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SAMENSTELLING BESTUCR AFD. ROTTERDAM E.O. 
samenstelling van het Bestuur van de Afdeling Rotterdam en Omstreken is per 

naart 1990 als volgt: 

Voorzitter: drs. M.R. Doortmont, Postbus 62099, 3002 GB Rotterdam. 
Sekretaris: dhr. R.K. Vennik, Burg. van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam. 
Penningmeester: dhr. E.J. van Rooij, Bachplein 265, 3122 JC Schiedam. 
Redakteur: dhr. L. Gijswijt, Claes de Vrieselaan 128a, 3021 JX Rotterdam. 

Als afgevaardigde c.q. plaatsvervangend afgevaardigde naar de Algemene Leden
vergadering werden de heren E.J. van Rooij en R.K. Vennik benoemd. 

Het bestuur heeft besloten om, in verband met de steeds zwaarder wordende taak van 
deze funktie, het sekretariaat te splitsen. De heer Vennik zal zich als eerste 
sekretaris bezig houden met de algemene korrespondentie, de organisatie van de 
lezingen en het beheer van het archief. 
Voor de funktie van tweede sekretaris kon op de afdelingsvergadering nog geen kandi
daat voorgedragen worden. Het bestuur heeft aan de vergadering toestemming gevraagd 
en gekregen, om deze funktie te laten vervullen door een kandidaat-bestuurslid, die 
op een extra ledenvergadering in mei aan de leden zal worden voorgedragen. 
Sindsdien is mevrouw C. Richel-Hatersel Koning bereid gevonden als tweede sekretaris 
op te treden. Haar taakvervulling zal bestaan in het voeren van de ledenadministratie 
en het verzendklaar maken en verzenden van "1340". 
Korrespondentie dient vanaf heden, gedifferentieerd naar onderwerp, gericht te 
worden aan: 
Algemeen: dhr. R.K. Vennik, adres als boven. 

Adreswijzigingen en -mutaties: Mevr. C. Richel-Hatersel Koning 
Coppelstockstraat 2 
3132 XN Vlaardingen, 
alsmede aan de landelijke administratie: 
Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam. 

Kopy en vragenrubriek 111340 11
: dhr. L. Gijswijt, adres als boven. 

het bestuur 

KWARTIERSTATENBOEK PROMETHEUS X 
Degenen, die in de afgelopen jaren één of meerdere van de negen reeds verschenen 
Kwartierstatenboeken van de genealogische vereniging Prometheus in Delft hebben 
aangeschaft, wijzen wij er op, dat in het najaar het tiende deel in deze reeks zal 
verschijnen. Het ligt in de bedoeling het gehele boek aan aanvullingen en correcties/ 
mutaties op eerder gepubliceerde kwartierstaten te wijden. 
Indien u dus aanvullingen heeft, is er nu nog de mogelijkheid kontakt op te nemen met 
de samensteller van de betreffende kwartierstaat. 
De adressen van de samenstellers vindt u terug in ieder reeds gepubliceerd deel. 
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AGENDA 

8 mei 1990 - dinsdag: BUITENGEWONE AFDELINGSVERGADERING in een zaal van de 
Remonstrantse Kerk, Mathenesserlaan 3 (hoek Westersingel) te Rotterdam, bereik
baar per metro '(station Eendrachtsplein), met buslijn 32 en tramlijnen 4 en 5. 
Aanvang 19.45 uur. De agenda luidt als volgt: 
1. OPENING DOOR DE VOORZITTER. 
2. BESTUURSVERKIEZING. Het afdelingsbestuur draagt mevr. C. Richel-Hatersel Koning 

voor als nieuw bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen zich tot één week voor deze 
vergadering opgeven bij de sekretaris van de afdeling Rotterdam e.o., conform 
Art. 25 en 27 van de Statuten van de N.G.V. 

3. RONDVRAAG. 
4. SLUITING. 
Dit seizoen zal nog één lezing worden georganiseerd. Deze vindt plaats na afloop 
van de buitengewone afdelingsvergadering, eveneens in een zaal van de Remonstrantse 
Kerk. Aanvang om 20.00 uur en, zoals gewoonlijk, is de toegang gratis: 
8 mei 1990 - dinsdag: DHR. M. IJZERMAN, sekretaris van het hoofdbestuur, met een o 
twee-delige lezing over "DE FOTOGRAFIE IN DIENST VAN DE GENEALOGIE" en "ALVA'S RAAD 
VAN BEROERTEN ALS GENEALOGISCHE BRON". Bij deze lezing, die op diverse plaatsen in 
het land reeds met veel enthousiasme is ontvangen, zullen dia's worden vertoond. 

· VERSLAG VAN DE AKTIVITEITEN IN 1989 

Tijdens de jaarvergadering van onze Afdeling op 27 februari jl., die ondanks de 
zware stormen een onverwacht grote belangstelling kende en door 21 leden werd 
bezocht, presenteerde onze penningmeester en waarnem~nd sekretaris het verslag 
van de aktiviteiten in 1989. Er werden in totaal vijf lezingen gehouden en één 
kontaktavond. 
Op 17 januari hield onze voorzitter, drs. M.R. Doortmont een lezing getiteld 
"Nederlanders Overzee" - genealogisch onderzoek in koloniale archieven. De lezing 
werd bezocht door 21 bezoekers. Eerder verscheen een artikel over dit onderwerp 
in het septembernummer in 1988 van "1340" ( pag. 27-28: Genealogisch onderzoek in 
West-Afrika). 
De jaarvergadering met daaraan gekoppeld de kontaktavond werd gehouden op 28 feb. 
en door 14 afdelingsleden bijgewoond. Als eerste werd deze bijeenkomst georgani
seerd in de Remonstrantse Kerk aan de Mathenesserlaan. 
Op 4 april volgde de lezing van de heer P.A. Christiaans van het Centraal Bureau 
voor Genealogie over Indische families. Deze bijeenkomst werd bezocht door 16 be
zoekers. 
De heer A. te Meij hield op 2 mei een lezing over de Verenigde Oostindische Com
pagnie en de genealogie. Vooraf werd uitvoerig aandacht aan dit onderwerp besteed 
in een (dikker) aprilnummer van "1340". Deze lezing werd door 14 bezoekers bijge
woond. 
Na de zomermaanden gaf de heer drs. R.A.M. ter Bogt op 7 november een toelichting 
over het te Gouda gevestigde Streekarchief "Hollands Midden". 17 leden woonden de 
bijeenkomst bij. Deze werd op 11 nov. aangevuld met een bezoek aan dat archief, 
waarvan 15 personen dankbaar gebruik hebben gemaakt. 
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Tenslotte werd door de heer Dr. A.J. Kölker, Provinciaal Archiefinspekteur voor 
Noord-Holland op 12 december gesproken over de openbaarheid van de archieven. 
Hierbij waren 15 bezoekers aanwezig. 
Van het mededelingenblad "1340" verschenen in 1989 weer, zoals gebruikelijk, drie 
nummers. Wel was het aantal pagina's hoger dan in 1988, namelijk 28. 
Het januari nummer besteedde aandacht aan de gebeurtenissen in het jaar 1340, waar
aan ons blad zijn titel dankt; aan de Stichting Federatie Nederlandse Familieorga
nisaties; er werd een oproep van mevrouw Aben-Nederpeld uit Nijmegen geplaatst om 
medewerking bij het inventariseren van de akten van admissie, re-admissie en indem
niteit, en borg- en ontlastbrieven in de Nederlandse Archieven; er werd melding 
gemaakt over de oprichting van de werkgroep "Prae 1600" te Kapelle in Zeeland, met 
daarbij een adreslijst van de archiefdiensten en andere op het gebied van de genea
logie aktieve organisaties in Zeeland. 
Het twaalf pagina's tellende aprilnummer kreeg al gauw de bijnaam "V.O.C.-nummer", 



behalve een artikel van L. Gijswijt "De V.O.C. in vogelvlucht" werd er een uitvoerig 
artikel opgenomen naar aanleiding van de lezing van de heer A.te Meij "Onderzoek naar 
een Dienaar van de V,O.C.", met daarin een inventaris van de 1,6 km lange rij delen 
van het V.O.C.-archief, berustende bij het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. 
Ook werd hierin uitleg gegeven hoe men het beste onderzoek kan toepassen in dit zeer 
uitgebreide archief. Het septembernummer behandelde het laatste gedeelte van de 
genealogie Van der Ende en werd een aanvang genomen met de kwartierstaat Brüning. 
In 1989 werden in de Vragenrubriek 62 vragen geplaatst. 

E.J. v.R./L.G. 

EMIGRATIE NAAR AMERIKA - DE NIEUWE WERELD 
Door de eeuwen heen z1Jn steeds groepen mensen in beweging geweest, op zoek naar 
aantrekkelijker verblijfplaatsen. Daarbij hebben altijd een aantal verschillende 
motieven een rol gespeeld, bijvoorbeeld geloofsvervolging, verminderde werkgelegen
heid en oorlogsgeweld. Daarnaast hebben ook minder dramatische omstandigheden velen 
er toe gebracht hun fortuin elders te zoeken, zoals de Goudkoorts. 

,w ontdekte gebieden, zoals Amerika en Australië, waren in de 18e en 19e eeuw 
b1J uitstek geschikte gebieden om een nieuw leven te beginnen. In dit artikel zal 
voornamelijk de emigratie naar het gebied, wat wij tegenwoordig de Verenigde Staten 
noemen, worden behandeld; ook zullen een aantal mogelijkheden voor genealogisch 
onderzoek naar voren komen. Niet alle zaken die betrekking hebben op dit onderwerp, 
zullen nu de revue passeren, mogelijk komen we later in "1340" hier nog op terug. 

Het is niet precies bekend, hoeveel mensen naar de Amerikaanse koloniën emigreerden 
in de vroege periode, maar het is duidelijk dat hun aantal niet in verhouding staat 
tot de hoeveelheid, die later kwam. 
Bij migratie over de landsgrens heen wordt gesproken van emigratie ten opzichte van 
het land van herkomst en van immigratie ten opzichte van het land van vestiging. 
In de periode v6ór de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten werden de nieuw
komers "kolonisten" genoemd. Het woord "immigrant" was pas na de onafhankelijkheids
verklaring (Declaration of lndepenpence) van 1776 toepasselijk. Er bestond logisch
erwijs een fundamenteel verschil tussen diegenen die zich in een Engelse kolonie 
vestigden en zij die als buitenlander aankwamen in een land met een eigen grondwet. 

Gedurende de 16e eeuw wilde het in Noord-Amerika maar niet tot kolonisatie door 
Europeanen komen. Er gingen wel pelsjagers heen, die handelscontracten met de 
indiaanse bevolking legden. De eerste kolonie die enigszins op gang kwam, was de 
Engelse vestiging in Jamestown in Virginia (1607) waar men zich voornamelijk op 
het verbouwen van tabak en de handel daarvan met Europa, toelegde, 
Dit deel van Amerika had men genoemd naar de Engelse koningin Elisabeth 1, de 
maagdelijke. 
Rond 1620 vestigden zich de eerste kolonisten (Pilgrim Fathers) in het gebied, dat 
v- nu als Massachusetts kennen: New England. 
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De oorspronkelijke bewoners in het noord-oostelijk deel van de Verenigde Staten, 
de indianen, zijn vrijwel geheel verdwenen. Het gebied van de 13 koloniën werd 
vanaf het begin verkozen boven andere delen van de kust. De Hollanders, die zich 
bij het begin van de eerste Britse immigratiegolf reeds in gebieden als New York 
en Pennsylvania bevonden, hebben niet meer invloed achtergelaten dan wat woorden, 
plaatsnamen en sporadisch wat typisch Hollandse bouwvormen. De streng protestantse 
Engelsen, Schotten en leren die zich in de 17e eeuw vestigden, waren harde werkers 
zonder enige culturele fantasie; de immigranten uit het Rijnland (voornamelijk de 
Pfalz en Westfalen) waren daarentegen wel spaarzaam en bekrompen, maar ook vrien
delijk en haalden cultureel een hoger peil. Door hard werken wisten ze in hun 
Nieuwe Land een hoge produktie in de landbouw te behalen. Het gebied waar ze zich 
voornamelijk vestigden, wordt nu nog Pennsylvania Dutch genoemd. Dutch is hier een 
verbastering van het duitstalige "Deutsch", of van het nederlandse woord "Duits". 
Toch bevindt zich 1n het centrum van dit gebied nog de plaats New Holland. 

Onder léiding van de ingehuurde engelsman Henry Hudson vestigden de eerste Hollan
ders zich in 1609 in het tegenwoordige New York. Hij voer de later naar hem genoem
de rivier op en stichtte Port Orange, het latere Albany. De opzet was dat hij de 
pelsjagers zou beschermen tegen de indianen. 
In 1621 werd de West-Indische Compagnie opgericht en zij kreeg het alleenrecht 
voor de handel in dit gebied. In 1626 ruilde Peter Minuit het eilandje Manhattan 
met de indianen voor wat goederen ter waarde van ca. $ 24. Daar vestigde hij een 
klein handelscentrum genaamd Nieuw-Amsterdam. 
Langs het gebied van de Hudsonrivier dreven de Hollanders handel met de indianen, 
men ruilde dierenhuiden tegen vuurwapens. In 1664 vernietigde een Engelse vloot 
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onder leiding van de Hertog van York de schepen van de Hollanders en werd de kolonie 
zonder moeite onderworpen. Nieuw-Amsterdam heette vanaf dat moment New York. 

Bij de herroeping van het Edict van Nantes in 1685 verlieten vele Franse hugenoten 
huis en haard liever dan hun geloof op te geven. Zij vluchtten naar bijvoorbeeld 
Nederland, Zwitserland, de Pfalz en Engeland. In hetzelfde jaar werd de katholieke 
Jacobus Il koning van Engeland. Toen drie jaar later verschillende maatregelen 
werden afgekondigd ten gunste van het katholieke geloof, en Lodewijk XIV de Pfalz 
binnenviel -alom grote verwoestingen aanrichtend- vluchtten velen weer voor de 
gewelddadigheden. Een groot aantal, de puriteinen, verlieten Engeland en trokken 
naar Amerika; in 1690 groeide het inwonertal van Philadelphia (= broederliefde) 
tot 4000, slechts zeven jaar nadat de vestiging gesticht was. Daarmee was Wet na 
Boston (7000) de tweede stad geworden van de Amerikaanse koloniën. 

De spectaculaire groei van Philadelphia kwam echter niet alleen voort uit ontevreden 
geloofsvervolgden uit Engeland. 
Ene William Penn (1644-1718) erfde van zijn vader een vordering van E 16000 op de 
Engelse koning. Ter aflossing daarvan bood Charles II hem een groot gebied in de 

fikaanse koloniän aan: Pennsylvania, genoemd door de Engelse koning naar de 
er van de stichter -Admiraal Penn. Hij nam dit aanbod maar al te graag aan. 

Hij was oprichter van de Orde van de Quakers, een geloofsbeweging die een vroom en 
geweldloos leven nastreefde en de naastenliefde letterlijk in praktijk bracht. 
Afwijkend als ieder ander geloof dan het katholieke in het toenmalige Engeland was, 
werden ook zij vervolgd. William Penn zag nu de kans om zijn geloofsgenoten een 
veilige uitwijkplaats te verschaffen. Hij wilde een heilig experiment uitvoeren, een 
staat die geregeerd werd naar de gedachtengang van de Quakers. Op den duur vervaagde 
dit visioen, maar Pennsylvania werd wel de staat waar, zoals in geen enkel andere, 
zoveel verschillende religies werden getolereerd. Ook de indianen hadden het er best 
naar hun zin, zij werden er niet verdreven, Penn sloot verdragen met hen en hield 
zich ook aan de afspraken. 
Toen gebleken was dat zich in Duitsland dezelfde geloofsproblemen als in Engeland 

Wapen van de staat Pennsylvania 

voordeden, ging William Penn persoonlijk naar het Rijnland om in het Duits ver
taalde pamfletten te verspreiden over de vrijheden in zijn Pennsylvania. Dit sloeg 
aan onder de door vervolgingen geteisterde bevolking. Alles was beter dan daar te 
blijven, en een verse start in de Nieuwe Wereld werd onweerstaanbaar, hoewel de 
lange reis naar Amerika nog meer beladen was met moeilijkheden en ontberingen. 
Voor het grootste deel arme boeren passeerden ontelbare tolheffingen en grensover
gangen, eerst naar Rotterdam en in mindere mate naar Amsterdam, daarna via Engeland 
naar Amerika. Bij iedere stop troffen ze oplichters en afpersers aan. Soms mocht 
men (bij gebrek aan gelden of goederen) aan boord in ruil voor het voorrecht hen 
als gecontracteerde knecht te verkopen na aankomst. De schepen die hen over de 
oceaan moesten brengen werden maar al te vaak "coffin-ships" genoemd: doodskist
schepen. Ze waren volkomen ongeschikt voor de lange reis, ongezond en overvol, 
Vaak werden ze maandenlang op de oceaan opgehouden, wachtend op gunstige wind. 
Soms vonden gewelddadigheden plaats aan boord. Toen één zo'n schip, de "Loving 
Unity", afkomstig uit Rotterdam, in Boston arriveerde, ontdekten de autoriteiten dat 
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de helft van de 142 passagiers tijdens de reis overleden was, en dat de andere helft 
monsterlijk geterroriseerd was door een wrede kapitein en bemanning. 

Na aankomst vergoedde het Nieuwe Land echter veel; alleen de goede berichten bereik
ten de in Europa achtergebleven families en spoedig volgden anderen. 
Vooral in het tijdsbestek tussen 1600 en 1800 zijn grote aantallen via Rotterdam 
en Cowes naar Amerika getrokken. Velen daarvan waren Duitsers, de rest voornamelijk 
Hollanders en Fransen. Voorts vertrokken er ook schepen uit Bremen en Lissabon, in 
de 19e eeuw kwamen daar nog Liverpool, Antwerpen en Hamburg bij. 

Verenigde Staten Periode 1600 - 1790 

1600 - 1700 500.000 kolonisten Britten + Ieren 

1700 - 1800 1. 500.000 kolonisten 
Duitsers 
Hollanders 

1800 - 1900 30.000.000 immigranten Fransen 
Skandinav. + overigen 

Op 24 juli 1683 zeilde de Concord met 13 Duitse families naar Amerika. 
Zij arriveerden in Phi lade lphia op 6 oktob<:?1· 1683 t?n koi:hten land in 
Pennsylvania, 1111 bekend als Germantown, 
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volgende werk raadplegen: 

"Passenger and Immigration Lists Index, Vol. I, II, III; and Supplements 1983 
and 1987", samengesteld door P. William Filby en Mary K. Meyer, gepubliceerd 
door de Gale Research Company in Detroit (MI), USA. 

Dit werk is bij het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag ter inzage beschik
baar. Het bevat een alfabetische lijst op achternamen gerangschikt met daarachter 
in volgorde vermeld: -Voornaam (-namen) 

-Leeftijd (indien bekend) 
-Plaats van aankomst in Amerika 
-Jaar van aankomst 
-Codecijfer, korresponderend met de publikatie waaruit de 

gegevens zijn ontleend 
-Paginacijfer 

Overigens ZlJn hierin ook vermeldingen opgenomen van voor en na de 18e eeuw. Aange
zien de hoeveelheid immigranten in vooral de 19e eeuw niet in verhouding staat tot 
het veel geringere aantal in de eeuwen daarvoor, zullen de gegevens over het tijds-, 
bestek tussen 1800-1900 (nog) zeer onvolledig zijn. De supplementen die in 1983 e 
1987 gepubliceerd werden, hebben hier echter al enigszins verandering in gebracht, 
aangezien zij hoofdzakelijk deze periode behandelen. 

150 9041 

32 9296 

Pa., 1775 

1773 1201 

9041 p711 
773 7820 

a, Pa., 1749 

5 9296 p61 

Geistler, Johannes n.a.; Philadclphia, Pa., 1754 9041 
p645 

Geistley, Moritz n.a.; Philadclphia, Pa., 1838 9296 p72 
Gei.stweit, Catb o.a.; Tcxas, 1853 2504 p72 
Geistweit, Johannes o.a.; Philadelphia, Pa., 1751 '71120 
p260 

Geistweit, Johannes n.a.; Philadelphia, Pa., 1751 9041 
p467 

Geistweit, Johannes o.a.; Phi)adclphia, Pa., 1773 7820 
p413 

Geistweit, Johannes n.a.; Philadelphia, Pa., 1773 9041 
p755 

Geistweit, Wilhmc n.a.; Tcxas, J 853 2504 p72 
Geiszler, Johann Hcinrich n.a.; Carolina and/or 
Pennsylvania, 1709 3233 p44 

Geiszler, Johann Hcinrich n.a.; No port mentioned 

plOO 
Gelapy, Mathew 2 
plOO 

Geleaener, Johann 
p375 

Geleaener, Mannes 
p710 

Geley, P J n.a.; Phil 
Gel.hardt, Israel n.a. 
Gelhaus, Arnold n. 
Gelbmann, J G o.a.; 
Gelibrand, Andrcw 
p475 

GeUbrand, Andrcw 
p37 

Gelinder, Hans 

Bij dit artikel vindt u een gedeelte van een pagina uit de "Passenger and Immigra
tion Lists Index", als voorbeeld van de opzet van dit werk. Aan de hand van de ver
meldingen betreffende Johannes Geistweit (in 1751 aangekomen) laat ik u de volgen 
handelwijze zien: 
Van deze Johannes Geistweit zijn twee vermeldingen opgenomen, in beide wordt zijn 
leeftijd niet vermeld (n.a. = no age= leeftijd onbekend), wel de plaats van aan
komst. Achter het jaartal (1751) staat kursief vetgedrukt het codecijfer van de 
betreffende publikatie vermeld: in het eerste geval 7820. Voorin de "Passenger and 
Immigration Lists Index" is een mutatielijst opgenomen, waarin terug te vinden is 
om welke publikatie het gaat; in dit geval zoekt men de code 7820 op en vindt daarbij 
vermeld: "A Collection of 30.000 Names of Immigrants in Pennsylvania from 1727-1776, 
by Prof. Israel Daniel Rupp (Leipzig: Degener & Co. 1931; Reprint Baltimore Genealo
gical Publishing Co. Ine. 1965 (Lancour 144))". Dit boek bevindt zich eveneens op 
het C.B.G. en üa dit ter inzage opgevraagd te hebben, kan men op de desbetreffende 
pagina (p260) de komplete passagierslijst terugvinden, inklusief vermelding van de 
dag van aankomst, de naam van het schip, en dergelijke. Van deze pagina is hierbij 
eveneens een afbeelding opgenomen. 
Jammer genoeg is hierbij niet de plaats van herkomst van elke passagier individueel 
vermeld. Deze publikatie leent zich slechts uitstekend om de exacte datum van aan
komst en aanvullende i~formatie terug te vinden, en om te zien welke mede-passagiers 
vermeld zijn. Dit laatste kan vereenvoudigend werken bij het terugvinden van de 
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plaats van herkomst in Europa; men zal dan niet alleen op de gezochte naam moeten 
letten, maar op elke in de passagierslijst genoemde naam. Immers, de mogelijkheid is 
altijd aanwezig, dat gezinnen die elkaar al langer kenden (bijv. buren, neven e.d.) 
gezamenlijk de reis naar Amerika ondernamen. Dit is van belang, wanneer er in de 
plaats van vertrek geen vermelding daarvan heeft plaatsgevonden. In de 18e eeuw 
en daarvoor was het niet gebruikelijk (vooral in Duitsland) om in de kerkboeken aan 
te tekenen, wanneer iemand naar een ander land emigreerde. 

Bovenaan de passagierslijst staat wel vermeld, waar het schip vandaan kwam, het 
merendeel (zoals ook in dit voorbeeld) was afkomstig uit Rotterdam, met daarbij de 
vermelding "last from Cowes". In de haven van deze plaats, gelegen op het ~iland 
Wight onder Engeland, werd de laatste mogelijkheid tot inslaan van proviand en het 
uitvoeren van reparaties aan het schip benut, alvorens de lange reis over de oceaan 
werd aangevangen. Behalve de exacte datum van aankomst en de naam van het schip, wordt 
men dus niet veel wijzer van de publikatie van Prof. Rupp. 
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1 Johannes Hein, William M:iltsberger, • 
Anthnni W~innert, Jol,on 11,·inrich Y cttn, 
0hrob lletzcl, Johnn Fri,~lerich Gettner, 

Johannes Henricb, Johan Cour•J Kroger,• Jnl1:11111cs W~. Johnn llcrnl1Mt Bent( 
Johanoea Orth, Johannes Becker, Michael \\' enncrt, • Johann GellrJ: Seckel. 

1 t 
v .1entiu lt'ey, Johann <.ieorg Henrieh, Aclam \\'c1!'<'r, Joh,n A lexaudtr Schüti, 
Jobannea Lappe, Johannes Reint&, .Mottheua Lippotb, Johan Ludwii: Klein, 
Andreu Grata, Johan Henrich Heym, J. Conrnd Koch, Johan <.:onrod Wuileweber, 

! \ .-\othonius Scemiscb, Johan Jost Gienibach, Johannes M•nderbacb, ! 
Conrad Christian,? Johann Daniel Holf=n, Johan Christ. Zimmcrman. 

1 Johannes ~IUllcr, Johan llenrich Kochling, 1 ; 

.1 
J.lCOb Eberh,rt, Jvhan Heorich (hing,• Jacob Pool, IPuhl),• Johan llrnrich (lrei"9, 1: Phili pp Thomas, Johann Jlenrich lfartman, Johannes r.reia, Johan Philip A11horn, Philipp llcu, Johaoo G"-o~Decker, Henrich Gerhart, J. Henry Tillman, t 11 
Ludwig Gl,~i:s.-;iugcr, Joh•o Jacob otfheints., Johanu<'l! Schüu, Johnnn Peter Schanff', ! ! 
Johannes \V,•rbung, Johan lleoricb Eb.:s, 7 Nicolas Rey bolt,• Johan fückel Weber, Oeorg ~rraut.. Joh. Henry Mauerbacb,• Johannes Jluseh, J obannes Peter Heuse!, Jacob Fei;ert, Joh. Heorich Nicodem111, Johmnnea Me,·er, Johnnnes En!?elbert!i Juog, M..uheie Huuolt, Johan JOl4 Orio!?, llliehnel Lauffer, J. Jost Walter,• 
Wilhelm Huuolt, Philip Heurich Nöll, J. Michael L1111trer, J. Fri~derich Shreibcr,• 1 J .cob Schautr, • Johan Martin Bender, Johannes \" r.uer, J. H~nry Shmiu,• ' ' Siwon Luu).(, .Johan Mich•d Wieg, J obannes a-:, Ie, Johnn l'hilip I< rum, Johannes Shrout, • Johan D•niel Wiii, Johannes Beer, Philip Henry Sholtz,• 
Ba!tzer Kemder. * Jobi,n Ad~m Scluoidt, Paulus Granin11er, Johan ,Jacob Gonderman, Henry Matheas, Johan Friederich Pcrlet, Jobnnnee Ilc>rnbert-, Hans Jacob ?tlüller, Nicolalllt Stohi, l\lartin Chril!IIOpb Rcider, ., ... Johannes Dnktr, • Johan M iebel N iech,? Joh•nnes Benrz, Johannes Kristmann. ., 
Hao ~fartin Schel'!, Johannes Molsaberirer, 

llalth:u, Gr,"-•mann, Joh•o Chri~rian Baum, 
MntheÎ! Lutz. Johan Christian Benner, J•cob Heinbcri;er, Friederich Klarwein, !· Joh. Engl. C'ünnd, Johan Chriatian Leidtorff", Wollgan~ Rüttichell. Job. Cbrutoph Georgey, Johannes Gei!tweit, Joh. Phil. Daniel Pfeiffer, 1 Jóh•un Gco~ Scl111cck, Fried. Wilhelm Herman, Job. Georg ChrÎl!t Oeorg Andreu Corle,• J~li•n Philip Eyst.:r, Job. Wilhelm Wcionndt, Johann Tliomu,• Hern,. Adolph Schohpenmeytr. ( C>:1par I<alckglus:,cr, • JohQn Jacob rn,blcr, 

Il cnrich Kalck!!lu:,.,;er, J. verbart Zimmerman, 
Andree• Sttyger,• Johan Henrieb Buc Pr, 

Geur,: IIcnri.-11 Sulinus, Johnn Henrich Adam, 
F.verhart Thomas: Johann Egidus Hecker, 
Henry Zimmerman,• Johann Christian Schmidt, l Johann Wilhdm Weyman, Jllh. Oerhurt Schuhmachcr, Jo!t Henrt,• Johann Heorich Schmidt, ll;,n, )lichacl llcrzo" Joh. Wilhelm Cromberz. 

11:wa Üt!01·g :3chmitt~,: Joh. Wilhelm Bodcohèimcr. '· 
Joh. Phil..Seeberger, Johan Heory Reinbart,• 

1 

Job. Ebert Steyner,• Johannes Henrieh Peifrer, 
Joh. Engel Bucher, Joh. Peter Flick, 

' 
1 

168) Sept. 23, 1751. Ship ~eptune, Jamea Wier. Capuin. 
Christian Schmidt, Joh. Philip Flick, 
ChrÎ!tian Haffer, Johan lllartin Flic~, !;om Rotterdam. la~~ from C..wes.--15--1 p:weogers. ,Johannes Wilhelm Seyn, Joh. Chrisrion 7.immermao, 

,} E,01. ~3. 1 i51. '2:c:biff 9lrptnn, Ga\>itt1in :)t1mfl ffiirr, \>an Johan Phillippue llöhmer, Guloch Paul .flick. 
91ottrrot1ne iibrr (ion,te.-1.>l 91rijrn~r. Johan Wilhelm Böbmer, 

'-------- --· ....... ... .... 

Andere, veelvuldig in de "Passenger and Immigration Lists Index" vermelde publikaties 
zijn o.a.: 
- no. 1804: Egle, William Henry, editor, "Names of Foreigners who Took the Oath of 

Allegiance to the Province and State of Pennsylvania 1727-1775 with the 
Foreign Arrivals of 1786-1808". Pennsylvania Archives Series 2, Vol. 17, 
Harrisburg, Pa.: E.K. Meyers 1890, Reprint Baltimore, Genealogical 
Publishing Co. Ine. 1967. 

- no. 9041: Strassburger, Ralph Beaver, "Pennsylvania German Pioneers: a Publication 
of the Original Lists of Arrivals in the Port of Philadelphia 1727-1808", 
Edited by William John Hinke, Vol. I; Reprint Baltimore, Genealogical 
Publishing Co. Ine. 1964 (Lancour 146). 

Deze publikaties zijn echter niet in het bezit van het C.B.G. en daarom moeilijk in 
Nederland te raadplegen. 
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First Census of the United States of 1790 
Een vervolg op het onderzoek in de passagierslijsten is logischerwijs de gegevens 
na te gaan, die te vinden zijn in de volkstellingen in Amerika. Deze werden vanaf 
1790 iedere tien jaar gehouden, de eerste werd een aantal jaren geleden in boekvorm 
gepubliceerd. Deze is per deel per staat ingedeeld, iedere staat is op zijn beurt 
ingedeeld per "County". Dit laatste is vergelijkbaar met onze provincie. Een 
county is weer verder opgedeeld per plaats (town, township or rest of county). 
Achterin ieder deel bevindt zich een alfabetische index op familienamen. Wanneer 
men deze index raadpleegt, dient men zich er van bewust te zijn, dat sommige namen 
verengelst werden; de naam Van den Broek, die men geneigd zal zijn onder de 11B11 te 
zoeken, kan zo gemakkelijk onder de "V" staan : Vanderbruke" of iets derge-lijks. 
Wees dus op uw hoede; ondergetekende vond als variant van de naam "Geistweit" 1n 
de "First Census" van 1790 de naam gespeld als "Keiswhite". 
De delen van de staten New York en Pennsylvania, en van nog een aantal andere staten, 
bevinden zich eveneens op het C.B.G. Zoals reeds eerder vermeld, komen we mogelijk 
een volgende keer in 111340 11 terug op het onderwerp "emigratie naar Amerika". L.G. 

OPROEP INVENTARISATIE ADMISSIE, INDEMNITEIT, ETC. 

Mevrouw H.M. Aberi-Nederpeld, Malvert 2416, 6538 AP Nijmegen, verzoekt ons het vol
gende bekènd te maken: 
akten van admissie, re-admissie en indemniteit, en borg- en ontlastbrieven; een 
ieder die kennis draagt van de plaats waar deze archiefbestanden zich bevinden en 
de wijze waarop deze eventueel toegankelijk zijn gemaakt (indices, microfilms enz.) 
wordt vriendelijk verzocht zich met haar in verbinding te stellen. 
Met hartelijke dank voor uw medewerking! 

OUD ARCHIEF ROTTERDAM 
Inv. nr. 
1003-
1004 

1005-
1006 

1007 

1008 

1014 

1015-
1019 

1041-
1043 

1208 

1209 

1210 
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Registers van personen aan wie door burgemeesteren een akte van indemni
teit verstrekt is (1743-1812). 
1003: 1743-1775 met eigentijdse index op achternamen 
1004: 1776-1812 

Vervallen en niet afgehaalde akten van indemniteit en van poorterschap 
(1720-1824). 
1005: 1720-1821 
1006: 1776-1824 

Elders afgegeven akten van indemniteit (1765-1811). 

Ingekomen stukken van stads- en ambachtsbesturen, waarbij zij verklaren 
geen akten van indemniteit af te geven, noch deze te accepteren 
0755-1803). 

Register van voorwaardelijk tot .inwoner toegelaten personen, "provisionel~ 
admissies" (1698-1811). 

Registers van definitief tot inwoner toegelaten personen "finale admissies" 
(1698-1812). 

Registers van personen aan wie door burgemeester en wethouders etc. een 
paspoort is verstrekt (1745-1809 -1792/93 met bijlagen-). 

Stukken betreffende de registratie en admissie van emigranten hier te 
lande in het algemeen en Rotterdam 1n het bijzonder (1792-1794). 

Naamlijst van voornamelijk Franse en Belgische emigranten, met bijlagen, 
(1792-1794). 

Attesten van de z.g. Franse commissarissen, afgegeven voor emigranten met 
het oog op de stedelijke verblijfsvergunningen, en akten houdende voor
lopige admissie, met aantekeningen in dorso over het vertrek van de 
betrokkenen (1793-94). L.G. 
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Rotterdam 

1990 
Op 27 juni a.s. viert Rotterdam het feit, dat 650 jaar geleden stadsrechten werden 
verleend door graaf Willem IV van Holland en Henegouwen. Ter gelegenheid daarvan 
voor de derde maal een tekening van de hand van Robert van der Kroft. Deze en de 
voorgaande illustraties werden geheel belangeloos door hem beschikbaar gesteld ter 
publikatie in ons blad. De vorige tekeningen vindt u terug op de bladzijden 49 en 
59. In een aantal boutiques in het centrum van Rotterdam zijn deze tekeningen op 
T-shirts afgedrukt verkrijgbaar. Een aardige tip voor de komende zomer! 

19 mei t/m 21 oktober 1990: TENTOONSTELLING "MANIFESTATIE STADSTIMMEREN". 
Deze manifestatie wordt gevormd door een grote publiekstentoonstelling over 
de stedelijke ontwikkeling van Rotterdam vanaf 1340 tot heden. Centraal daarin 
staat de dynamische stad, die toont waar die verandering uit voortkomt en laat 
de krachten zien die de stad bepaald hebben, welke ook in de toekomst bepalend 
zullen zijn. 
Lokatie: Voormalig Holland-Amerika-Lijn-Gebouw aan de Wilhelminakade. 

Red. 

ABONNEMENTEN "1340" 

LPqen van de N.G.V. buiten de afdeling Rotterdam e.o. en andere belangstellenden 
;en wij er op dat de mogelijkheid bestaat om zich op ons mededelingenblad te 

a nneren. Daarvoor dient men zich schriftelijk op te geven bij de penningmeester 
van de afdeling Rotterdam e.o., de heer E.J. van Rooij, Bachplein 265 te 
3122 JC Schiedam. Een abonnement kost f 5.- per jaar, inklusief verzendkosten; 
wanneer u zich in een lopend kalenderjaar abonneert, ontvangt u de reeds in dat 
jaar verschenen nummers erbij. Het abonnementsgeld dient vooraf te worden voldaan 
op gironummer 5246157 t.n.v. de bovenvermelde penningmeester. 
Van eerder verschenen nummers van "1340" blijven exemplaren verkrijgbaar. Deze zijn 
ook los te bestellen bij onze penningmeester. De prijzen daarvan, exclusief de ver
zendkosten, zijn: 

- sept. 1987 ( 4 pag. ) f 0.75 - april 1989 / V.0.C. nummer 
- jan. 1988 ( 8 pag. ) f 1.- (12 pag. ) f 1. 75 
- april 1988 ( 8 pag. ) f 1.- - sept. 1989 ( 8 pag. ) f 
- sept. 1988 ( 8 pag. ) f 1.- - jan. 1990 ( 4 pag. ) f 
- jan. 1989 ( 8 pag. ) f 1.- - febr. 1990 ( 8 pag. ) f 

Verzendkosten voor exemplaren van 4 en 8 pagina's bedragen f 0.65. 

1.-
0. 75 
1.-

Leden van de N.G.v., die binnen de afdeling Rotterdam e.o. woonachtig zijn, ontvangen 
"1340" gratis. 

Red. 
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VRAGEN 

87. GILDNER 
Francis Gildner, gehuwd met Catherine Weber, immigreren in Pennsylvania (USA) 
vanuit Rotterdam in 1738. Gevraagd: geboorte, ouders, huwelijk en herkomst. 

-M.L. Hilgert, 1225 Nord Avenue, Apt.45, Chico CA 95926, USA. 

88. HARTGERINK / WALCH / TYLER / NICE 
Jan Simon Hartgerink, geb. Haarlemmerliede 10 maart 1886, is op 9 februari 
1907 met het schip de Noordam vertrokken naar Canada. Waarschijnlijk heeft 
hij in de staat Saskatchewan gewoond. In 1924 is hij teruggekomen naar Neder
land. Gezocht worden zijn twee zoons, die in Canada achtergebleven zijn. 

Hendrik Jan Hartgerink, geb. Haarlemmerliede 3 jan. 1889 is ook op 9 febr. 
1907 met het schip de Noordam naar Canada vertrokken, maar is uiteindelijk 
gevestigd in Baker in de staat Oregon, USA. Hij is hier in 1951 overleden. 
Zijn echtgenote heette Marge ...... . 
Hij had twee dochters en een stiefzoon: 
1. Lilian Walch, gehuwd met Michael Walch, zij is overleden op 6 jan. 1968 ,-

in Jackson, Oregon. 
2. J.A. Tyler, woonde (woont?) in Salt Lake City, Utah (adres onbekend) 
3, Leo Nice of Hillsboro was een stiefzoon (adres onbekend). 
Contact gezocht met deze drie personen of hun nakomelingen. 

Verder is alle informatie in relatie tot de familienaam Hartgerink uit 
Amerika/Canada welkom. 

-P.J.H. Hartgerink, Poldermolenweg 49, 1333 AZ Almere-Buiten. 

89. GORCKUM 
Wilhelm Gorckum, geb. Europa ca. 1706, timmerman, tr. in Europa ca. 1733 
Sophia Catherine N.N., geb. ca. 1710. Kinderen: 1. John Henry, geb. Europa ca. 
1735; 2. Wilhelm, geb. Europa ca. 1738, tr. 1775 Catherine Reinhardt; 
3. Anna Maria, geb. Europa ca. 1741; 4. John George, geb. Europa ca. 1744; 
5. John, geb. Europa ca. 1746, gest. 1772, tr. ca. 1770 Mary Elizabeth Franklin; 
6. George Henry, geb. Europa ca. 1750, tr. 16-9-1777 Elizabeth Collicot; 
7. Joanna, geb. Europa 1752; 8. Christopher Adam, ged. Lunenberg (Nova Scotia, 
USA) 23-7-1754; 9. Gotlieb Edward, ged. Lunenberg 18-3-1757; 10. John Peter, 
ged. Lunenberg 24-11-1760, gest. ca. 1813, tr. 1783 Elizabeth Margaret Gerhardt. 
Wilhelm Gorkum arriveerde in Nova Scotia 1752 met het schip The Pearl, werd 
vermeld als zijnde afkomstig van Westhofen, Palatinate (d.i. de Pfalz). 
De naam doet echter een Hollandse afkomst vermoeden. 

-Robert T. Drake, 9788 North Canyon Rd, Pleasant Grove, UT 84062, USA. 

90. ETTER (ZWITSERLAND) 
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Kontakt gezocht met mensen die regelmatig onderzoek verrichten in Zwitserse ar
chieven, in het bijzonder in de Kantons Fribourg en Aarau. Gezocht wordt het 
voorgeslacht van: Johannes Etter, ged. Kerzers (Fribourg) 28-3-1680, gest. 
Donegal in Lancaster Co., Penns., USA ca. 1740, hij tr. ca. 1710 Anna Sigrist, 
geb. ca. 1691 Rümlisberg (Aargau). Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen 
geboren: 1. Anna Katharina, ged. Kirchenthurnen (bern, Zwitserl.) 25-12-1711; 
2. Daniel, ged. K'th. 15-3-1713; 3. Johannes, ged. K'th. 25-3-1714, gest. ald. 
ca. juli 1723; 4. Peter, ged. K'th. 21-4-1715, gest. Halifax (Nova Scotia) in 
juni 1794, tr. Philadelphia (USA) ca. 1745 Margaret Rosina N.N.; 5. Katharina, 
ged. K'th. 23-8-1716; 6. Gerhard, ged. K'th. 27-1-1718, gest. Wytheville, VA, 
26-4-1783; 7. Rosina, ged. K'th. 7-5-1719; 8. Susanna, ged. K'th. 25-1-1722; 
9. Johannes, ged. Münchenbuchsee (Bern) 18-7-1723; 10. Samuel, ged. M'buchsee 
15-10-1724. 

-Robert T. Drake, 9788 North Canyon Rd., Pleasant Grove, UT 84062, USA. 
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