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VAN VERRE EN NABIJ 

Leden van onze Afdeling die na 1983 lid van de N.G.V. z1Jn geworden, wijzen 
wij er op dat van het in dat jaar verschenen jubileumboek "Van Verre en Nab:j': 
nog een aantal exemplaren verkrijgbaar is. Dit boek is destijds samengesteld 
naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van de Afdeling Rotterdam; de globale 
inhoud is als volgt: 
- Kwartierstaten Van den Bos(ch), Bot, Hol, In 't Hol, Van Rooij, Weda en 

Zwartjes; 
- Stamreeksen Boezel, Fijan (Du Faijan), Leeflang, Mommaal, Van Pausé en 

Verboon; 
- (Fragment-) genealogieën Geerders en De Lange. 
Voorts een artikel van de hand van onze Afdelingsvoorzitter, drs. M.R. Doort
mont, over "Rijnmonders" in West-Afrika 1733-1872. 
De index bevat ruim 1600 familienamen. 
U ontvangt het boek na overmaking van f 25.- per exemplaar (incl. verzendkos
ten) op gironummer 5246157 t._n.v. Penningmeester afd. Rotterdam, E.J. van 
Rooij te Schiedam, onder vermelding van: "Van Verre en Nabij". 

E.J. v.R. 

GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST ROTTERDAM 

De bibliotheek van de Gemeentelijke Archiefdienst is op genealogisch gebied 
weliswaar niet zo uitgebreid als die van ons centrum te Naarden, toch blijkt 

:- onverwacht veel materiaal aanwezig te zijn. Indien U in de toekomst mocht 
'-'esluiten Uw genealogisch onderzoek uit te geven, zal het zeer op prijs gesteld 

worden indien U de Archiefbibliotheek een exemplaar toezendt. 
Het adres van de Gemeentelijke Archiefdienst luidt: Robert Fruinstraat 52, 
3021 XE Rotterdam. De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag 8.45-16.45 en 
op woensdagavond 19.00-22.00 uur. Op woensdagavond is de Archiefbibliotheek 
gesloten. Zoals bekend is de toegang vrij. L.G. 

JUBILEUM AFD. AMSTERDAM E.O. 

De viering van het 40-jarig jubileum van de Afd. Amsterdam za.t plaatsvinde,1 op 
zaterdag 13 februari 1988. De bijeenkomst begint om 14.00 uur en vindt plaats 
in de Tuinzaal van de Pelgrimskerk, van Boshuizenstraat 560 te A'dam/Buiu:wel 
dert. Tevens vindt dan plaats de uitreiking van het eerste extmplaar vun het 
jubileumboek "Uw Amsterdam", met een veelheid aan genealogische artikelen. Het 
boek zal tijdens de bijeenkomst verkrijgbaar zijn voor f 42.50. Nadere 
informatie verkrijgt U bij: secr. M.L. Krap-Meester, tel. 020 - 960790. L.G. 
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AGENDA 

Tenzij anders vermeld, hebben de bijeenkomsten plaats in een zaal van de 
Rehobothkerk (zij-ingang), Noordsingel 90 te Rotterdam en vangen aan om 20.00 
uur. Toegang vrij. 

1 maart 1988 - dinsdag: AFDELINGSJAARVERGADERING EN CONTACTAVOND. 
De leden worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Afdelingsjaarvergade
ring, waarvan de Agenda als volgt luidt: 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN. 
2. VERSLAG OVER 1987 van secretaris en penningmeester. 
3. BESTUURSVERKIEZING. Aan de beurt van aftreden zijn de heren drs. M.R. 

Doortmont (herkiesbaar) en J. Bot (niet herkiesbaar). Door vele werk
zaamheden daartoe gedwongen heeft de heer J. Weda besloten tussentijds 
als bestuurslid af te treden. Ter voorziening in de drie vacatures kan 
het Bestuur vooralsnog alleen het voorstel doen, te verkiezen mevr. I. 
van Rijn, studente aan de Erasmusuniversiteit en actief in de 
genealogie. Namen van andere (tegen-)kandidaten kunnen tot één week 
vóór de afdelingsvergadering worden ingediend bij de secretaris, conform 
de artn. 25 en 27 van de Statuten van de N.G.V. 

4. VOORSTEL TOT BENOEMING van de heer E.J. van Rooij en Drs. P. de Ridders 
tot afgevaardigde resp. plaatsvervangend afgevaardigde naar de Algemene 
Ledenvergadering. 

5 . RONDVRAAG. 
6. SLUITING. 
Na afhandeling van de Agenda wordt een zgn. contactavond gehouden. Het zou 
fijn zijn, wanneer U hieraan zou willen deelnemen en Uw genealogisch mate
riaal meebrengt. 

3 mei 1988 - dinsdag: DE HEER DRS. R.C.J. VAN MAANEN UIT LEIDEN, charter
meester aan het Gemeentearchief aldaar, heeft het Stadsarchief over de jaren 
1574-1816 geïnventariseerd. Hij houdt voor ons een lezing over de hulp, die 
zijn onderzoek voor de genealogie kan bieden. Het Afdelingsbestuur. 

LEZING "ONS VOORGESLACHT" EN UITGAVE "HOLL. STAM-EN NAAMREEKSEN" 

Het bestuur van de Zuidholl. Ver. "Ons Voorgeslacht" organiseert op woensdag 
17 febr. 1988 in de Senaatszaal van de Aula van de Technische Universiteit, 
Mekelweg 1 te Delft een lezing over het onderwerp "Achter de gevels van Delft". 
Spreekster zal zijn mÊVr. Dr. Thera Wijsenbeek-Olthuis, aanvang 20.00 uur. 
Op deze avond vindt eveneens de presentatie plaats van de uitgave "Hollandse 
Stam- en Naamreeksen", waarin opgenomen de volgende reeksen: 
Berghoud, Van der Boom, Van Dorp, Van der Duyn (Verduyn), Grinwis, Van 
Haaster, Van der Hans, Herst, Van Keulen, Kool, Langendijk, Van Lomwel, Van 
der Meer, Nagtegaal, Reuvers, Reijnhout, Riet en Voogd. 
Het boek, genaaid, gebrocheerd, met een omvang van 280 blz. kost f 24.50 en 
~s tijdens de pauze verkrijgbaar. Na 17 febr. 1988 is het boek verkrijgbaar 
bij het Secretariaat Personeelsvereniging Prometheus en bij de Gemeentelijke 
Archiefdienst te Delft (adressen, zie elders in dit blad het artikel over het 
Kwartierstatenboek VIII; of per giro door storting van f 31.- (incl. verzend
kosten) op girorekening 3614089 t.n.v. Hollandse Stam- en Naamreeksen, 
Kiaroen 43 te Caµelle a/d IJssel. Verzending vindt plaats vanaf 17 februari. 

~~ll1cht ten overvloede maken 
wijziging dient te melden aan 
de se~retaris van de Afdeling 
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VERHUIZINGEN VAN LEDEN 

wij u er op attent dat u bij verhuizing uw adres
zowel de N.G.V. (postbus 976, Amsterdam) als aan 
Rotterdam. 

E.J. v.R. 



G. V. PROMETHEUS - KWARTIERSTATENBOëK VIII 

De Genealogische Vereniging Prometheus te Delft heeft op 2 december 1987 het 
achtste deel van haar serie Kwartierstatenboeken gepresenteerd. Evenals in 
vorige delen vindt men in dit boek een aantal grote kwartierstaten, die uit·
lopers naar de Middeleeuwen hebben. 

De probanten van de in deel VIII opgenomen kwartierstaten zijn: 
Van den Berg, Van Lieburg, Reuvers en Verhoef; bovendien is er een grote aan
vulling op de reeds in de delen Il en V gepubliceerde kwartierstaat Kwekel. 

Een indruk van hetgeen men in dit boek kan vinden, geeft de hierna volgende 
opsomming van de namen der families waarvan tenminste vijf achtereenvolgende 
generaties zijn vermeld: 
Van Alphen, De Beer, Berkhuijsen, Bessem, Beversluis, Blok, Blom, Brouwer, 
De Bruijn, Bijleveld, Cleijburg, Cool, Cree~ers, Van Cruijningen, Van Douwe, 
Van Driel, Van Duijn, Van Eck, Erkelens, Van der Goes, Hilhorst, Hollander, 
·~man, De Jong, Keijser, Van 't Klooster, Kok, De Koning, Van Leeuwen, Loeff, 

~l, Paul, De Ridder, Roobol, Van Rossum, Van Rijn, Schimmel, Schouten, 
Spruyt, Strick, Vermeer, Vermeulen, Vogels en Van Zijl. 

Het boek heeft een wat grotere olllvang dan de meeste vorige delen, nl. 33Ï blad
zijden. Afmetingen 16 x 24 cm. De prijs bedraagt: 
- f 26.- indien afgehaald bij Secretariaat Prometheus (ma. t/m vr. 9.30 tot 

14.00 uur) in de Aula van de T.U., Mekelweg 1 te Delft; of bij de Gemeente
lijke Archiefdienst, Oude Delft 169 te Delft (di. t/m do. 9.00 tot 17.00 uur, 
vr. 9.00 tot 21.00 uur). 

- f 32.50 bij toezending per post. Hiertoe dient men genoemd bedrag over te 
maken op gironummer 3453233 t.n.v. Gen. Ver. Prometheus te Delft, met ver
melding van: "Kwartierstatenboek VIII". 

Van de Kwartierstatenboeken III t/m VII zijn nog exemplaren verkrijgbaar. 

WERKGROEP DOKUMENTATIE HANDMERKEN 

Handmerken -ook wel huismerken of hofmerken genaamd- zijn tekens bestaande ui~ 
een meer of minder ingewikkeld samenstel van kortere en langere, verticale, 
horizontale en/of diagonale lijnstukjes. 

Men treft ze veel aan op grafzerken; ze zijn dan vaak vergezeld van enkele ini
tialen van degene die er werd begraven. Voorts vindt men ze op schilderijen 
~aarop koopmansgoederen -zoals balen wol, zakken erwten of kisten stukgoederen-

___,ijn afgebeeld; ze fungeren dan als eigendomsmerk. Ook zijn ze aangebracht op 
~atuursteenpartijen van oude gebouwen; het gaat dan om steenhouwersmerken. 

Met deze voorbeelden is bepaald niet uitputtend beschreven waar men handmerken 
kan verwachten. Zo komen onder talloze notariële akten eveneens handmerken 
voor; ze treden dan in de plaats van een handteke~ing waarmee zo een akte dien
de te worden bekrachtigd. De notarisklerk schreef in die gevallen bij het 
merk een zinsnede zoals: 11Dit merck is door Cornelis Jobszn met sijn eygen 
hant ges telt". 

In hun verschillende verschijningsvormen werden handmerken van d~ dertiende 
tot het einde van de achttiende eeuw gebruikt. Niet alleen in Nederland, maar 
in geheel Noord-West-Europa. Vermoed wordt dat er een zekere verwantschap be
staat tussen huismerken en runetekens. 

Over de herkomst en de betekenis van handmerken bestaat echter nog grote on
zekerheid. Wat meer licht hierin kan worden gebracht door systematisch onder
zoek naar deze oude symbolen. Zij zijn te beschouwen als een bescheiden en wat 
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in de vergetelheid geraakt -maar daarom niet onbelangrijk- deel van het "oud
vaderlandse cultuurgoed". 

Tijdens een bijeenkomst op 27 april 1982 ten kantore van de Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg te Zeist is een werkgroep opgericht, die zich tot taak 
heeft gesteld alle Nederlandse handmerken vast te leggen in een dokumentatie
systeem en het verdere onderzoek ernaar te stimuleren en coördineren. 
De werkgroep geeft van tijd tot tijd een mededelingenblad uit, dat wordt toe
gezonden aan allen, die als contribuant (f 5.25 per aflevering van het mede
delingenblad) dan wel als donateur (f 15.- per jaar) bij de werkgroep zijn 
ingeschreven. Ook kunt U zich aanmelden om deel te nemen aan het registreren 
van handmerken uit archiefbestanddelen in Uw woonplaats. Bij aanmelding wordt 
U een pakket registratieformulieren, voorzien van een handleiding etc., toege
zonden. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij: 

Werkgroep Dokumentatie Handmerken, t.a.v. M.A. Struijs, p/a Stadsarchief, 
Plein Emaus 5, 3135 JN Vlaardingen, tel. 010 - 434 2972. 
Gironr. van de werkgroep: 5650833 t.n.v. M.A. Struijs t.b.v. W.D.H. 

E.J. v.R. 

NAAMVARIANTEN 

Het is ons allen bekend hoe onnauwkeurig er in vroeger dagen met familienamen 
werd omgesprongen. Zowel door dominees en pastoors, die zomaar wat opschreven 
als ze een naam niet goed hadden verstaan of niet kundig genoeg waren om op de 
Juiste manier iets op schrift te stellen, als door de naamdragers zelf, die 
misschien niet altijd de belangrijkheid ervan inzagen om goed en duidelijk hun 
naam uit te spreken. 

Van mijn eigen familienaam, waarover ik sinds 1976 alle gegevens verzamel, 
Z1Jn m1J ongeveer 85 verschillende schrijfwijzen bekend; in Nederland, Duits
land, Frankrijk en Amerika. Vreemd genoeg komt er in Nederland nog slechts één 
naamvariant voor, nl. zoals deze bij de invoering van de Burgelijke Stand in 
1811 werd vastgesteld: Gijswijt (het geslacht Geisweit -van der Netten stierf 
in 1934 uit), terwijl bij namen als bijv. Geilswijk alle mogelijke vormen nog 
worden gebruikt. In de Bondsrepubliek Duitsland komen nog slechts twee varian
ten voor, Geisweid en Geisweidt; en in Frankrijk één: Geissweidt. 
De Verenigde Stater. kunnen bogen op het groocstt aantal varianten, dat nu nog 
worden gebruikt. Zelfs familieleden die relatief gezien dicht bij elkaar staan 
(neven etc.) gebruiken verschillende schrijfwijzen. Taalkundig gezien is het 
voor de hand liggend dat de klanken "Geis" en "weid" op uiteenlopende wijze 
door Engelstalige naamdragers worden gebruikt; Guisewhite en Geistweit zijn 
daar een voorbeeld van. Zoals nu nog in Amerika gebeurd, werd er in Nederland 
vóór 1811 op gelijke wijze met namen omgesprongen. De schrijfwijzen die ik bij 
m13n onderzoek heb gevonden, lopen uiteen van Geeswycks tot Geijsewit, met alle 
denkbare varianten daartussen. 

Toen ik mijn onderzoek begon; eerst voornamelijk te Amsterdam, later ook in 
Zwolle, Lochem en Grave, heb ik verzuimd verder te kijken dan de gebruikelijke 
varianten Gei- en Gij-, die mij tot dan toe bekend waren. Naarmate het onder
zoek vorderde kwam ik er achter dat er in het verleden veel onnauwkeuriger met 
namen werd omgesprongen, dan dat ik had aangenomen. 

Wanneer U genealogisch onderzoek verricht kunt U beter goed oppassen. Naamvari
anten, die op het eerste gezicht niet bij de naam horen waarnaar U zoekt, kunt 
r 1n ieder geval beter aan een vluchtig onderzoek onderwerpen (en de gegevens 
noteren), dan dat U het kaartje onmiddelijk weer terugzet met de gedachte: "die 
r.oort er niet bij". 

Op enkele archieven heeft tn(;n g~tracht de fiches met verschillende naamvarian
ten bij elkaar te zetten, in plaats van op alfabetische volgorde, dus "Garrets" 
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bij "Gerritsen" en "Geisweit" bij "Gijswijt". Alleen jammer dat men er niet 1.n 
is geslaagd dit altijd consequent door te voeren. Er blijken nogal wat naam
varianten tussendoor te glippen, wat uiteraard niet helemaal te voorkomen is. 

Zoals bijvoorbeeld op het Gemeentearchief in Zwolle: daar bleek dat "Geijsewit" 
niet bij de overigen stond gerangschikt, maar dat de fiche op de normale manier 
in alfabethische volgorde was opgenomen. Eigenlijk bemoeilijkt een dergelijk 
opbergsysteem het onderzoek alleen maar, omdat men dan gauw is geneigd aan te 
nemen, dat men alle naamdragers al bij elkaar heeft. 

Om U een voorbeeld te geven van de grote verscheidenheid van naamvarianten die 
men over één persoon kan aantreffen, het volgende: 
Joannes Geisweit werd geboren te Gorinchem op 17 mei 1699 als zoon van Willem 
Geisweit, ontvanger aldaar, en Johanna van den Broek. Drie dagen later werd hij 
gedoopt 1), als getuigen waren daarbij aanwezig: Jacobina Goris, weduwe Geisweit 
(grootmoeder) en (de oom) Martinus Gijsweit. 
In een verslag van een ruzie op 22 oktober 1719 wordt hij vermeld als Johan 

~swiet, koopman te Dordrecht2). Op 29 maart 1729 wordt Jan Gijswijck - na 
-._êrlijden van Carel van Morretig- benoemd tot vaandrig in de Compagnie van 
kapitein de Bourgelles in het Regiment dragonders van Prins Willem van Hessen
Cassel3). In het testament van zijn moeder Johanna van den Broek, opgemaakt te 
Gorinchem op 27 juli 1732 wordt hij als Jan en Johan Geiswiet vermeld4). 
Johan Geisweit wordt op 6 dec. 1736 tot luitenant benoemd na de bevordering van 
Emanuel Johan Willem van Hompesch in de Compagnie van kapitein van Kollen in 
het Regiment dragonders5). Na overlijden van Pierre Louis d'Aulnis wordt Jan 
Gcisweit op 11 september 1739 tot kapitein benoemd in het regiment te voet 
van wijlen generaal-majoor de Bearn de Seaux 6 ), hetgeen wordt getekend ter 
ordonnantie van de Staten op 15 september onder presentie van Willem Buys7). 
Tenslotte is Jan Geisweit kapitein bij het Regiment van kolonel Grotenray; als 
zodanig wordt hij vermeld in een register dat wordt opgesteld op 22 dec. 1742. 
Hij ondertekent dan echter met de naam Jan Geisweidt8). 
Zijn overlijden wordt gemeld in een door zijn moeder ("Johanna van den Broeck, 
nu weduwe Geiswiet") rondgestuurd gedrukt pamflet, gedateerd te Schoonhoven 
22 nov. 1745, hij wordt dan vermeld als Jan Geiswiet9). 
De erfgenamen van Jan Gijsweijt verschijnen voor de schepenen van het Ambacht 
Rijswijk op 31 maart 1747~). 

Dus: van één persoon maar liefst zeven verschillende varianten op deze familie
naam, in een tijdsbestek van 48 jaar. Wees dus op Uw hoede!!! 

1) G.A. Gorinchem DTB 3, fol. 237 
2) G.A. Rotterdam ONA 2162, fol. 1027 

A.R.A. 's-Gravenhage 2e Afd. !nv. W. Visser, Co]l. 2.21.67 - nr.439 
.._/ G.A. Gorinchem ONA, Inv. nr. ûl30 

5) A.R.A. 's-Gr~venhage 2e Afd. Inv. W. Visser, Coll. 2.21.67 - nr.440 
6) A.R.A. 's-Gravenhage le Afd. Raad van State, Inv. nr. 1538, fol. 45 
7) A.R.A. 's-Gravenhage 2e Afd. Inv. W. Visser, Coll. 2.21.67 - nr.441/442 
8) G.A. Doesburg, Oud Arch., Servisboek Inv. nr. 2606, fol. 14 
9) A.R.A. 's-Gravenhage 2e Afd. lnv. W. Visser, Coll. 2.21.67 - nr. 443 

10) A.R.A. 's-Gravenhage, Recht. Arch. Rijswijk, Inv. nr. 40, fol. 79 (nr.6) 
L.G. 

DE SERVICE VAN DE GEMEENTEBIBLIOTHEEK 

In onze vorige "1340" bespraken wij enkele omliggende bibliotheken, met o.m. 
een opmerking over de beperking van de Rotterdamse Gemeentebibliotheek. Hier
mede is alleen bedoeld te spreken over de grenzen gesteld aan de hoeveelheid 
genealogische literatuur en is niets afgedaan aan de kwaliteit van de dienst
verlening. 

P. de R. 
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"TUGT OFTE WERCKHUIJS" TE ROTTERDAM 

Van de heer A.J. Witte, secretaris van de Afd. Zeeland, ontvingen wij in de 
vorm van fotokopieën het reglement van het "Tugt ofte Werckhuijs" van Rotter
dam. Na bewerking daarvan zullen hierover t.z.t. artikelen in 11 1340" wot'dea 
opgenomen. L.G. 

MEDEDELING VAN DE REDACTIE 

Teneinde mettertijd te kunnen bepalen, welk effect de Vragenrubriek in "1340" 
sorteert, verneemt de redactie gaarne of diegenen die vragen hebben gesteld, 
hierop ook inderdaad antwoord kregen. Men beseffe natuurlijk wel, dat daarover 
vrij veel tijd kan heengaan, en wanhope dus niet wanneer enig antwoord mis
schien een half jaar of langer op zich doet wachten. Wanneer U iets verneemt, 
laat het ons dan weten. Ook wanneer U na zeer lange tijd nog geen antwoord 
hebt gekregen, houden wij ons voor kennisgeving daaromtrent aanbevelen; in 
zo'n geval kan immers worden overwogen Uw vraag opnieuw te plaatsen. 

VRAGEN 

Ieder lid van onze Afdeling heeft <l~ ~ogelijkheid in deze rubriek vragen te 
stellen van allerlei genealogische aard. Omdat de redactie de behandeling niet 
tot haar taak rekent, worden de vragen te allen tijde voorzien van naam, adres 
en woonplaats van de vraagsteller. Een antwoord dient U dus altijd direct naar 
de vraagsteller te zenden. De vragen dienen, uitsluitend schriftelijk, gericht 
te worden aan de redactie van "1340", postbus 24182, 3007 DD Rotterdam. 

10. HOECK 
Jan Pietersz. Hoeck, geb. St.Annalandt, tr. Kralingen 14-5-1663 Anneke Corn. 
Drost, geb. R'dam 2-3-1638. Gevr. voorgeslacht Hoeck. 

-Drs. P. de Ridders, Jer. Boschlaan 59, 3055 NN Rotterdam. 

ll. VAN DER ENDE/ STOORVOGEL 
Jan van der Ende tr. de Lier 11-5-1755 Jaapje Jans Stoorvogel, ged. de Lier 
27-2-1729, dr. -v. Jan Leendertsz. Stoorvogel en (tr. de Lier 2-6-1726) Martje 
Willems Koning. Gevr. voorgeslachten. 

-L. Gijswijt, Cl. de Vrieselaan 128a, 3021 JX Rotterdam. 

12. OLYMAN / KLOPPER(T) 
Marijze Olyman, geb. H'berg 30-4-1702? tr. R'dam 27-5-1727 Pieter Ariens 
Klopper(t). Zij kan de dr. zijn v. Pieter Jacobse Olyman en Trijntie Claas 
v.d.Willig. Pieter is waarsch. de zn. v. Aart Jacobse Klopper(t) en Aagje 
Pieters Blok. Gaarne bevestiging en nadere gegevens. 

-Drs. P. de Ridders, Jer. Boschlaan 59, 3055 NN Rotterdam. ~ 

13. VAN DIE (VAN DIEJEN) / MUIJZEKAN 
Gerrit Jansz. van Die, wed. v. Willemijna van der Lee, tr.(2) Wateringen 
2-6-1765 Antje Elisabeth Muijzekan, j.d. van Bakkum, graafsch. Lingen. 
Gevr. beider voorgeslacht. 

-L. Gijswijt, Cl. de Vrieselaan 128a, 3021 JX Rotterdam. 

14. v.d. KARRE 
Catrijna v.d. Karre, j.d. van Gouda, Lr. R'dam 23-9-1738 Corn. Groen, geb. 
R'dam 9-6-1715. Wie waren háár voorouders? 

-Drs. P. de Ridders, Jer. Boschlaan 59, 3055 NN Rotterdam. 

15. EIKELENSTAM (EIJKELESTAM) / DE(N) UYL 
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Aart Eikele(n)stam, geb. waarsch. Goverwelle/Hekendorp ca. 1767, begr. Oude
water 23-5-1803, tr. Oudewater 15-9-1782 Willemijntje den Uyl. Gevr. beider 
voorgeslacht en alle gegevens betr. Ei(j)kele(n)stam ongeacht periode/plaats. 

-L. Gijswijt, Cl. de Vrieselaan 128a, 3021 JX Rotterdam. 



27. VERHEIJEN 
Jan Verheijen (ca. 1698-1785), tr. Rotterdam 13-5-1725 Clazijntje Schibaan. 
Ge-vr. herkomst en nadere gegevens omtrent Verheijen. 

-R. Mekke, Lange Hilleweg 158, 3073 BV Rotterdam. 

28. DE GROOT 
Lijsje Ariens de Groot, j.d. v. Rotterdam, tr. (alrl.?) 30-12-1711 Jan Maar
tense Kaase, j.m. v. Gijssen bij ~orinchem. Wie waren haar ouders? 

-Drs. P. de Ridders, Jer. Boschlaan 59, 3055 NN Rotterdam. 

29. MONTAUBAN / DE JONG 
Adriaan Montauban tr. Gorinchem 23-5-1687 Fastin3 d2 Jong. Gevr. gegevens 
omtrent beider ouders en verdere familie. 

-Mw. T. G. Engelsma, Klepperdans 100, 2907 RD Capelle a/d IJssel. 

30. KAMPHORST 
Gevr.: alle geg~vens Owtr.de naam Kamphorst, ongeacht plaats en/of periodP.. 

-J.J. Kamphorst, Vignolastraat 184, 3066 BS Rotterdam. 

31. SNEL/ BOUWMAN 
Arij Snel, overl. Nieuw-Beijerland 13-12-1819, tr. Piershil 5-10-1794 
Maatje Bouwman, overl. Nieuw-Beijerland 11-9-1830. Gevr. plaats en datum 
geboorte en beider voorgeslDcht. 

-E. F. Wittmer, Oldegnarde 946d, 3086 AW Rotterdam. 

32. AW. (AVY) 
Caspar Avé (ook: Cantijn, Avy), ~estersmid, tr. Delfshaven 7-7-1720 
Johanna Blom. Gevr. voorgeslacht Avé. 

-M. C. Avé, Burg. Martenssingel 53, 2806 CM Gouda. 

33. VAN DEN BRANDE / VAN WILLIGEN 
David Abrahamsz van den Brande, ged. Dordrecht 3-1-1663, overl. Kralingen 
1-5-1743, tr. Anna Lammerse van Willigen. Uit dit echtpaar een zoon: 
Abraham, ged. Rotterdam 31-7-1692. Gevr. datum en plaats van huwelijk en 
voorgeslacht van van Willigen. 

-J. van den Brande, St. Jacobstraat 215, 301} DK Rotte~darr. 

34. MIENTJES 
Gevr.: alle gegevens omtr. de naam Mientjes, ongeacht plaats en/of periode. 

-L. Bijl, postbus 24182, 3007 DD Rotterdam. 

35. VAN ROON / DE KNEGT 
Ary Joppe van Roon, geb. Wilsveen, tr. 
Knegt. Gevr; alle beschikbare gegevens 

-Drs. P. de Ridders, Jer. Boschlaan 59, 

H'berg 25-2-1730 Jannetje Dirkse de 
over dit echtpaar. 
3055 NN Rotterdam. 

36. BECKERS 
Engelbert Beckers, tr. Schoonderloo/Delfshaven 8-11-1737 Henderijntje 
Maas, overl. ald. 1777. Gevr. herkomst en voorge&lacht Beckers. 

-B. Mekke, Lange Hilleweg 158, 3073 BV Rotterdam. 

37. GENEALOGISCH ONDERZOEK IN LO~IBARDit EN PERZIË 
Contact gezocht met personen die ervaring hebben met onderzoek 1) in 
Italië (inzonderheid Lombardië) en 2) naar Armeense geslachten uit Ned. 
Oost-Indië. T.a.v. het laatste: het onderzoek loopt vast in het begin van de 
19e eeuw in Bagdad en Bushir~ (Perzië). 

-J. W. Th. M. Bo~zeman, Luchtenburg 91, 3328 AN Dordrecht. 

38. GORCUM (CORCUM) /ETTER/ WACHS 
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Dringend contact gezocht met mensen die bovenstaande familienamen in hun 
onderzoek zijn tegengekomen, in het bijzon<ler wanneer zij betrekking heb
ben op families uit de Pfalz (Dld) die in de achttiende eeuw naar de 
U.S.A. zijn geëmigreerd'. Gezocht wordt nl. plaats van herkomst. 

-L. Gijswijt, Cl. de Vrieselaan 128a, 3021 JX Rotterdam. 


