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Wat bevat de Nieuwsbrief?
De Nieuwsbrief geeft informatie over de familie Van Wieringen met name over de
geschiedens van de familie.
De Nieuwsbrief omvat enkele rubrieken met name:

Afbeelding van het wapen
van Gijsbert Pietersz van
Wieringen (1669-1696)
uit een manuscript van
Jan van Wieringen (16381719).

-

Aanvullingen op de twee boeken over de Van Wieringens

-

Nieuws over de huidige Van Wieringens

-

Links

-

Aangeboden op Marktplaats enz

-

Heraldiek Van Wieringen

Een belangrijke rubriek in de Nieuwsbrief is de rubriek Aanvullingen op de twee boeken
over de Van Wieringens. Deze zijn:
Theo van der Poel (2003). Wyerings Erfgoet. Roelofarendsveen: Drukkerij Bakker.
P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen (2005). Van Wieringen in Rijnland. Schoorl: Pirola
Uitgeverij.

Over de geschiedenis van de Van Wieringens zijn in 2003 en 2005 twee boeken
verschenen. Theo van der Poel publiceerde in 2003 zijn boek Wyerings Erfgoet waarin de
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Aalsmeerse Van Wieringens worden behandeld. Deze Aalsmeerse familie begint met
Willem Claesz en diens zoon Wiering (Quirijn, Quirijng) Willemsz geboren rond 1515 te
Aalsmeer.
De in dit boek behandelde Aalsmeerse familie is ‘het oude geloof’ trouw gebleven. Ze is
dus niet meegegaan met de Reformatie. De familie concentreerde zich op het agrarisch
bedrijf, dat deed ze met succes getuige de welstand die ze bijvoorbeeld in Hoogmade in de
18de en 19de eeuw bereikte. De in dit boek behandelde Van Wieringens komen vooral voor
in een beperkt aantal plaatsen in Rijnland en in de 20ste eeuw vonden emigraties plaats
naar Jordanië, de Verenigde Staten en Canada.
In het boek Van Wieringen in Rijnland van Paul Meijer en Fons van Wieringen worden
de Van Wieringens behandeld die afkomstig zijn uit Aarlanderveen-Nieuwkoop en daar
terug gaan tot omstreeks 1500. In het boek komen de Aarlanderveense-Nieuwkoopse
families nagenoeg volledig aan bod met inbegrip van takken in landen als de Verenigde
Staten, Zuid-Afrika en Indonesië (Nederlands-Indië). Daarnaast wordt de uitgestorven
familie Van Wieringen uit Woerden behandeld, deze familie voerde hetzelfde wapen in
dezelfde periode (17de /18de eeuw) als één van de Aarlanderveense-Nieuwkoopse
families.
Aanvulling Wyerings Erfgoet, pag. 196-197.
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Aanvulling Wyeringhs Erfgoet, pag. 267-268.

Bidprentjes voor de zussen
- Johanna Cornelia van Wieringen, pag. 267, (geb. 25-12-1848, overl. Vinkeveen 14-41872) en
- Cornelia van Wieringen, pag. 268, (geb. 25-12-1855, overl. Hazerswoude 22-7-1866).

Aanvulling Wyeringhs Erfgoet, pag. 167.
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Aanvulling Van Wieringen in Rijnland, pag. 207.
De hofstede, later buitenplaats, Otterspoor heeft gelegen op de oostelijke oever van de
Vecht, ten noorden van Maarssen-dorp. Otterspoor werd gebouwd in 1643 als eenvoudige
boerenhofstede. Tussen 1654 en 1719 is de hofstede verbouwd tot een buitenplaats. In
1712 wordt het goed door de erfgenamen van Mattheus van Wieringen (1647-1711)
verkocht aan Jacob van Lennep. Een afbeelding zien we in ‘De zegepraalende Vecht,
vertoonende verscheidene gesichten van lustplaatsen, heeren huysen en dorpen,
beginnende van Uitrecht en met Muyden besluytende’ uit 1719.
Rond 1870 is Otterspoor afgebroken. Alleen het toegangshek, in barokstijl gebouwd
tussen 1720 en 1730, met daarop twee zandstenen vazen, is bewaard gebleven.

Het nog bestaande toegangshek van
Otterspoor bij Maarssen (2006).

Aanvulling Van Wieringen in Rijnland, pag. 465 e.v.
VIm. Arien (Adriaen) Heijndricksz van Wiering(h)en, ged. Nieuwkoop 17-2-1639,
procureur te Nieuwkoop (1664), schout van Harmelen, Haanwijk en Harmelerweert
(1664-1679), pachter van imposten te Gouda (1673), pachter van ’t gemaal te Willeskop
(1674), tapnering te Harmelen (1675), secretaris van Gerverscop Uijttenhamsgerechten
(1674, 1678), secretaris van Kockengen-Lockhorst (ca. 1675), overl. voor 7-1679, tr.
Woerden 3-2/19-2-1664 Jannecken (Jenneken) Pietersdr Valck, jd. wonende binnen
Woerden in de Hoffstraat (1664), dr. van Pieter Claes Valck en Neeltgen Jans Smetser, zij
hertr. Harmelen (geref.) 21-5-1682 Matheus Bom, wedr.
6-7-1664 mutueel testament tussen Adriaen van Wieringen, schout van Harmelen,
en Jenneken Pietersdr Valck ‘echteluijden woonende binnen die stede van Woerden’(NA
Woerden, nots. Gerardt van Gorcum).
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6-7-1664 ondertekening testament Adriaen van Wieringhen, schout van Harmelen, en
Jenneken Pietersdr Valck.

Verpachting van de
impost op wijn en bier
ten huyse van Adriaen
van Wieringen, Schout
tot Harmelen (31-11678).

Aanvulling Van Wieringen in Rijnland, pag. 524 of 543.
Wie is deze Marretje die in 1856 een eerste steen legde? Is zij de dochter van Gerrit van
Wieringen en Johanna Clerks (pag. 524) of is zij de dochter van Hendrik van Wieringen
en Femmetje Benekamp (pag. 543)?
Is Marretje, dochter van Hendrik, het meest waarschijnlijk?
VIIIa. Gerrit van Wieringen, geb/ged. Westveen/Noorden (geref.) 5/12-11-1809 (dg.
Marijtje Bosman), bouwmansknecht (1832), arbeider (1833-1835) en werkman (1836) te
Bodegraven, arbeider (1838-1839) te Zwammerdam, arbeider (1841-1847), veehouder
(1865) en werkman (1879) te Wilnis, overl. na 8-1879, tr. Bodegraven 13-4-1832 Johanna
Maria Clerks (Klerks), geb/ged. Bodegraven 24/30-8-1807, overl. na 8-1879, dr. van
Gerrit Clerks en Willemijntje Regelmeijer.
Zij woonden te Bodegraven (1833-1836), te Wilnis (1865-1879).
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Kinderen:
1. Willemijntje van Wieringen, geb. Bodegraven 2-5-1833.
2. Johannes van Wieringen, geb. Bodegraven 16-2-1835, arbeider te Wilnis (1859),
overl. Wilnis 11-6-1859, tr. Mijdrecht 8-5-1859 Willemijntje Harland, geb.
Vinkeveen ca. 1835, dienstbode te Mijdrecht (1859), dr. van Jan Harland en
Jannetje Vermeulen.
3. Gerrit van Wieringen, geb. Bodegraven 1-5-1836.
4. Jacob van Wieringen, geb. Zwammerdam 12-8-1838, overl. Zwammerdam 16-101838.
5. Christoffel van Wieringen, geb. Zwammerdam 27-7-1839.
6. Gerrit van Wieringen, geb. Wilnis 22-8-1841, volgt IXa.
7. Bart van Wieringen, geb. Wilnis 1-6-1843, overl Wilnis 7-7-1843.
8. Marretje van Wieringen, geb. Wilnis 2-8-1845, overl. Jutphaas 27-12-1928, tr.
Wilnis 10-5-1873 Maarten Gortenmulder, geb. Aarlanderveen ca. 1843, zn. van
Teunis Gortenmulder en Jannigje van den Berg.
9. Theodora van Wieringen, geb. Wilnis 21-5-1847, overl. Wilnis 11-11-1847.
VIIf. Henderik (Hendrik) van Wieringen, ged. Mijdrecht 29-1-1772 (peet: Nelletie
Hossevoort), vervener, veenbaas, koopman (1818), eigenaar en veenman (1821, 1834),
eigenaar en turfschipper (1834, 1838), eigenaar (1839), assessor en wethouder (-1852) van
Mijdrecht, lid van het Oppercollegie van de acht Stichtse Polders en directeur van de
private bedijking van de polder Bozenhoven, rentenier (1855), overl. Mijdrecht 31-11855, ondertr/tr. (1) Mijdrecht (geref.) 1/24-5-1795 Femmetje (Femmetjen) van Eijbergen,
geb/ged. Mijdrecht (geref.) 13/15-8-1773, overl. Mijdrecht 12-4-1834, dr. van Rutgerus
van Eijbergen en Femmetje Benekamp (Beenekamp), tr. (2) Mijdrecht 2-11-1834
Femmetje Benekamp, geb/ged. Mijdrecht (geref.) 20/21-1-1801, overl. Mijdrecht 23-121839, wed. van Cornelis van der Does, dr. van Klaas Benekamp en Johanna Verdam.
Kinderen 1ste huwelijk:
1. Klaas, geb/ged. Mijdrecht (geref.) 18/21-7-1799 (dg. Marritje Vlot), begr.
Mijdrecht 27-7-1799.
2. Klaas van Wieringen, geb/ged. Mijdrecht 27/27-2-1803 (dg. Marretje Flot,
Lidm.), kantoorbediende (1821), overl. Mijdrecht 23-7-1821 (‘aan de gevolgen
van zenuwkoortsen’).
3. Rutgerus, geb/ged. Mijdrecht 25-10/1-11-1807 (dg. Femmetje Benekamp laatst
wed. Cornelis van der Does), begr. Mijdrecht 16-2-1808.
4. Merretje van Wieringen, geb. Mijdrecht 29-1-1818, overl. Mijdrecht 26-2-1818.
Kinderen 2de huwelijk:
5. Klaas van Wieringen geb. Mijdrecht 6-7-1838, turfschipper en veenbaas,
grootgrondbezitter, rentenier (1910), lid van de gemeenteraad van Mijdrecht
(1864-1871), overl. Mijdrecht 28-4-1910, tr. Mijdrecht 23-6-1875 Maria van
Soest, geb. Eibergen 30-6-1842, huishoudster te Mijdrecht (1875), overl.
Mijdrecht 17-2-1932, dr. van Gerrit Jan van Soest, ontvanger, en Maria
Geertruida Woudenberg.
Klaas van Wieringen Hzn komt voor in de lijsten van hoogstaangeslagenen in ’s Rijks
directe belastingen van 1890-1910. Hij bezat onroerend goed in Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis. De
totale aanslag bedroeg ƒ 1.099,32.
Zie: V.A.M. van der Burg en C.E.G. ten Houte de Lange, De Hoogstaangeslagenen in 's Rijks
directe belastingen 1848-1917. De verkiesbaren voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Zeist
en Rotterdam 2004.

6. Marritje van Wieringen, geb. Mijdrecht 21-10-1839, eigenaar, overl. Moordrecht
25-2-1859 (ingeschr. B.S. Mijdrecht 4-3-1859).
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Eerste steen gelegd door
Marretje van Wieringen
28-6-1856, De
Hoef/Kromme Mijdrecht.

Links
Rubriek verzorgd door Jan van Wieringen te Almere
http://www.vanwieringen.com/
http://www.vanwieringen.tk/
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Soest
http://home.planet.nl/~sante428/2007/index.html
http://194.171.109.12/index.php?zoekterm=Wieringen%2C+van&exact=Ja&status=T
http://www.commercial-news.com:80/local/local_story_235102827.html
http://www.pnwlocalnews.com/entertainment/26197459.html
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Aangeboden op Marktplaats.nl
Prentbriefkaart van de brug over de Oude Rijn te Alfen. Uitgave C. van Wieringen Jr.,
Alfen.
Zie: Van Wieringen in Rijnland, pag. 577-578.
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Heraldiek Van Wieringen
Van Wieringen in Rijnland, pag. 227.
Wapens van Aalbert Pietersz van Wieringen en Cornelia Woutersdr van Waarder (HUA,
Familiearchief Martini Buys).
VIIIb. Aalbert Pietersz van Wieringen, cameraar en hoogheemraad (1657-1658, 16661667, 1675-1678, 1680-1681) van het Groot-Waterschap van Woerden, waarsman van het
Groot-Waterschap van Woerden (1667-1668, 1678-1680, 1681-1683), heemraad van
Reeuwijk (1650), ambachtsbewaarder van Reeuwijk (1654, 1667-1667), overl. na 2-1675,
tr. Woerden 24-5-1638 Cornelia Woutersdr van Waarder (Waarden).

Van Wieringen in Rijnland, pag. 229.
Wapens van Engeltje van Wieringen en Arnoldus Camerick (Kamerick), (HUA,
Familiearchief Martini Buys).
Engeltje (Engeltgen) van Wieringen, jd., woonde te Woerden (1666), begr. (impost)
Woerden 6-12-1695, ondertr. Leiden (schepenen) 9-12-1666 Arnoldus Camerick
(Kamerick), geb. Leiden, jm., woonde te Leiden op korte Oude Cingel (1666), overl. ..-12
(7?)-1716.
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Van Wieringen in Rijnland, pag. 471-472.

Van Wieringen of Van Weiringen?
In Maleisië zijn Nederlanders gebleven toen in 1825 Malakka - na bijna 200 jaar
Nederlands bestuur - met de Britten geruild werd tegen Benkoelen op Sumatra. Later zijn
daar - op verzoek van de Britten - nog Dutch Burghers van Ceylon bijgekomen. Op dit
moment zijn er in Maleisië enkele duizenden mensen met oude Nederlandse bindingen.
Deze hebben dan ook vaak nog Nederlandse achternamen.

Zie: Van Wieringen in Rijnland, pag. 77-81, zie ook Nieuwsbrief 1.
From: Malaysian Dutch Descendants Project < dennis@dutchmalaysia.net >
Date: 19-aug-2006 16:32
Subject: Re: MDDP Online / Registration
To: Jan van Wieringen < janjvanwieringen@gmail.com>
Hi Jan,
This is remarkable and really fantastic!
So, you already know that you probably have relatives living in Malaysia and you have
been in contact with at least one of them. I am happy with this info because the Project is
always looking for other Malaysian Dutch descendants to make contact with.
Do you have their e-mail address so that I may introduce the Project to them?
Attached is a scanned copy of a transcript from the records obtained from the Malacca
Roman Catholic St. Peter's Church baptism records that is kept at the Malaysian National
Archives. In it you will see the baptism record for a Joao Antonio (probably John
Anthony) Van Vieringen dated 16-6-1799. His father was Hendrik.
The family name was written by the priest as Van Vieringen probably simply because he
was not familiar with how Dutch names are spelled and just wrote in down the way he
hears it, which was very often the case those days. The family name de Wind was written
as Devend.
I never knew that this family existed because I never met any Van Weiringens before in
Malaysia and also from the records made up by the Dutch researcher P.A. Christiaans, the
name was not included. I think this is quite strange but there were a few other names that
he left out too.
Anyway, I too feel (but cannot confirm due to the lack of supporting records) that if you
are related to Hendrik Van Weiringen, you are probably related to the Van Weiringens in
Malaysia now. However, research is always a long and tedious process, especially here in
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Malaysia. However, from the data you provided, I will ask around the other researchers to
see if they may have come accross any data on the family's ancestors here.
Do you have the family tree for the ancestors of Hendrik Van Weiringen?
Since your last trip to Malaysia in 1992, there have been many-many changes. So, maybe
you should plan for another holiday here and take the oppurtunity to visit Lawrence and
his family too.
Regards,
Dennis
Op 29-8-06 heeft martijn maarleveld <cammaarleveld@hotmail.com > het volgende
geschreven:
Beste Jan,
Ik zal de bronnen nog even toelichten
Van de 'Kerkboeken' die de ondertrouw op 19.4.1792 melden, zijn bij het
Nationaal archief afschriften door Reinier van Beuningen van Helsdingen, in
het archief aanwinsten ( 1.11.01.01), ik dacht deel 1372 of 1373. Het CBG
heeft de afschriften van VBVH op microfiche, maar ook microfiches van de
originelen, de Malakse kerkrekeningen. De originelen zijn in het Nationaal
archief van KL.
VBVH-extracten uit het huwelijksregister geven de huwelijksdatum als
6.5.1792. Deze boeken waren toen VBVH ze rond 1910 kon inzien, al in zeer
slechte staat. Volgens mij zijn ze uit elkaar gevallen, verbrand of iets
dergelijks. In ieder geval zou ik niet weten waar de originelen uithangen.
Van Nordin Hussin's `Melaka and Penang 1780-1830 : a study of two port towns
in the Straits of Melaka' een proefschrift, verdedigd in 2002 aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam heeft de UvA in Amsterdam een exemplaar en de KB
in Den Haag heeft er twee.
Terug naar de Malakse tak dan; ik vraag me af waarom Leonora Dias in haar
testament uit 1829 haar kleinzoon Hendrik van Wieringen noemt als 'oud 8
jaar in 1814'. zou toen misschien zijn vader overleden zijn. Ik vermoed dat
er dan wel iets over de vader te vinden is in het weeskamerarchief van
Malakka, dat zich te Londen bevindt, in het India Office.
Hendrik van Wieringen `de oude' wordt genoemd als opperchirurgijn, maar ook
als boekhouder en eerste gezworen klerk van politie. Gaat het hier om 2 verschillende
personen of om een persoon die een enorme carriereswitch maakt?
Dan als laatste: ik ben zelf wel eens in het archief van KL geweest, maar
mocht toen de Registers van de katholieke St Peter's Church niet inzien,
omdat ik een buitenlander was. Dit als een waarschuwing, dat u niet zoals ik
daar naar toe zou gaan en er vergeefs aankloppen.
Met groeten,
Martijn Maarleveld,
Amsterdam
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From: Malaysian Dutch Descendants Project < dennis@dutchmalaysia.net >
Date: 30-aug-2006 12:53
Subject: Lawrence Van Weiringen contact
To: janjvanwieringen@gmail.com
Dear Jan,
You are correct, I have received no response from Lawrence.
Maybe he has changed his e-mail address without informing you?
Anyway, I checked the phone book and found his name there. It is listed as :
Lawrence Anthony Van Weiringen
Pangsapuri Medan Intan, Jln Gombak Batu 4, Kuala Lumpur
However, the address is incomplete. Lawrence lives at the Medan Intan Apartments but
his apartment unit number is missing from his address. So, if I snail mail him a letter, it
will not be delivered to him.
By any chance, do you have his full address?
Regards,
Dennis
francisvanw@yahoo.com
Homepage URL:
Comments:
My name is Francis van Weiringen. Note the spelling different. As far as I know we are
the only family in Malaysia with this surname, surely a Dutch name. My family members,
Francis (my grandfather, Walter (my father, no living brothers), Arthur, Lionel &
Lawrence (my brothers), Hazel (in New York), Ann (in Perth, Australia), Olga &
Christine (my sisters). The other family related to us is from Singapore (now residing in
Australia) (my father's cousin George van Weiringen (4 children, Aldred, Brian, Carry
and Dillon). History may take us back to our origin, yet the future seems too far. To feel
proud of our roots is to feel wanted and these is an excellent first step, yet the roots have
diverted too far BUT can we bridge it??. Soon to hear from you, bye.......

Date: 2007-10-17 20:26:25 (Pacific Time)
Remote Host: 124.82.93.100
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