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Eliazer Abraham de Haan
21-1-1855 (Edam)
Benjamin Philippus de Haan en Rebecca Lezer Hart

Zeedijk
debitant in de loterij
12-11-1883
28
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1 Heden overleed in den ouderdom van circa 26 jaar, onze dierbare zoon Eliazer Abraham de Haan, diep betreurd door 
ons, zijn Broeder en Zusters en verdere betrekkingen.
B. de Haan. 
Rachel de Haan-Habt. 
Amsterdam, 13 November 1883. Algemeene kennisgeving. 
['Habt' is een zetfout van de krant]
2 Dijkstraat 22: Benjamin de Haan (17-7-1816; debetant in de loterij) en Rebecca Hart (30-4-1830) met hun kinderen 
Heintje (z., 24-11-1850), Alida (d., 4-9-1855), Eliazer Abraham (z., 21-1-1858), Henriëtte (d., 31-8-1862) en Aron (z., 
11-9-1864); Dijkstraat 20: idem, alleen is Heintje hier als dochter vermeld, wat gezien de naam logischer klinkt; 
bovendien klopt dat beter met de kennisgeving van overlijden waarin sprake is van ‘broeder [enkelvoud] en zusters’.
3 Edam, 19-3-1848, huwelijk Benjamin Philippus de Haan, geb. Edam, 31 jr., winkelier, z.v. Philip Joseph de Haan en 
Beeletje Benjamin Mol, met Rebecca Lezer Hart, geb. Edam, 22 jr., d.v. Lezer Aron Hart, vleeshouwer, en Hendrika 
Salomon Hart.
4 Op heden Dertien November Achttienhonderd Drie-en-Tachtig, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den 
Burgerlijke Stand der Gemeente Amsterdam verschenen: Mozes Mechaniëns, van beroep Koopman, oud vierenzestig 
Jaren, wonende Sintanthoniedwarsstraat 11, bekende van de Overledene, en Meijer Kuijt, van beroep Koopman, oud 
zestig Jaren, wonende Jodenhouttuinen 14 bekende van de Overledene, welke hebben verklaar dat op twaalf dezen des 
namiddags ten negen ure in het huis staande Zeedijk kanton 3. no. 107 is overleden Eliazar Abraham de Haan in den 
ouderdom van vijfentwintig jaren, geboren te Edam, Ongehuwd, Zoon van Benjamin de Haan en Rebecca Hart …
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