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Kar-Groen, Judic van de

bronnen: stadsarchief1, website maxvandam2, Ashkenazi in Amsterdam3, wiewaswie.nl4, geen 
begraafverlof

42
׳ט׳ּפ
׳מלא אלטי
ראק עד ןופ קחצי
אנאר מ״נה
ןושחרמ ׳ז׳י ׳ד םויל רוא התמ

ק״ּפל  ׳ה׳מ׳ר׳ת
׳ה׳ב׳צ׳נ׳ת

Hier rust het stoffelijk 
overschot van Judic van de 

Kar, geb. Groen, overl. 
4 November 5645 in den 

ouderdom van circa 93 jaar
Z.R.H.A.

hier ligt verborgen
Jittele weduwe van
Jitschak foen de Kar
geboren uit Rane
overleden de vooravond van 
woensdag 17 chesjwan
5645
moge haar ziel gebonden worden 
in de bundel der levenden

zacht ruste haar as

naam
geboren

ouders
gehuwd op

echtgeno(o)t(e)
straat

beroep(en)
overleden

leeftijd bij overlijden
begraven
rij / graf

Judic Groen
ca. 1792
Aron Hartog Groen en Reijna Drijver
ca. 1810
Isaac van de(r) Kar
St. Anthoniebreestraat
ventster / ossendrijver
4-11-1884
ca. 93

5 / 42 (rijnummer o.g.v. datum ovl.)

1 op 5-11-1884 verklaren Isaac Mok en Levie Swart dat op 4-11-1884 om 22h00 is overleden Judic Aron Groen, St. 
Anthoniebreestraat Kanton 1 no 59, 92 jr. geboren alhier, weduwe van Isaac Hartog van de Kar.
2 Judic Aron Groen, geboren ca. 1790, ventster, in 1810 getrouwd met Isaac Hartog van der Kar, geboren ca. 1785, 
ossendrijver; volgens haar huwelijksakte kon ze niet schrijven; bronnen niet traceerbaar.
3 Judith Aron Groen; Born 1790 Amsterdam. Daughter of Aron Hartog Hirsch Groen Schwarzer Shachor and Reijna 
Rana Jonas Ballin Drijver; Married 1810 Amsterdam, dtb 659/380; parents groom: Hartog Mozes & Judith Hartog; 
parents bride: Aron Hartog & Reijna Jonas. to: Isaac Hartog v.d.Kar; Born 1785 Amsterdam. Son of Hartog Hirts Mozes 
v.d.Kar v. Gelderen and Hendrina Levie Polak; Naturalized 30 Jan 1812 Amsterdam, assumption of name v.d.Kar; then 
living at Marken 70, with 1 daughter, Judith, 18 months old.
4 een reeks huwelijken van kinderen van Judic en Isaac, maar niet dat van henzelf; ook niet in register joodse huwelijken 
van dutchjewry.org.
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