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Voorwoord 
De eerste nieuwsbrief van 2007 dient zich alweer 
aan. Afgelopen jaar is er weer veel gebeurd. Met 
name is er veel onderzoek in de America 
geweest. 
 
Afgelopen kwartaal kregen we een verzoek van 
ene heer Jake Vannaman uit Kansas(USA) of wij 
misschien wisten of hij familie was van de familie 
Van Namen. Het heeft ons enig zoekwerk 
opgeleverd maar in deze nieuwsbrief kunnen wij u 
alles vertelen over onze zoektocht en de 
uiteindelijke resultaten. 
 
Ook wensen wij u een voorspoedig 2007 toe, 
waarbij u met name genealogische successen 
mag boeken. 
 
Vannaman 
Op 29 september 2006 kregen we een e-mail van 
Jake Vannaman uit Kansas(USA) met de vraag of 
wij meer informatie hadden over de familienaam 
Vannaman en of deze gerelateerd is aan de naam 
Van Namen. Hieronder treft u de mail aan: 

 
Hello, my family and I have always wondered 
where we came from and we can't seem to 
find anyone past the name Isaac Vannaman 
from New Jersey, and from there just many 
children that lead to the Vannamans' in 
Kansas. There are a bunch of us here moreso 
in Western Kansas where my granpa lives. 
His name is Leroy  Vannaman. If you could 
possibly help me link to our beginnings that 
would be great. Thanks... 

 
De bovengenoemde Isaac Vannaman is al vaker 
opgedoken in ons onderzoek en was ons derhalve 
bekend. Deze Isaac Vannaman is geboren op 18 
Feb 1810 in Upper Penns Neck Salem Co, New 
Jersey en is op 28 AUG 1830 in Salem, Salem 
Co, New Jersey gehuwd met Maria 
Burden\Borden geboren op 12 Dec 1810 in Upper 
Penns Neck Salem Co, New Jersey. Ze hadden 
gezamenlijk 12 kinderen. 
 
Deze Isaac Vannaman is op internet te vinden op: 
http://awt.ancestry.com/cgi-

bin/igm.cgi?op=AHN&db=:2403250&id=I5167861
34&ti=5538. Hier wordt ook de naam van zijn 
vader genoemd echter geschreven als Isaac 
VANNEMAN b: 15 Aug 1775 in Racoon Creek, 
Gloucester, NJ. Welke weer voorkomt uit: Isaac 
VAN IMMEN b: 16 Nov 1725 in Racoon Creek, 
Gloucester, NJ. De achternaam is wederom 
anders opgeschreven.  
 
Vervolgens komen wij in aflopende volgorde de 
volgende namen tegen: Garrett VAN JUMME b: 
Abt. 1650 in HOLLAND, Jan Garretson VAN 
JUMME b: in HOLLAND, Jan is naar New Jersey 
verhuist en tot slot Garrett VAN JUMME b: in 
HOLLAND. 
 
Zo ziet u maar een achternaam welke tot op 
zekere hoogte in beginsel gelijkenis vertoont blijkt 
achteraf een totaal andere naam te zijn. 
Bovenstaande informatie wordt tevens bevestigd 
op andere sites: 

"Vanaman Family: 1994 Update - Being a 
Record of All Known Descendants of Three 
Lines of Vanamans Originating in Southern 
New Jersey." Prepared and Published By 
Merwyn R. Buchanan, Sr., Blue Bell, 
Pennsylvania 19422-2117. Library of 
Congress Catalog Number 94-72189. It 
covers the Vanaman family from the 
Netherlands to New Jersey. Some other  
surnames in the book are Budd, Clark, 
Dalbo/Dalbow/Dolbow, Hoffman, Scudder, 
Silver, Smith, and the many different spellings 
of Vanaman, i.e. Van Jumme, Van Immen, 
Vaniman, etc. GV 

 
Uiteraard leef een reactie niet uit: 
 

Wow- that is so wonderful that you have 
investigated so intensely. I am amazed at 
your research abilities. Thank you so much for 
that information, To the best of our knowledge  
that may be the correct lineage however it's 
not for certain sense our name was evidently  
changed near the beginnings in America. I do 
think indeed though that the names you sent  
are probably correct and I am so thankful that 
you took the time to search. 

http://awt.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=AHN&db=:2403250&id=I516786134&ti=5538
http://awt.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=AHN&db=:2403250&id=I516786134&ti=5538
http://awt.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=AHN&db=:2403250&id=I516786134&ti=5538
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I've already told my grandparents and they 
are talking about it with there siblings. We  
are all in awe. Thank you so much and I hope 
to talk with you more. 
 
May God Bless you, 
Jacob Vannaman 

 
Helaas geen afstammelingen van de familie 
gevonden, maar wel een gedeelte van onderzoek 
in Amerika afgesloten. We kunnen nu met aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen 
dat de familie Vannaman in New Jersey geen 
familieverwantschap met de familie Van Namen in 
Nederland vertoont. 
 
Mocht u zelf onderzoek doen naar Amerikaanse 
takken van de familie van Namen in Amerika 
verwar dan niet de afkortingen van New 
Jersey(NJ) met New York(NY) dit voorkomt u veel 
uitzoekwerk. 
 
Vers van de pers 
Een advertentie uit NRC handelsblad van 
zaterdag 27 april 1918 van de gebroeders Van 
Namen uit Zwijndrecht. 
 

 
 
Fotogalerij 
Om een compleet overzicht te krijgen van de 
familie Van Namen is er besloten een fotogalerij 
aan te leggen. Heeft u foto’s van uzelf, kinderen, 
ooms tantes opa’s en oma’s, dan kunt u deze 
naar ons opsturen. Dit kan zowel per post als per 
mail. Indien u niet prijs stelt op publicatie dient u 
dit erbij te vermelden. 

 
Website 
Door aanhoudende problemen bij de hosting 
provider is de website afgelopen maanden 
wederom enkele keren uit de lucht geweest. Op 
dit moment zijn al de problemen opgelost en kunt 
u de site weer volop bezoeken. 
 
De komende tijd zal met name het 
genealogiegedeelte onder handen worden 
genomen, houdt u dit dan ook in de gaten. 
 
Website - Genealogie 
Sinds kort kunt u ook familiedrukwerk op internet 
terugvinden. Mocht u zelf advertenties hebben 
dan stellen wij het zeer op prijs deze te mogen 
ontvangen. 
 
Donaties 
Voor het verrichten van verder onderzoek is de 
vereniging afhankelijk van giften. U gift is fiscaal 
aftrekbaar. Vraag voor meer informatie op bij het 
bestuur. 
 
Het bestuur is de gulle gevers buitengewoon 
dankbaar voor deze bijdragen en ervaart deze als 
een stimulans om met zijn werkzaamheden voort 
te gaan. 
 
Contact 
Heeft u vragen/opmerkingen of suggesties dan 
kunt u ons altijd mailen, bellen of een brief sturen. 
 
Familievereniging Van Namen 
Willemstraat 33 
2316 CR Leiden 
 
Van Namen Foundation 
Willemstraat 33 
2316 CR Leiden 
 
Tel: +31 (0)615692834 
info@vannamen.org 
www.vannamen.org 
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