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Bestuursleden voor de afdeling gezocht. 

Het bestuur van de NGV afdeling Amstelland e.o. is op zoek 

naar versterking/vernieuwing. 

Heeft u hart voor onze gemeenschappelijke hobby genealogie? 
Vindt u het leuk om een belangrijke bijdrage te leveren aan 

onze vereniging? Wilt u meedenken over toekomstplannen? En 

hebt u een beetje tijd en energie over? 

Het bestuur bestaat nu uit zes leden: een voorzitter, een 
secretaris, en vier leden waarvan een de zorg voor de leden-

administratie draagt en een ander de functie van webredacteur 

vervult. 
Omdat we als bestuur uit een oneven aantal personen moeten 

bestaan, heeft de afd. Amstelland e.o. plaats voor een nieuw 
bestuurslid. Deze zal in beginsel de rol van algemeen 

bestuurslid zonder specifieke taken vervullen. 

Een bestuurslid treedt uiterlijk na drie jaar af maar is dan nog 

twee termijnen van maximaal drie jaar herkiesbaar.  
De diverse bestuursleden hebben elk hun eigen taken en zijn 

allemaal onbetaalde vrijwilligers. 

Het bestuur vergadert zeven maal per jaar gedurende 

ongeveer twee uur. Deze vergaderingen vinden overdag plaats. 
Tussentijds hebben we informeel overleg – meestal via e-mail 

of telefoon. 

Wij zoeken iemand die bereid is deel te nemen aan de 

bestuursvergaderingen, die enthousiast is, die kritisch kan 

kijken naar bepaalde zaken en een open discussie kan voeren 
over tal van onderwerpen die in het bestuur en de vereniging in 

zijn geheel aan de orde komen. 

Heeft u vragen of bent u bereid ons bestuur te komen 

versterken, of wilt u gewoon eens een bestuursvergadering 
bijwonen om aan te voelen of dit iets voor u is, dan vragen wij 

u contact op te nemen met: 

Mevrouw W. Furrer-Kroes 

Telefoonnummer: 035 526 7814 
E-mailadres: secretaris-asd@ngv.nl   

mailto:secretaris-asd@ngv.nl
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Landelijke vacature 

  

Casper de Jong | Lid hoofdbestuur | Secretaris schrijft ons: 

Nog altijd heeft de NGV de vacature hoofd ICT met als 

taken 
• De advisering HB over de richting van onze ICT-

ontwikkeling en ICT-contracten (richtinggevend, 
infrastructuur, maatwerk, pakketten) 

• Het leveranciers- en contractmanagement 
• De aansturing van onze ICT-vrijwilligers 

Gevraagd: ervaring als ICT-leidinggevende. 

Het is onnodig te zeggen, hoe belangrijk het is voor de NGV dat 
deze vacature vervuld wordt. Als u suggesties heeft voor 
kandidaten voor deze functie, horen we dat graag. Bij voorbaat 
dank voor uw medewerking. 
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Dinsdag 20 september 2022 spreekt Kevin Felter in  

De Thomas, Prinses Irenestraat 36 (nabij Beethovenstraat en 
WTC), 1077 WX Amsterdam, over: 

Genealogisch onderzoek naar voorouders in 
Nederlands-Indië 

De bronnen voor genealogisch onderzoek naar voorouders die in 
Nederlands-Indië hebben geleefd, verschillen op een aantal 
belangrijke punten met die van bronnen over voorouders in 
Nederland. Daarbij komt dat de toegang tot Indische genealogie-
bronnen ook nog eens anders zijn én in veel gevallen lastiger. 

Tijdens deze lezing zullen de meest geraad-
pleegde bronnen voor Indisch genealogisch 
onderzoek aan bod komen aan de hand van 
praktijkvoorbeelden van amateurgenealoog, 
auteur en ex bestuurslid van de Indische 
Genealogische Vereniging (IGV) Kevin Felter. 

Daarnaast zullen ook bepaalde maatschap-
pelijke aspecten kort worden aangehaald voor het geven van een 
beeld van Nederlands-Indië die ook zeker hun invloed hebben 
gehad op de bronnen die wij vandaag de dag raadplegen voor 
genealogisch onderzoek. 
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In dit nummer kunnen we maar liefst vier personen in 

het zonnetje zetten omdat zij veertig jaar NGV-lid zijn: 

112315 Mw. Y.Th.L. Jut Amsterdam 

112345 W. Heijnemans Amsterdam 

112496 D.A. Hollander Amstelveen 

112802 J. van der Meer Amsterdam 

Twee van hen, waren zo vriendelijk om iets over 

zichzelf en hun onderzoek te vertellen. 

Dick Hollander, begonnen in 1982 
Ik ben nu gepensioneerd maar ik heb gewerkt bij het Korps 
Mariniers, daarna werd ik sportleraar en tenslotte afdelingschef 
van een sociale werkplaats. 
Ik heb twee zonen en twee kleinkinderen. 

Kwamen de Hollanders uit het buitenland? 
Ik begon mijn genealogisch onderzoek in 1982 omdat ooms en 
tantes me vertelden dat onze voorouders uit Duitsland of Frankrijk 
kwamen. Zeker met mijn achternaam een interessante veronder-
stelling. 

Toen ik mijn onderzoek begon, had ik geen bijzondere 
verwachtingen. Gewoon maar kijken wat er uitkwam, dacht ik. 
In vergelijking met de jaren tachtig zijn er nu legio digitale mogelijk-
heden bijgekomen. Geef op Google een zoekopdracht naar stam-
boom of kwartierstaat en er verschijnt ontzettend veel. Daar maak 
ik dan ook zeker ook gebruik van. 

Grootste succes / valkuil 
Mijn grootste succes was toen ik een keer Googlede en zo drie 
generaties vond. Maar echt frappante zaken ben ik verder nooit 
tegengekomen. 
Mijn grootste valkuil is geweest dat ik een tijd lang teveel ben 
blijven hangen aan de stamvader. Inmiddels weet ik dat je via 
broers en zussen ook prima verder kunt komen. 
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Toch terug weten te komen tot begin 16e eeuw 
In mijn onderzoek ben ik qua 
namen terug weten te komen tot 
een Hollander in 1515 te 
Waddinxveen, een Ramp in 
1736 te Boskoop, een Vlijm in 
1704 te Epe, een Brinkman in 
1762 te Kollumerzwaag, en een 
Van den Brink in 1700 te 
Nunspeet. Duitsland of Frankrijk 
is dat dus niet. 

Toekomstplannen? 
Ik weet het nog niet, maar 
misschien ga ik mijn resultaten 
nog wel eens publiceren in een 
boek of iets dergelijks. 

De tip van Dick 
Het belangrijkste dat ik een beginnend stamboomonderzoeker zou 
willen zeggen is: 
Doe het zelf! En laat je niet in met mensen die het tegen een 
vergoeding doen. 

Het mooie van genealogie is dat je het kunt doen wanneer je zin 
hebt en dat je er tegenwoordig vaak niet eens meer de deur voor 
uit hoeft. 

Jan van der Meer, begonnen toen hij 16 was 
Ik ben geboren en getogen in Aalsmeer en woon inmiddels 33 jaar 
in Amsterdam. Ik stond negen jaar voor de klas in het basisonder-
wijs en werd daarna archivaris. 
Ik werk nu al ruim 20 jaar als bedrijfsarchivaris bij de Rabobank. Je 
kunt zeggen dat ik in zekere zin van mijn hobby mijn beroep 
gemaakt heb, al houd ik mij als bedrijfsarchivaris natuurlijk niet 
bezig met genealogie.  
 

Mijn eerste stappen als genealogisch onderzoeker zette ik als 16-
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jarige toen ik met mijn oudere broer voor het eerst naar het 
Rijksarchief in Haarlem ging. 

Het begon bij onze familienaam 
Net als bij veel anderen vormde onze familienaam de aanleiding 
om de archieven in te gaan. We wisten de lijn tot onze betover-
grootvader. Ik ben Jan van Piet, van Piet, van Jan van Piet. En we 
wisten dat zíjn vader waarschijnlijk weer Jan was,; want het Pieter 
van der Meer Jzn. Voor zover we wisten, woonden deze mensen 
altijd in Aalsmeer . Maar er was niemand die kon vertellen of dat 
waar of niet waar was. 

Onze onderzoeksmethodes veranderden 
Ik ben begonnen in Haarlem, in de Jansstraat. De DTB-boeken 
stonden in kopie op de studiezaal, maar de burgerlijke stand 
doorzocht je nog in de originele registers. Die vroeg je aan op 
groene formuliertjes. 
Omdat ik hele families onderzocht waarvan verschillende takken 
allemaal in hetzelfde dorp woonden, had ik vrijwel elk jaar nodig. Ik 
kreeg dus hele stapels tegelijk. 
Een enkele keer, als de studiezaal vol zat, heb ik zelfs achter in het 
depot mogen zitten. Daar zat ik dan aan het raam van de binnen-
tuin en mocht ik de registers zelf pakken. 

Daarna kwamen de microfilms. Die doorzoeken vond 
ik minder leuk. En het was ook kostbaar, vooral als je 
van een film maar één datum nodig had 
(bijvoorbeeld bij aangehuwden of bij verhuisde 
familieleden in een ander dorp). 

Internet, WieWasWie en de verschillende zoekmogelijkheden bij 
de archieven zijn geweldig. Ik kan nu gewoon een uurtje ’s avonds 
gaan ‘stambomen’, zoals ik dat dan noem. Dat is toch anders dan 
hele dagen in schoolvakanties in een archief aan de slag gaan. 

Mijn focus lag en ligt op Aalsmeer 
60% of meer van mijn voorouders stamt uit Aalsmeer en daardoor 
vind ik bijna alles wat ik daarover vinden kan, interessant. Alles is 
zo vervlochten dat ik van sommige ouderparen uit de 16e-begin 
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17e eeuw langs 40 of meer verschillende lijnen afstam… Ik kan in 
soms terugkijken tot 1580. 

Mijn grootste frustratie is dat we met Van der Meer, onze eigen 
familienaam, nooit heel ver zijn gekomen. Ik ben blijven ‘hangen’ 
bij een huwelijk in 1760 in Sloten (NH).  
Wél heb ik twee jaar geleden alweer, dankzij de digitalisering en 
zoekmogelijkheden bij het Stadsarchief Amsterdam een sterke 
aanwijzing gevonden dat die bruidegom van 1760 in Amsterdam 
gedoopt is. In potlood ben ik dus tóch een generatie verder. 

Bijzonder gebruik van mijn genealogische kennis 
Op een tentoonstelling over 
doopsgezinden in Aalsmeer zag ik 
een merklap (stekenlap) uit 1784. 
Verschillende afbeeldingen erop, 
vogels en vruchtbomen en een 
heel aantal letters. In de toelich-
ting was alleen vermeld dat de 
letters met initialen van de maak-
ster en haar familie te maken 
hadden, maar niet welke. 
Omdat ik net het doopboek van 
één van de Doopsgezinde verma-
ningen had geïndexeerd, herkende ik om welk gezin het ging. 
Vervolgens heb ik voor nog een stel merklappen uit die tijd kunnen 
achterhalen wie de maakster was of uit welke familie ze afkomstig 
zijn. Bijzonder om zo je genealogische kennis te kunnen inzetten! 

De Commissie Genealogie en Aalsmeerse stambomen 
Toen ik nauwelijks begonnen was met mijn eigen onderzoek, ging 
bij de Stichting Oud Aalsmeer de Commissie Genealogie van start. 
Ik hoorde daar in 1981 van en sloot mij als 19-jarige bij aan. 

De commissie was van plan om de stambomen van Aalsmeerse 
families te beschrijven in een boek. Er waren 35 namen gekozen 
op basis van twee volkstellingslijsten uit 1841 en 1947. De 
naam/familie moest op beide lijsten voorkomen en daarbij tot de 
grootste behoren.  
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Na een eerste inventarisatie 
was besloten dat deze 35 over 
5 delen te verdelen, dus 7 per 
deel. En optimistisch dacht men 
dat in opeenvolgende jaren te 
kunnen doen. Daar zijn we snel 
van teruggekomen, maar toch 
hebben we elke twee jaar een 
deel uitgebracht, van 1983 t/m 
1991. 

Mijn eigen onderzoek 
Ik was inmiddels gestart met de 
familie van mijn moeders moe-
der (Anna Tas) om een ‘echte’ 
Aalsmeerse familie uit te zoe-
ken. Eenmaal in de Commissie 
Genealogie bleken de families 
van alle vier mijn grootouders 
tot de 35 te beschrijven families 
te behoren, plus nog eens 2 van mijn overgrootmoeders. 

Vijf delen bleken niet genoeg 
Gedurende het project werd voor ons duidelijk dat veel van de 
namen die bij de eerste selectie afgevallen waren, toch onlos-
makelijk met de andere families verbonden waren en vaak ook als 
naam in Aalsmeer ontstaan waren. 
We maakten daarom ook een deel VI met nog eens 37 ‘kleine’ 
families, waarvoor als enige criterium gold dat de naam op de lijst 
van 1841 moest voorkomen en minstens 5 generaties in Aalsmeer 
gewoond hebben. 
In 1993 kwam deel VI uit en tot slot hebben we deel I 
heruitgegeven in 1995.  

Voor elk van de delen ben ik (mede)auteur geweest van één of 
meer stambomen. Ik ben nog steeds trots op wat we toen met 
elkaar neergezet hebben. Jarenlang met de druk van het volgende 
deel er aan gewerkt (naast gewoon werk), elkaars werk bekijken 
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en verder helpen, elke maand vergaderen en bij deel VI zelfs twee 
keer per maand. 

De tip van Jan 
Ga lekker aan de gang met wat je op dat moment interessant vindt. 
Noteer van alles, of misschien ook juist niet omdat je gewoon zo 
snel mogelijk ver terug wilt. Als je nog eens terug moet naar een 
akte of nog twee keer, is dat geen probleem toch? Het is en blijft 
een hobby! 

 
Mevrouw Y. Colijn (54) begon in 2017 met haar 

onderzoek naar zowel haar eigen als haar schoon-

familie. Daarbij gebruikt zij de Aldfaer software. 

Sociale netwerken zoals Facebook of Twitter 

gebruikt zij niet. De NGV vond zij via internet. 

Door lid te zijn, hoopt zij kennis en ervaring uit te 

kunnen wisselen. 

 

Mevrouw Colijn zou graag meer willen weten over de families: De 
Ridder (Asperen), Van de Waal (Ingen / Zoelen), Kamphuis 
(IJsselmuiden), Klinkenberg (Sassenheim / Warmond), Van der 
Bijl (Wassenaar), Boelhouwer (Hilversum / Ter Aa / Westbroek), 
Frits (Utrecht), Winsemius (Amsterdam / Friesland), Van de 
Kelder (Leiden / Izenberge, België), Kingma (Baard / Beers), 
Koele (Hilversum / Soest), Van Moerkercken (Noordwijk / Lisse), 
Noordenbos (Leeuwarden / Hardegarijp / Oudkerk), Snakenburg 
(Leiden), Van Mora (Leiden / Brugge), Camaron / Kamerling 
(Breda), Van der Dam (Rotterdam), d’Ivoy (Genève), Van Santen 
(Delft), en Lakeman (Amsterdam). 
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Haar stamboom als geheel bestrijkt vooral de volgende gebieden: 
Noordwijk (ZH), Rijnland, Groene Hart, gemeente Wijdemeren, 
Betuwe, Zaltbommel, Friesland, Zaanstreek/Waterland, 
Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Delft, Breda, West-
Vlaanderen, Antwerpen, Duitsland (net over de grens). 

Zij wil de resultaten van haar onderzoek behalve zelf bewaren in 
ieder geval ook verspreiden binnen de familie. Over andere acties 
denkt zij nog na. 

U kunt haar stamboom vinden via: 
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-kamphuis-colijn-van-
de-waal-de-ridder/  

 

 

 
 
Nieuw lid: 
J.N. Mol, Amsterdam 
L.M. de Brieder, Almere 
Mw. Y.T.M. Colijn, Amsterdam 
Mw. R.J. Steenkamp, 

Amstelveen 
Mw. A.M. Min, St. Petersburg, 

FL, USA 
 
Van andere afdeling: 
W.M.M. Masseus, Amsterdam 
 
Adreswijziging: 
Mr R.J. van der Lee, 

Amsterdam 

Lidmaatschap beëindigd: 
H.J. Sanders, Amsterdam 
H.F.A.G. Bottenhorn, Rijswijk 

ZH 
 
Overleden: 
Dr P.M. op den Brouw, 

Monster 
H.M. van Blanken, Aalsmeer 
Mw. V.J.M. van Dreven, 

Amsterdam 
 
 
 

  

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-kamphuis-colijn-van-de-waal-de-ridder/
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-kamphuis-colijn-van-de-waal-de-ridder/
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door Carla Heijsteeg 

Op 19 april 2022 werden we 

geboeid door gastspreker mr. 

A.H.G. Verouden, oud-belasting-

inspecteur, die vastgelopen 

genealogisch onderzoek al 

vaker via een ander spoor 

voortzette. 

In een duidelijke uiteenzetting met voorbeelden liet hij ons het nut 
van oude belastingregisters zien; registers die soms ook via het 
internet te vinden zijn. 

Een zoektocht naar zulke belastingregisters begint in de plaats 
waar uw naspeuringen naar verre voorouders eerder strandden. 
Tot welke gemeente behoort die plaats nu? Ga dan na waar de 
oude gemeentelijke archieven van ‘uw’ plaats zijn. En kijk daar 
naar de belastingregisters (voornamelijk bestaande uit jaartallen, 
namen en bedragen; goed te vergelijken met hedendaagse 
BurgerServiceNummers.) Neem dan je stamreeks en zoek deze 
persoon op. 

Wees daarbij wel alert op naamsveranderingen. Misschien stond 
die persoon daar wel bekend onder een andere naam. Denk 
bijvoorbeeld aan de plaats of streek waar deze vandaan kwam, 
een beroep, bijnaam of een familienaam van vaders- of moeders-
zijde. Verliest u het spoor ineens? Stel u dan bijvoorbeeld eens de 
vraag waar de boedel heen ging bij een boedelscheiding. 

Met wie was deze Cornelisse getrouwd? 

In de eerste casus werd het probleem aangesneden waar 23 
personen in dezelfde plaats met het patroniem “Cornelisse” 
werden geregistreerd. Met wie de gezochte Cornelisse was 
getrouwd, was zo niet te vinden. Via belastingregisters, boedel-
scheidingsakten, hypotheekakten, en dergelijke, daterende terug 
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tot 1650, was uiteindelijke te achterhalen aan welke vader en 
moeder de laatst bekende zoon verwant was. 

De valkuil van naamsveranderingen 

In de tweede casus ging over naamsverwarring. Tussen twee 
personen met dezelfde voornamen maakte men verschil door 
bijvoorbeeld “de Jonge” of “de Oude” en/of de plaatsnaam aan de 
naam toe te voegen. Zo bleek een voorvader van Verouden 
percelen land in bezit te hebben gehad in Es. Dit was bekend uit 
een akte van boedelscheiding. 
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De naam Verouden kwam echter niet voor in de geraadpleegde 
belastingregisters uit die tijd. De oplossing werd gevonden doordat 
de percelen genummerd waren. Door raadpleging van gecombi-
neerde registers was aan te tonen dat ene Hendrik Lambertus van 
Es Verouden (zoon Lambert Hendrik Rademaker), de eigenaar 
was geworden van perceel 120. Veel verwarring, maar door nauw-
keurig onderzoek werd de aansluiting toch gevonden. 

Kerkelijke belastingregister 

vormen een andere bron. Door een jaarlijkse donatie aan de kerk 
kon men zich van een plaats in de hemel verzekeren. 
Grondbezitters gaven vaak een tiende van de opbrengst van hun 
perceel aan de pastoor of abt. 

Bijvoorbeeld 10 procent van de nieuw geboren schapen 
en dan met name de ook goed eetbare rammen en niet 

de voor de productie veel belangrijkere ooien.      

Dit werd opgetekend in de belastingboeken van de Heilige Geest. 
Deze werden in Nederland bijgehouden van 1641 tot 1885. 

Door de percelen te volgen, kunt u zien hoelang de betaling aan de 
kerk door een persoon werd gedaan. Mocht die persoon overlijden 
dan ging de betaling aan de kerk over op de erfgenaam. Als de 
persoon in kwestie vermist werd, bijv. tijdens een oorlog, dan werd 
de betaling voortgezet door de echtgenote en/of zoon. 

Tenslotte 

De heer Verouden eindigde zijn lezing met “Volledige analyse gaat 
vooraf aan bewijzen”. Hij verschafte ons een dankbare aanvulling 
op de ons beschikbare bronnen met veel informatie om te 
verwerken in onze zoektocht naar ons verleden. 

Op YouTube staat overigens nog een aardige lezing van de heer 
Verouden over zoeken vóór 1650, daar een paar jaar geleden 
geplaatst door HCC!genealogie: 
https://www.youtube.com/watch?v=7hpanuMy7XQ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7hpanuMy7XQ
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De Nederlandse Genealogische Vereniging was op 

deze dag in het De la Mar theater aanwezig met 

een grote stand. Passanten konden daar niet 

alleen spreken met leden van onze afdeling, maar 

ook uitgebreid kennis maken met ons computer-

programma Gens Data Pro en onze nieuwe 

website www.ngv.nl.  

http://www.ngv.nl/
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Over de gehele dag genomen was er een behoorlijke aanloop. 
Waren er vragen, die we niet meteen wisten te beantwoorden dan 
konden deze op een lijst gezet worden. Deze vragen werden dan 
naar anderen binnen de NGV gemaild en we probeerden om 
uiterlijk de dag erna antwoorden te geven. 

Met het actief aanspreken van belangstellenden en het uitdelen 
van actuele NGV-folders en recente nummers van de bladen 
Amstelland (regionaal) en Gens Nostra (landelijk) promootten we 
verder het NGV-lidmaatschap. 
Of onze inspanningen ook nieuwe leden hebben opgeleverd is als 
we dit in vakantietijd schrijven nog onduidelijk. 

Zeker is wel dat is de NGV In ieder geval weer goed onder de 
aandacht gebracht. 

 

 

Zoeken in en naar notarisarchieven 

In een artikel op zijn blog 
gaat Eric Hennekam 
uitvoerig in op de vele 
honderden notaris-
archieven die online staan 
bij Nederlandse archief-
instellingen. Hoe vind je ze 
en hoe doorzoek je ze? 
Vele instellingen en hoe 
daar te werk te gaan, 
passeren de revue. 
Een aanrader! En dat geldt 
voor eigenlijk zijn hele blog. 

Huwelijksovereenkomst  
gesloten bij een notaris, 17de eeuw 

https://erichennekam.blogspot.com/2022/08/tips-en-trucs-voor-het-zoeken-in.html  

https://erichennekam.blogspot.com/2022/08/tips-en-trucs-voor-het-zoeken-in.html
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Door Ed Mensink 

Op 15 juli is onze afdeling voor de tweede maal op 

excursie geweest naar de Nederlands Israëli-

tische begraafplaats te Muiderberg. We hadden 

weer een flink aantal deelnemers (20 personen). 

Net als in 2019 waren er twee rondleiders die elk een deel van de 
groep begeleidden. 
Harry Mock die ongeveer 3 jaar geleden met de rondleidingen 
begon werd nu geassisteerd door Hugo Landheer, een historicus 
die eveneens veel over de begraafplaats, Joodse rituelen en 
geschiedenis wist te vertellen. 
Op zijn onnavolgbare wijze en met onvervalste Joodse humor 
vertelde Harry over de begraafplaats en alles wat er te zien is. 

Over de Joodse begraafplaats te Muiderberg 

De begraafplaats is al sinds 1642 bezit van de Amsterdamse 
Joodse gemeente en de laatste rustplaats van ongeveer 45.000 
Amsterdamse Joden. Het is een kleine verhoging in het landschap 
dat na de voltooiing van de Naardertrekvaart in de 17e eeuw een 
goede aansluiting op de waterwegen naar Amsterdam kreeg. 

Missende grafstenen  

Helaas zijn er weinig tot geen periode 
overgebleven omdat deze stenen in 
‘het rampjaar 1672’ zijn gebruikt voor 
de fundering van Franse kanonnen. 
(In dat jaar raakte de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden namelijk 
in oorlog met Engeland, Frankrijk 
(onder koning Lodewijk XIV) en de 
bisdommen Münster en Keulen. 
Overigens werden in die tijd door 

soldaten van Willem III óók grafstenen geplunderd en gebruikt als 



 Periodiek van de NGV Afdeling Amsterdam e.o. 19 

bouwmateriaal voor de uitbreiding / versterking van de vestingstad 
Naarden. 

Wonderrabbijn 

Talrijke onderwerpen en personen passeerden 
de revue: zoals symbolen op graven van 
priesters, levieten en besnijders. Maar ook 
bijvoorbeeld het graf van een echte ‘wonder-
rabbi’.                                                            Cohen 

Al eeuwen voordat de moderne wetenschap gecompliceerde en 
meedogenloze plagen kon genezen, waren er wonderrabbijnen. 
Deze rabbijnen waren de voorlopers van de psychologen, artsen 
en genezers van vandaag. Zij wisten toen al veel over de psycho-
logische invloed op ziekten van zowel lichaam als geest. Ook leken 
zij op de hoogte te zijn van allergieën. Ze wisten van hypnose; en 
het onbewuste, de kracht van positief denken en de vreugde van 
het leven. Ze kenden de noodzaak van een vertrouwensrelatie 
tussen de genezer en de genezen en de invloed van die relatie op 
een positief resultaat. 
Zo ontstond in de Joodse gemeenschap het beeld dat de wonder-
rabbi bijvoorbeeld ongeneeslijke ziekten konden genezen door 
slechts een handbeweging, een intonatie, een gebed. 
Voor hem reizen tot op de dag van vandaag Orthodoxe Joden uit 
onder andere de VS naar Muiderberg, uitsluitend en alleen om zijn 
graf te bezoeken en de nagedachtenis van de overleden eer te 
bewijzen. 
Naar Joodsgebruik laten ze er vaak briefjes achter met wensen die 
door voorspraak van de wonderrabbijn in gewilligd zouden worden. 

Andere belangrijke en bekende personen 

Op de begraafplaats zagen we verder de graven van mensen als 
televisieregisseur Ellen Blazer, actrice Esther de Boer-van Rijk, 
bokser Ben Bril, en presentator en sporter Marc de Hond. 
Verder zijn hier ook de Nederlandse dichteres Hanny Michaelis, 
musicus, componist en journalist Max Tak en bijvoorbeeld de 
televisiemaker Jaap van Meekeren begraven. 
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Vervolg: een lezing in 2023 

Na 2 uur waren de beide rondleiders nog lang niet uitgesproken. 
Daarom vroegen wij hen om behalve nóg een rondleiding ook een 
keer een lezing voor onze afdeling te verzorgen. Een lezing met 
vermoedelijk ook een film over de begraafplaats. 

Wie niet aan een van onze excursies naar Muiderberg heeft deel-
genomen zal dan kunnen zien hoe interessant deze bijzondere 
rustplaats van vele duizenden Amsterdammers is. 

 
Periodiek besproken 

Periodiek besproken is een rubriek verzorgd door ons redactielid 
mevrouw Vulsma-Kappers met vermeldingen van, voor 
genealogen relevante bijdragen in tijdschriften, jaarboeken en 
nieuwsbrieven. De rubriek verschijnt onregelmatig maar zojuist is 
er een nieuwe aflevering verschenen! 
Alle afleveringen vindt u via deze link: https://ap.lc/OxYTy   

Bijzonder ─ Bijzonder ─ Bijzonder 

3e Excursie naar Muiderberg! 
Op vrijdag 7 oktober aanstaande organiseren wij nóg een 

excursie naar de Joodse begraafplaats in Muiderberg. 
Gezien de grote belangstelling tot nu toe verwachten wij 

ook dan een talrijke opkomst. 

Wilt u de begraafplaats zelf ook eens ervaren? Kunt u niet 
wachten tot de lezing ergens volgend jaar? Geef u dan 
liefst zo snel mogelijk maar uiterlijk 23 september op via 

furrerkroes@casema.nl 

Buitenkans ─ Buitenkans 

https://ap.lc/OxYTy
mailto:furrerkroes@casema.nl
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– Boekbeschrijving 

In de achttiende eeuw was Broek in Waterland een 

beroemd dorp vanwege haar grote rijkdom en 

schilderachtigheid. Het was echter Neeltje Pater 

(1730-1789) die haar woonplaats op de kaart zette. In 

haar tijd was zij de rijkste vrouw in de Nederlandse 

Republiek en zij stond op de vierde positie van meest 

vermogende Nederlanders. 

Haar naam werd befaamd vanwege haar 
enorme nalatenschap van ruim vier 
miljoen gulden, die werd betwist door vele 
vermeende erfgenamen tot aan de 
Tweede Wereldoorlog toe. Tegenwoordig 
zou deze een waarde hebben van ten 
minste een miljard gulden of een half 
miljard euro. Maar het was wel Broek in 
Waterland die haar rijkdom mogelijk 
maakte. Dus het dorp komt net zo goed 
deze eer toe. Tot ver in de achttiende 
eeuw kende Broek een forse groep 
ondernemende en rijke kooplieden. Het 
lag slechts enkele kilometers ten noorden van Amsterdam en zij 
handelden via deze stad op de Oostzee, Frankrijk en vele andere 
landen. Zo bouwden zij grote kapitalen op, die voor een groot deel 
door vererving bij Neeltje Pater terecht kwamen. Zij was de laatste 
van haar familie en verzamelaar van minstens zeven erfenissen. 

In dit boek staan de kooplieden- en regentenfamilies van Broek in 
Waterland in de achttiende eeuw centraal. Wie waren zij en wat 
waren hun activiteiten? Al in de zeventiende eeuw werd er 
intensief handel gedreven door de Broeker kooplieden. Dit ging 
door tot ongeveer het midden van de achttiende eeuw, waarna de 
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kooplieden steeds meer als renteniers gingen leven. Bovendien 
stierven de vooraanstaande koopmansfamilies één voor één uit, 
zoals Verlaan, Mars, Pater, Timmerman en Ploeger. Van hen 
bleven alleen de families Bakker en Koker voortbestaan. Zij kregen 
het grootste deel van deze nalatenschappen in handen en zij 
konden op comfortabele wijze rentenieren. Lange tijd bleef Broek 
in Waterland nog relatief welvarend, tot rond 1850 ook hier de 
armoede toesloeg. 

In deze studie wordt ingegaan op de regenten en hun families, de 
kooplieden en hun commerciële activiteiten in handel, walvisvaart, 
verzekeringen en beleggingen. Daarna volgen hun grote nalaten-
schappen met aandacht voor de erflaters en de begunstigden, 
onder wie verschillende predikanten. Verder komt de leefstijl van 
de Broeker kooplieden en renteniers aan de orde, met name de 
woninginrichting, tuinarchitectuur en sociale cultuur. Het persoon-
lijke leven van het echtpaar Cornelis Schoon en Neeltje Pater 
wordt afzonderlijk belicht. Ten slotte wordt een indruk gegeven van 
het imago van het dorp aan de hand van de reisverhalen van vele 
buitenlandse gasten die Broek bezochten. 

Genealogische bijdragen over de zeven belangrijkste en boven-
genoemde koopliedengeslachten zijn in de bijlagen te vinden. 

Het gebonden boek omvat 487 bladzijden 
en is rijk geïllustreerd met 249 kleurena-
fbeeldingen, 17 tabellen en 16 genealo-
gische schema’s. ISBN-nummer: 978-90-
825279-3-3 

U kunt het boek, € 25 excl. verzending 
bestellen via www.leoliber.nl of 
www.knggw.nl (zoek naar Werken en 
Publicaties). Het boek wordt verzonden 
via Uitgeverij Verloren te Hilversum, 
info@verloren.nl , tel. 035 - 685 9856 

  

http://www.leoliber.nl/
http://www.knggw.nl/
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            – Boekbeschrijving 

Voor iedere genealoog die iets 
meer wil weten dan wat er in 
Doop-, Trouw- en Begraaf-
boeken staat over bewoners van 
de Wijdewormer is Bart Middel-
koop’s Van Neck aff met de son 
om verplichte en ook heerlijk 
geschreven kost. 

De polder Wijdewormer werd op 
initiatief van de stad Purmerend 
aangelegd in de jaren 20 van de 
17e eeuw. Maar in tegenstelling 
tot de naastgelegen Beemster 
was de Wormer als verdien-
model aanvankelijk een grote 
teleurstelling. 

In dit boek worden, op grond van 
archiefonderzoek, de onbekende 

geschiedenissen beschreven van vier eeuwen Wijdewormer. De 
‘Dijckage’ had eigen rechtspraak, inclusief terechtstellingen en een 
galgenveld. Bij de grote watersnoodramp van 1825 kwam de 
Wormer weer helemaal 
onder water te staan. 

Van Neck aff met de 
son om. 
De geschiedenis van 
polder de Wijdewormer 
Door Bart Middelburg  
Nieuw: €24,99. 
Tweedehands goed 
verkrijgbaar. 
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Hoeveel kostte dat? 

Nieuw in de zoekmachine 
van het IISG, het Interna-
tionaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis is een 
collectie prijscouranten, 
commerciële couranten, 
veiling- en ladinglijsten van 
1580 tot 1870.  

Veel van de lijsten met prijzen 
voor suiker, koffie, thee, tabak 
en textiel hebben betrekking 
op de Nederlanden, en 
Amsterdam in het bijzonder. 

Maar de collectie bevat óók prijslijsten van andere belangrijke 
handelscentra: van New York tot Leningrad, van Buenos Aires tot 
Jakarta. 
Daardoor kunt u bijvoorbeeld ook vragen beantwoorden als: 

• Wat bracht een ton teer op in het Russische Archangelsk in 
de zomer van 1865? 

• Wat was de prijs van gekonfijte gember in 1679 in 
Amsterdam? 

• Hoeveel kostten olifantentanden in 
1817 in Amiens? 

Handig als iemand die u onderzoekt daar 
toevallig iets mee te maken had. U vindt de 
collectie direct via de permanente link: 
https://hdl.handle.net/10622/ARCH03972 
 

Verkoop van een partij ‘Olyphants- 

Tanden’ in Middelburg op 2 April 1702  

https://hdl.handle.net/10622/ARCH03972
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De Holland Society of New York 

Een lidmaatschap van de Holland Society of 
New York zit er voor de meesten van ons niet in 
omdat u daarvoor een afstammeling (man / 
vrouw) in de directe lijn moet zijn van – even 
globaal – een Nederlands staatsburger / 
inwoner van een Nederlandse nederzetting in 
Noord-Amerika (de Society onderscheidt vijf 

verschillende categorieën). 

Hoewel er veel informatie achter een lidmaatschapsmuur zit, vindt 
u op de nieuwe https://hollandsociety.org website toch veel 
gegevens over de voornamelijk Nederlandse geschiedenis van het 
huidige New York. 

 

Om snel te zoeken naar bijvoorbeeld een familie- of plaatsnaam 
kunt u onder de tab Magazine and Archives en vervolgens Online 
Archives deze naam invullen onder Search the collection. 
Ook zijn de leden van de Society graag bereid u verder te helpen. 

  

https://hollandsociety.org/
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Nieuw op facebook. Ook iets voor u? 

 

Scans bekijken op de NGV website 

Om bij deze scans te komen moet u twee keer inloggen. Het is de 
komende tijd niet anders. 

U logt dus in als lid. Dan gaat u naar scans. Dat lukt niet. U logt 
daar dan opnieuw in. Heeft u uw wachtwoord opnieuw opgegeven 
en een enter gegeven dan vindt u op de websitegedeelten voor 
NGV-leden bovenin de balk bij Welkom een eerder onzichtbare 
‘oude’ bladzijde: https://www.ngvledenservice.nl/hoofd/scans  

Daar vindt u de reeds bestaande scans en die kunt u dan 
gebruiken. 

https://www.ngvledenservice.nl/hoofd/scans
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