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Secretariaat
Op de voorpagina.
 
Een gevelsteen in de muur van kasteel Gaasbeek in
Belgie, ±26 km westelijk van Manneke Pis.
De tekst anno 1386 luidt: 'Al di hier stoert Rust ofte
Vrede vindt bi der Bil Geregtighede'.
De eerste burcht dateert van ca. 1240, in 1388 door
de Brusselaars met de grond gelijk gemaak en later
herbouwd in de huidige vorm. De laatste eigenaresse
schonk het doemin in 1921 aan de Belgische staat,
die in 1924 de gebouwen en het park openstelde voor
het publiek. Dankzij de nabijheid van de hoofdstad
en zijn sprookjesachtige ligging is het een toerische
trekpleister voor een internationaal publiek gewor
den.
 
 
Stichting Familienaam Van der Bijl
 
Met de laatste verkiezingen net achter de rug zijn alle
blikken en visies op de toekomst gericht.
De politiek moet coalities smeden met een groot
aantal belanghebbende partijen.
Onze Stichting heeft een aantal partijen (stammen)
die gelukkig maar één doel hebben, en dat doel is
het samenstellen en het actueel houden van de ge
nealogieén Van der Bijl, het verzamelen en bewaren
van historische gegevens en wetenswaardigheden
en het inventariseren van zoeken en goederen die
met de geschiedenis van de familienaam             Van
der Bijl verband hielden en/of houden.
Een zekerheid in onze organisatie is dat het aantal
stammen constant blijft maar dat het aantal dona
teurs terugloopt, ondanks dat de landelijk de interes
se naar voorouder-onderzoek door de digitalisering
van de archieven nog steeds sterk toeneemt.
Graag wil het bestuur iedereen aanmoedigen om in
de eigen familie te zoeken naar historische gegevens
en wetenswaardigheden die nog niet bekend of ge
publiceerd zijn; en misschien zijn er familieleden die
de stichting graag willen ondersteunen.
Voor publicatie van allerhande informatie hebben we
een prachtig glossy familiemagazine genaamd Fes
tina Lente; bijzondere familie verhalen, afbeeldingen
of foto's, dat kan allemaal in kleur in ons blad gepu
bliceerd worden.
Kortom we zijn op zoek naar onze "speciale corres
pondent in....".
 
Bestuurszaken.
 
Marian Rosier-van der Bijl heeft aangegeven haar
functie als voorzitter te beëindigen, dus is de functie
van voorzitter vacant; vanaf deze plaats de oproep
aan u om deze voorzitters vacature te willen invullen. 
Tevens zijn we op zoek naar een extra bestuurslid, bij
voorkeur iemand die digitale interesse heeft en feeling
met social media, om zodoende de Stichting Familie
naam Van der Bijl in de belevingswereld van de Fa

cebook en Twitter volkeren bekendheid te genereren.
Voor een Van der Bijl zou dit een stimulerende uitda
ging moeten zijn.
Ook een webmaster staat op het verlanglijstje van het
bestuur.
 
Website.
 
Zoals in de vorige Festina Lente al aangegeven, is de
website een probleemgeval. 
Vanwege hack-actviteiten vanuit met name Rusland,
is de inlogmogelijkheid afgesloten.
Besloten is om het deel van website met de stambo
men onder te brengen bij de stamboom-faciliteit bij
het Centraal Bureau voor de Genealogie (CBG) te
Den Haag.
Het belangrijkste voordeel hiervan is dat alle stam
boomgegevens voor de toekomst veilig zijn opgesla
gen en voor iedereen blijvend zijn te raadplegen.
Mocht de Stichting, om welke reden dan ook verdwij
nen, dan zijn ze voor degenen die na ons komen ook
nog blijvend beschikbaar en zijn alle inspanningen,
onderzoeken en publicaties niet voor niets geweest.
Het overzetten van de stambomen naar het CBG zal
nog wel enige tijd in beslag nemen, de bedoeling is
om dit eind van het jaar af te ronden.
Wanner dit gereed is zullen we hierover communice
ren en met informatie hoe dit werkt op de site van het
CBG.
Het andere deel van de website, bedoeld als com
municatiemiddel met de donateurs en de rest van de
wereld, wordt ook vernieuwd.
Op dit moment wordt onderzocht welk type website
voor onze activiteiten het meest geschikt is. Misschien
is er een website-vernufteling in onze gelederen?
Al eerder in dit platform geventileerd: "behaalde re
sultaten uit het verleden zijn een garantie voor de
toekomst", maar Festina Lente.
 
DNA-onderzoek.
 
Van de stammen Hazerswoude, Kudelstaart, Wad
dinxveen, Warmond en Zevenhoven, zijn we nog op
zoek naar kandidaten die aan dit onderzoek willen
meedoen.
Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de secretaris. Dit
onderzoek kan een bijzondere uitkomst genereren en
dat er mogelijk een zeer grote stam Van der Bijl kan
ontstaan.
Wij hopen op enthousiaste deelnemers.
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VOORZITTER:
functie vacant
 
SECETARIS:
Coen van der Bijl
 
DRUKKER:
Editoo B.V. te Arnhem
 
REDACTIE:
secretaris@vanderbijlen.nl
 
REDACTIEADRES:
Coen van der Bijl
Sterkenburg 67
2402 RE Alphen aan den Rijn
tel: 0651817449

Voorwoord
Beste VanderBijlen,
 
Dit is mijn laatste voorwoord in de Festina Lente.
Want ik ben alweer 4 jaar voorzitter, in 2013 kwam ik weer
in het bestuur voor de 2e keer en nu na 4 jaar is mijn termijn
weer voorbij.
In 2003 was ik ook al lid in het VanderBijlen bestuur en in
2006 heb ik na het overlijden van Stoffel van der Bijl het
voorzitterschap overgenomen en in 2009 was mijn termijn
afgelopen (wat toen 2x 3 jaar was) en heeft Coen het
overgenomen.
 
Ik weet nog dat mijn ouders er altijd heel druk en met veel
enthousiasme mee bezig waren en meerdere keren ben ik
op de grote Bijlendagen geweest.
Mijn ouders hadden nl ook 1x per jaar een reünie met de
broers en zussen en dat noemden wij de kleine Bijlendagen
de dag van de vereniging de grote Bijlendag.
 
Mijn vader was al bij de oprichting betrokken en heeft heel
wat gezocht en geplozen in archieven en zelfs heel in het
begin de Bijlen die in de telefoonboeken stonden opgebeld
om te vragen of ze lid wilde worden.
Ze stuurden ook brieven rond naar adressen en ik weet nog
dat 1 dame uit Friesland zei dat ze wel lid wilde worden maar
dat ze zeker wist dat niet iedere Van der Bijl familie was,
want de melkboer in het dorp heette ook Van der Bijl en
dat kon toch geen familie zijn!!!
Het is maar goed dat ze niet hoorde dat er zelfs VanderBij
len in de gevangenis hebben gezeten.
 
Op één van de VanderBijlendagen dacht ik: als mijn ouders
er niet meer zijn dan ga ik ook in dat bestuur, maar lang
zaam maar zeker kwam het besef dat als ik mijn ouders een
plezier wilde doen, dat ik dat dan beter bij hun leven kon
doen.
Daarom de stap naar het bestuur toen mijn moeder uit het
bestuur ging want zij heeft daar ook in gezeten, en is zelfs
samen het Geerlof van der Bijl voorzitter geweest.
Nu hoop ik dat iemand anders dit werk wil voortzetten zodat
de Stichting Familienaam VanderBijl gecontinueerd kan
worden.
Geniet van dit nieuwe nummer en geef je op voor de
"grote"VanderBijlendag in Delft op 8 april.
 
Marian Rosier-van der BIjl.
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Programma 8 april 2017
 
 
 
 
 
 
          10.30   welkom en koffie bij Gasterij ’t Karrewiel
                      adres: Paardemarkt 74     2611 PD Delft
                      tel: 015 2136876
 
                      tegenover ’t Karrewiel is een grote parkeerplaats
                      zie routebeschrijving pagina 5
 
       
          11.00   donateursoverleg: 
                      verwachtingen, wensen, ideeën,
                      genealogie, voortgang onderzoeken,website.
 
                      bestuursvacatures: 
                      -   functie voorzitter:
                          Marian Rosier-van der Bijl heeft aangegeven haar functie
                          als voorzitter te beëindigen.
 
                      -  algemeen lid (bij voorkeur een website-specialist)
 
 
         11.30   Stadswandeling onder begeleiding van gids inclusief een 
                     begeleid bezoek aan de Nieuwe Kerk
 
 
         12.30   terugkomst bij Gasterij ’t Karrewiel alwaar we lunchen.
                     aan het eind van de lunch Geeft Gerrit van der Bijl
                     een presentatie over zijn bedrijf in melktransport.
 
 
          14.00   vervolg van de stadswandeling inclusief een begeleid bezoek
                      aan het Prinsenhof.
 
 
          15.00   napraten met drankje in Gasterij ’t Karrewiel.
 
 
          16.00   afsluiting
 
 
 
         Iedereen, ook die niet verbonden zijde  met de                                                                                  
         Stichting Familienaam Van der Bijl, is welkom.. 

4



Afrit 8
Delft Noord

Vrijenbanselaan

Vrijenbanselaan

Vrijenbanselaan

Wateringsevest

Nieuwe Plantage

Oostplantsoen

1

1
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6Paardenmarkt 74
2611 PD  Delft

ROUTEBESCHRIJVING Gasterij ‘t Karrewiel
Dagtochten Combinatie DelftPaardenmarkt 74  ·  2611 PD  ·  Delft

ROUTEBESCHRIJVING

1. Vanaf de A13 kiest u voor afrit 8, Delft 
Noord.

2. U rijdt nu de Vrijebanselaan op. 
Hou de linker rijstrook aan.

3. Bij de verkeerslichten slaat u linksaf om 
de Vrijebanselaan te vervolgen. 
U rijdt nu parallel aan de trambaan.

4. Bij de T-splitsing met verkeerslichten slaat 
u wederom linksaf. 
Vervolg de weg (u komt een aantal ver-
keerslichten tegen waar u rechtdoor gaat) 
tot u over een brug gaat met in het mid-
den de trambaan. Sorteer links voor.

5. Bij de verkeerslichten slaat u links af de 
Nieuwe Plantage op.

6. Vervolg de weg tot u rechts af moet slaan 
om de Paardenmarkt op te rijden. Hier zijn 
een aantal parkeerplaatsen voor touring-
cars aanwezig.
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Nieuwe Kerk Delft
 
Basiliek.
 
De bouwgeschiedenis van de Nieuwe Kerk spreidt
zich uit over ongeveer drie eeuwen.
Tot 1420 stond op deze plek een houten 'noodkerk',
gewijd aan Maria. Vanaf toen begon men er een
stenene basiliek omheen te bouwen. Deze werd ge
wijd aan Sint Ursula.
 
Kruisvorm.
 
Zoals bij zovel kerken, verliep de bouw van de Nieuwe
Kerk in fasen. In 1393 werd de eerste steen gelegd
voor een dwarsschip.
De kerk moest namelijk een kruisvorm krijgen; een
belangrijk symbool voor christelijke gelovigen.
 
Symboliek.
 
Na een vernietigende stadsbrand, beeldenstormen,
de Delftse Donderslag (kruitexplosie) en diverse reno
vaties, was de Nieuwe Kerk in 1655 af. Naast de
symboliek van de kruisvorm zijn in de kerk nog steeds
verwijzingen te vinden naar de twaalf apostelen, de
vier evangelisten en de zestien profeten uit de bijbel.
 
Bijzonderheden.
 
In de Nieuwe Kerk bevindt zich de Koninklijke grafkel
der waar de Oranjes zijn bijgezet.
Prins Willem van Oranje, Vader des Vaderlands die in
1584 in het Prinsenhof werd doodgeschoten, is de
eerste Oranje die in de Nieuwe Kerk is bijgezet.
Zijn praalgraf is indrukwekkend en zeker een bezoek
waard. Het praalgraf werd, naar een ontwerp van
bouwmeester Hendrick de Keyser, tussen 1614 en
1622 vervaardigd en in 1997 is het grafmonument
ingrijpend gerestaureerd.
In de kerk is een expositie ingericht en er is een video
presentatie te zien over de geschiedenis van de
Nieuwe Kerk en de Koninklijke familie. Kijk bij een
bezoek aan de Nieuwe Kerk ook eens naar de 16
prachtige gebrandschilderde ramen.
 
 
Toren.
 
De toren van de Nieuwe Kerk is, met zijn hoogte van
108,75 meter de op één na hoogste kerktoren van
Nederland.
In de kooromgang van de kerk bevinden zich verschil
lende grafmonumenten, onder meer dat van Hugo
de Groot. Het is mogelijk om de Kerktoren te beklim
men en dat is zeker de moeite waard. Na de vermoei
ende klim wordt u beloond met een prachtig uitzicht
over de gehele stad.
 
 

 
 
Restauratie.
 
Eind 2013 is een grondige restauratie van de Nieuwe
Kerk van start gegan. Verwcht wordt dat de restaura
tie ruim 3 jaar zal duren.
De restauratie is mogelijk gemaakt door een toeken
ning van van dee Rijkssubsidie van bijna      € 6 mil
joen. 
Dankzij deze bijdrage dekt dit een groot deel van het
totaal benodigde restauratiebudget van   € 11 mil
joen.
Overige bijdragen van de Gemeente Delft, Provincie
Zuid-holland en de eigenaar van de Nieuwe Kerk, de
Hervormde Gemeente.
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Prinsenhof
 
Museuem Prinsenhof Delft is meer dan een gebouw
met een museale functie, het gebouw zelf is geschie
denis. Het is een monument van nationale betekenis.
In het Prinsenhof in Delft vond één van de meest
dramatische gebeurtenissen uit de Nederlandse ge
schiedenis  plaats:         de moord op Willem van
Oranje in 1584. DE kogelgaten zitten nog altijd als
stille getuigen in de muur...
De bouw en bewoningsgeschiedenis van het Prinsen
hof gaat terug tot begin 1400. Op 30 april 1403 kreeg
een aantal gebouwen in Delft de status van nonnen
klooster. Het klooster werd vernoemd naar Agatha,
de dochter van Alijd Buser, de eerste mater. St.
Agatha was tevens de patrones over de weeftech
niek. Spinnen en weven werd daarom ook één van
de inkomstenbronnen van het klooster.
Het Agathaklooster groeide voorspoedig in de vijftien
de eeuw. Het welvarende klooster trok vrouwen aan
uit welvarende families. Hun toetreding deed de rijk
dom verder toenemen.         Het werd een zeer voor
naam klooster in Holland, dat in zijn gastenverblijf vele
belangrijke gasten ontving. 
De rijkdom van de katholieke kerk, waarvan ook het
Agathaklooster een voorbeeld was, leidde tot steeds
meer protest en roep om hervormingen. In 1566 brak
de beeldenstorm uit, waarbij hervormingsgezinden
zich met geweld keerden tegen de rijkdom van kerken
en kloosters. Het Agathaklooster  was echter goed
beschermd en bleef gespaard.
Kort hierop brak de Opstand uit.
Toen Delft in 1572 in handen kwam van de opstande
lingen, werd het klooster geconfisqueerd door de
Staten van Holland. Willem van Oranje, iniddels leider
van de Opstand, komt in Delft wonen omdat de stad
een veilige, ommuurde plek is. Het Prinsenhof is een
geschikt woon- en werkcomplex met een Gasten
kwartier, waar de stad vaak hoge gasten ontvangt.
De smalle wenteltrappen in het kloostergebouw zijn
niet geschikt voor een Prins en zijn gevolg en voor hem
is een nieuwe, bredere 'staatietrap' aangelegd. Zijn
woon- en slaapverblijf bevindt zich op de verdieping,
op de hoek van de Oude Delft waar hij uitkijkt op de
Oude Kerk.
Nadat Willem in 1584 op de bovengenoemde trap is
vermoord vertrekt zijn weduwe, Louise de Colginy uit
Delft en geeft zij het gebouw terug aan het stadsbe
stuur.
Net als andere kloosters werd het grote complex van
het voormalige Agathaconvent voor meerdere doe
len gebruikt, zoals bedrijfsruimte, pakhuis of woning.
Daarnaast hield het voormalige Prinsenhof nog lang
de functie van logement, onder andere van familie
leden van de stadhouder. Ook waren er nog steeds
voormalige nonnen op het kloosterterrein aanwezig.
Zij mochten in de gebouwen aan de zuidzijde van het
huidige St. Agathaplein blijven wonen, zij het niet als
kloostergemeenschap. De laatste non sterft in 1640.
In het Prinsenhof zelf stonden veel ruimten leeg na het

vertrek van het stadhouderlijk hof. In de 17e eeuw
zocht het stadsbestuur mogelijk nuttige bestemmin
gen, zoals een lakenhal, woningen, pakhuizen en een
looikamer. Het stadsbestuur gebruikte de voormalige
eetzaal als ontvangstzaal, 'de grote zaal'. In 1668
kreeg Leonard Bramer opdrachtom hier een plafond
schildering aan te brengen.  In de 18e eeuw werd
deze zaal een aantal jaren gebruikt als repetitieruim
te, in gebruik gegeven aan het Delftse Çollegium
Musicum'. Ook voor andere verenigingen en feeste
lijke of formele bestemmingen gaf het stadbestuur de
zaal regelmatig in gebruik.
In 1776 werd de Latijnse School geopend in het Prin
snehof. Vanaf 1795 vonden er regelmatig verhuizin
gen plaats omdat militairen steeds meer delen van
het gebouw vorderden en in 1807 verliet de Latijnse
School het Prinsnehof. Steeds meer vertrekken van het
Prinsenhof werden ingezet voor militaire doeleinden.
Langzaam groeide echter het besef dat het Prinsen
hof gezien moet worden als een nationaal monument
en dat het gebouwencomplex als kazerne op een
minder waardige wijze wordt gebruikt. Soldaten
schoenen verslijten de treden van de 'staatietrap' die
ooit speciaal voor Willem van Oranje is aangelegd.
 
Rond 1900 begonnen de militairen het Prinsenhof te
verlaten en kwamen de ruimten stuk voor stuk weer
vrij voor Het Prinsenhof. Al eerder in 1884, werd ter
herdenking van de 300ste sterfdag van Prins Willem
een tentoonstelling georganiseerd in de Moordhal en
in de eetzaal en in datzelfde jaar begon de restaura
tie van beide ruimten. In 1887 werden de twee zalen
geopend als Rijksmusuem 'De Historische Zaal van het
Prinsenhof'. Daaraan werden in de loop der jaren
toegevoegd de Kapittelzaal (1894) en de verdieping
boven de Historische Zaal (1899). In 1925 verlieten de
laatste militairen het gebouw.
De collectie van het in 1897 opgerichte Gemeente
museum werd in 1906 ondergebracht in de vertrekken
boven de Historische Zaal. Er waren dus twee musea
in één pand. In 1911 werd ook een zaal ingericht voor
de collectie van de Indische instelling. Sindsdien heeft
het Prinsenhof een museale bestemming gehouden
.

 
 

7



Column
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was in de tijd voor het vallen van de bladeren.
Voor ons huis staan een paar populieren, die, als het een beetje waait de bladeren laten vallen.
Wij zijn al over tijd, wat een nazomer hebben we al gehad en het rustige weer blijft ook nog even. We hebben
er echt van genoten en doen dat nog steeds. De herfstaster; rozen en de fuchsia’s  bloeien nog volop.
Geen orkanen met de daar bijbehorende overstromingen die met een vernietigende kracht alles weg vegen
wat op hun pad komt.
Zij houden geen rekening met rijken of armen, de afloop is voor elke inwoner troosteloos. Wanneer wij de TV
aanzetten of de krant gaan lezen komt alles op je af.
Je kunt je niet voorstellen dat je van het één op het ander moment niets meer hebt; alles is weg gewaaid of
gespoeld. Zelfs je gezin is uit elkaar geslagen en gedeeltelijk omgekomen.
Ik klaag wel eens, echt zonder reden, mijn huisarts zei tegen mij toen ik bij hem op consult kwam, omdat ik
wat last van mijn rechter schouder had, door de jaren heen verslijt er wel eens wat en dat zult u moeten
accepteren. Hij vroeg mij of ik alle dingen die ik nog wel kon voor hem op wilde schrijven. Hij had gelijk ik kan
nog veel meer dingen wel dan niet.
Tel uw zegeningen zei hij. Toch ietwat beschamend ben ik naar huis gegaan. Optimistisch blijven, ga lopen
met je honden s, morgens om half acht is het buiten nog rustig en mooi. Wij zijn erg blij met alles wat wij
hebben ook met de populieren al valt daar wel veel blad af, wat wel weer opgeruimd moet worden.
Dat redden we ook wel weer.
 
Groet  Andries van der Bijl
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Genealogische wetenswaardigheden
Nijmeegse testamenten na 400 jaar geopend.
Het Regionaal Archief Nijmegen gaat ongeopende testamenten openmaken. Het zijn de laatste 30 gesloten
testamenten in het archief. De stukken worden ontsloten, zodat ze beschikbaar worden voor onderzoek. De
testamenten komen uit de 17e eeuw en zijn bruikbaar voor historici. Het archief ontsluit deze stukken om ze
te digitaliseren en te conserveren. De testamenten zijn nu nog in redelijk goede staat, maar ondertussen ook
bijna 400 jaar oud. De stukken worden behandeld tegen verder verval en opgeslagen in het archief. Het
ontsluiten van testamenten komt niet zo heel vaak voor. De meeste testamenten werden in tweevoud opge
maakt. Het eerste testamenet werd dan geopend voor de nabestaanden en het tweede bleef ergens liggen.
Deze stukken zijn tegenwoordig belangrijk geworden voor onderzoek naar stamboom en stadsgeschiedenis.
Op speciale aanvraag zijn de testamenten in te zien, maar door deze te digitaliseren kan iedereen ze inzien.
Bron: HCC Nieuwsbrief 10-02-2017.
 
8e seizoen Verborgen Verleden 18 maart gestart.
Zes nieuwe zoektochten in het verborgen verleden met Herman Finkers, Hanneke Groenteman, Albert Verlin
de, Sacha de Boer, Jules Deelder en Arjan Lubach. De nieuwe reeks is op 18 maart gestart. Zes prominente
Nederlanders proberen weer te achterhalen van welke voorouders zij afstammen en hoe die hebben geleefd.
Waren ze arm of rijk, gewoon, of slecht? Hoe hebben ze geleefd en wat hebben ze nagelaten? Welke eigen
schappen of karaktertrekken herkennen de hoofdpersonen in hun voorouders? De zoektochten in Verborgen
Verleden leiden altijd weer tot verrassende verhalen en ontnuchterende onthullingen. Er zijn brave burgers,
arme slobers, avonturiers, welgestelden, criminelen en zelfs staatshoofden onder de voorouders van de
hoofdpersonen. Bron: NGV Nieuwsbrief nr. 93 1 maart 2017
 
WieWasWie zet familiegeschiedenis nog beter op de kaart.
Het vernieuwde WieWasWie.nl is sinds 3 februari 2017 als bêtaversie online. Met deze nieuwe website maakt
WieWasWie het stamboomonderzoekers eenvoudiger online onderzoek te doen naar hun familiegeschiede
nis. De interesse voor familiegeschiedenis is groot. In 2016 bezochten liefst 3,9 miljoen onderzoekers WieWas
Wie! In samenwerking met ruim twintig (archief)instellingen groeide de database van WieWasWie de afge
lopen jaren uit tot ruim 125 miljoen persoonsvermeldingen in ruim 46 miljoen akten. En de website blijft maar
doorgroeien: er komen meer collecties online beschikbaar en steeds meer archieven ontsluiten delen van
hun collecties via WieWasWie. Met het nieuwe WieWasWie.nl hoopt het CBG geïnteresseerden in familiege
schiedenis nog beter te kunnen bedienen. Er is gekozen om de bêtaversie  en de oude website een aantal
weken naast elkaar te laten draaien, zodat gebruikers kunnen wennen aan de nieuwe opzet. Het vernieuw
de WieWasWie maakt het zoeken door de ruim 46 miljoen akten eenvoudiger. Zo worden de details van een
persoonsakte nu getoond in hetzelfde scherm als de zoekresultaten, het is dus niet meer nodig hiervoor een
nieuwe pagina te openen om de inhoud van de akte te bekijken. Bovendien kunnen meerdere akten tege
lijk onder elkaar worden geopend, wat vergelijken eenvoudiger maakt. Verder is de nieuwe WieWasWie
geschikt gemaakt voor gebruik met smartphone en tablet. Zo kan iedereen waar en wanneer die wil aan zijn
stamboom werken.
De nieuwe website is te vinden op: beta,wiewaswie.nl
Bron: NGV Nieuwsbrief nr. 92 31 januari 2017
 
Een nieuw archief voor West-Brabant.
Een nieuw West-Brabants Archief (WBA) is formeel opgericht. Het WBA is ontstaan door de samenvoeging
van de archiefdienst van Bergen op Zoom (inclusief Steenbergen en Woensdrecht), het gemeentearchief
Roosendaal en Regionaal Archief West-Brabant (RAWB). Bezoekers kunnen voortaan ook terecht op de
nieuwe website www.westbrabantsarchief.nl.   Op de nieuwe website zijn de historische bronnen en archieven
van de drie afzonderlijke diensten samengevoegd. Daarnaast kunnen bezoekers er chatten met de archiva
ris tijdens de openingstijden van de studiezaal (dinsdag t/m. donderdag van 9.00 tot 16.00 uur) en scans
van niet gedigitaliseerde archieven en collcties aanvragen.
Bron: NGV Nieuwsbrief nr. 89 31 oktober 2016
 
Nieuwe akten Zeeland openbaar geworden.
Door het verstijken van openbaarheidsbeperkende termijn zijn per 1 januari 2017 weer 'nieuwe akten' uit de
Burgelijke Stand Zeeland openbaar geworden. Het gaat om de geboorteakten van het jaar 1916, de huwe
lijks- en echtscheidingsakten van het jaar 1941 en de overlijdensakten van het jaar 1966.
Op de website Zeeuwen Gezocht (http://www.mailinglijst.nl/redirect.aspx?!=616197&a=11563813&t=
H&ls=103617) staat een overzicht van alle akten en bronnen die online beschikbaar zijn. Je vindt er maar
liefst 8.085.630 persoonsvermeldingen.
Bron: HCC Nieuwsbrief 11-03-2017
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Genealogische overzichten
Als u een genealogisch onderzoek begint, kunt u uzelf als uitgangspunt nemen en vervolgens een speurtocht
terug in de tijd naar uw voorouders ondernemen.Dit is het meest voor hand liggende uitgangspunt en de
meeste genealogen beginnen daar ook mee. U kunt ook de oudst bekende voorvader als uitgangspunt
nemen (die u dan eerst opgespoord moet hebben) en daarna van het verleden naar het heden alle nako
melingen van hem in kaart brengen. In het eerste geval komt er een voorgeslacht tot stand, in het tweede
geval een nageslacht. Bij het opstellen van een voorgeslacht  of een nageslacht kunt bovendien kiezen
tussen het opnemen van alleen mannelijke lijnen óf het opnemen van zowel mannelijke als vrouwelijke lijnen.
Kiest u voor het laaste dan krijgt u compleet voorgeslacht of een compleet nageslacht. In het vervolg zal het
woord 'genealogie' gereserveerd worden voor algemene genealogische overzichten. In die zin zijn alle vier
genoemde overzichten genealogieën. De term genealogie is echter niet zo goed ingeburgerd; de bekende
re aanduiding 'stamboom' wordt vaak in haar algemene betekenis van 'genealogie' gebruikt. Genealogieën
bestaan uit mensen en generaties.           De stamreeks bestaat uit generaties van elk één persoon; de ge
neraties in een parenteel daarentegen kunnen uit een onbepaald aantal personen bestaan. De stamreeks
is de eenvoudigste genealogie, het is de dunste lijn van voorouders, in de meeste gevallen van vader op
zoon gaande: de mannelijke lijn. De stamboom is in tegenstelling tot de stamreeks een overzicht van een
nageslacht. Het omvat in principe alle nakomelingen van een stamvader langs mannelijke lijn: dus alle zo
nene en dochters van alleen mannen. Een kwartierstaatis een voorgeslacht in zowel mannelijke als vrouwe
lijke lijn. Het is een overzicht van iemands complete afstamming. Omdat iedereen een vader en en een
moeder heeft, treedt in de kwartierstaat bij elke generatie die wordt teruggegaan een verdubbeling van het
aantal voorouders op. Als gevolg daarvan is de schematische vorm van de kwartierstaat zeer regelmatig.
Een parenteel is een overzicht van alle afstammelingen van één bepaald ouderpaar, de stamouders ge
noemd, niet alleen in mannelijke lijn, maar ook in vrouwelijke lijn. Een parenteel is meestal zeer uitgebreid.
De eigenlijke bedoeling van de parenteel is aan te tonen dat mensen, die een verschillende achternaam
kunnen dragen, een gemeenschappelijke voorvader hebben. De parenteel wordt onder andere gebruikt in
de genetica om aan te tonen dat het voorkomen van bepaalde erfelijke ziekten terug te voeren is op een
bepaalde stamvader, die de oerdrager van de ziekte geweest moet zijn. Tegenwoordig zijn parentelen ook
van belang voor de uitvoering van erfrecht, waarbij mannen en vrouwen gelijke rechten hebben. Iedere
genealoog kiest een vorm van genealogisch overzicht die voor hem of haar de voorkeur geniet. De genea
logische computerprogramma's kunnen een parenteel als Worddocument genereren, welk document door
iedereen die een beetje met Word overweg kan, tot een fraaie persoonlijke genealogie kan worden getrans
formeerd, aangevuld met eigen famille-verhalen, foto's en allerlei afbeeldingen. Op pagina 11 vindt u een
voorbeeld van één pagina van een parenteel als Worddocument.
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Voorbeeld pagina genealogie als Worddocument
 
 
12 Jan van der Bijl is geboren op maandag 23-03-1711 in Alkemade, zoon van Lucas Jansz van der Bijl (zie
5) en Ariaantje Jansse Lelieveld. Hij is gedoopt op zondag 29-03-1711 in Alkemade.
Notitie bij de geboorte van Jan: Getuige: Jan Jansse (van der Bijl) en Maartje Engels (van Egmond) Bron:
Bos-Bliek/ dl. I pag. 188-nr. 108 / Kwartierstaat Hakker-de Kort in "Kwartierstaten J.Bos-Bliek BGA NL000105
(CBG)"; deel I.
Jan is overleden op maandag 03-08-1795 in Koudekerk a/d Rijn,ZH, 84 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag
07-08-1795 in Koudekerk a/d Rijn,ZH.
Notitie bij overlijden van Jan: begraven in graf nr. 9
Notitie bij Jan: Volgens "Ingekomen lijst van weerbare mannen ten plattenlande in 1747 onder Kennemerland
en Rhijnland was Jan toen 39? jaar oud”. Jan woont in 1738 in Koudekerk.
Hij pacht van de Heer van Hazerswoude het recht van veerschipperij op Leiden en Amsterdam.
In 1764 koopt hij van Leendert Bodegraaf een stuks grond naast de toenmalige azijnmakerij (later graanpak
huis) met gevelsteen uit 1648. Dit pand is het koetshuis van kasteel Groot Poelgeest te Koudekerk. Op het stuk
grond bouwt hij een schuitenhuis.
In 1777 doet hij het veer over aan zijn zoon Jasper.
Beroep: marktschipper.  Religie: NH
Jan trouwde, 26 jaar oud, op zondag 23-02-1738 in Koudekerk a/d Rijn,ZH met Neeltje Pieters van Gelder,
ongeveer 30 jaar oud, nadat zij op donderdag 30-01-1738 in Koudekerk a/d Rijn,ZH in ondertrouw zijn gegaan.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 23-02-1738 in Koudekerk a/d Rijn,ZH.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Neeltje: Kerkelijk huwelijk: nh
Neeltje is geboren omstreeks 1708 in Uithoorn,NH, dochter van Pieter van Gelder en Neeltje Arens van der
Jacht. Zij is gedoopt in Uithoorn,NH. Neeltje is overleden op vrijdag 07-08-1795 in Koudekerk a/d Rijn,ZH, on
geveer 87 jaar oud. Zij is begraven in Koudekerk a/d Rijn,ZH.
Notitie bij overlijden van Neeltje: begraven in graf nr. 9.
Op 14 september 1751 testeren zij mutueel voor Schout Frederik Brouwer te Koudekerk.
Kinderen van Jan en Neeltje:
 
1 Sara (Saartje) van der Bijl, geboren op zondag 18-01-1739 in Koudekerk a/d Rijn,ZH.
 
2 Pieter Jansz van der Bijl, geboren op zondag 12-03-1741 in Koudekerk a/d Rijn,ZH. Hij is gedoopt op
zondag 12-03-1741 in Koudekerk a/d Rijn,ZH.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Getuige: Neeltje Arens van der Jacht
Hij is gedoopt door Ds. Nicolaas Holtius.
 
3 Arie Jansz van der Bijl, geboren op dinsdag 24-09-1743 in Koudekerk a/d Rijn,ZH. Hij is gedoopt op zondag
29-09-1743 in Koudekerk a/d Rijn,ZH.
Notitie bij de geboorte van Arie: Getuige: Neeltje Arens van der Jacht
Hij is gedoopt door Ds. Nicolaas Holtius.
Arie is overleden omstreeks 1744 in Koudekerk a/d Rijn,ZH, ongeveer 1 jaar oud. Hij is begraven in Koudekerk
a/d Rijn,ZH.
 
4 Arie Jansz van der Bijl, geboren op zondag 07-03-1745 in Koudekerk a/d Rijn,ZH. Hij is gedoopt op zondag
07-03-1745 in Koudekerk a/d Rijn,ZH.
Notitie bij de geboorte van Arie: Getuige: Neeltje Arens van der Jacht
Hij is gedoopt door Ds. Nicolaas Holtius.
 
5 Jasper Jansz van der Bijl, geboren op zondag 12-01-1749 in Koudekerk a/d Rijn,ZH.
 
6 Willem Jansz van der Bijl, geboren op woensdag 15-12-1751 in Koudekerk a/d Rijn,ZH
 
13 Jan Jacobsz. van der Bijl is geboren op zondag 20-12-1716 in De Kaag / Alkemade, zoon van Jacob
Jansz. van der Bijl (zie 6) en Jannetje Teunisse Troost. Hij is gedoopt op zondag 20-12-1716 in De Kaag / Al
kemade. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: jantje van der Bijl (geb. ±1656) [zie 1]
[grootvader vaderszijde] en Jannetje Engels van Egmond (geb. ±1656)     Jan is overleden in 07-1763 in Al
kemade , Oude Wetering, 46 jaar oud. Jan trouwde, 26 jaar oud,op zaterdag 04-05-1743 in De Kaag met
Lijsbeth Leendertse (Elisabeth) Quartelaar, 27 jaar oud, nadat zij op vrijdag 19-04-1743 in De Kaag in onder
trouw zijn gegaan. 

11



VOC-tentoonstelling
Op donderdag 23 februari hebben de burgemeesters
van de zes VOC-steden Amsterdam, Delft, Enkhuizen,
Hoorn, Middelburg en Rotterdam de tentoonstelling
'De wereld van de VOC' in het Nationaal Archief ge
opend. 'De wereld van de VOC' is te bezichtigen t/m.
7 janauri 2018 in het Nationaal Archief te Den Haag.
Geuren en geluiden begeleiden de bezoekers langs
verschillende VOC-locaties in de Oost: Kaap de
Goede Hoop, Midden-Oosten, Ceylon, India, Batavi
a/Indië, Japan, China en Formosa. De bezoeker
wordt verrast met verschillende digitale presentaties
en middelen, die een extra dimensie geven aan het
bezoek.


