
Introductie.

De Stichting Genealogisch ArchiefVermeer (SGAV) werd
opgericht nadat in 1996 een honderdtalVermeer’s bijeen
kwam in het Mauritshuis in Den Haag. Daar werd destijds
een bijzondere tentoonstelling gehouden over de
wereldberoemde schilder Johannes Vermeer (1632-1675).
Enkele deelnemers bleken de zelfde passie te hebben:
stamboomonderzoek. Alle reeds verzamelde gegevens
werden bij elkaar gevoegd.
In oktober 1996 werd ten huize van de initiator Sietse
Vermeer in Arnhem de SGAV officieus opgericht. Deze
gebeurtenissen in 1996 zien wij als startpunt.Van de
‘geboorte’ werd begin 1997 officieel aangifte gedaan bij de
notaris. In 2006 vierde de SGAV haar tienjarig bestaan met
een bijeenkomst op landgoed Bronbeek in Arnhem.

Profiel.

Opgericht bij notariële akte d.d. 30-01-1997 voor
Mr.G.Kleykamp-van der Ben te ’s-Gravenhage.
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Geregistreerd bij het
College Bescherming Persoonsgegevens.

Geschiedenis en spreiding.

De oorsprong van de meeste geslachtenVermeer liggen in
de volgende gebieden:
a. Betuwe,Veluwe en het Rijk van Nijmegen;
b. het gebied rondomTilburg en Udenhout;
c. in de driehoek Rotterdam-Gouda-Den Haag.

In de loop der eeuwen zijn de geslachtenVermeer niet
alleen over Nederland verspreid geraakt; ook in de
voormalige koloniën zijn vertakkingen ontstaan.
Sinds halverwege de 19e eeuw en vooral na deTweede
Wereldoorlog vestigden veleVermeers zich in
Noord-Amerika,Australië, Nieuw Zeeland en Zuid-Afrika.

In 2007 leefden er in Nederland 7.334Vermeer’s, 168
Rhemrev’s, 9 LosecaatVermeer’s en 7 De BruinVermeer’s.
Tesamen zijn dat 7.518 personen.
Het aantalVermeer’s en afgeleide familienamen in het
buitenland moet ruim boven de 1.000 liggen.

Heraldiek.

Heraldiek is een deftig woord voor wapenkunde of nog
makkelijker de wetenschap die zich bezig houdt met
overheids- en familiewapens.
De aandacht van de SGAV gaat natuurlijk uit naar
familiewapens van de diverse geslachtenVermeer.

Uit onderzoek is gebleken dat sommige families al eeuwen
een familiewapen voeren. De Betuwse familie is daar een
goed voorbeeld van.
Indien een familie geen historisch wapen heeft, kan een
nieuw familiewapen worden ontworpen en vastgelegd.
In het ontwerp houden we rekening met de
oorspronkelijke plaats van herkomst en beroep(en) van de
oudst gevonden generaties.

Doelstellingen.

De SGAV stelt zich als doel alle gegevens van alleVermeer’s
die ooit leefden en nog leven uit te zoeken en daarmee
familiegeschiedenissen samen te stellen. Uit ons onderzoek
is gebleken dat de families LosecaatVermeer, de Bruin
Vermeer,Vermehr en Rhemrev (achterstevoren) ook uit een
familieVermeer zijn ontsproten. Ons bestand bestaat uit
meer dan 105.000 personen en de oudste gegevens gaan
terug tot ver in de Middeleeuwen. Naast het verzamelen
van enkel geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata,
archiveren wij ook foto’s, documenten, familiewapens,
verhalen en dergelijke. Met het organiseren van bijeen-
komsten en het betrekken van naamgenoten bij het
onderzoek willen wij de onderlinge band versterken.

Kort samengevat is ons doel om zo compleet mogelijke
familiegeschiedenissen vast te leggen en deze voor het
nageslacht te behouden.

Genealogisch en historisch onderzoek naar de namen
VERMEER / LOSECAATVERMEER / de BRUINVERMEER /

VERMEHR / RHEMREV.

familiewapen van de
BetuwseVermeer’s


