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het “Journaal van de begrafenissen op 
Zeeburg, 1884 - 1934”

Het stadsarchief bewaart wat het omschrijft als het 
“Journaal van de begrafenissen op Zeeburg,1884 - 
1934” (archiefnummer 714: 2115). Het gaat om een 
bundel van zo’n honderdvijftig bladzijden van elf bij 
veertig centimeter, elk rond de vijftig regels lang, 
met een papieren voorblad. Op dat voorblad staat in 
inkt:

dezen Boek begint vanuit 
dertien rei N 1
Zeeburg den     1886
Amsterdam

(daaronder staan in potlood nog wat deels weer 
doorgekraste opmerkingen, maar die kan ik niet 
echt ontcijferen).

In dit ‘Boek’ vinden we overleden of levenloos 
geboren kinderen, geamputeerde ledematen, 
weggesneden gezwellen en ‘weefzels’ – kortom alles 
behalve de volwassenen – die van half augustus 
1884 tot eind mei 1934 op Zeeburg begraven zijn. 
Waarom op het voorblad het jaartal 1886 staat, is 
onduidelijk. Hoe dan ook, de titel die het 
Stadsarchief dit document meegaf is wat 
misleidend. ‘Kinderjournaal’ zou preciezer zijn.

De eerste registratie betreft Levie Duyts die op 15 
augustus 1884 begraven werd in graf 71 van rij 13 – 
de betrokken pagina is hiernaast afgebeeld. Als we 
het opschrift op het voorblad mogen geloven is het 
eerste blaadje, met de graven 1 tot en met 70 van 
‘rei’ 13 verloren gegaan. De laatste registratie betreft 
‘1 d.g.k.v. (doodgeboren kind van) Willem Veffer’, 
begraven op 25 mei 1934 op rij A, graf no. 974.

Compleet is het journaal niet. Tot juli 1888 werden 
‘nefalim’1, en menselijke resten vastgelegd, zij het 
steeds zonder grafnummer. Ze werden begraven, 
maar waar precies deed er kennelijk niet toe. Na die 
datum gaat dat begraven gewoon door – zo 
suggereert het feit dat het boekje aan het eind van 
vrijwel elk jaar wél het aantal nefalim voor dat jaar 
vermeldt – maar ze werden kennelijk elders 
1 Levenloos geboren dus naamloze kinderen, en levend geboren kinderen die derhalve een naam kregen en 
bij de burgerlijke stand werden opgegeven, maar die voor hun dertigste levensdag overleden (zie ook blz. 9).
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geregistreerd. Nog weer later, vanaf februari 1910, worden ze weer wel vermeld, en nu 
zelfs mét een grafnummer. Vanaf 1913 worden kinderen die na hun dertigste levensdag 
overleden in Diemen begraven; nefalim en geamputeerde lichaamsdelen e.d. bleven naar 
Zeeburg gaan. 

Het journaal is dus incompleet als gevolg van de wijze van registratie. Maar los daarvan 
zijn er kennelijk ook pagina’s verdwenen (wat betreft het eerste blad met registraties 
zagen we dat al). Verder zit er een gat tussen begin december 1885 en eind februari 1886; 
en nog een half dozijn gaten van vergelijkbare omvang verderop in, plus een veel groter 
gat tussen maart 1922 en juni 1927. Maar ondanks die ontbrekende stukken is het 
journaal wel veel vollediger dan de verzameling Verloven tot Begraven van de NIHS 
waarvan ongeveer de helft verdwenen is.

De Verloven tot Begraven geven meer informatie over de overledenen dan dit journaal: 
doodsoorzaak, beroep, namen van ouders en partners, laatste adres; allemaal gegevens die 
in het journaal zo goed als compleet ontbreken. Maar het journaal geeft dan weer wel van 
zo’n duizend van de bijna zesduizend kinderen de kerkelijke naam – daarover verderop 
meer.

Vanwege de vele kinderen van wie we geen Verlof tot Begraven hebben, leek het me zinnig 
de gegevens uit het journaal te digitaliseren zodat ze gemakkelijker toegankelijk zijn. Ik 
heb twee overzichten gemaakt. De levend geboren kinderen kregen een voornaam en zijn 
via de burgerlijke stand te traceren. We kunnen dus ondubbelzinnig vaststellen om wier 
kinderen het gaat. Het gaat daarbij om in totaal 6089 namen. Daarnaast zijn er (vóór 
1888 en na 1910) 1249 miskramen en doodgeboren kinderen (leesbaar) geregistreerd. Van 
die kinderen hebben we alleen de naam van de vader of de moeder, en omdat die 
regelmatig gelijknamige generatiegenoten hadden is vaak niet ondubbelzinnig 
vaststelbaar wier kinderen het hier betreft.

Foutloos is het journaal niet. Namen zijn zeer variabel gespeld en soms zelfs verhaspeld2: 
Muzekaal in plaats van Muzikant en Scheffer in plaats van Schogger. Waar ik dat ontdekte 
– omdat een naam me vreemd voorkwam (iets vrij subjectiefs uiteraard), of zoals in het 
laatste geval vanwege een vraag over het graf van Bloeme Schogger – en ik via het 
bevolkingsregister de juiste naam kon achterhalen, heb ik dat gecorrigeerd, maar er zijn 
vast veel van zulke fouten blijven staan. Waar ik namen corrigeerde heb ik de 
oorspronkelijke versie, althans mijn lezing daarvan, wel genoteerd.3 Terzijde: dat ‘mijn 
lezing daarvan’ is niet onbelangrijk; deze correcties wegen waarschijnlijk niet echt op 
tegen de fouten die ik introduceerde door namen verkeerd te lezen. De handschriften zijn 
niet allemaal even fraai, de inkt is zo nu en dan flink verbleekt of uitgelopen, en zo hier en 
daar is tekst door vlekken onleesbaar geworden.

Ook in de kerkelijke namen zitten klaarblijkelijk fouten.  Zo bijvoorbeeld zou Alida 
Aldewereld  ןועמש ןב לאומש  (‘Samuel zoon van Simeon’) geheten hebben, en staat bij Asser 
Frankvoorder ןוסמש תב אכזײר  (‘Roosje dochter van Samson’), heten twaalf meisjes ןב , zoon 

2 Wellicht omdat ze zijn overgenomen uit een verlof tot begraven dat met een niet al te duidelijk handschrift 
was ingevuld.
3 Deze en andere aantekeningen ontbreken overigens in de pdf waarnaar bovenstaande link verwijst. Ik 
hoop e.e.a. ooit, en dan completer, als doorzoekbare database gepubliceerd te krijgen.
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van, in plaats van תב , dochter van (de omgekeerde fout vond ik nergens), en worden 
Hebreeuwse namen niet altijd correct gespeld. Het lijkt erop dat dit journaal is 
bijgehouden door mensen wier hoofdtaak een andere was.

Los van het namenbestand, dat een aanzienlijke aanvulling op de Verloven tot Begraven 
betekent, leert dit journaal ons ook andere dingen.

het kindervak van 1882-1885
Van het nu best zichtbare kindervak, bij de muur langs de Valentijnkade,  geeft het 
journaal ons bijna alle namen van de laatste vier, van de zeventien, rijen. Op dat terrein 
staan nu negen gerestaureerde kinderstenen. Van drie daarvan bevestigt het journaal dat 
ze inderdaad staan op de plek van het betrokken graf. Voor de resterende dertien rijen zijn 
we nog steeds aangewezen op de veel onvollediger Verloven tot Begraven.

rangnummers en percentages
Aanvankelijk (tot juli 1888) staat bij elk kind (dus ook de nefalim4) een volgnummer. Die 
nummerreeks vertoont gaten, hoewel het overzicht van begraven kinderen voor de 
betreffende periode compleet lijkt. Er zijn in 1885 509 kinderen met zo’n volgnummer 
geregistreerd. Die nummers lopen van 7 tot 860, dus van de 853 klaarblijkelijke 
geregistreerden waren er 509 kind; de resterende 246 zullen volwassenen zijn geweest. 
Dat zou betekenen dat ongeveer 60% van de begravenen dat jaar kind was (dus jonger dan 
12 jaar voor meisjes, en 13 jaar voor jongens). Eenzelfde berekening voor (delen van) de 
jaren 1886, 1887 en 1888 komt uit op respectievelijk 50%, 45% en 40%. Aangezien in elk 
van die jaren gaten zitten, is een berekening over het gehele jaar onmogelijk; de laatste 
drie percentages zijn dus hoogstens schattingen voor het betrokken jaar. Maar er tekent 
zich al wel iets af dat op een afname van de kindersterfte wijst. Eerdere analyses op basis 
van de Verloven tot Begraven lieten dat ook al zien.

aantallen per jaar
In het journaal vinden we voor de jaren 
1891-1909 (met uitzondering van 1895, 
1900 en 1901) een staatje met aantallen 
kinderen en nefalim per maand waarin de 
totalen voor dat jaar berekend worden. Het 
grafiekje hiernaast brengt de genoteerde 
aantallen in beeld. In twee decennia nam 
het aantal begraven kinderen redelijk 
geleidelijk af van vijfhonderd tot rond de 
honderdvijftig. Echt nieuws is dit niet, ook 
de Verloven tot Begraven suggereerden die 
afname al, maar we weten dat nu wel weer 
wat zekerder.

4 Maar niet bij de geamputeerde lichaamsdelen e.d.; het zou hier goed kunnen gaan om de volgnummers van 
de Verloven tot Begraven.



concept 30-9-18

4

kerkelijke en burgerlijke voornamen
Zoals eerder vermeld, geeft het journaal een deel van de tijd naast de burgerlijke ook de 
kerkelijke naam van in elk geval veel overledenen. Die registratie begint op 7 juni 1897, 
met Jaantje Sluis – דוד תב טכאי  (Jachet, dochter van David) – en eindigt op 11 november 
1913 met Isidore Eduard Hillesum  – הימרי ןב רזעילא קחצי  (Isaac Eliëzer, zoon van 
Jeremiah). Het gaat om in totaal zo’n duizend namen. Dat Jent bij de burgerlijke stand als 
Jaantje geregistreerd werd, is goed te volgen, en dat Isaac Isidoor werd met wat moeite 
ook nog wel5, maar het verband tussen Eliëzer en Eduard is al weer wat minder helder. 
Waarom sommigen wel en anderen niet met hun kerkelijke namen vermeld worden is 
onduidelijk. Mogelijk hing dat gewoon af van de kerkelijke betrokkenheid van de ouders?

Vermeldenswaard is hier verder dat de slotletter van kerkelijke namen die eindigen op הי  
of הו  consequent door een ׳, een afkortingsteken, vervangen zijn: Isaac Eliëzers vader heet 
in het journaal dan ook ׳ימרעי  en niet הימרעי . De achtergrond daarvan lijkt te zijn dat הי  en 
הו  kunnen staan voor de naam van de Allerhoogste, en die is in dit soort teksten taboe. Op 

grafstenen tref je ze ook niet aan. Zo wordt het getal 15 in data niet geschreven als הי  (10 + 
5), maar als וט  (9 + 6). Namen die standaard worden afgekort: היבוט ,היח ,הירכז ,הילדג ,הילא,  

היעמש ,הולש ,היחתפ ,הימתנ ,היעשי ,הימרי .

standaardisering van maten en afstanden
Rond 1902 zien we verschillende veranderingen die wijzen op een standaardisering van 
graven en rijen. Tot begin twintigste eeuw werd elk nieuw graf direct naast het vorige 
gegraven – en dan uit besparingsoverwegingen waarschijnlijk zo dicht mogelijk daarnaast, 
en ook zo smal mogelijk. De overledenen liggen daardoor op volgorde van binnenkomst, 
geheel chronologisch dus (afgezien van een enkeling die naast een eerder overleden 
partner een al eerder gereserveerd graf kreeg), en het aantal graven wisselt van rij tot rij. 
De rijen variëren enigszins in breedte en helemaal recht zijn ze ook niet overal. Het beleid 
was duidelijk gericht op een spaarzaam gebruik van de grond (wat soms leidde tot 
botsingen met de landelijke overheid, die de begraafpraktijk probeerde te reguleren; zie 
daarvoor het boek van Bart Wallet).

In januari 1902 maakt het journaal opeens onderscheid tussen kleine en grote 
kindergraven: graven van respectievelijk 3 en 5 voet lengte, die elk steeds een eigen rij 
krijgen. In 1910 zien we voor het eerst ook een aparte rij voor nefalim, waarvan vermeld 
wordt dat die 1 meter breed is. Hoe en waar die nefalim voordien begraven werden, weten 
we niet, maar voor eerdere aparte rijen is geen ruimte (zie het schema aan het eind van 
deze tekst).

De maten van graven en hun onderlinge afstand ligt van nu af aan vast. Het pad tussen de 
rijen is 40 cm breed, zo lezen we, en de afstand ‘van voorkant op voorkant’ is voor 3-
voetsgraven 1,25 meter en voor 5-voetsgraven 1,82 meter. Als we aannemen dat de voet 
hier een Amsterdamse voet was (die overigens officieel al lang niet meer in gebruik was), 

5 zeker als je bedenkt dat hij geboren werd in een tijd van ‘emancipatie’ en assimilatie, de tijd waarin Maurits  
naar Mozes, en Johan naar Jonas ‘vernoemd’ werd.
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zou dat neerkomen op een graflengte van 86, respectievelijk 143 cm, en als we daar die 40 
cm pad bij optellen komen we aardig in de buurt van de ‘voorkant op voorkant’-maten. 

Verder lezen we dat de afstand van ‘hart op hart’ voor voor 3-voetsgraven 75 cm en voor 5-
voetsgraven 81 cm was. Ik neem aan dat het daarbij ging om de afstand tussen graven op 
een rij. De rijen op het betrokken deel van de begraafplaats zijn zo’n 60 meter lang, wat 
dan ruimte zou bieden voor 60/0,75 = 80 3-voetsgraven of  60/0,81 = 74 5-voetsgraven, 
en dat klopt aardig met de in het journaal geregistreerde aantallen graven per rij (iets 
meer dan 70 op de 5-voetsrijen, en rond de 80 op de 3-voetsrijen). De kinderrijen van 
vóór 1902 zijn doorgaans meer dan honderd graven lang (de latere rijen met nefalim zijn 
dat uiteraard eveneens).

Gegevens over maten en afstanden van volwassengraven 
hebben we niet.6 Wel hebben we luchtfoto’s van de 
begraafplaats en daarop zien we dat het altijd wat 
rommelige patroon van rijen en graven rond deze tijd 
opeens een stuk regelmatiger werd. De uitsneden uit zo’n 
luchtfoto hiernaast laten dat duidelijk zien (de rechter 
reeks rijen is ouder dan de linker).

En een reconstructie van het volwassenvak uit deze 
periode op basis van gegevens in Verloven tot Begraven 
laat zien dat de rijen vóór 1902 rond de 70 graven telden, en nadien nog slechts zo’n 55. 
Kennelijk kregen ook de volwassengraven standaardmaten. Uit de nummers op de stenen 
van de naar Diemen overgebrachte graven uit de jaren 1912-1914 weten we dat de 
chronologische volgorde toen geheel was losgelaten, en dat kan alleen als alle graven op 
een rij vooraf in één keer zijn uitgemeten en gemarkeerd. Ook dat wijst dus op 
standaardisering.

Als gezegd, tot begin twintigste eeuw werd elk nieuw graf direct naast het vorige gegraven 
en dat liefst zo ‘zuinig’ mogelijk. De invoering van standaardmaten maakte aan die 
praktijk een eind, en leidde tot een kleiner aantal graven per oppervlak. Met het 
onderscheid tussen drie verschillende typen kindergraven beoogde men waarschijnlijk om 
dat weer enigszins te compenseren.  

ongehuwde (of in elk geval ‘onvoldoende’ gehuwde) moeders
Een van de gerestaureerde grafstenen van Zeeburg is die van Abraham Gosselaar (rij 2, 
graf 26), die blijkens verschillende akten bij de burgerlijke stand de zoon was van Flora 
Gosselaar. Blijkens akten van de burgerlijke stand was Flora ongehuwd toen Abraham 
geboren werd, en was zij dat klaarblijkelijk nog steeds toen hij vijfentwintig jaar later 
trouwde. Maar volgens het opschrift van zijn steen was hij de zoon van ןמלז  (‘Zalman’) 
Gosselaar. Ik heb lang gezocht naar een Gosselaar die zijn vader had kunnen zijn, maar ik 
heb hem niet kunnen vinden. Ik vermoed dan ook dat hij door Abrahams nabestaanden 
op deze steen is gezet om zijn kennelijk toch wat problematisch geachte afkomst te 
verhullen (al is het uiteraard denkbaar dat het hier om alleen binnen de familie bewaarde 
6 Het ligt voor de hand dat er ooit ook een soortgelijk journaal voor volwassen bestaan heeft, maar dat lijkt 
verdwenen.
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kennis ging). Een dergelijk eerherstel bleek niet mogelijk voor een reeks in het journaal 
geregistreerde kinderen. Alleenstaande moeders waren duidelijk zeldzaam, maar ze waren 
er wel, al waren ze niet allemaal éven ‘alleenstaand’: 

Eva (ovl. 1-12-1887) is geregistreerd als ‘d.v. Sophia Rosenthal’, met de uiteraard op haar 
moeder slaande opmerking ‘burgelijk getrouwd met Moritz Eizendrath’. Bij de burgerlijke 
stand staat ze dan ook ingeschreven als Eva Eisendrath. Sophia en Moritz trouwden in 
1883, dus ver voor Eva geboren werd, maar kennelijk trouwden ze niet (of in elk geval niet 
tijdig) ook voor de joodse gemeente en werd Eva als in elk geval in dat opzicht 
buitenechtelijk kind beschouwd.

Rachel Tas, geboren 2-1-1896, begraven 4-7-1898, was de dochter van Clara Velt. Clara 
trouwde op 8-4-1896 met Levie Tas, die goed Rachels vader kan zijn geweest en die haar 
blijkens de huwelijksakte bij huwelijk erkende. Maar in het begraafregister van Zeeburg 
staat ze als יולה ביל תשא רהעלק תב לחר  – Rachel, dochter van Kleer, de vrouw van Leib 
Halevi. Die erkenning werd dus niet zonder meer door de kerkelijke gemeente 
overgenomen.

Betsij Vischschoonmaker (9-12-1906 – 13-3-1907), staat in het Hebreeuws geregistreerd 
als הנינ תב אליב , Bele, dochter van Nina. Ze was de dochter van Dientje Vischschoonmaker, 
dienstbode, die de geboorte van Betsij op 3-1-1907 wat laat maar wel zélf bij de burgerlijke 
stand kwam aangeven.

Margaretha de Gorter (begraven 17-4-1898) staat in het Hebreeuws geregistreerd als אלטיג  
טנעי תב  – als Gitale, dochter van Jent dus. Ze was de dochter van Jansje de Gorter, zonder 

beroep, en werd geboren op 18-12-1890.

Judith Jas (begraven 8-10-1906) staat in het Hebreeuws geregistreerd als הרש תב אלטי  – als 
dochter van Sara. Ze was de dochter van Saartje Jas, zonder beroep, en werd geboren op 
9-12-1905.

Joseph Spier (begraven 29-10-1905) is in het Hebreeuws geregistreerd als אלדנענק ןב ףסוי . 
Hij werd op 1-9-1904 geboren in Utrecht als zoon van Carolina Spier, koopvrouw, 
wonende te Keulen, en overleed op 28-10-1905 in Amsterdam, waar zijn moeder 
inmiddels woonde en als modiste werkzaam was.

Jacob Eismann (begraven 21-10-1902) is in het Hebreeuws geregistreerd als הוח ןב בקעי , 
Jacob zoon van Eva. Hij werd op 7-1-1902 geboren als zoon van Eva Eismann.

ligging en gebruik rijen
Voor de rijen 32-38 worden aanvankelijk, tot 1913, slechts een beperkt aantal graven 
geregistreerd: respectievelijk 9, 22, 29, 39, 54, 30 en 8 (n.b. dit zijn bewaard gebleven 
registraties). Het gaat om graven van 3 voet, behalve de rijen 36 (nefalim) en 37 (5-
voetsgraven). Van 1914 tot eind 1917 worden al die rijen ‘verlengd’ met graven van nefalim 
(oudere kinderen worden dan in Diemen begraven), waarbij het zich al eerder 
aftekenende patroon van steeds langer wordende rijen (aanvankelijk m.u.v. de laatste 
twee) wordt versterkt: van rij 32 met in totaal 33 graven tot rij 38 met maar liefst 158 
graven. Als we aannemen dat die rijen op numerieke volgorde lagen, vormen ze dus 
samen een min of meer driehoekig geheel, en dat zou begrijpelijk zijn als ze aan het 
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noordwestelijke uiteinde van het Nieuwe Veld lagen. Dat 
vermoeden vindt enige bevestiging in de aantekening ‘bij de 
wetering’ bij de rijen 32, 33, 36 en 37, tenminste als we 
aannemen dat die wetering het water langs de noordrand van 
het Nieuwe Veld is. Het enige andere water dat in aanmerking 
komt is de sloot tussen begraafplaats en Kramatweg, maar als 
dat ‘de wetering’ was, zouden álle rijen van na 1885 ‘bij de 
wetering’ liggen.

Een en ander suggereert dat dit laatste kindervak (van 
1895-1914) discontinu is: het bestaat uit een aantal losse 
stukken die alleen één ‘vak’ vormen in de zin dat de rijen zijn 
doorgenummerd.

Het vermoeden dat het laatste kindervak van Zeeburg 
discontinu is, had ik al langer, alleen al op grond van 
luchtfoto’s uit de jaren 1930 waarop een drietal stroken 
zonder grafstenen het grote laatste volwassenvak (mét 
grafstenen) onderbreken. Twee opmerkingen in de marge bij 
eerdere rijen – ‘over de groote rij’ (rij 17), ‘over volwassen 
begraafplaats’ (rij 31) suggereren die discontinuïteit eveneens. 
Ook het noordelijke uiteinde van dit deel van de begraafplaats 
was blijkens luchtfoto’s uit 1937 vrijwel steenloos en zou dus 
goed met kindergraven gevuld kunnen zijn geweest. Het 
kaartje hiernaast laat zien hoe de plattegrond van het Nieuwe 
Veld er uit had gezien als mijn vermoeden hier klopt; de rijen 
32-38 vormen dan het blauwe driehoekje rechtsboven. Zwart 
omlijnd: de graven die in 1956 naar Diemen verplaatst zijn.

Dan resten nog de registraties van 1919 tot 1934: een ‘rij A’ 
met levenloos geboren kinderen en geamputeerde 
lichaamsdelen, allen in een eigen, genummerd, graf; 974 
graven in totaal. Als we uitgaan van een grafbreedte van net 
geen halve meter, zou rij A ongeveer even lang zijn als het 
middenpad van het Nieuwe Veld (ca. 450 m.). Of men dat na 
sluiting van de begraafplaats niet langer gebruikte middenpad 
inderdaad voor deze graven gebruikt heeft, is uit de 
administratie niet op te maken, maar het zou de lengte ervan 
begrijpelijk maken. 

Tot slot, op de volgende pagina, een schema van het laatste kindervak – dat op het kaartje 
hiernaast K5 heet – met de laatste zeven rijen in ‘omgekeerde’ volgorde. 

Bart Voorzanger, 14-5-2017
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Blauw: kindergraven; lichtgroen: 3-voetsgraven, roze: 5-voetsgraven; geel: nefalim. 

De zwart omlijnde stukken geven de lengte van de betrokken rijen aan voor de eerder 
genoemde ‘verlenging’ na 1913 (het journaal bevat een lijstje van de aantallen graven 
daarvan). In het schema zijn alle graven even groot; in werkelijkheid zijn ze dat niet; in 
werkelijkheid zijn alle rijen, behalve de meest rechtse ongeveer even lang. 

Terzijde: het groen aangegeven graf op rij 9 kennen we uitsluitend vanwege de bewaard 
gebleven grafzerk – dankzij die zerk kunnen we ondubbelzinnig vaststellen waar op het 
Nieuwe Veld dit vak lig.

(Als u het beeld voldoende vergroot, kunt u de nummers lezen.)



concept 30-9-18

9

Latere toevoeging (11-9-2017)

Het onderscheid tussen nefalim en andere kinderen is uniek voor het jodendom, en het 
maakt het lastig om joodse overlijdens- en begraafgegevens te vergelijken met die van 
andere gezindten. Bij nefalim gaat het om levenloos geboren kinderen vanaf het moment 
dat de vrucht als menselijk herkenbaar is, zo’n 10 à 12 weken na de bevruchting. Elders 
spreekt men van een ‘miskraam’, maar dan pas vanaf 28 weken na de bevruchting. Een 
niet ongebruikelijk idee wilde dat kindersterfte (na de geboorte) bij joden significant lager 
was dan bij andere bevolkingsgroepen, maar dat idee vloeide mogelijk voort uit de 
veronderstelling dat het bij nefalim uitsluitend om miskramen ging, waardoor voldragen, 
joodse kinderen die voor hun 30-ste levensdag overleden buiten beschouwing bleven en 
men de joodse kindersterfte (veel) te laag inschatte. Zie: Harmen Snel en Jits van Straten 
(2006): ‘Infant Mortality and Nefalim in Amsterdam’, Historical Methods 39(2):73-81. 
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