

N 
Neef,  122/21 
Neihuster,  122/23 
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Nek, van  122/30 
Nes, van  122/24  123/23 
Neuhorst,  122/22 
Niehester,  122/22 
Niehorster,  122/16,18,22,23 
Niehörster,  122/22 
Niehoster,  122/23 
Niehuijster,  122/23 
Niehurster,  122/22 
Niehuster,  122/22 
Niehuyster,  122/23 
Nierhorster,  122/16 
Nieuhorster,  122/22 
Nieuwhorster,  122/18,22 
Nieuwhurster,  122/22 
Nieuwhuurster,  122/22 
Nijhoff,  122/23 
Nijhoster,  122/22 
Nüf,  122/21 
Nuhorster,  122/23 
Nuij, te  122/19 
Nuijl, de  122/19,24 
Nuijl, te   123/16,20 
Nuijl, ten  122/24  123/20 
Nuijl, ten  123/20 
Nuwhuster,  122/22 

O 
Ommen, van  122/16,20,25 
Ommeren, van   123/16 
Oosthoek  123/24 
Oudermoolen, van der  123/19 
Outeren,  van  122/30 

P 
Pel  123/24 
Peters,  122/17,21 
Pieck,  122/27 
Pieters Graafland,  
122/11,13,14,15,17 
Pleumaeker,  122/21 

Ploegs  123/20 
Polak  124/28 
Prins  123/24 

R 
Reiger  124/26,28,29 
Reijseweijck, van  122/24 
Reijswijk, van  122/24 
Renswou, van  122/19,23 
Renswoude,  122/19 
Renswouw, van  122/19,23 
Rettering  123/22,25 
Ridder, de  123/22 
Riddering  123/22 
Rieff,  122/23 
Riisburg, van  123/22 
Rijcke, de  122/23 
Rijke, de  122/23 
Rijn, van  123/29 
Rijneveld, van  124/25 
Rijswijk, van  122/24 
Roelant  124/27 
Roelofs,  122/24 
Roelvink,  122/23 
Roos, de  122/22  123/15 
Roossemalen, van  123/15 
Ros, la  123/25 
Rossem, van  123/17 
Rossum, van  122/25  123/17 
Ruijter  123/28,30 
Ruijter, die  123/29 
Ruijters  123/30 

S 
Saan, van der  123/22 
Sannats,  122/20 
Scheffer,  122/19 
Scheffers,  122/17, 21 
Schmulling  124/27 
Schoenmaker,  122/16 
Schouten,  122/15 
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Schrader,  122/25 
Schrams  123/20 
Schroef, van der  123/22,25 
Schroeff  123/29 
Schroeff, van der  123/25,27,29 
Schroeft  123/22 
Schroeft , van der 123/25 
Schuerink  123/19 
Sijpkens  124/28 
Slegting   123/16 
Slichtenge   123/16 
Slichting   123/16 
Sligting,  122/16,19,24 
Sligttegen   123/16 
Sluijters  123/21 
Smallaan  123/18,21 
Snell  123/26 
Snijder  124/23 
Soermond,  122/18 
Soermondt,  122/17 
Soermont,  122/17,21 
Son, van  122/22 
Struijkenkamp,  122/19 
Sta(e)fmaker  123/7 
Steenkool,  122/29 
Steiner,  122/16 
Sterling  123/21 
Stock  123/20 
Stoeleman   123/16 
Stoelemans   123/16 
Stoelman   123/16 
Stoelmans   123/16 
Stok  123/17,20 
Stoop,  122/21 
Stuurman  123/16 
Suurmond,  122/15 
Suurmont,  122/18 
Swaan, van der   123/16 
Swidde  123/20 

Swidde(n)  123/24 
Swits  123/24 
Swol, van  123/21,25,26,29  
Sypkens  124/26,28 

T 
Theleize,  122/23 
Thoen, van  123/25 
Timmerman,  122/24  123/16 
Timmermans,  122/24 
Tongeren, van   122/16 
Trip  124/24 

U 
Uijl, ten  122/24  123/16 

V 
Vak  123/23 
Vastenhoud,  122/22 
Vastenhout,  122/22  123/15 
Vastenhouw  123/15 
Veen,  122/30  123/23 
Veenhuisen,  122/25 
Veenhuizen,  122/25 
Veer, van der  123/24 
Velde, van der  123/15 
Velden, van der  123/15 
Veldhuis,  122/18 
Velthuijs,  122/18,22  123/15 
Velthuis,  122/22 
Verbaan  123/17,27 
Verburg  123/19,23 
Verhaan  123/17 
Verhagen  123/27 
Verlaen  123/25 
Verlies,  122/19 
Vermeer  123/17 
Verschaffelt   124/23,23,24,27 
Versteeg,  122/27 
Vervlies,  122/19 
Verweij,  122/25 
Vien  122/30  123/19,23,25 
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Vijs  123/21 
Vink,  122/23 
Visscher,  122/20 
Visser,  122/14,19,20  123/15 
Voerman,  122/15,16,20 
Voorst, van der  123/19 
Voowinkel  123/19 
Vowinkel,  122/14,16,19,23  
123/19 
Vreelingen   123/16 
Vrijling   123/16 

W 
Waaij, de  123/22 
Waal, de  124/24 
Wagemaker,  122/14 
Wal, de  124/24 
Weg, van der  123/17 
Weij, de  123/22 
Weijde, van der  122/25 
Weijers,  122/20 
Weis,  122/15 
Weiss,  122/15, 17,18,21 
Wentink  124/26, 28 
Wessing  123/17,21 

Wetter, van  123/24 
Wetteren, van  123/24,27 
Wettering  123/22 
Wiedink   123/16 
Wielen, van der  124/28 
Wijers,  122/20,30 
Wijk, van   122/18 
Willemsen,  122/23 
Willmet,  122/27 
Winter, de  122/25 
Winterkamp,  122/12,25 
Wit, de  122/15, 17,21 
Wolf, de  122/19,24  123/20 
Wolff, de   122/14,16  123/16 
Wolff, de(n)  122/19 
Woudenberg,  122/17,21 
Woudenberg, van  123/15,19 

Z 
Zaal  123/23, 28 
Zeismaker  124/28 
Zuijlen, van  122/12,24 
Zwaan, van der   123/16 
Zwol, van  122/25  123/18,21,26 

 

Nabrander lezing Digitale Tijd, digitale nalatenschap 
Na afloop van deze lezing ontstond er een levendige discussie 
over de vraag ‘Wat doen we na onze dood met al het door ons 
uitgewerkte, geordende materiaal?’ 
Onze (klein)kinderen zijn daar meestal niet in geïnteresseerd. 
Wat willen we hiervan bewaren? Wat is de waarde van alles? 
Over bijvoorbeeld cassettebandjes die we ooit minutieus uit-
schreven en dan weg konden, denken we nu heel anders dan 
toen. Nu vinden we zo’n opname veel waardevoller. 
En ook belangrijk: wie betaalt het beheer, de opslag, en 
ontsluiting?                   Heeft u hier een idee of mening over? 
                                     Uw redactie hoort het graag! 
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Zet in uw agenda! 

Famillement 2022  

Amsterdam, zaterdag 25 juni! 

Uitgesteld door de landelijke coronamaatregelen streven het 
CBG en Het Stadsarchief Amsterdam ernaar om samen weer 
een geslaagde offline editie neer te zetten van dit grootste 
familiegeschiedenisevenement van Nederland. Zowel als 
beginnende stamboomonderzoeker als ervaren genealoog 
kunt u hier uw hart ophalen. 
Naast een uitgebreid lezingenprogramma kunt u op deze 
editie van het Famillement ook expertmeetings en rond-
leidingen verwachten op verschillende locaties in Amsterdam. 
Natuurlijk zal er een informatiemarkt zijn met Nederlandse en 
buitenlandse aanbieders van genealogische diensten. 


