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secretariaat
Festina Lente
In de herfst van 2015 was het bestuur zich aan het
beraden over een volgende editie van Festina Lente.
Er was eerder besloten om in het voorjaar een papie
ren editie uit te geven en in het najaar een digitale
versie op de website.
Echter vanaf het voorjaar tot in het najaar waren er
technische problemen om de stambomen te upda
ten op de website en was de secretaris vanweg bij
zonder drukke werkzaamheden in zijn toenmalige
werkzame leven, niet in staat om alles op tijd geregeld
te krijgen.
Toen kwam het bedrijf Editoo gevestigd in Arnhem in
beeld, een bedrijf dat is gespecialiseerd om vooral
organisaties zoals Stichting Familienaam Van der Bijl
zelf een blad samen te stellen.
Editoo is een online tool waarmee je altijd en overal
kan inloggen en aan het blad werken. Ook kunnen
meer readactieleden tegelijk het programma gebrui
ken. Het is dus makkelijker om de taken te verdelen
en je hoeft als redactie niet steeds bij elkaar te
komen.
Het opmaken van de bladen, het drukken in kleur en
het verzenden kan voor een dermate voordelige prijs
waardoor wij twee edities per jaar kunnen uitbrengen.
Tevens wordt er ook een digitale bladerversie (flip
book) gegenereerd welke op de website raadpleeg
baar is zodat je digitaal door je eigen blad kan bla
deren. Helaas was een editie voor het najaar niet
haalbaar.
Deze editie is nog niet volmaakt, het bleek uiteindelijk
toch veel meer tijd en vooral inspanning te kosten om
de nieuwe techniek onder de knie te krijgen..
Maar nu leest u de nieuwe Festina Lente op A4 for
maat en geheel in kleur.
Donateurs
De Stichting Familienaam Van der Bijl heeft donateurs
die de stichting ondersteunen om de gestelde doelen
te bereiken. We moeten echter constateren dat het
laatste jaar het aantal donateurs (ondersteuners)
sterk is teruggelopen waaronder een aantal overlij
dens.
Vanaf deze plaats wil het bestuur u oproepen om het
werk, genealogisch onderzoek, van de stichting te
blijven ondersteunen en dit ook bij familieaangele
genheden onder de aandacht te brengen. Er valt nog
veel te onderzoeken, ondanks de digitale mogelijkhe
den die ons tegenwoordig talrijk en grootschalig ten
dienst staan, om familiegeschiedenissen en verban
den in beeld te brengen en te beschrijven.
Iedereen kan hieraan een bijdrage leveren door ge
boortekaartjes, huwelijksaankonndigingen en rouw
kaarten of bijzondere familienotities op te sturen.
Ook kunt u zelf op de website dingen toevoegen op
de website; hierna volgt nog een beschrijving wat op
de website mogelijk is.
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Website
Organisatie.
De website is zodanig georganiseerd dat iedereen
zelf zijn bijdrage kan leveren: hetzij verhalen schrijven,
het zij foto's opzoeken.
Het is daarvoor wel nodig dat men zich registreert. Dat
gaat eenvoudig door onder "leden" op "registreer".
U wordt gevraagd een aantal gegevens in te vullen,
waarna een mailwisseling op gang komt.
Deze is om te controleren of u inderdaad bent wie u
zegt te zijn en te voorkomen dat lieden met verkeerde
bedoelingen de site kapen. Als u de instructies in de
mail hebt opgevolgd, wordt uw deelname aan de site
uiteindelijk geactiveerd.
Wat heb ik eraan?
Allereerst biedt de site informatie over onze stichting
en een aantal verhalen over Van der Bijlen en onze
naam. Ook vindt u links naar uiteenlopende websites
die u kunnen helpen met het zoeken naar genealo
gische informatie.
Ook staan er een groot aantal stambomen voor zover
bekend op de site.
Wat kunt u bijdragen?
Nadat u bent ingelogd (onder "leden") kunt u verha
len schrijven over uw eigen familie of zoektochten
door het verleden. Ook kunt u foto's uploaden, voor
zien van een beschrijving en kunt u op het Prikbord
een oproep doen voor informatie of hulp bij knelpun
ten tijdens het zoeken. Heel bijzonder is wel dat de
beeldbank voor meer gebruikt kan worden dan foto's
alleen. U kunt, zoals u op de site kunt zien, oojk oude
documenten uploaden, zoals advertenties van vroe
ger of notariële akten.
Verhalen schrijven.
Voor het schrijven van verhalen is een tekstverwerker
geïntegreerd die doet denken aan Word of een ander
programma waarmee u op de computer teksten kunt
typen. De balk bovenaan biedt de mogelijkheid tek
sten bold (vet) te te maken of te onderstrepen. Denkt
u er wel aan om regelmatig de tekst op te slaan. Komt
u er niet uit of hebt u nieuwe ideeën, stuurt u gerust
een mailtje aan secretaris@vanderbijlen.nl.
Succes.
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Van de voorzitter.
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VanderBijlendag 206
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Column

Ja een mens is tot veel in staat als je er maar visie voor hebt.
Het laatste, de Ark, de visie van Johan Huibers hebben we
in het echt gezien, er op gelopen en zelfs in gelunched.
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VanderBijlendag 2015 teugblik
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Het was op de VanderBijlendag van 2015 in Dordrecht. We
waren met ±25 personen en het was van ouds gezellig en
goed elkaar weer te ontmoeten. Indrukwekkend waar een
mens toe in staat is, als hij maar wil.
Zo ook een Van der Bijl uit Arnhem, oma Boonstra-vand er
Bijl die in oktober 105 jaar is geworden, de oudste inwoner
van Arnhem is en nog in goede gezondheid verkeert. Lees
verderop haar verhaal.
Voor de VanderBijlendag dit jaar worden jullie uitgenodigd
op 9 april in de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest.
We willen ook een moment inlassen om te vertellen wat de
vorderingen zijn van de stichting en aan jullie mening/feed
back vragen over de stichting.
Ook is er vooruitgang in de genealogie want de Joodse
VanderBijlen-stam komt binnenkort op de website.
Sommigen denken dat er nu niets meer gebeurt nu we
stichting zijn maar niets is minder waar, er wordt achter de
schermen hard gewerkt.
Verder zijn er vorderingen in het DNA-onderzoek waarbij we
hopen een paar stammen aan elkaar te verbinden, vooral
in de omgeving van Alphen (belangrijke plaats, ben ikzelf
geboren).
We worden allemaal ouder en onze geliefden vallen weg,
het is dan ook de kunst om voor nieuwe aanwas te zorgen.
Iedereen kan daar aan meewerken door je kinderen en
kleinkinderen te vertellen over de stichting en hun daar
warm voor maken. Het is belangrijk dat je daar in gelooft
en er wat aan doet; de genen van je voorouders zijn be
palend voor wie je nu bent.
Vooral voor hen die niet zo'n grote familie hebben is het
familiegebeuren erg belangrijk, daarom ga ik er ook voor:
ik ben per slot van rekening een echte Van der Bijl.
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105-jarige
Mw. Boonstra-van der Bijl
leuke akten 1642-1643

Voorwoord
Ik heb besloten alles te kunnen. (Loesje)
Als je tegen deze berg zegt, hef je op en werp je in zee,
het zal gebeuren. (Jezus)
Laat je droom varen en bouw een ark op ware groot
te. (Johan Huibers)
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13 miljoen Friezen Burgelijke
stand en naamrecht

VOORZITTER:
Marian Rosier-van der BIjl
SECRETARIS:
Coen van der Bijl
WEBSITE
www.vanderbijlen.nl
REDACTIE:
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DRUKKER:
Editoo B.V. te Arnhem
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Coen van der Bijl
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Marian Rosier-van der Bijl
voorzitter
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Programma VanderBijlendag 2016
10.30 Welkom en koffie bij de Orchideeën Hoeve Oosterring 34 8315 PV Luttelgeest
11.00 donateursoverleg: verwachtingen, wensen, ideeën.
genealogie: voortgang onderzoeken.
website.
11.30 bezoek aan het park met Tropische tuin, Lorituin, Citruslaan, Amazone regenwoud,
Vlindertuin en Kwekerij.
13.00 lunch in het restaurant
14.00 vervolg bezoek aan het park
15.30 verzamelen voor afscheidsdrankje
16.00 afsluiting

Deelname aanmelden bij: secretaris@vanderbijlen.nl of telefonisc: 0651817449
Kosten bedragen € 25,-- per persoon; betaling op bankrekening NL03 INGB 0005 0619 11
Iedereen, ook die niet verbonden zijn met de Stichting Famileinaam Van der Bijl,
is welkom

Met de auto uit de richting Amsterdam:
A10, A1 richting Amersfoort, A6 richting Almere/
Lelystad,
A6 richting Emmeloord/Lemmer/Joure, afslag
Bant/Luttelgeest.
Einde afrit rechtsaf, rotonde rechtdoor, na ca. 2
km vindt u ons aan de linkerkant.
Met de auto uit de richting Groningen:
A7 richting Heerenveen, bij Joure A6 richting
Emmeloord,
afslag Bant/Luttelgeest. Einde afrit linksaf, roton
de rechtdoor,
na ca. 2 km vindt u ons aan de linkerkant.
Met de auto uit de richting Zwolle:
Richting Kampen, N50 richting Emmeloord,
A6 richting Emmeloord/Lemmer, afslag Bant/
Luttelgeest.
Einde afrit rechtsaf, rotonde rechtdoor, na ca. 2
km vindt u ons aan de linkerkant.
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VanderBijlendag 2016
Dit jaar brengen wij een bezoek aan De Orchidieën
Hoeve in Luttelgeest. Hier bevinden zich de grootste
tropische tuinen van Europa en reis van werelddeel
naar wereldeel in dit park. Ontdek een wereld vol
natuurlijke kleuren en geuren uit Midden-Amerika,
Australië en Azië. Geheel overdekt, rolstoeltoeganke
lijk en kindvriendelijk.Duizenden soorten wilde en
zeldzame orchideeën, tropische vogels, kleurrijke
Lori’s, reptielen en koikarpers zijn op natuurlijke wijze
samengebracht in de Maleisische, Orchideeën- en
Lorituin. In de Vlinder Vallei, Europa’s grootste vlinder
tuin, vliegen meer dan tweeduizend vlinders. De Or
chideeën Hoeve is een cocktail van genieten, tropi
sche natuur en cultuur, flowershoppen en lekker eten
en drinken in het serre-restaurant. Kinderen kunnen
meedoen aan een spannende speurtocht en lekker
ravotten in het speelparadijs; een waterrijke binnen
speelplaats met hagedissen en schildpadden. De
tropische tuin is een jungletuin met duizenden natuur
soorten orchideeën. Via een boomkronen pad, ge
vormd door grillige boomstammen, waant u zich door
de jungle. In de gehele tuin vindt u vele orchideeën
die zich met een bijzonder wortelgestel vastklemmen
aan boomstammen. De grote waterval in deze tuin
mondt uit in een klein riviertje die als levensader voor
vele koikarpers, schildpadden en waterplanten door
de tuin stroomt. Met bruggetjes kunt u dit riviertje
oversteken.

Kwekerij
In de kwekerij liggen de wortels van de Orchideeën
Hoeve. Verbaas u over de enorme diversiteit aan or
chideeën die hier gekweekt worden. U kunt onder
andere zien hoe onze medewerkers de planten ver
zorgen en de bloemen exportklaar maken. Stel gerust
vragen over uw eigen plant. We delen graag onze
passie en staan u met raad en daad te woord!
Vlindertuin
Het ontwerp van de vlindertuin is zeer uniek. Dankzij
de speciale bergpaden en trappen kunt u ook naar
de hooggelegen delen waar de vlinders zich veelal
bevinden, maar waar u ook allerlei andere dieren kunt
bewonderen zoals tropische vogeltjes en leguanen.
Onderaan de woest stromende bergbeken vindt u
een grote vijver waar kleurrijke koikarpers wachten
om gevoerd te worden.

Citruslaan
De Citruslaan maakt de route van de Lorituin naar de
Vlindertuin een stuk gezonder en leuker! Dit avontuur
lijke kronkelpad, die dwars door de orchideeënvelden
loopt, laat u kennis maken met allerlei fruitbomen
zoals sinaasappels-, mandarijnen- en kiwibomen.
100 jaar oude bomen
Veel van deze bomen zijn al zeer oud zoals de hon
derd jaar oude olijfbomen. Elke fruitboom kent zijn
eigen bijzondere verhaal en gezonde weetjes. Al
wandelend kan jong en oud dit bijzondere verhaal
op een leuke manier ontdekken en van alles leren
over waar welk fruit vandaan komt, waar het goed
voor is en welke kwaaltjes er mee verholpen kunnen
worden.
Citrusbar ‘Pura Vida’
Wie na het zien van al dat verse fruit zin heeft gekregen
in een lekkere verse jus d’orange kan halverwege de
route zijn eigen gezonde drankje tappen in de nieuwe
citrusbar ‘Pura Vida’.
Amazone regenwoud
Het Amazone regenwoud is de grootste tuin van de
Orchideeën Hoeve. Net als een echt regenwoud is
deze tuin opgebouwd uit drie groeilagen en hebben
planten in deze tuin de kans om echt groot te worden.
De metershoge witte Strelitzia en tropische palmen
zoals de Washingtonia palm pronken in deze tuin aan
de top.

De achttien meter lange hoofdbrug
geeft u in deze tuin een prachtig over
zicht en biedt u de kans om dieren en
planten uit alle drie de groeilagen te bewonderen. Zo
ontmoet u tussen de bomen onze witoorpenseelaap
jes en ziet u op de boomstammen allerlei planten
groeien zoals de vanille orchidee, de bromelia en de
hertshoorn.

Voor alle leeftijden
De Orchideeën Hoeve is een cocktail van genieten,
tropische natuur en cultuur, flowershoppen en lekker
eten en drinken in het serre-restaurant. Kinderen
kunnen meedoen aan een spannende speurtocht en
lekker ravotten in het speelparadijs; een waterrijke
binnenspeelplaats met hagedissen en schildpad
den. Alle tuinen zijn geheel overdekt en rolstoeltoe
gankelijk.
Honden zijn, mits aangelijnd, welkom in de Orchi
deeën Hoeve!
Veel plezier en veel genieten op 9 april.
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Column
Beste VanderBijlen, ik denk niet dat jullie het al weten maar, wij hebben sinds kort een fiets met ondersteuning.
Volgens onze kinderen hoefden wij ons niet te schamen.
Dat doen wij ook niet, maar nu wij er een aantal maanden mee op stap gaan, zeggen wij, waarom hebben
wij dat niet eerder gedaan.Toen wij een aantal jaren geleden 75 jaar werden vonden wij het nog veel te vroeg.
Maar het gaat soms anders in het leven; de krachten nemen af en alles gaat wat moeizamer. Jullie kennen
dat fenomeen denk ik wel, we worden allemaal ouder en dan komen de gebreken ook bij de VanderBijlen.
Wist u trouwens dat het fietsen met een elektrische fiets niet zonder gevaren is. Ze gaan vaak wat te snel en
kunnen dan niet zo snel remmen en vallen dan om.
Zo kom je er dan ongeveer uit te zien.

Er zijn er zelfs familieleden die niet meer met hun fiets op pad durven. Over durven gesproken, het wordt ’s
avonds vlug donker en kouder ik hoorde bij het journaal dat de eerste sneeuw in Valkenburg was gevallen.

het einde van de gewone fiets?

Bij dezen een groet en het ga jullie goed.
Andries van der Bijl

Famillement 2016 in Utrecht op 2 juni Stadsdag
Op donderdag 2 juni 2016 zal in Utrecht de volgende editie van het Famillement plaatsvinden. Het Famillement
is een tweejaarlijks evenement op het gebied van familiegeschiedenis en erfgoed.
Het Famillement richt zich op een breed publiek met een programma voor zowel leken als gevorderden op
het terrein van (familie)geschiedenis. In 2016 is de organisatie van dit familiehistorische publieksevenement
in handen van Het Utrechts Archief en CBG Centrum voor Familiegeschiedenis.
In 2012 vond het evenement plaats in Maastricht, in 2014 in Leiden en met Utrecht 2016 wordt de traditie
voortgezet. Het concept sloeg meteen aan en het evenement trok in 2012 1.500 en twee jaar later 2.300
bezoekers.

Stadsdag 2 juni
Het Famillement vindt in 2016 plaats op 2 juni, de Stadsdag en verjaardag van Utrecht. Op 2 juni viert de stad
dat het in 1122 stadsrechten kreeg van Keizer Hendrik V. Het programma zal verder bestaan uit de beurs
waarop een groot aantal regionale en (inter-)nationale deelnemende organisaties zich aan het publiek
presenteert, lezingen en workshops. Uiteraard krijgen de programmaonderdelen deze keer een Utrechts
accent. De plaats van handeling zal in en om de vestiging van Het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat
zijn, details daarover volgen. Op www.famillement.nl kun je de ontwikkelingen in het programma volgen. En
je kunt er natuurlijk een indruk krijgen van het programma en de deelnemers van de vorige edities.
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VanderBijlendag 11 april
2015
Het was een kille en regenachtige zaterdagochtend
dat we met ±25 deelnemers verzamelden op het
parkeerterrein bij de Ark in Dordrecht. Hier was ook de
halteplaats van de waterbus waarmee een korte
vaart werd gemaakt naar het startpunt van de wan
deltocht door het centrum van Dordrecht. De water
bus stopte vlak bij Brasserie Downtown waar eerst een
kopje koffie met wat lekkers genoten. Hier konden we
opwarmen na het wachten op de waterbus bij de
koude en winderige halteplaats bij het pakeerterrein
van de Ark. De sfeer zat er goed in.

Om 12.47 vertrokken we weer met de waterbus terug
naar de Ark, waar we eerst de lunch gingen gebruiken
en daarna de Ark zouden bezichtigen. In een apart
gedeelte van het restaurant stond de lunch al gereed
en konden we hongerige magen vullen en verkleum
de ledematen opwarmen na wandeltocht.
Na de lunch begon de ontdekkingstocht door de Ark,
een indrukwekkend varend bouwwerk wat voor ieder
een tot de verbeelding sprak. De grootte, de behui
zing van de dieren, hoe mensen en dieren gezamen
lijk geleefd hebben. Iedereen had zo'n zijn ideeën en
liet zijn fantasieën tot leven komen. Het was een bij
zondere ervaring en belevenis.

Rond 15.30 verzamelden we ons weer in het restaurant
voor een afscheidsdronk alvorens iedereen de reis
huiswaarts ging aanvangen na een zeer geslaagde
VanderBijlendag. We hebben veel over van alles en

Na de koffie begonnen we aan de wandeltocht
"Rondje Dordt" genaamd, door het oude historische
centrum van Dordrecht; in het begin regende het nog
iets, maar uiteindelijk stopte de
regen. Aan de hand van de
speciale gids van Rondje Dordt
aanschouwden we een groot
aantal middeleeuwse gebou
wen en woningen waaruit de
grote historie van Dordrecht tot
uitdrukking kwam. Indrukwek
kend is het standbeeld van de
gebroeder Johan en Cornelis
de Witt, die in Dordrecht gebo
ren zijn.

over Van der Bijlen met elkaar gesproken en de wens
uitgesproken dat we dit nog in lengte van jaren willen
blijven doen.
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VanderBijlendag 11 april 2015 lopend en varend
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Onze Belgische penningmeester

Paraplu nodig
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VanderBijlendag 11 april 2015 vooral varend
fam. Veldhuyzen

Zeeuwen in Dordrecht
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Gezellig in de waterbus
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Cornelia Boonstra-van der Bijl 105 jaar
Cornelia Boonstra-van der Bijl, Arnhems oudste inwoner, is 6 oktober 2016 105 jaar geworden. Ik ben blij dat
ik dit allemaal maag meemaken, vertelde ze. Burgemeester Kaiser kwam op bezoek met bonbons en een
straatnaambord.
Een gang in woonzorgcentrum Vreedenhof, waar mevrouw Boonstra-van der Bijl sinds 1912 woont, heet nu
Boonstra Allee. Cornelia van der Bijl groeide op in Herwijnen, haar vader was daar bakker. In 1940 trouwde
ze met apotheker Hendrik Boonstra uit Arnhem en het echtpaar kreeg zes kinderen.
Hendrik Boonstra overleed in 1963 op 56 jarige leeftijd. Mevrouw Boonstra heeft inmiddels 14 kleinkinderen
en 30 achterkleinkinderen. Ze ziet en hoort een stuks minder dan vroeger, maar zo zegt ze: "Ik ben een gezond
mens". Medicijnen slikt ze niet.
Verjaardagspost was er van het Koninklijk Huis en van Clemens Cornielje, de commisaris van de Koning in
de provincie Gelderland. Van 93 jarige schoonzus in Zuid-Afrika kreeg een e-mail met foto. Haar broer was
met zijn vrouw uit Frankrijk overgekomen.
Arnhem telt op dit moment vijftien mensen die ouder zijn dan honderd jaar, De op een na oudste persoon,
ook een vrouw, is 103 jaar.
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notariele akte en info
Aktesoort: attestatie of verklaring
Datum: 21/07/1642
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer: 152 Aktenummer/Blz.446/661
Notaris Adriaan Kieboom
Op verzoek van burgemeesters en kerckmeesters verklaren Dirck Cornelisz van der Bijl, stadtstimmerman
te Delft, Pieter Michielsz, stadtstimmerman te Amsterdam, Philips de Vosch, stadtsmetselaer aldaar, de
huystimmerluyden Adriaen Maertensz, Sijmon Cornelisz, Dirck Jansz Snaets en Jacob Hermansz Vinck en Jan
Hermansz Kels, dat zij de toren van Sint -Lauwerenskerck onderzocht hebben, en dat deze in de steigers moet,
en dat de 8 pilaren van het bovenste werk vervangen moeten worden, plus ander herstelwerk.

Aktesoort: attestatie of verklaring
Datum: 12/05/1643
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer: 152 Aktenummer/Blz.589/877
Notaris: Adriaan Kieboom
Op verzoek van burgemeesters en kerkmeesters adviseren 9 deskundigen, onafhankelijk van elkaar, over de
toestand van de toren van de Sinte Laurenskerck. Het zijn: Maerten Jansz van Duijven, stadstimmerman
van Dordrecht, Dirck Cornelisz van der Bijl, stadstimmerman te Delff, Pieter Michielsz, stadstimmerman te
Amsterdam en zijn collega Phillips de Vosch, Cornelis Claesz, stadstimmerman van der Gouwe, en Symon
Cornelisz, Arien Maertensz, Dirck Davitsz, Jacob Hermansz Vinck en Jan Hermansz Wittert allen meestertim
merluyden en scheepstimmerman in Rotterdam. Zij constateren dat veel hout geinfecteerd is met '' vier in't
hart '', en dat het profijtelijker is de toren geheel af te breken en weer op te bouwen dan om hem te repareren

=======================================================================================
Digitaal Fries Erfgoed
RedBot is dé online plek waar je informatie vindt over digitaal Fries erfgoed. Er is namelijk een groot project
aan de gang waarbij een groot deel van het Fries cultureel erfgoed digitaal wordt gemaakt. Vanaf 2018 - en
soms al eerder - kan iedereen online zoeken naar cultureel Fries erfgoed. Denk dan aan oude kaarten uit je
regio, museumcollecties, Friese literatuur of films en foto’s. Maar ook notariële aktes en oude juridische
stukken. De Friese culturele historie is straks nog maar één muisklik verwijderd van iedere huiskamer. Tot die
tijd kun je hier alles vinden over de voortgang van het project, deelprojecten en de mensen die eraan werken.
http://www.redbot.frl/
Bron: NGV Nieuwsbrief 2015 nummer 75
Scans Family Search
Velen maken dankbaar gebruik van Zoekakten.nl, maar ik heb de indruk dat sommige mensen een verkeerd
beeld hebben wat Zoekakten.nl in de basis is. Zoekakten.nl is geen bron van informatie maar is een handige
verwijsindex naar de scans die de Mormonen via hun website FamilySearch ter beschikking stelt.
Om rechtstreeks de scans bij FamilySearch te vinden via de Records pagina moet je wellicht iets meer
moeite doen, maar dat komt omdat maar een klein deel op naam ontsloten is en de meerderheid op regis
terniveau. Ook de Genealogie Werkbalk biedt een hulpmiddel om gescande registers bij FamilySearch te
vinden. Gebruikers van Genealogie Online weten dat ze specifieke suggesties krijgen voor scans bij Family
Search op basis van hun eigen genealogische gegevens.
Er zullen in het verleden vast archieven zijn geweest de niet blij waren met de scans van FamilySearch, maar
tegenwoordig verwijzen ook sommige archieven naar de scans, ook portals als WieWasWie en OpenArchie
ven verwijzen bij sommige akten naar scans bij FamilySearch.
Bob Coret; NGV Nieuwsbrief 2016 nummer 81, 1 maart 2016
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13 miljoen Friezen
13 miljoen Friezen in "Alle Friezen"
Van dertien miljoen Friezen zijn de geboorte-, trouw- en overlijdensgegevens nu online beschikbaar. Het gaat
hierbij om alle Friezen die geboren, getrouwd of overleden zijn in de provincie Friesland, van de zestiende
eeuw tot begin zestiger jaren van de vorige eeuw. De gegevens zijn te vinden op de nieuwste versie van Al
leFriezen, hét genealogisch platform van Friesland:allefriezen.nl. Tresoar, het Historisch Centrum Leeuwarden,
de Friese gemeentearchieven en het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland hebben gemeenschappelijk
dit project uitgevoerd.
Vanaf maandag 5 oktober worden stamboomonderzoekers vanaf de site van Tresoar direct doorgelinkt naar
de nieuwe site AlleFriezen. Door de bundeling van genealogische informatie biedt allefriezen.nl de onderzoe
ker 6 miljoen records met informatie over zo'n 13 miljoen personen. De website presenteert zich hiermee als
hét genealogisch platform van Friesland. Tresoar is er samen met de deelnemende instellingen in geslaagd
een duurzame beheersmogelijkheid voor de Friese historische persoonsinformatie te realiseren.
Van de aangesloten gemeenten zijn scans en metadata digitaal beschikbaar van alle openbare akten van
de burgerlijke stand (vanaf 1811).
Daarnaast wordt een groot aantal gegevens beschikbaar gesteld uit onder meer kerkregisters van voor 1811
(de Doop,- Trouw- Begraaf- en Lidmaatregisters), de notariële aktes, de rolboeken van de arrondissements
rechtbanken en de naamsaannemingsregisters.
In de nabije toekomst wil Tresoar zijn data beschikbaar stellen als zogenaamde open data. De gegevens
van Tresoar zullen daarmee zonder technische of juridische beperkingen voor iedereen beschikbaar en
toegankelijk zijn om te gebruiken en te verspreiden zoals iemand maar wenst. Denk daarbij aan hergebruik
van de data door wetenschap, onderwijs, de toeristische of creatieve industrie, of wie maar aan de slag met
de data wil. Wanneer deze gegevens als datasets beschikbaar worden gesteld is nog niet bekend.
Het platform is de derde versie van Allefriezen.nl sinds het in 2007 werd opgericht. De beschikbare informatie
wordt de komende jaren aangevuld met gegevens uit nog meer genealogische bronnen, zoals het bevol
kingsregister. De ontsluiting daarvan zal in de komende jaren plaatsvinden via het vrijwilligersplatform Vele
Handen. Een groot deel van de al ontsloten gegevens is in de afgelopen decennia door de Stichting Freonen
fan de Argiven yn FryslÃn (FAF) in samenwerking met Tresoar gerealiseerd.
Nieuw op AlleFriezen is de, door veel onderzoekers gewenste, naamthesaurus, waarmee automatisch op alle
spellingsvariaten in zowel voor- als achternamen kan worden gezocht. De thesaurus is ontwikkeld door
FAF-vrijwilliger Tjerk Tigchelaar op basis van een database die door voormalig Tresoar-medewerker Piet
Nieuwland is samengesteld. Met één druk op de knop worden alle spellingsvarianten van een naam als
Sietse/Sietze/Sytse/Sytze/Sijtse/Sijtze gepresenteerd.
De nieuwste versie van AlleFriezen beschikt over nog meer nieuwe zoekmogelijkheden zoals het zoeken met
een tweede persoon en het ordenen van de zoekresultaten op voornaam, achternaam, rol, datum, plaats
en bron.
Nieuwe, nog niet eerder gepubliceerde data in Alle Friezen zijn:
BS Huwelijken: periode 1923-1932 alle gemeentes
BS Geboortes: periode 1903-1912 alle gemeentes
BS Overlijdens: periode 1951-1962 van de volgende gemeentes:
Achtkarspelen, Ameland, Baarderadeel, Het Bildt, Ferwerderadeel, Franekeradeel, Harlingen, Hennaardera
deel, Idaarderadeel, Kollumerland, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Opsterland, Rauwerderhem,
Schiermonnikoog, Terschelling, Tietjerksteradeel, Vlieland, Westdongeradeel
Lidmaten: Barradeel
Volkstelling: Harlingen
Notarieel: St. Annaparochie II 1821-1829, Berlikum 1906-1912, Giekerk
1862-1901, Heerenveen II 1869-1875, Oosterwolde 1884-1891, Sneek III
1916-1925
Bron: NGV Nieuwsbrief d.d. 1 november 2015
Dhr. M.W.G.A.H. Hendriks
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De burgelijke stand en het naamrecht
De burgerlijke stand en het naamrecht
Een stukje geschiedenis van de burgerlijke stand en enkele min of meer belangrijke wijzigingen.
Naamrecht in Nederland
Huidige wetgeving namen
De geslachtsnaam van een kind:
- moeder gehuwd: naam vader; mogelijkheid voor keuze naam moeder
- moeder ongehuwd: naam moeder; als kind wordt erkend: behoudt naam moeder, tenzij
gekozen wordt
voor de naam van deerkenner.
Naamskeuze
Naamskeuze kan sinds 1 jan 1998 gedaan worden en komt in grote lijnen op het volgende neer:
- keuze kan worden gedaan voor de geboorte van het kind of uiterlijk tijdens de geboorteaangifte; wel dienen
hij naamskeuze beide ouders in persoon aanwezig te zijn om te tekenen (schriftelijke naamskeuze is niet
mogelijk).
- over 't algemeen geldt: 'eens gekozen, blijft gekozen'; eenheid van naam in het gezin; dus elk volgend kind
krijgt dezelfde naam als het oudste kind
Naam gehuwde man of vrouw
In akten van de burgerlijke stand en in de bevolkingsadministratie wordt een Nederlandse man of vrouw
altijd met de eigen geslachtsnaam vermeld.
In het zakelijk en financieel verkeer is het toegestaan de geslachtsnaam van de partner (mede) te voeren.
Er zijn vier mogelijk heden wat naam gebruik betreft voor zowel de man als de vrouw:
1. uitsluitend eigen naam;
2. uitsluitend naam partner;
3. naam partner voorafgaand aan eigen naam;
4. naam partner achter eigen naam.
Voorbeeld: Jan Jansen is gehuwd met Maria Vermeulen. Jan heeft wat naamgebruik de volgende mogelijk
heden: l. Jansen; 2. Vermeulen; 3. Vermeulen-Jansen; 4. Jansen-Vermeulen.
Een buitenlandse man of vrouw wordt in Nederland altijd vermeld conform zijn of haar nationale recht.
Wijziging geslachtsnaam o.a. ingeval van
- bespottelijke / ongepaste naam
- veel voorkomende naam
- naam die uitsterft
- naam van de opvoeder (bijv, naam moeder of naam stiefvader)
Procedure
- verzoekschrift aan de Koning (via het Ministerie van Justitie)
- advies wordt gevraagd aan burgemeester woonplaats (hoofd afdeling burgerzaken)
Buitenlands naamrecht in Nederland
Hoofdregel: nationale recht van betrokkene.
Als een kind in Nederland wordt geboren uit Spaanse ouders dan past de ambtenaar van de burgerlijke
stand Spaans naamrecht toe. Voorbeeld: uit een Spaanse vader Sanchez Vicario. Julio en een Spaanse
moeder Gonzalez Rodriquez, Maria, wordt een zoon Alva geboren; Alva krijgt de Spaanse nationaliteit en
wordt in de Nederlandse geboorteakte vermeld met de geslachtsnaam Sanchez Gonzalez (eerste deel naam
vader (Sanchez) en eerste deel naam moeder (Gonzalez).
Voornamen
Het geven van voornamen is in Nederland sinds 1970 vrij, mits
- het geen ongepaste naam is
- het geen bestaande geslachtsnaam is, niet zijnde tevens voornaam.
Wijziging voornaam: procedure via de rechtbank (via een advocaat).
Indien betrokkene een vreemde nationaliteit heeft, moet de ambtenaar van de burgerlijke stand rekening
houden met de voorschriften die gelden in dat land. Voorbeeld: een Marokkaanse vader mag aan zijn kind
alleen voornamen geven die voorkomen op een speciale lijst, goedgekeurd door de Marokkaanse autori
teiten.
Bron: NGV Nieuwsbrief 2015 nummer 68 Samengesteld door W.D. Zondag
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nieuw

Nieuw
Festina Lente in een nieuwe jas, een nieuwe layout
en........ een mooi logo of beeldmerk.
Het logo moet u niet verwarren met een familiewapen
het reflecteert een duidelijk beeld van de familienaam.

