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Wat bevat de Nieuwsbrief?
De Nieuwsbrief geeft gewoonlijk informatie over de volgende onderwerpen:

Wapen Van
Wieringen op
het zeer
waarschijnlijke
alliantiewapen
Van Pijlen/Van
Wieringen
(grafzerk NH
Kerk
Nieuwkoop
1647)

-

Nieuws over de huidige Van Wieringens (geboortes, huwelijken, overlijden, opvallende gebeurtenissen)

-

Aanvullingen op de twee boeken over de Van Wieringens

-

Links

-

Heraldiek Van Wieringen

Een rubriek in de Nieuwsbrieven is dan ook 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 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 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.
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Van de volgende artikelen zijn pdf’s beschikbaar.
Van de volgende artikelen zijn pdf’s beschikbaar. Als je voor een of meer van deze artikelen belangstelling hebt geef
dat dan even door dan wordt de pdf van het artikel aan je gemaild.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

P.L. Koppen (1995). Een ontmoeting van voorouders aan een vorstelijk sterfbed. In: Gens Nostra 50, pp. 7680.
P. Hoeksel (2000). Van Wieringen Junior, Boek en Kantoor b.v. 1892-1994 deel 1 en deel 2. In: De
Viersprong: Orgaan van de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn, 17, nr. 62, pp. 1-6 en nr. 63, pp. 2936.
Fons van Wieringen (2006), Jan van Wieringhen (1715-1765), burgemeester van Wijk bij Duurstede. ‘Ik heb
U al besorgt ter plaatse daar gij weesen moet’. In: Het Kromme-Rijngebied. Tijdschrift van de Historische
Kring ‘Tussen Rijn en Lek’ 40, nr. 1/2, pp. 6-27.
E.J. Wolleswinkel (2006). De dagboeken van de genealoog Pieter van Brederode van Wieringen (1631-1697).
In: De Nederlandsche Leeuw 123 (2006), k. 339-344.
Fons van Wieringen (2006), Een groepsportret uit 1614: het Nieuwkoops ‘Accordt. In: Rondom Niewecoop
16, pp. 38-44.
Fons van Wieringen (2006/7), Een heerehuijsinge en plaisierplaats vanouds genaamt Wildervelt. Wildervelt:
huis en eigenaren 1700-1900. In: Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens
26, nr.3, pp. 105-107, nr.4, pp. 139-140 en 27 nr.1, pp. 10-11.
Fons van Wieringen (2007), Drie schouten en twee secretarissen van Harmelen (1650-1700). In:
Heemtijdinghen 43, nr. 3, pp. 53-66.
Marry Remery-Voskuil (2007). Gerard van Wieringhen Borski (1800-1869) Rector van de Latijnse School en
schoolopziener in Delft. In: Delfia Batavorum. Zestiende Jaarboek 2006. Delft: Historische Vereniging Delfia
Batavorum. pp.79-94.
P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen (2008), Jan van Wieringen, een 17 de eeuwse genealoog en heraldicus,
en zijn familie. In: Gens Nostra 63, nr. 10, pp. 621-635 en nr. 11, pp. 746-760.

In memoriam Jan van Wieringen (1952-2009)
Zie Van Wieringen in Rijnland pag. 384.
In augustus is overleden Jan van Wieringen. Hij was een speurder naar de familiegeschiedenis vanaf het eerste uur. Hij
heeft veel gedaan om materiaal op te zoeken rond de Van Wieringens en dit in een stamboom te plaatsen. Op zijn eigen
website stond al gauw een stamboom. In 2001 hebben we een Werkgroep Familiegeschidenis gevormd waar Jan
uiteraard deel van uit maakte. Zijn kennis en ervaring op ict-gebied stelde hem in staat al vroeg ook veel gegevens via
het internet te verspreiden. Aan de Nieuwsbrief droeg hij de links bij, altijd op zoek naar Van Wieringens vaak ook in
andere werelddelen. Ook over zijn ziekteproces gebruikte hij het internet, ook nu nog kunnen we nalezen wie hem
bezocht in het zieknhuis en bij de revalidatie. De links hieronder geven opening naar deze verslagen en commentaren.
Niet alleen binnen de genealogengroep maar ook binnen zijn werkkring, de Hogeschool van Amsterdam, vond hij
waardering. Een oud-collega verwoordde het als volgt: ‘De klap is ontzettend hard aangekomen. Jan en ik zijn bevriend
geweest sinds de dag dat ik mijn intrede deed bij de HES in 1986. Hij was de opleidingsmanager van de BI in die tijd,
ik werd de nieuwe docente Engels in ‘zijn’opleiding. Jan bleek een creatieve, hardwerkende manager en collega met
een geheel eigen gevoel voor humor, die altijd voor iedereen klaarstond. Hij kon uitstekend delegeren en gaf me alle
ruimte om ideeën te ontwikkelen. Zoveel speelruimte heb ik nadien nooit meer gehad. Studenten droegen hem op
handen. In zijn vrije tijd organiseerde hij en zijn BI collega’s cursussen voor alle collega’s die nog in het
digibetenstadium verkeerden. En dat waren we allemaal nog in die tijd. Het waren gezellige lessen! Dankzij Jan leerden
we stoeien met computerprogramma’s, surfen op het internet en websites bouwen. Hij heeft tot het laatst gewerkt aan
allerlei lesmethoden, en vaak kreeg ik hoofdstukken toegestuurd met het verzoek zijn Engels een beetje te fatsoeneren’.
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http://www.vanwieringen.com/
http://www.vanwieringen.com/genea/index.htm
http://www.hesit.com/
http://hospital2007.blogspot.com/2007_12_01_archive.html
http://hospital2007.blogspot.com/2007/12/prettige-kerstdagen.html
http://home.planet.nl/~wieri573/vanwieringen.htm
Hierin de vermelding
5 Willem Dirksz vanWieringen, B: ABT 1720, D: BEF 1820, Male
+ Marijtje Bastiaans vanStrien, M: May 05 1744, Female
6 Klaas Willemsz vanWieringen, B: ABT 1745, Woubrugge, D: 1801, Hoogmade , Male
+ Antje Daniels Schiebroek, Hazerswoude, M: Aug 08 1762, Female
*2nd spouse of Klaas Willemsz vanWieringen:
+ Dirkje Japikse Ruijgrok, B: BEF 1755, M: Apr 28 1765, D: BEF 1854, Female

(Dat is een verkeerde koppeling die Jan niet meer heeft kunnen verwijderen van het internet, deze oude onjuiste reeks
leidt nu een zwervend bestaan op het net).
http://www1.eur.nl/digitaledidactiek/wp/?p=971
http://www.cop.hva.nl/article-7677-nl.html
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Mevrouw Van Wieringen-Fock 100 jaar
Van Wieringen in Rijnland, pag. 167.
Op 4 september 2009 vierde mevrouw Cornelia Hendrika Henriette Sija van Wieringen-Fock haar 100ste verjaardag. De
loco-burgemeester van Naarden Willy Metz ging namens de gemeente bij haar langs om haar te feliciteren. Zij werd in
Amsterdam geboren, maar woont al 26 jaar op serviceflat Zandbergen. Een hoge leeftijd bereiken, zit wel in de familie.
Een van haar twee zussen overleed zes jaar geleden, maar de ander is ook al de 90 gepasseerd en woont in dezelfde
serviceflat.
Aanvulling Van Wieringen in Rijnland, pag. 360-361.
XIIr.
Gerrit van Wieringen, geb. Schiedam 28-8-1881, overl. Rotterdam (Coolsingelziekenhuis) 23-2-1913, tr.
Rotterdam 22-8-1906 Anna Katz, geb. Uithoorn 6-4-1881, overl. Rotterdam 4-12-1954, wed. van Johannes Petrus
Verbon, zij hertr. Rotterdam 16-9-1914 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 7-9-1932) Mattheus Josephus Hulscher en tr. (4)
Rotterdam 5-7-1933 Abraham Cornelis van Leeuwen, dr. van Jan Hendrik Katz en Anna Times.

Gerrit van Wieringen (1881-1913),
ca. 1910.

Kinderen:
1. Johannes van Wieringen, geb. Rotterdam 19-4-1907, volgt XIIIqq.
2. Gerrit van Wieringen, geb. Rotterdam 21-7-1908, volgt XIIIrr.
3. Albertus van Wieringen, geb. Rotterdam 21-7-1908 (tweeling met 2), overl. Rotterdam 30-9-1908.
4. Albertus van Wieringen, geb. Rotterdam 14-2-1910, overl. Rotterdam 17-7-1910.
5. Anna van Wieringen, geb. Rotterdam 9-12-1911.
6. Jacoba van Wieringen, geb. Rotterdam 28-2-1913, overl. Den Haag 31-3-1965, tr. Rotterdam 5-4-1933
Hendrik Antonie Verhoeven, geb. Rotterdam 27-10-1911, overl. Den Haag 29-8-1965, zn. van Cornelis
Verhoeven en Neeltje Jungerius.
XIIIqq. Johannes van Wieringen, geb. Rotterdam 19-4-1907, overl. Rotterdam 29-11-1978, tr. Rotterdam 27-8-1930
Geertruida Wilhelmina Ekelmans, geb. Rotterdam 2-4-1908, overl. Rotterdam 6-7-1976, dr. van Bertus Ekelmans en
Geertruida Wilhelmina Willemsen.
Kind:
1. Johanna Wilhelmina van Wieringen, geb. Rotterdam 7-6-1931, tr. Rotterdam 31-1-1951 M.A. de Heer.
XIIIrr. Gerrit van Wieringen, geb. Rotterdam 21-7-1908 (tweeling met Albertus), overl. Venlo 5-9-1988, tr. (1)
Maasbree 24-8-1938 Maria Henrietta Kuijpers, geb. Blerick 4-2-1917, overl. Tegelen 17-7-1955, dr. van Peter
Johannes Kuijpers en Christina Terstappen, tr. (2) Venlo 22-10-1963 (echtsch. ingeschr. Venlo 19-6-1968) Stella
Damo, geb. Maniago (Italië) 31-5-1920, eerder geh. met ... Toffolo, dr. van ...
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Gerrit van Wieringen(1908-1988), Maria Henrietta Kuijpers (1917-1955)
en hun eerste kind, 1939.

Kinderen 1ste huwelijk:
1. Petrus Gerardus Andreas van Wieringen, geb. Blerick 4-2-1939, volgt XIVkk.
2. Gerard Christiaan van Wieringen, geb. Venlo 2-8-1943, tr. Venlo 1-11-1967 Petronella Gerarda Theodora
van Gulik, geb. Venlo 14-5-1944, dr. van Johannes van Gulik en Elisabeth Baten.
3. Johannes Martinus van Wieringen, geb. Venlo 30-9-1947, tr. Tegelen 4-12-1968 (echtsch.) H.G.M. Roeffen.
Aanvulling Van Wieringen in Rijnland, pag. 100.
Pensionering van Johannes Jacobus van Wieringen (1942-)
Den Haag, 30 mei 2007
Lieve oud-leerlingen van de heer J.J. van Wieringen,
Jan van Wieringen, docent wiskunde en counselor van het Zandvliet College, wordt 65 jaar en gaat dus met pensioen!
Als afscheidsfeestje zou hij het allerliefst al die leerlingen nog eens zien die hij een warm hart toedraagt en die hem nog
graag één keer de hand zouden willen schudden c.q. omhelzen. Hij is er echter van overtuigd dat zo’n feest praktisch
onuitvoerbaar is.
Wij, het organisatiecomité, denken dat het wel kan!!
Jan moet op dinsdag 19 juni van 13.30 tot 16.30 uur surveilleren bij de herkansingen van het Centraal Examen. Vanaf
16.00 uur sluipen jullie dan de school binnen, richting soos. Jullie zijn allen voorzien van feestballonnen enz., maar
vooral van een vrolijke A4, waarop je jouw herinnering aan Jan hebt verwoord c.q. verbeeld. Vergeet niet je naam,
schooljaren en e-mailadres te vermelden!
Om zoveel mogelijk oud-leerlingen te bereiken, hebben we gebruik gemaakt van het oud-leerlingenbestand. Maar we
zijn erg afhankelijk van jullie om zoveel mogelijk anderen op de hoogte te stellen die misschien niet in het bestand
staan, maar wel graag zouden willen komen! Dus zegt/mailt het voort!!
De bijeenkomst zal duren van 16.30 uur tot ongeveer 20.00 uur. Wij zorgen voor een hapje en een drankje.
Aangezien we natuurlijk willen weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, verzoeken we jullie zo spoedig mogelijk
te reageren op deze uitnodiging als je van plan bent te komen.
Wij willen dat dit een verrassing wordt voor Jan, dus strikte geheimhouding is absoluut geboden!! Ook op school weten
alleen onze rector de heer van Dam , en de heer Oosterom, de systeembeheerder, ervan. Spreek er dus met niemand
over, maar reageer uitsluitend via het volgende, speciaal voor dit doel geopende e-mailadres:
wieringenweg@zandvlietcollege.nl
Graag tot ziens op dinsdag 19 juni, vanaf 16.30 uur!
Met vriendelijke groet namens het organisatiecomité,
Janny Breukhoven
PS. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat dit een reünie wordt. Het is het afscheidsfeestje van Jan!!
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Aanvulling Van Wieringen in Rijnland, pag. 625
Hermina Hendrika Dina van Wieringen, geb. 1918; blz 625. Foto gemaakt circa 1940 (Collectie T. Rozema-van
Wieringen).
Huwelijk Hermina Hendrika Dina van Wieringen en Pieter Struik (20-5-1943) met bruidsmeisjes Cristina (Tineke) en
Aartje (Ans) van Wieringen. Op de andere foto het bruispaar met de vier zusjes Van Wieringen op een rijtje: Tineke,
Ans, Cornelia (Corrie) en Peggy Marinann (Marian). De twee jongsten hadden jurkjes van dezelfde stof en dezelfde
snit als de bruidsmeisjes. We waren er trots op!
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Wyerings Erfgoet, pag. 193
Willien van Wieringen (2007). Delila en de anderen. Een syntactisch georiënteerd bijbels-theologisch onderzoek
naar de rol van de vrouwen in de Simson-cyclus (Richteren 13-16)
Delila en de anderen: wie gevraagd wordt naar de vrouwen in het
levensverhaal van Simson, komt al snel op de naam van de vrouw die hem
fataal is geworden. Maar wie die anderen zijn, blijkt lastiger te beantwoorden,
terwijl toch ook zijn moeder, zijn bruid, de zus van de bruid en een hoer een
rol spelen in het leven van Simson. Dit boek is de neerslag van onderzoek naar
de manier waarop het levensverhaal van Simson (Richteren 13-16) is
opgeschreven. Zorgvuldig kijken naar taalstructuur en vertelstrategie is daarbij
de weg om te achterhalen wat de verteller de lezer wil meedelen: wat is de
theologische agenda van de verteller, en hoe heeft hij vrouwelijke personages
ingezet om die agenda bij de lezer te brengen? Naast de vijf vrouwen in het
leven van Simson, worden ook de andere vrouwen in het Richterenboek
betrokken bij het onderzoek, en lijnen getrokken van Aksa tot en met de
meisjes van Silo.
Willien (Wilhelmina Cornelia Gerarda) van Wieringen (Zoetermeer 13-41964) studeerde van 1982 tot en met 1986 NederlandseTaal- en Letterkunde
aan de Rijksuniversiteit van Leiden, en studeerde af in Middeleeuwse
Letterkunde bij prof. dr F.P. van Oostrom met een literair onderzoek naar de
humor in Sinte Franciscus’ leven van Jacob van Maerlant. Ze behaalde haar
eerstegraads lesbevoegdheid en werkte aansluitend op haar studie eerst als
docent Nederlands als Tweede Taal en daarna als coördinator taaltrainingen bij een bureau voor advies en
communicatie. In 1994 ging zij theologie studeren aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht, in 1999
studeerde zij af bij Bijbelwetenschappen. Zij promoveerde 23-5- 2007 aan de Universiteit van Tilburg op dit
proefschrift Delila en de anderen. Willien van Wieringen is gehuwd met Bert (Hubertus Arnoldus Hendrik) van
Oosterhout.
Aanvullingen vanuit het oud-rechterlijk archief van Nieuwkoop
Sinds kort zijn op internet beschikbaar de samenvattingen van de ongeveer 8500 akten uit het oud-rechterlijk archief
van Nieuwkoop.
http://www.groenehartarchieven.nl/zoeken?o=sdkVoorouders&l=Nieuwkoop+en+Noorden&o2=sdk_k1ora
Het archief van schout en schepenen, ook wel genaamd het rechterlijk archief, van Nieuwkoop bevat een groot aantal
registers waarin aan- en verkoop en de vestiging van hypotheken op onroerend goed is geregistreerd. Het is een
prachtige bron voor historisch- en genealogisch onderzoek. Het heeft de heer Bas Prins, intussen 84 jaar en vrijwilliger
bij het archief in Alphen, jaren gekost om deze samenvattingen te maken.
Hij heeft van vijftien "registers van overdracht en hypothecaties" zogenaamde regesten (samenvattingen van de inhoud)
gemaakt. Deze delen (inventarisnummers 54-68) bevatten samen ruim 8.500 akten over de periode 1603-1680. Het zijn
akten vaak geschreven in een zeer moeilijk leesbaar handschrift. De akten gaan over de verkoop van een perceel grond
of water, de verkoop van een huis, een lening, een nalatenschap. Vooral nalatenschappen (boedelscheidingen) zijn voor
ons van belang omdat daar de erfgenamen, meestal de kinderen en kleinkinderen, worden genoemd. Voor het boek Van
Wieringen in Rijnland zijn ook heel wat akten opgespoord en op ons verzoek bewerkt door Bas Prins, maar zo’n groot
databestand van 8500 akten geeft veel meer mogelijkheden om te zoeken.
De hoop is dan natuurlijk dat we een aantal vermoedens en vooral de losse fragmenten kunnen verbinden met de grote
stambomen. Dat laatste is nog niet naar voren gekomen. Maar op drie punten zijn we toch weer wijzer geworden, te
weten
1. De twee met ‘waarschijnlijk’ aangeduide Cornelis Jochemsz en Marichge Jochumsdr op pag. 457 (kinderen
nr. 4 en 5) horen daar niet thuis maar horen op pag. 409. Ze horen in de lijn van Volck Joachims en dus niet in
de lijn van Isaac Joachimsz. Dat betekent dat par. 4.8.3 (pag. 496-505) onderdeel is van de lijn Volck
Joachimsz en niet van Isaac Joachimsz. De Rotterdamse Van Wieringens genoemd op pag. 504-505 zijn dus
onderdeel van de lijn Volck Joachimsz.
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2.

De akten leveren ook meer details op vooral op de pagina’s 40-42. De regesten houden op rond 1680 het kan
zijn als we de nieuwe gegevens verder in de tijd volgen (en daarvoor moeten we zelf het archief in) een
aansluiting kan worden gevonden met een los fragment.

3.

De akten leveren ook meer inzicht in op de in de vorige Nieuwsbrief vermelde schout van Waverveen,
Anthoni Pietersz van Wieringen. In het boek Van Wieringen in Rijnland is hij niet vermeld. We waren hem
nog niet tegengekomen. De akten leveren op dat hij secretaris is geweest van Nieuwkoop alvorens secretaris te
worden van Mijdrecht en Waverveen en tenslotte schout van Waverveen. De man van zijn zus Aechge volgde
hem op als secretaris van Mijdrecht. Via hem lijkt het erop dat ook de secretaris van Nieuwkoop Cornelis
Anthonis en Anthonis Cornelisz de Jonge, secretaris van Achttienhoven, tot de familie Van Wieringen
behoren hoewel de laatste met zijn kinderen aangeduid worden als De Jonge. De op pag. 63 en 64 behandelde
Pieter Cornelisz en Anthons Kornelisz van Wieringen horen in deze lijn van secretarissen (en dus niet als
kinderen van Jonge Cornelis Pietersz).

Als bijlagen bij deze Nieuwsbrief zijn gevoegd
a. Een overzicht van de tak Volck Joachimsz waarin verwerkt de nieuwe gegevens uit het RA Nieuwkoop;
b. een artikel over Anthoni Pietersz van Wieringen, schout van Waverveen, waarin eveneens enkele nieuwe
gegevens uit het RA Nieuwkoop zijn verwerkt.

Reka van Wieringen
Van Wieringen in Rijnland, pag. 310.
Aug 02 2008, Gas costs 10 cents per gallon, but on the drive home from filling the tank, a car may be delayed by cows
crossing the road. Lanterns were the mode of lighting, even after the introduction of electricity, since it wasn’t on 24
hours a day. Trucks with benches passed as school buses and bartering for gas, eggs and chickens took the place of
using money.
That’s the portrait of a much younger Oak Harbor. But the footprints of that era haven’t disappeared yet. The 1931 to
1957 graduates of Oak Harbor High School will hold a reunion on Saturday, Aug. 9. All are welcome to learn or
reminisce about Oak Harbor life long ago.
Reka Van Wieringen and Jessie Beeksma graduated in 1931. Van Wieringen came from Holland through Ellis Island in
1916 at age 2 to live with her grandmother. “She wouldn’t allow Dutch to be spoken,” Van Wieringen said, her
vivacious eyes traveling back in time. “We were Americans. She insisted we become American citizens. I’m very
strong on that point.”
Beeksma and Van Wieringen reminisced about their long lives. Van Wieringen had skipped a grade in school and
ended up in the same class as Beeksma. “Jessie, it seems like we’ve known each other forever,” Van Wieringen told
her friend. “We almost have,” Beeksma returned. Van Wieringen also ended up in the same class as her future husband.
“I think the biggest joy of my life has been that I was married for 67 years to the love of my life,” Van Wieringen said,
smiling.
Now, she enjoys knitting, crocheting, crossword puzzles, cooking treats for her four children and the Mariners.
“I didn’t want to come today because the Mariners are playing and I want to know the score,” Van Wieringen
confessed.
She recalled listening to sports on the radio as
a child.
“Sports was a great part of our life,” Van
Wieringen said.

Old friends Reka Van Wieringen (left) and
Jessie Beeksma (right), both class of 1931,
catch up on good times in preparation for an
Oak Harbor High School 1931 to 1957 class
reunion on Aug. 9.
Rebecca Olson/Whidbey News-Times

8

Van Wieringen in Rijnland, pag. 478-485.
Artikel over Jan van Wieringhen, burgemeester van Wijk bij Duurstede. In: Het Kromme-Rijngebied, Tijschrift van de
Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’, maart-juni 2006, jaargang 40, nr. 1 / 2, pag. 6-27.
Het nummer is te bestellen bij de vereniging
rvdeerden@wijkbijduurstede.nl of als pdf op te vragen.
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Van Wieringen in Rijnland, pag. 167-168
Reinier van Wieringen publiceerde in 1902 een bewerking van het boek van W.C. H. Staring, Maten, gewichten en
munten (Schoonhoven: S. & W. N. van Nooten). Hij had aan het boek een inleiding toegevoegd over de invoering van
het metrieke stelsel. In de inleiding geeft hij aan het te betreuren dat het tientallig stelsel ook niet is ingevoerd voor de
eenheid van tijd.
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