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Algemene Ledenvergadering
hlij hebben het in het Plededelingen-
biad van Juli 1?BA reedE aangekon-
digd, maar nu is het dan zo verl
onze voorbereÍdingen voor de oprich-
ting van een VerenigÍng Van der Bi-il
zijn gereed. Het voormalíge lllerk-
conité hee{t de ontwerpen voor Sta-
tuten en Huishoudel ijk Regiement
iaten opstellen en een zeventai Van
der Bijlen aangezocht om EEn voorlo-
pig bestuur te vormen. '0p de à.s.
Algemene LedenvergaderÍng ral aan u
worden gevraagd o{ u met deze voor-
Elellen kunt ihEtemmen.

De tekEt van de concept-Statuten en
HuishoudelÍjk Reglement vindt u el-
derE in dit biad a{gedruktr zodat u
ruirnEchoots gelegenheid hebt ze te
bestuderen. Het voorlopig beEtuur
dat, naar wi-i verwachtenr door u in
haar functie zai worden bevestigd,
is ais volgt samengesteld:

R.K.van der Biji (Castricum) t
voorz i tter.

Dr L.T.van der EijI (Apeldoorn),
vi ce-voorl i tter.

§andra l.van der Biji (Rotterdam),
secretaresse.

Ir E,van der Biji (Doorn)t
penni ngmeester.

Ë.van der Bijl (Nieuwe Niedorp)t
Ul. van der Bi j i ( 6orssel ) t
R.H.van der Eijl (RijswÍjk), Ieden.

De o{ficië1e oprichtingsvergadering
zal piaats vinden tí-idens de Van der
BijIen-dag t?87, die dÍt jaar zaI
worden gehouden op Zaterdaq 2E l"laart
a.s. in Restaurant de Biltee Hqek.
de BiIt. Het restaurant ligt aan de
Neg van Utrecht Daar Zeisi (even
voorbÍj het t(NMIr maàr ààn de tegen-
overliggende zi-ide).

Deelnemers worden om 11 uur 'g mor-
gens verwacht en zuilen worden vEr-
welkomd met een kop k:oí{ie. Behalve

de oprichtingsvergadering vàn de
Vereniging Van der Bijl eullen er
die dag natuurlijk ook minder zeke-
Iijke punten op het programme staan.
Verder za1 omstreeks 1 uur de ge-
bruikelijke iunch worden genuttigd.

Automobi I ÍEten gel ieven hun auto-
kàarten te raadplegen. Bij het res-
taurant is voldoende parkeerruÍmte
aanwez i g.
Treinreizigers dienen naar LJtrecht
C.§. te reizen en daar de bus te ne-
men naer Zeist, Driebergen, Doorn,
Rhenen o{ Amersíoort (NIET de bus
naar Bilthoven). AiIe genoemde bus-
sen rijden Iangs de BiltEe Hoek.
Vraagt u de chau{íeur o{ hi-i u wii
waarschuwen aIs u moet uitstappen.
De busrit neemt ongeveer 2íJ minuten
in beslag.

l.J kunt zich voor deelname aàn deze
dag opgeven door { 20.- per persoon
over te maken op gironummer 50ó1911
t.n,v. Penningmeester VerenÍging van
der Bí-i1, HÍddenlaan 17 te Doorn
onder vermelding vàn 'Van der Bi-iIen
dag 1987, .. personen'. in verband
met de de{initieve oFgàve èen het
restaurant van het aantal deelnemerE
moeten wi j u . verzoekÉn urt bi jdrage
voor 1ö Haart a.E. over te màkÈn.

VAN DER BIJLEN-DAG '1.987, tevens
VERENIEING VAN DER BIJL

Becretariaatr t4olphaertsbocht 11 B,
3082 AA Rotterdam, trl. 010-4281321
(na 19.00 uur).

Postgironummer 50é1911 t.n.v. Prn-
ningmeester Vereniging Van der Bij1,
Doorn.

Redàcti e vereni gi ng:orgaan r

'Dennenrode', Kerrelreweg 21,
5988 NE HeIden, tel. 04760*72§ó4.

len wegdragen en dat u niet zult
gchromen om uH t.lenien met betrekking
tot de inhoud kenbaar te màkén.

De naam van het blad is om twee
redenen gekozen. fesÉj»a Je»Ée be-
tekentl Haast u iangzaam en dat iE
een zErer toepassel i j k motto voor
mensen die zich bezig houden met
genealogisch onderzoek. In de grne-
rlogie moet men immers met grote
nauwkeurigheid en zorgvuldigheid te
werk gaan en een eindeloos geduld
bezitten om het doel dat men voor
ogen hee{t, te bereiken. Enerzijds
blijft men achter gÉgevens aanjagen,
anderzijds moet men steedE t.teer paÉ-
op-de-plaats maken om het gevondene
kritiech te bekijken en op zijn be-
trouwbaarheld te controleren aan de
hand ven andere geEevens.

Bij verdere iezing zult u ontdekken
dat er meerdere Van der Bi-il-wapen:
zÍjn, maar glechts Één daarvan is
voorzien van een wapenspreuk. Dit is
het wapen met de aanziende ossekop
dat aIs devies voert: Festina Je»Ée,

l4ij meenden dat er dus voidoende
aanleiding wàE om onE verenigings-
blad deze naam te qeven.

hli -i rekenen r.,Eer
komst. Tot ziens

op een grote op-
op 28 l"laart I

ONS VERENIGINGSBLAD

Voor u ligt het eërste nummer van
onE vereniqingsorgaan dat evenals
zÍjn voorganger. het Mededel inEen-
hlad van het hlerkcomitÉ, 2 x per
jàer zai verschijnen, nameli-ik in
Januari en JuIi. tlíj hopen dat vorm-
gevÍng en inhoud uw goedkeuring zul- de Redactie,
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HET FAMILIEWAPEN
HET ONÏSTAAN VAN DE FAT,IILIEUJAPENS.
De {ami I iewapens ontstonden om-
streekË het midden van de 12e eeuw,
0orlogvoerende parti-ien beechikten
toen nog niet over uniformen zodàt
fien ÉEn ander herkenningsteken nodig
had om medestanders en vijanden te
kunnen onderscheiden. In die tijd
was het schild het grootste en meest
opvallende vlak van de krijg;uitrus-
tÍng en het iag dus voor de hand om
op dat schild het embleem van de
aanvoerder aan te brengen. Dit en-
bleem werd dikwijlE herhaaid oF de
kleding van de krijger, op de dek-
kleden van zijn paard en op het ba-
nier. 0n de aanvoerder goed herken-
baar te maken, werd diens helm voor-
zien van hoog uitstekende vederbos-
sen o{ adelaarsvleugels in de kieu-
ren vàn het wapenschild. Deze ver-
riering noemt nen het heJmÉeke».
Het gebruik van deze napenschÍIden
verbreÍ dde a i ch aI snel en werd
vooral bevorderd door de Kruis-
tochten omdat de deelnemersn díe uit
verscheidene Ianden l,:wamen en elkaar
niet van aanzien kenden, hun mede-
strijders moesten kunnen herkennen.
Het wapenschi Id vàn de àf,nvoerder
werd in de ioop der tijd een eigen-
domsteken van de leden van zi-in Ee-
siacht en men ginE het ook Eebruiken
op zegels wàarmee bestuurs- en
rechtshandel i ngen werden bekrach-
tigd. In de oorlogvoering raakte het
schi Id-met-embleen in onbrui k toen
de krÍjgstechniek veranderde, maar
op de zegels bleef het .voortbestaan;
het aantal personen met een eigen
{amÍIÍewapen breidde zich zel{s gE-
stadig uit, naarmate het op Echri{t
vastleqgen van overeenkomsten en be-
Bl ui ten toenam. De herai di sche I,rà-
pens werden EteedE fraaier vàn vorm-
geving. Het eigenl Í-ike wapenschi Id
werd gedekt door een heim met helm-
teken en dekkleden, en ínen gebruik:te
het niet aIIeen om geschrevÉn Etuk-
ken te zegelen, maar bracht het ook
aan oF gra{zerken, schouwen, tuin-
hekken, serviesgoed e.d.

DE HERALDIEK.
Heraldiek o{ wapenkunde iE de weten-
schap die zich bezig houdt ínet het
ontetaan, de ontwikkeling, de bete-
kenis en de wijze vàn beschrijven
van heraldische wapens. Ook de re-
glementering valt onder haar compe-
tentie. Toen wapens nog uitsluitend
gevoerd werden door vorsten, adel-
Iijh:e personen en ridders. wàren Ér
vaste regels ontEtaan met betrekking
tot de wapenversieringen en de te
gebruik:en kleuren, Maar toen ook
burgers openbare {unctÍes gingen be-
kleden en zakeii_ike tranEacties op
Echri{t gÍngen ste}1en. waardoor ook
zi j behoe{te [,:regen aan een persoon-
ii jk eegel , e'rerd met die regels meer
en meer de hand gelicht. De heral-
diek raakte vooral in de 18e eeuvi
sterk in verval. Daar is tensiotte
een eind aan gemaakt en de oude re-
gels worden HEer nagelee{d. Deze
houden onder meer in dat een tlàpen

een duidelÍjk herkenningsteken moet
zi-in: eenvoudig ven opzet, zonder
detaiis en zonder perspectÍvische
t.leergave vÀn voorwerpan; kleuren en
metalen (goud en zilver) dienen eI-
kaar a{ te wisseien en l,:leur trF
kleur o{ metaal op metaal is onge-
wenstl de kleuren moeten beperkt
blijven tot keel, azuur, Eabel en
Ei nopel , al I een voor I evende llerenÉ
in de emblemen mag de 'natuurliJke,
k I eur worden gebrui kt . lrlanneer een
herEldisch wapen Ín zwart-wit wordt
weergegeven, volgt men een systeem
van lÍ-inen en punten om aan te dui-
den in welke kleur het ori.gineel is
uÍtgevoerd. Verticale iijnen geven
keel (rood) weer, horízontale azuur
(bIauw). iijnen die van links boven
naar rechts onder Iopen duiden sino-
pel (groen) àànr horizontale En
verticala lijnen over eikaar heen
sabel (zwart). goud wordt weÉr-
gegeven door puntjes terwijl ziiver
blank gelaten wordt.

Fiq.1 Fiq. 2

hIAPENEI]LLECT i E§.
Helaas bestaat er geen complete Ín-
ventariE van Nederlandee {ami I ie*
$,àpens. De ArnorjaJ 6d»Éral die J.B.
Rietstap honderd jaar geleden Eamen-
stelde is het enige uitvoerígE werk
met a{beeidinhen van taàpensr mààr
bíj Iange na nÍet volledig. Boven-
dien staat er niet bÍj vermeld door
wie deze wapens zijn gevoerd en
evenmin rlaàr zE eijn aangetro{{en.
De col lectie Muschart bevat uit-
sluitend begchriivinoen van de vele
t.tàpens die hij op zegels en in t.la-
penboeken aantro{. nraar hi-i verme}dt
t,lel de vi ndpl aats. 0ol,: deze - ove-
rigÉnE Echítterende - collectíe is
'verre vàn compleet. Naast de Ee-
noemde verzamelingen zíjn er nog een
aantal kieine wapenboeken en collec-
ties. TaI loze fami l ienapens I iggen
echter nog verhorgÉn in archie{dozen
waarin zich Etukken bevinden met
aanhangende zegels t,lààrop zo'n u{apen
staat a{gebeeld. VeIe hebben de tijd
echter niet onEerchonden doorstaan.
Toch loont het de moeite om in àr*
chieven van plaatsen Hàar +amilÍe-
leden in vroeqer eËutlen gezagsdrager
zijn geweest, te gaan aoeken naar
EtukkÉn diE door hen gezegeid zÍjn.
I'let en i g gei uk: ví ndt men EomE toch
nog een gaa{ zegel terug met eÉn
compiete à+beelding van een wepen.

VAN DER BIJL-IIAPENS.
0p de naam Eiji o{ vèn der Bijl
tre{t rnen meerdere t.làpenE aan. Een

wapen met Een schild van sinopel
riàarop een aanz i ende orsel:op i n
zilver met gouden horens (fíguur l)
werd gevoerd door de Van der Bíjlen
in Del{Iand en hun nak:omelÍngen. Tot
díe nak:omel ingen behoorde 6errit
Pieterszn van der Bi-iI die omstreel:s
1Aé7 naar de Haap vertrok en de Zuid
A{ri k:aanEe {ami i ietak: voert noq
gteedE dit wapen, o{schoon de os bíj
hen meer hel aanzien hee{t gekregen
van een springbok I De oE is een
veeigebruik:t symboo'i voor kracht. in
de geneaiogie van de ZuÍd A{rikaanse
{amilie staat te lezen dat dit wapen
mèt de {amilienaam door ldouter vàn
Egmond werd geschonken aan éÉn van
de vier broers die hern uit de kerker
in Heemsl,:erk bevrijdden, ínààr det
verhaal zullen wÉ naar het rijkt der
{ahelen verwi-iren, omdat Er natuur-
lijk geen bewijs voor te vinden is,
Eenoemd wapen is voorlÍen vàn de
lijfspreukr FestÍna Lente. MÍsEchien
tre{{en t.le ti jdens ong onderzoek
vroegere dragers vàn dit t,làpen ean
in andere gebieden van het land en
dat zou onEi meer i nz i cht kunnen
geven in de ouderdon ervàn.

Een gegeerd schild van L2 stukken,
a{wigselend in azuur en goud, met in
het midden een hartEchild van keel
wàarop een zilveren bljl met het
i-izer ornhoog en naar Iínks gericht,
staat in Rietstap's werk a{gebeeld
onder de naàm BijI I ({iguur 2) .
Voigene "de Navorscher,, (1928) werd
dit wapen ook gevoerd door Jan Adri-
anuE.PÍeter Bijl uit AmEterdam (eÍnd
19e eeuw). Dit wapen zou in de kerk
van Hoorn voorkomen.

Dat de naam de ene keer ,met 11 en de
andere keer mel I wordt geschreven,
is van ondergeschikt beiang. Bij een
vorige gelegenheid heb it: u al een§
verteld dat men zich voor de invoe-
ring van de burgerlijke Etand niet
erg bekommerde om de juiste schrili{-
wi-ire van {amilienamen en dat Bijl
en Van de(r) Bi-iI, beide met I of ti
dikwi-ilE in Één gerin voorkwamen.
In het napenboek van Dordtse gE-
slachten komt Een wèpen voor van een
ÉIiEabet van der Bi-il uit 1580 (qe-
huwd met Engel bert van der I'li j I ) dat
bestaat uít een schiid -van k:eeI
waarop twee gekruiste bijlen in ziI-
ver net de Etelen omlaag en de ij*
rErE naar buiten gericht, tuEsen de
stelen een ster van goud ({Íguur 3),
Ditzel{de wapen werd in 1500 ai Ee-
voerd door 6errit Jansln van der
BijI uit Zuijdland, Eveneens door
Jacob Janszn BijI uit Vlaardingen in
1743, ai wordt bij hem niet gespro-
ken van een ster in het wapen.
In 1430 zegeide een Jan Bi-iI met een
§àpen, bestaande uit een schÍ1d
wàèrop een rechtopstaande bijl met
de steei omlaag en hÉt i-izer naar
Iinks gericht. De kleuren zi-in nÍet
bekend. HetzeI{de t,làpen, maar dan
gekroond door een parelkroon, werd
in 1781 gebruikt door David BijI uit

2
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Herwi-inen ({iguren 4 en 5).
In de col lectíe Muschart bevÍndt
zich de volgende beschrijvinE van
het wapen van Leendert van der Bi-ii
uit BrÍeIle in 1762r 'op het schild
een korenaar. gaande over twee
schuingekruiste bijlen met de ijaers
omhoog Èn à+genend.' Er worden geen
l:ieuren vermeld ({iguur 6).

LJ zult zish rnisechien a+vragen waàr-
on er meerdere traFEnE zÍjn ontnor-
pen. Hier kunnen verEchillendÉ ver-
hrlaringen voor zÍjnl à. het staat
nog helemaal niet vast dat aIle Van
der Bijlen tot een en hetzel{de ge-
siacht behoren, zodàt er sFrake kan
zi-in vàn wàFens vàn verschillende
geslachtenl b, men kàn eÉn reeds be-
Etaand familiewapen onaantrekkelijk
hebben gevonden en om die reden een
nieuw hebben Iaten ontwerpeni c. men

kan van het bestaan vàn eÉn t.làpEn
niet op de hoogte zijn geneest.
Laten rre vooral bedenken dat het bij
een burgerli-ik gesiacht als de Van
der Bijlen in het verleden eerder
uitronderinq dan regel was dat rij
een positie bekleedden 'waarbij zij
reqelmàtiE stukken moeEten zegelen.
AIs hun naraten dat wapen niet meer
nodig hadden, werd het spoedig ver-
geten, Hwam een nakomeling na lange
ti-id toch t.reer 'op het kuEsen', dan
nam hij vaa[,: een nieuw wapen aan om-
dat hÍj het oude niet lcende.
[,Jeike betekenis kan dit alleE hebben
voor degenen onder u die een {ami-
Iiewapen wiIIen gaan voeren? Hier-
over kunnen we kort eÍjn. [íen kan
uitsluitend recht doen gelden Ép een
bepaald t,lapen elE men kan aantonen
dat men a{etamt van de vroegst
bekende wàpendràger en dat hewijs
dient men te ieveren met behulp .van
een uitvoerige en betrouwbare genea-
Ioqie. Het is in Nederland weliswaar
niet Etra{bààr om EEn wapen te voe-
ren vlaàr ínÉn geen recht oF hee{tt
maar het iE ger4trÉn on{atsoenlijk.
0mdat het niet stra{baar is, zijn er
heei wat maiaíide handelaren op het
toneel verEchenen die misbruik nak:en
van de Eituatie. In kranten en tijd-
Echriften komt men regeimatig adver-
tentiee van dit soort lieden tegen

Fiq.6

die suggereren dat iedereen een fa-
mÍliewapen heeft en dat zij à raison
van een bepaald bedrag een a{beel-
dÍng kunnen Ieveren. Je hoe{t alleen
maar -ie {amilienaem op te gevenl Dat
is natuuriijk -ie reinste oplíchterÍj
en de kans is groot dat men zich op
die manier een wàpen toeëigent van
een geslacht dat toevallig dezelfde
naam draagt maar helemaal geen fami-
iie is.
lJ zult dus moeten wachten tot ut.t
genealogie gereed is en u kunt er op
rekenen dat wi-i u dan ook zullen
laten weten o{ u gerÈEhtigd bent een
wapen te voeren en zo-ià. weik. Het
iE niet onmogelijk dat we in de na-
bi -ie toekomst nog meer Ven der
Eiji-wapens vinden. In eIk geval ko-
men t.te op dit onderwerp in het
volgende nummer terug.

TSvdB.

FAMITIEBERICHTEN

Geboren !
KRIS, zoon van Henk van der Bijl en
zijn vrouw Harma.
Eri -ipikrrk 2B-4-198é.
SARA ALEIDA, doËhter ven Ernat vrn
der BijI rn zijn vrouw [,lilme.
Leidën 3-9-198é.
PAUL I'IIEHEL ANDRé, zoon van René van
der Eijl en zijn vrouw EIt.
Amsterdam 14-1-tqB7.

overI edÈn !
JAK0B DiRK ven dEr BIJL'
Bus5um 12-7-198ó.
ltlILHELT'IINA FREDERiKA van der BIJL,
Assendeiít 9-E-198é.
HENDRIK JOHAN van der BIJL,
Herrijnen 21-11-198ó.
ELISABETH BAX-vàn der BIJL,
BiIthovEn 24-11-1986.

VAN DER BIJLEN
KOOKBOEK
In het afgËlopEn jaar ben ik meerde-
re malen benaderd door naàíngenotEn
die bij geruchte hadden vernomen dat
er EEn Van der Bijlen-kookboek zou
bestaan en u{ilden treten o+ dat Er-
gens verkrijgbèàr t.laÉ omdàt mEn het
greàg elE huwelijksge5chenk aan Een
familieiid liiIdE EevEn. HelaeE moeEt
ik die vraeg ontkennend beantwoor-
den. Het kookboek bestaat inderdaadt
meàr ElÉtrht; in Een reer beperkte
'oplage'. Niettemin hebben de vËr-
zoeken een plan doen rijpenr dat we
aan u t,íiIIen voorleggen.

Laat Ík u eerst vertellen hoe het
kookboek tot Etand kwam. t'lijn twee
nichtEn en ik zijn, EvenalÉ onze
rEEpéEtiEVelijke moeders, enthÉugi-
rste kokkinnen En steeds doende trm

nieuÍíe rëcepten te bedanken. [llE hou-
den niet van de EtandaàrdrecÉpten
uit bestaande kookboekenr maar makln
bij voorkeur íets exclugiE{e aIE we
gasten uitnodígan voor een EtEntje.
Bij dergel ijka gelEgenheden dient
mén neàr on!È meninE gerEchten op

ta{el te brEnEEn die met aaídacht
worden geproefd, met Emeak worden
gegeten En t.tear naderhand nog eëns
eàn teruggedacht of over naqEpreàt
wordt. TegelÍjkertijd vinden we dat
eEn qoede EaEtvrouw bÍj haar gartcn
hoort te zijn En zich niet meÉr in
de keuken moÈt bevÍnden elE dE br-
roekèrË gÈàrriveÈrd rijn. Dàt houdt
in dat aoveel mogelijk 1n de loop
ven de dag moet kunnen $lorden bereid
en dat met een minimum ien àfwerking
moet kunnen worden voltsteen. Een
uitvoerig diner behoort dan Eodinig
te worden ramengesteld dat de qest-
vrouw diverEe gangEn onder handbe-
reik op een dientefel kan klaarzet-
ten en àlleen voor het hoo{dgerecht
Even van ta{eI moet opsteen. NietE
is immerE zo hinderlijk aIE een gÉ-
Epennen gestvroust die voortdurEnd
heen en weer rent en nauwelijkg eàn
de tafelgeeprekken deelneemt, want
de gaeten krijgen dan el snel hct
gevocl dat ze aen hàndje moËten hel'
pen terwijl ze zich JuÍst vErheuBd
hadden op Ëen avondje varurnd wor-
den, De tijd vàn dë inwonendn hulp
in dr huirhouding dir bij zulkE evE-
nemrntËn àEn tà+ÈI bediende lÍgt rI
lang achtcr onE En voor vëIen ir dat
EEn rËdEn gr}{ordËn om eGn punt tr
rètten .Ehter diE oudrrwet!.r trGr-
gÈrel I ige huisel i jke dinertjec.
llij vÍnd:n het nog tsteeds prettig om

gàEten te dineren te vragen en mEnën

dat dit ook in deze tijd nog te rea-
IiÉeren ís. 0nE parool iE duEt Ex-
cIuEie{ maar practiech uitvoerbaar.
0p die wÍjze ontstonden allerlei re-
cepten en menu's die He onderlÍng
uitwieEelden. Niet alleen voor copi-
euze maaltijden, ook voor gezellige
iunches aIE we one kof{iebazoek niet
net een belegd broodje nillen a{-
schepen. 0ok receptan voor een §me-
kel i j ke éénpansmaal ti jd r heel gE-
schikt als er in het kielzog ven
zoon o{ dochter ineenE een hongerige
hockey-pioeg binnen valt.

I'lijn nicht Joke van HEttem-van der
BÍjl kwam een Faar jaar qeledÉn op
het lumineuze idee om de meegt Euc-
cesvolle van deze familiereceptcn te
verzamÉIen an in te binden. De on-
rniddeliijka aanleÍding deertoe rltE
het huwelijk van óén onzer dochterst
maar toen het boek er eenmaal west
bleken er al snel meer aanleidingen
te zijn om het ten geEEhenke te gÈ-
ven zodat elk lid ven onts kleine
familiekríngetje epoedig een Exem-
plaar rijk was. 0nze inÍtiatie{neem-
stEr voorzeg Elk kookboek vàn een
prachtige, eigenhandig geborduurde
omslag en daardoor werd het ook ui-
terlijk een blikvanger in onze keu-
kenE.

Naer aanleidinq van de vreqen over
dat kookboek van mengen buiten onze
onmiddellijke kring, heb ik met mijn
nicht overlag gepleegd en deeruit ir
het volgcnde plan geboren.
Ale er ondcr de Van der Bijlen nog
inÉrr v.n die creEtirvr kookrnthouri-
aqten zijn die greag cxpcrimrntrren

vrRvoLGPAG. ll0
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I. INLEIDIN6

Alvorens He u gààn vertellen hoe een
genealogiech onderroek dient te wor-
den uitgevoerd, zullen t^le u eniger-
mate in de vakterminologie moeten
inwijden om te voorkomen dat door
een foutie{ woordgebruik mÍsverstan-
den ontEtaan.

De buitenEtaander omschrij{t het vak
Eeneai ogi e meestal met 'stamboom-
onderzoek'en noemt het resultaat
van zo'n onderzoek ,stàmbooo'. Etam-
bomen worden echter zelden o{ nooit
gemaakt, want ze zijn precies wat
het woord aanduidtl een tekening van
een boom mÈt tàkkenr twijgen en
bladeren HaaroF de nemen van de
familieleden zijn aangebracht. Een
dergalijke voorstelling van een ge-
slacht kan bijzonder aardig zijnr
maar je moet wel goed kunnen tekenen
en het geslacht dat je op die wijze
wilt uítbeeiden, mag niet al te om-
vangrijk zijn. AIE rre het geelacht
Van der Bijt op die manier zouden
willen weergeven, zouden we een heel
bog moeten tekenen I

De genealogie is ÉEn zeer methodÍsch
vak en kent vele onderzoekmethoden
díe kunnen resulteren in een Etam-
reeks, een afstamrningsreeks, een
geneàgram, een verwantschapstabEl,
een kwartierstaat, een parenteel o+
een genealogie-in-engErE-vorm, Het
woord genealogie ÍF dus niet alleen
de benaming van een vak, (te wetenl
{ami i iegeschiedenis in de ruimete
zin van het woord), we gebruiken het
ook voor één van de genealogische
onderzoekvormen. AIs Je menren over
een stamboom hoort praten, bI i-ikt
de één een stamreeks te bedoelen,
de ander een genealogÍe of aen pà-
renteel, terwijl de derde een kwar-
tierstaat voor ogen heeft. LJ kunt
het woord 'stemboom' dus maar beter
vergeten.

ltlelke onderzoekrnethode gebruíkt moet
HordÉnr wordt bepaald door de vraag-
rtelling, Daarbij speelt onder meer
een rol of nen op zoek is neer de
voorouders dan wel nEar de nakone-
lingen vàn een bepaalde perEoon en
o{ men in de lanjjJ/re lijn wil rrer-
ken, o{ in de ranJiJke èn vroule-
lijke lijn,

ffi onderzoek heeít ten doel het
samenstellen van de qenealoqie (of
genealogieën) Van der BijI en dat is
ee» jn ge»ereÉies gera»gschr&Ée op-
gave van alle nakoaelingen van de
uroegst be*e»de ïan der Biil(e») in
nanlijke lijn, Daartoe dient eerEt
van elke Van der BijI een stapreeks
te rorden gemaakt d.w.z. een opgave
van de opeenvolgende Van der Bi-it-
voorvaders (vader, grootvader, over-
grootvader, betovergrootvader etc.)
tot de vroegst bekende. Het zal dui-
delijk zijn dat we met het opstellen
van deze stamreekren bij de Ëne per-
Ëoon sneller uitgepraat ziJn dan bij

LESSEN IN GENEALOGISCH ONDERZOEK
de andere. Verhuizingen werden vroe-
ger niet geregistreerd en als ne Ín
het laatst bekande woongebied vast*
lopen, kunnen we er eeker vàn aijn
dat de volgende voorvader ergens
ànderË is geboren. De grote vraag is
danl waar? Door meerdere stamreeksen
naast elkaar te leggen, kunnen t.lÈ
echter vaak nog wat verder komen.
Tenslotte bereikÉn we een voorlopíg
eindstadium en dan gean wEr uit-
gaande van de vroegst bel:ende voor-
vader , een geneal og i e Eamenstei I en .
Uit de stamreeks is Één vàn zijn
kinderen ons reed; bekend, maàr nu
moeten we al zijn àndere kinderen
proberen tËrug tË vinden en vervol-
gens aI hun nskomeiingen. Zo bouwen
we generatÍe na generatie op tot we
bÍj de thans levenden zijn terug-
EakÉerd. In een genealogie gaat het
om de dragerË ven de geslachtsnaam
en dat houdt Ín dat rre ais regel
aIIeen manlijke IÍjnen uitwerken.
Vrouweli_ike Van der BijIen worden
wel vermeld (inclueie{ de màn met
wie zij trouwen) maar haàr nakome-
Iingen worden in de genealogie niet
opgenomÉn omdat deze de naam Van der
BijI niet dràgen. AiE een vrouwe-
li.ike Van der BíjI haar naam echter
wel doorgee{t ààn Een nakomei ing(b.v. in het geval van een ongehuw-
de moeder) dan wordt dit kind
eijnde een naamdrager en uit een Van
der BijI geboren - in de genealogie
opgenomen. Di t gel dt ni et voor
kinderen die door adoptie de nàdm
Van der Bi-iI krÍjgenr maar geen Van
der Ei-il-bloed in de ederen hebben.

0p deze wijze ontEtaan eën aantal
genealogieën die we ook t.tEer naast
elkear kunnen iegEen. tíeeEtal biij-
ken er een paàr bi-i te zijnr die op
eIkàar aansluiten. In vrijwel elle
gevallen h;omen we echter omstreeks
het einde van de 16e EÉur"r (1575-
1ó00) in de problemen. trle zijn dan
aangeland in de periode waarin àan-
rieni Í-ik minder geschreven stukken
werden geproduceerd; vàn die toch aI
EÉhaarÉe hoeveeiheid iE in de Ioop
der eeuwen bovendien veel verloren
gegaàn. In de bewaard gebleven docu-
menten tref{en tlte in de lÉe, lEe en
l4e eeuw nog steeds Van der Bijlen
àan mààr dat optreden is zo Ínciden-
teel en ro verspreid ten aanzien van
plaats en tijd, dat verwantschàp oët
vroegEre en latere naamdragers niet
aantoonbaar iE omdat te veel Echa-
kels ontbreken, In dit verre verla-
den geat ook een andÉre omstandig-
heid een belangri-ike roi spelen. De
populatÍe van de Nederlanden rras een
íractie van de huidige Ën het in-
wonertal van de dorpen en zelfs ven
vele stadjes r.làE zo gering dat
iedereen elkaar kende en plaatsge-
noten aanduidde aIs Jan Pietersaoono
Antje Klaasdochter etc. Dat vindt
z í jn weersl ag i n de geschreven
stukken. Veel mensen hadden toen wel
el een achternaam mààr di e werd
zelden vermeld. t{aaron ook? Ieder
wiet immers wie met Kiaas Eerritszn

oí Neelt_ie Jansdr werd bedoeldl ïoen
wel , ja. l"{aar wi j weten dat niet Én
in het genealogische werk moet men
zich baseren op vaststaande {eiten
en niet op vage aanduidingen.

0m bovenvermelde redenen zullen de
meeEte Van der Biji-genealogieën dus
aànvàngen met een l6e eeuwse o{ be-
gin 17e eeuwse voorvader en o{ die
voarvàders tot hetrel{de gesiacht
behoorden en onderling verwant waren
zullen we nooit zeh:er weten. De
genealogieén zuIIen duE een reeks
vormen en in afzonderli-ike delen
Eaan verschijnen. l"leer hierover in
het artikel DE STAND VAN ZAKEN IN
HET EENEAL0EI§EH 0NDERZ0EHi etders
in dit blad.

Nu is het bepaald niet de bedoeling
om onE in de genealogieën Van der
Bijl te beperken tot de opsomming
van een Eerie namen en jaartallen.
EenealoEie is, zoais ik reedE ver-
meldder {amiIÍegeschiedeníe in de
ruimEte zin van het woord. tlle moeten
natuuriijk beginnen met het opsporen
van aI I e personen , maer al s dat
Eebeurd is hebben we nog slechts het
'geraamte' vàn onze geneaiogie. l{e
willen ook weten hoe die personen
hebben gelee{d, waaruit hun werk-
zaamheden beetonden, wel ke bez i t-
tingen ze hödden, hoe hun onderiinge
verstandhoudinE HaÉ, op welke HÍjze
ze betrokken waren biJ de politieke
en economiEche ontwikkelingen in hun
t,loongebiÉd, Kortom: r^re willen het
verleden latan herleven. Daartoe
dienen He heel andere archip{be-
etanddelen tÉ raadplegen dan de
regisfers van de burgerlijke etend
en de doop-, trouw- en bpgraafboeken
en dàt deel van het onderzoek ral de
meerte ti jd vergen. I'laar een genea-
logie die op deze wijze wordt
ramengesteld, vormt een leesbaar
Eeheel en verschE{t bovendien enig
i nz icht i n de bestaanswerel d vàn
onte voorvaderen.

U weet nu hoe een genealogie er uit
moet zien, u kent innriddelr EEn àan-
tal vaktermen en u weet hoe een
stamreekE en een geneaiogie worden
opgebouwd. In onze volgende leE
zullEn we u uttleggen hoe u te werk
moet qaan bij een onderzoek in het
meeEt recente verleden (1811-heden)
en welke bronnen uit die periode te
uwer beschikking staan. Vana{ ies 3
zullen rie trachten u mee te voeren
naar de neer;Iag van een verder ver-
Ieden. l"locht u vràgen hebben over de
inhoud van onze leEeen o{ bij een
onderzoek op probiemen stuiten, dan
kunt u ons altijd schrijven o{ op-
belIen.

T. Spaans-van der Bi_il.



Uw reactie oP on§ eerste rondschri-i-
e o ven wàE overweldigend. l4e kregen

ongeveer 5t)0 ingevulde {ormulieren
toegezonden, in {eíte due allemaal

o o korte sÉanreeksen omdat re de gE-
qevEns bevatten van uzel{, uw ouders
en uw grootouderE. Een aantal in-

a q zenderE voegde daar noq extra ge-
à 6 gevenE aan toe die ze zel{ al eenÉ

, r hadden verzameld, meestal resulte-
rend in langere stamreekEen' Sommi-
gen bleken al enige ti-id bezig te
zijn met het samenetellen vàn Ben

o r ge»eajogie van hun eigen familietak
en etuurden ont het reEultaat vàn
hun naspeuringen' Zo kregen wÉ van
mÉvrourt van Bruggen-van der Bi"il uit
|,leesp een Echat aan gegEven§ vàn de
Bovenklerkse {amilier van Dr M.van
der Ei-it uit Aikmaar de resultaten
van zi-in uitvoerig onderzoek naar de
Friese Van der Bijlen en van de heer
J.van der Bijl uit Ëotterdam aile:ffi-hem 

verzamelde gegevens over de
{amilie die in de Hoekse hlaard al
eÉuwen iang haar domiciiie heeft. l4e

kregen ooh: hulp vàn genealogen die
niet tot de {amilie behoren. DE heer
N.Delst, die zich bezig houdt met
de historie van de oude behuiaingen
op §chouwen-DuÍveland en deszel{E
bewoners, Etuurde ons Ëen schitte-
rend gedocumenteerde genealogie van
de Zeeuwse Van der Bí j i en. l':ol qnei
b.d. E.Hametr die sinds zíjn penei*

Brabant woont en een
enthouEiast amateur-geheaioog is,
hielp ons met het vergàren vàn vele
ontbrekende gÉEevens ineake de Bra-
bantse {amilie Van der Bi-ii en dank
zij hem konden we al EPoEdig vier
kleine genealogieèn tot éàn grote
gamensmel ten .

ZeI { hebben rle netuur I i -i I,: ook n Í et
stÍIgezeten. Alle toegezonden gege-
veng moeEten worden verwerkt en vÉr-
geleken en dikt.rijiE bieken zij een
te Eluiten bii onderzoekresultaten
vàn anderen. Si ndEdÍ en z Í jn t.le

voortdurEnd beziE oín nog ontbrekende
EegevenB op te sporen en na te gaan
hoe divErEÉ {ami i ietakken samen-
hingën. Daerbij hebben we spontaan
hulp gekregen van Een àantai enthou-
eiaEte speurneuzen uit dÉ {amiliet
die het leuk vinden om de nog ont-
brekende qegevene vàn hun eigen
íaorilietak te heipen verzamelen.
Naast de reeds genoemden zijn datl
de heren J.van der Bijl (Zoetermeer)
en Dr L.;anj=F-_'m--(Apeldoorn) die
z rcÏ-EÉfg--h6iEEn--ÏEt de f amr i r e ur t
de Hoekse Waard; qFvrPuw L.van ,derEijI (Haamstede) die hetzFifde doet
hEf-letrekking tot de Zeeuwse {ami-
Iíe: de heer A.van der Bijl (Dor-
drecht) wiens hElangstellrng is Ee-
richt op de BrabantEe Van der
Bi-iten; de heer t_!-Y.Ë!-ggf_Eut (Ze-
venhoven) die hÉÉft toegezegd zEIf
naspeuringen te zulIen doen naar de
{amilíeta},: uit Zevenhoven En omEe-
ving; de heer l(,.van der Jt:I (Dok-
kumi die zich E'Àiig--ïË[ET-mEFde Van

der Bij1en uit het noordelijk deel

a

ít

DE STA,ME' VANT ZAKENT Iff ITET
GENTEALOGTSCTT ONÍ'ERZOEK

van Frieslandl de heer R. van dar
EiJI (CàEtrrcum) dre nutp Te-FÈEFEíI
TÍl-net zoehen naar bepaalde Zuid-
Hoi IandEe gegevÉnË. Verder iE de
heer E.Veldhuyz?n bezig alle Van der
EijIen te noteren die in vroegÉr
eeuwen in Leiden hebben get"toondt
terwiji de heren !:ygL_-ge1--gif(Nieuwe Niedorp) , K. van der Biji
(schermerhorn) en 6lvan-ÏeF--E]lt
(Gorssel ) hetzet {de dEeffiËÏ-EËtf eÏF"
l.:i ng tot de Van der Bi j I en Í n de
Rijnlandse dorpen, AI Ie resultaten
worden naar T.Spaana-van der Bijl
(Helden) gest@
verwerktn in de computér invtrErtt
bakijkt welke stappen vervolgens ge-
let moeten worden r aanwi jr i ngen
gee{t En uiteraard zelf ook het
nodige archie{onderzoek verricht.
Nieuwe medewerkers bIíjven van harte
welkom, mààr He raden hen wei aan om

voora{ overleg te plegen met de
coördinator van het onderzoek om

zich ervan te vergewiesen welke gE-
gÉvens nog ontbreken. Het zou jammer

zijn als zij hun tijd en energie
zouden steken in het zoeken naàr
dinqen die reede bekend zíjn'

De genealogieën van de {amilies uit
ZeeIand, Brabant en de Hoekse 'lllaard

zi.in thans het verst gevorderd, aI
aijn ze nog niet compleet. Ze Eaan
alle drie terug tot het eínd van de
16e of het beqin van de 17e Ëeu$r
(1575 - 1ó?5). De FrieEe geneaiogie
vangt momenteel ca 1686 aànr maar
vertoont nog vele hiaten, Datrel{de
geldt voor de genealogíe vàn de
{amilietak uít Rijnland (Warmond/
Alkemade/Koudekerk) die rich via

AIphen, Haarlem en AmEterdam over
Noord- en Zuid-Holland verspreidde
en (momenteei) teruggaat tot 1650.
6ebleken is dat aI deee fami I ie-
takken - mËt uiteonderíng vàn de
Brabantse - op het tijdstiP wàeroP
de genealogie (aIthanE oP dit mo-
ment) aànvangtr protestants Hàren.
Ten aanzien van de Brabantse tak
heerEt er enigE onduidelijkheid oP

dat puntr omdat zij in de begintijd
ook protestantEe familiEieden telde.
Nu moeten we wel bedenken dat de
Brabantse Van der BiJien a{komstiq
zíjn uit het noordwestelijke deel
van het huidige Brabant, dat vroeEer
tot het gewest Holland behoorde En

dus deel uitmaakte van de Ëepubliek
der Verenigde Nederlandenr wàar de
protestantse religie staatsgods-
dienEt was.
Andere ligt het bij de {amiliea uit
Voorschoten en Bovenherk die nà de
re{ormatie in de t6e eeuw biijkbaar
kathotiek zijn gebleven. Van de tak
uit Voorschoten hebhen t.le een stam-
reeka, teruEgaande tot ca 1575r dÍe
nog moet worden uitgewerkt. De gene-
alogie van de Bovenkerkse íamilie
gaat tot ca 1780 terug en moet dus
ook nog verder worden uitgewerkt.
In de Betuwe woont een {amilie die
haar naam schrijít als Van g§ Bijll
naar het is niet onmogelijk dat deze
schrijfwijze bij de invoeríng van de
Burgerlijke Stand in 1Bl1 abusieve-
lijk zo is geregistreerd. Met deze
genealogie zijn rté tot 1Bl I Ee-
vorderd en bij verder onderzoek zal
dus spoediE duidelijk worden of dit
vermoeden juiEt ig.

TBvdB.

( advertent ie )

Als u een zinvol en exclusie{ geschenk zoekt bij de geboortet
het eindexamen of het huwelijk van uw (klein)kindr valt wel-
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TERUG IIU E'E TTJD
Da oorsprong van de Van der Bijlen
Iigt vrÍjwei zeker in het voormaliga
grea{schap Holland (het tegenwoordi-
gE Noord Én Zuíd Holland) En t.le
tre{{en daar in de Hiddeleeuuen al
naamdragers aan. Laten t.le eEns gaàn
kijken hoe het gebied er in die tÍjd
uitzàg en hoe het leven dàar vEr-
liep.

In de I'li ddei eeut'rÉn bestond HoI l and
uit een strook geestgrond 1ànE§. dë
kust, een groot eantal veenmoerasgen
in het achterliggenda gebied en een
paar stroken klei, onder meer langs
de (Oude) Rijn. Het wËrd in het
noorden begrensd door de Rekere, een
zee-inham ter hoogte van het tegen-
woordige Petten. Ten oosten daarvan
woonden de hlest Friezen, een strijd-
lurtig en vrijheidsiievend volkje
dat zich niet door de grae{ van Hoi-
land wi Ide laten onderwerpen. De
zuidgrens van Holland werd gevormd
door een aantal schorren En eilan-
den. In het oosten grensde het gro-
tendeels aan het Bticht waar de bis-
rchop van lltrecht zetelde die in de
10e eeuw ook wereidli-ike ínàcht had
ver kregen .
Holland maakte, evenalE de reEt van
het huidige Nederland, deel uit van
het FrankiEche, later Duitse Fi-ik.
De Frankische koning - c.q. de Duít-
sÈ keizer - tras dus de hoogEte
machthebber. Het Rijk waE verdeeld
in gouwen rlààroycr de vorst Een
gouvlgraa{ aanstelde, een soort
ambtenaar die aIs Vertegenwoordiger
van het koninklijk gezaq belast wàE
met bestuur En reËhtEpreak, handha-
ving van de openbare orde en miti-
laire zaken. De gouu{en werden ei-
Iengs groter, soíts alE gevolg vàn
het {eit dat de gouwgraaf door de
vorst moest worden beloond omdat hij
zich extra verdiensteti-ik had ge-
maakt, eoms omdat hij verwant wàE
aan de regerende vorst en dus recht
had op een aanz i en i i -i k:er geb i ed .
Toen de Eouwen groter t.terden, gÍn-
gen de graven zích meer en íieer ge-
dragen ais territoriale machthebberE
en ontstonden er als het ware kIEi-
ne rijkjeB binnen het grote Ri_ik,
die menigmaal met elkaar de strijd
ranbonden. Deze ontwi kkel ing werd
ook Ín de hand gewerkt door het
hecrsende I eenstel Eel dat i nhi eId
dat een vorst (de leenheer) in ruil
voor militaire, {inancié1e of ander-
soortige hulp, goederen in leen aí-
rtond aan trouwe vazallen (de laen-
mannen). Deze goederen werden even-
els de {uncties na verloop van tijd
er{eIijk. Maar kIeÍne plaatselijke
nachthebbers zoals de qouwgrevEn
gingen op hun beurt ook Heer leen-
heer spelen tegenovar hun vezaIIEn
en zo ontstond er een lànge keten
van grEte, kleine En nog kleinere
machthebbers, die allemaal gtree{den
naàr meer bezit en meer invioed en
niet schroomden om daarvoor met el-
kaar op de vuiEt te gaan.

0{gchoon de titel 'Graaf vtn Hol-
Iand' pas in het begin van de L?e

6

EEuw voor het eeret Hordt gebruikt,
Iaat men het HoI Iandse Eravenhuis
meestal aönvangen met Dirk I die in
?57 graa{ van Kennemeriand wats En
o.à. in Egmond eigen bezittingen
had. Zijn opvolgers wisten hun
machtsgebíad naar het zuiden uit te
breiden en zo ontstond het graa{-
achap Hol iand.

Gewone mensen rlàren in die tiid
meestal 'horig', d.w.z. dat zij per-
sooniijk weiiewaar vri-i waren en dus
geen slaven, maar zakel ijk onvrij
omdat zi j gebonden warEn een de
grond waarop ri-i woonden en ver-
piicht waren bepaalde werkzaamheden
te verrichten votrr hun grondhear.
Het grondberit was vrijwel geheel in
handen van de Heren en de l(erk en in
de I'li ddel eeuwen kon de grond aI I een
qoed t,lorden geèxploíteerd aig een
voortdurende bewerking verzekerd
wasg dat bereikte men met het in-
gtel Ien van de horÍgheid. De ho-
rige miste dus de vri-iheid zich vàn
zi-in geboortegrond Ios te makan ten-
u ij hij in een andere 'echte' ovEr-
ging en zorqde dàt zijn opengevallen
plaats dotrr ieínand anderE werd inge-
nomen. Hij kon aIleen vrii Horden
als hij door een stad als poorter
werd aangenomen, of op wEn6 o{ voor-
spraak vàn eÉn aanzÍenlÍjk perEtron
zoals b.v. de Eraaf van Hoiland o{
de Heer van Egmond. AIs t.le dus in
Hovaeu5' f,ronijcíl' van Egaondt iezen
dat de vier broerE die Wouter vàn
Egmond uit de kerker bevríJdden, van
hem nare» en tytele kregen, moeten
we daaraan niet de conclusÍe verbÍn-
den dat Jan. die de nàam Van der
BijI zou hebben gekregen, ook nog
tot rÍdder werd Eeslagen o{ ietE
dergelijks.. Het is wÈI mogelijk dat
die ÉyÉele inhiÈlden dat de broers
werden ontsiagen uit hun horigheid
en dus vri j man werden. I'laar het is
ook denkbaar dat ze horig bleven en
een {unctie kregen die hen tot mi-
nisteriaal maakte en dààrop zou de
zinEnede kunnen slaan lleer Houter
heeft dese vier Broeders edeJe [eD-
nen gëfraeckt. EdeI zal in dit ver-
band moetan worden opgevat àlB
'vooraanstaand' en dan nog al leen
voor eovEr dat binnen hun eigen
klasse mogeli-ik was. Men moet voor-
al nÍet denken dat de middeleeuwee
horige een heklagenswaardige àrme
stakker was. Onvrije mànnen konden
worden aangesteld in balangrí_ike
{unctÍes zoals rentmeester o{ mili-
tair commandànt van ÉEn burcht en
werden dan tot de ministerialiteit
gerekend, wat in {eite de eergte
rang onder die van de ridderschap
was. I'linisteriaien waren dus uel ho-
rig maar Etonden in een zeÉr per-
Eoonlijke relatie tot hun heer en
l:regen van hem meestal een onroerend
goed om in hun onderhaud te kunnen
voorzienl dat kon een hoeve zijn
voor lagere ministerialen o{ een
Iandgoed voor hogere functionaris-
sen, Binnen de klaEse van de horigen
waren de verschillen dus even groot
als in onze samenleving vàn vrije

burgers.
In haar boek RiDDERSCHAP zegt Jkvr.
Dr J.M.van lllinter hieroverr ,,Bmdat
onvri-ie mànnen hun hele carriàre aan
hun heer te danken hadden, weren rij
hem veel meer toegewi-id dan de vrÍje
mànnen die alleen door de leenband
otet hem waren verEonden. De normale
verhouding tussen vri-ie mensen ven
verschiilend sociaal niveau was im-
merE in de middeieeuwen de leenver-
houding, waarbij de rwakkere partij
de eed vàn trouw a{legde àan de
gterkere en daarvoor in rui I een
stuk iand kreeg als ieen,',

In de vroeqste historie vàn Egmond
- een plaatsje dat ons blij{t bezig
houden vànrlege het verhaal vàn Ho-
vaeus - vinden we veel terug ven de
hierboven geschetste ontwikkel ingen.
tde vermeldden reedg dat DÍrk I daar
eígen bezittingen had die zijn zoon,
Dirk II, vàn hem erfde. Deze bezit-
tingen bestonden onder meer uít een
aantal hoeven die ten dele door de
eigenaar werden geËxpioiteerd met
behulp vàn (horige) Iandarbeiders
- dÉ zgn. vroonhoeven -, ten dele in
erfelijk gebruÍk waren gegeven ààn
(eveneens horige) hoevenaérs die
daarvoor cijnzen betaalden in geid
o{ producten. Daarnaast moegten deze
hoevenaarE herendiensten verrichten
op de vroonhoeven. De grootte van
EEn hoeve beliep in die ti-id 12 tot
1E hectaren.
In 721 was in Egmond een kapei qÉ-
sticht die in ï22 door de lr]est Fran-
kiEche koning l{areI de Eenvoudige
aan Dirk I werd geschonken. Deze
liet bij de kapel een klooster bou-
wen waarover een abt werd aange-
steid, De Egmondse abdij was de eer-
ste in de noordelijke g,ewesten en
blee{ een paar honderd jaar lang een
eigenk{oosÉer van de HoIIandEe gra-
ven. Dirk II schonk de abdij eÉn
aantal van rijn Egmondse hoEven en
ook zijn opvolgers iieten zich niet
onbetuigd. Dank zij hun aanzÍenlijke
schenkingen in grond en goederen,
breÍdde de abdÍj zích gestadig uit.
BÍ-i deze handelwi-ire hadden de Hol*
IandEe qràvEn zelí veel belang.
Lange tijd waren de abdíjen immers
de enige piaatsen waar schrÍ-i{kunst
en wetenschap werden beoe{end, Haàr
archiefstukken veilÍg konden worden
opgeborgen en t,làar men het best op
de hoogte was van wat elders in de
wereld gebeurde omdat er Een tamË-
Iijk intensief contact was tugsen de
kloosterE onderling. Bovendien ver-
rcha{te de abdÍ-i aan de leden van
het gra{eIi_ik huis een waardige
Iaatste rustplaats.
0mdat de abdi-i van Egmond Een Éigen-
klooster was van de Hollandse grà-
ven, behíeiden rij daarover dE voog-
dij en toen de daarmee gepaard gaan-
de werkzaamheden omvangri-tiker Her-
den, stelden zi-i een ambtenaar ààn
- een suh-advocàtus - die de voogdij
namens hen voerde. De rechtsmacht
was bij de stichting van de abdij
gedeeltelijk overgÉgaan naar de .abt
Fn sràar deze niet competent wàÉ,
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dat de perEoon die door abt en graàf
aIs sub-advocàtus werd aangesteld,
de voogdij tot wederopzeqgens mocht
voeren, maar niet ín leen kreeg. In
1?11 ieek een tweede pogíng meer
succes te hebben maar de aanvanke-
iÍjk:e toezegging werd weer herroe-
pen, In 1226 kregen de sub-advocati
eindelijk hun zin en de gevoigen
bleven niet uit. De Heren van Egmond

Eingen zich al snel gedragen a1s de
enige wettige voogd en dat bracht
talloze con{iicten met de abt en met
de graaí met eich mee en voortduren-
de wi-ieigingen in de rechtsverhou-
dingen. Nu eene werd er toegegeven
aan de wEnE vàn dE Eub-advocatus om

hem meer rechten te geven, dan weer
werden pogingen in het werk gesteld

di--
§$@

- #§ffi"
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om de afgestane rechten terug te
krijgen. De Heren van Egmond wiEten
hun positie echter gaandeweq te ver-
sterkent mede Éank zij hun handig
gebruikmaken van de mondíger worden-
de bevolking. lllat was namelijk het
EevaI ?
Eedurende de 10e en lle eeuw had de
Egnondse samenleving onder de heer-
schappíj van de abten haar oude ka-
rakter behouden d.w.z. r

- de abdij bezat aIle grond;
- een beiangrijk deel van die grond

werd door de eigenaar, Í.c, de ab-
dij, geÈxploiteerdS

- de abt kon noq steeds aanspraak
maken op de diensten van zijn ho-
iigen; zij moegten b.v. wagendien-
sten verriÉhtEn tusgen Egmond,

llekere

I g n ionrl
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werd zii door de sub-advocatus uit-
geoe+end. De sub-advoratus werd aan-
gesteld door de graaír in overleg
met de abt en door de abdi-i, bi-i
wijze van wedde, beleend met een
hoeve, De behuiring van de Eub-advo-
catÍ werd door hen geieideii-ik ààn
vÉrÉterkt en ro ontstond het h:aEteel
van Egmond, beter bekend als het
Slot op den Hoe{. De sub-àdvoÉati
gingen er al Ëpoedig naar streven
hun ambt met het IBÉn er{eii-ik te
maken. In 1174 waagde Dodo een eer-
stE poging. Uit een oorkonde uÍt dat
jààr blijkt, dat hij de vooqdij èiE
een hem toekomend ieen beschouwde,
maar graa{ Floris IIi bepaalde dat
alleen de 6raaf van Holiand wettig
voogd was van de Egmondse abdÍj en

7
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Alkmaar, Hargen en Beverwijk ten-
einde de abt en zijn o{{icieren
(rentmeeEter, keukenmeester, memo-

riemeeEter) te vervoeren, proviand
te haien o{ bouwmaterialen aan te
voerÉnl zij moEBten hooien, grach-
ten schoonhouden en vis Ieveren;
zij moesten de voorgeschreven
werkraamheden oP de vroonhoeven
verrichten En t.tarEn verPlicht gÉ-
bruik te maken van de molen van de

abdiji
- tenelotte oe{ende de abt de recht*

spraak uit over de inEezetenen v-àn

eijn domein; dat betro{ niet *I-
Ieen de klooa\eriingen maar ook de

dienetlieden van de abdij die buÍ-
ten het klooster woonden (zoals
het keukenPersoneel ) , de horigen
op de vroonhoeven Én de hoevenaars
op de andere hoeven.

In de l?e en l3e Ereuvl raakte dít
EteIEet uit de ti-id omdat de abdij
de grond niet langer zelf exPloi-
tÉerdÉ, wàarmee de economische basis
van het systeem wegviel. In die tijd
vond namelijk eÈn ÉterkÉ ttrenamÉ vàn
de hevolking plaats en dere hed tot
gevolg dat de grond veel intenEiever
moast worden bewerkt. Het bleek toen
voordeliger om de grond in kleine
percelen aan horigen in er{eiijk ge-
bruik tE gÉvenr uiteraard tegen he-
talinq van cijnzen en het verrichten
van díenEten. De abdi-i behield zei{
aIIeen nog Hat weidegrond en hooi-
Iand voor eiEen vee, elÉmede enkele
boomgaarden. Toen de abdi j haar
groot*chaiig Iandbouwbedrij{ opga{,
kon er niet ianqer tli:rden gesproken
van een belangéngemeenethap tussen
abdij en onderzaten, De onderlinge
betrekkingen veranderden want de

Iandgebruikers werkten nu votrr hun

eÍgen beiangen. Met het er{eiijk ge-
bruiksrecht hadden eij een zekere
ona{hankeli-ikheid verworven ten op-
richte van de abdij en de oude
plichten werden nu aIE belaetend er-
veren. Zij wilden ook van de domani-
al e rechtspraak a{ . I'laar de abdi j
hietd vast aan de verPiichte dién-
gten en aan de horigheid als zoda-
nig.
De geschiedenis van de Egmondse

dorpsgemeenschaP in de lte tot l§e
eeuw toont voor alleE de stri.id ven
de bewonere om zich ios te maken van
de banden en de verPlichtingen dÍe
door de oude structuur waren ont-
gtaan, De abdij zou haar laatEte we-
reldlijke macht pas na l4S7 oFgËven.
In hun streven om zich los te meken

van de abdijr vonden de bewoners
steun bij de Heren van Egmond.

Bij dezë Etrijd om vrijheid en rnacht
uÍjn lànqe tijd drie {iguren betrok-
ken: de Ërae{ van Hoilandr de Heer
van Egmond en de ebt van de Egmond-
Ee abdij. Er waE eeuwenlang een nàu-
we band geweeat tuEEen het gra{eli-ik
huis en de abdij en het was dus geen

wonder dat de abt meestai kon reke-
nËn op de bescherming van de graaf.
De Heren van Egmond bemoeiden zirh
in hun {unctie van Eub-advocatus re-
gelmatig met de Ínterne raken van de

abdij en probeerden zich rechten toe

tÉ eiEËnen dÍe de abt toekwarnen.
Hierbi-i vonden zi-i meermalen de HoI-
Iandee graa{ op hun r^rÉ9. Anderzi-ide
had de Eraa{ maar al te vaak de Heer
van Egmond nodig aIs hij strijd
moeEt Ieveren met naburige macht-
hebber§. Vríendschappelijke en vij-
andige betrel:kingen wiEseiden elkaar
dus gemakkeli-ik a{. De gebeurtenis-
sen uít 12Ö3-1208 dÍe voigens de
overlevering aanleiding zouden zijn
geweest tot de naamgeving van de

eergte Van der Eijl i zijn dàervan
een duidelÍjh: voorbeeld. [Jp deze Ee-
beurteniEsen zullen wij in onE Juli-
nummer terugkomen.

T.Spaans-van der Biji.

Li teràtuur i

P.A.Heilink - De Eqmondee geschied-
bronnen (Den Haeg 1939)

P.A.Heilink - Het archie{ van de ab-
dij van Egmond (Den Haag 1951)
0.0pperman - Fontes Egrnundensi s
(Utrecht 1933)

V,E.J.Roe{E - De Egmondee abtenkro-
niek van Jan van Leiden
([Jtrecht 1942)

J,Í"l.van tJinter - RidderschaP
(Bussum 197ó)

VAIV DER BTJLEIV OVERZEE
Verre horizonten hebben oP de Van

der BijIen altijd een onweerstaan-
bare aantrekkingskracht uitgeoe{end.
tlp alie continenten tre{{en wE nàao-
genoten aan Ën daarbíj gaat het dik-
wÍjiE om families die daar ai EenE-
ratÍeE iang gevestigd zijn.
De vroegst bek:ende emi grant was

Eerrit PieterEzn van der EijI die in
het kielaoq vàn Jan vàn Riebeeck
naar de Kàep trokr waar hi-i en aijn
vrouw §ijtje van den Tempel de stam-
ouders werden van het Zuid A{ri-
h:aange EeËIaÉht dat verscheÍdene {i-
Euren van internationale verÍnàard-
heid hee{t voortqebracht zoElE de
grote physicus en stÍchter vàn de

stad Van der Eijlpark Hendrik Johan-
.nEB van der BijI (tBË7-1948); voorts
Fieter Volteiin Éraham van der BijI
(1889- 1?75) die voor zi.in verdien-
sten in de Eerste Wereldooriog door
de Engelsen werd onderscheiden met

de Military Eross en door de Fransen
rnet het Légion d'Honneur en die vàn
1?39-1948 miniEter was in dE Zuid
A{ríkaanEe regeringl ook de zoon ven
laatatgenoemde, Fieter Henyon FIein-
í ng VoI tet i n van der Bi j I (geb.

1?23) die tijdens het IaatEte hlanke
bewind in RhodeEié rninister van bui-
tenlandse zaken wEs en in die tijd
zo dikwi-iIs voor de t.v.- camÉra'5
verscheen dat iedereen hem vàn ge-
zÍcht zal kennen en die bovendien Ín
het nieuws kwam toen hij in 1980 in
het huwelijk trad met prinees Ehar-
Iotte van Liechtenstein, een klein-
dochter van Keizer Karl en Keizerin
Zita, het Iaatste 0oEtenríjkse vor-
etenpaarS en in de internationale
eportwereld kreeg Vintcent Adriaan
Pieter van der Bijl (geb. 1948)
grote bekendheid. Onze redacteur Leo

van der EÍjt maakte in de a{geloPen
maanden een reig door Zuid Afrika en
ging bij Vintcent oP bezoek. Een

versl ag ven hun gerPrek vÍndt u

elderE in dit biad.

De gtanvader van deze Zuid Afrikaan-
ge Van der Bijlen was duE Eerrit die
op 5-11-1635 in EverEchie werd gebo-
ren als oudste van de zÉE kinderen
van Fieter CorneliEzn van der BíjI

(die eÉn korenwÍndmolen bezat in
Del{ghaven) en Immetje Jans. Eerrit
trouwde met 5Íjtje Jansdr van den
Tempel en uit dit huwelijk werden
drie. kinderen geborenl Pieter (geb.

0verEchie 14-1-165t)p §alomon (geb.

DeI{Ehaven 14-8-1661) en JohanneE
(geb. 0verschie 12-1t)-1664) van wie
de Iaatste twee -iong overleden. UÍt
een notarië1e acte d.d. 32-1?-1àó5
blijkti dat Eerrit en Sijtje oP dat
moment in 0verEchíe woonden Èn dat
6errit belastÍnggaarder was En gÉt.le-

zen bode, waarEchijnlijk vàn de
plaatseii-ike schepenbank. (0verigene
verscha{t deze acte ons zoveel h:os-
teli-ike in{ormatie over de gebruiken
en de denkwijze van die tijdr dat we

hem hij een volqende geiegenheid in'
zijn geheel zulIen afdrukken)' In de

1íjvige stukken die in 1680 en 16El
worden opgemaakt na het overii-iden
vàn zi.in moeder, de weduwe Immetje
Jans, etaat achter 6errit'5 nààm

vermeld: uiitlandigh, Bm iet* nEur-
keuriger te kunnen vaststellen t,tan*

neer hij uit de Nederlanden vertrok.
moeten we de bewaard gebleven stuk-
ken uit het l(aaPse archie{ raad-
plegen, Daaruit bIi-ikt dat EErrit in
1éé6 of IA67 naar Zuid Afrih:a moet
zi-in gegaan, want op een níet nader
vermelde datum (maEr voor !3-3-1ÉóB)
verzoekt hij de HaaPse overheid om

zi-in vrouw en enÍg kind Pieter vàn-
uit Rotterdam te mogen laten averko-
men. Hij moet dus tevoren alleen
zijn vertrokken. Hoe hee{t Ëerrit
ri-in nieuwe vaderland aangetro{fen
toen hij er arriveerde?

De Heren Zeventien van de Verenigde
0ostindiEche Eompagnie hadden aàn
Jan van Riebeeck in 1632 oPdracht
gegeven om aan de zuidpunt van A{ri-
ka een verversingsstation in te
richten ten behoeve van de vracht-
vaardere die op indië vtrErËn. Hí-i
moest er een íort bouwen waarin B0

man konden worden ondergebracht en
deeis door eigen Iàndbout.l en vee-
tee1t, deels door handel met de in-
heemse bevol hi ng voor vol doende

EroentÉnr {ruitr melk en vlees zor*
gen om de IndiË-vaarders haiverwege
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hun reis van verg voedsel te kunnen
voorzien. Verder moeat er een sein-
poet komen om de rrhepan de weq te
wijzen en er moegten loodsboten t.tor-
den gebouwd om hen veilig de baei
binnen te brengen. Het was nameii-ik
É€n zeer hachelijk avontuur om rond
de zuidpunt vàn A{ri ka te verEn,
Hompasnaalden vertoonden daar om on-
verklaarbare redenen a{wi.ikingen en
er t^làE vaak slecht zicht Èn storm-
achtig weer waardoor menigmaal ver-
warring ontstond met betrekkÍng tot
de juiate ligging van HaaP de Eoede
Hoop en Haap Aguihas. Bovendien t.tà-
ren de toen bestaande seekaarten ook
niet altijd even accuraet en duide-
1i-ik:, De kuststrook bij Kaap Agulhas
was uitermate gevaarlijk omdat daar
naaldscherpe rotsen aanweaig wàren
die menig schip fataal werdpn. Heel
trat rchipbreuken ilarEn een gevolg
van het {eit dat men Haap Agulhas
voor Haap de Goede Hoop aanzag,

Van Riebeeck had Elechts ?0 mèn

scheepsvolk tot zijn beschíkking En

toen het {ort met keihard werken on-
der moeilijke omEtandiqheden na eEn
hal{ jaar gereed kwamr was dat aan-
tal door ziekten en overii-iden al
met een hwart gesionken. De Heren
Zeventien waren niet bereid te voor-
zien in het grote tekort ààn men-
kracht omdat zi-i meenden dat die wel
ter plaatse kon wor.den àanget.ltrrven.
[íaar dat t,làE eËln iiiusie. De stammen
die desti-idE in het Zuíd A{rikaanEe
kustgebÍed Iee{den, waren enerzijdE
Bosjetmannen, een schuw en vreedzaam
volkje dat een nomadenbestaan leid-
de, uitsluitend van de jecht' lee{de
én voortdurend verder trok: naar
nieuwe -iachtgebieden, anderaijds
Hottentotten! van oor6prong EvEneens
een nomadenvolk uit het middenoosten
van A{rika dat eerst naar de weEt-
kuËt r,',aE getrokken en rich tenslotte
in de zuidelijke kustgebieden had
gevestigd. Zij hielden zích bezig
net het hoeden van hun kudden en met
de jacht. Tot het verrichten van
iÍchamelijke arbeid waren zij niet
bereid en vtror handel drijven hadden
zíj gEEn belangrtelling. Maar toen
van Ríebeeck en zijn mannen met veel
moeite e*n eÍgen kudde schapen Ën
runderen hadden opgefoktr echroomden
de Hottentotten nÍet om de herder te
vermoorden en er met het vee vandoor
te gàen. 0m herhaling van ÉEn der-
gel ijke gebeurtenis te voorkomen,
moest het Eraasgebied voor het vee
woÈden a{gebakend met heggen En
wachthuisjes, opnieuw een onvoorzíen
en tijdrovend karweí voor eo'n gts-
ring aantal nensen. De aanplant vàn
Iandbouwgewassen verliep aanvanke-
Iijk ook teleurEteliend omdat graan
en rijst niet bleken te {loreren ín
het kustgebied. De Heren vàn de
V.U.Ë. wilden niet alieen dat het
verversingrstatÍon de bemanning van
de indiË-vaarderE vàn verEE levens-
rniddelen zou voorzien, mear verleng-
den bovendÍen dat de vestiEing eàn
de Haap geheel en al 'self-support-
inE' zou zijn. Ven Riebeeck ràg al
Eptredíg in dat dit abEoluut onmoge-
Ii.ik was zolang de V.E.E. tegelijk-

ertijd op het *tandpunt blee{ staan
dat de Haap nièt gekoloniseerd mocht
worden. Hij begon er op àan te drin-
gen het vrije ondernemerschap op de
Haap toe te staan en 'vríje burgers'
de gelegenheid te gÉvEn voor eigen
rekening een boerenbedrijf te stÍch-
ten op grond dÍe hun door de V.0.8.
werd qeschonl:en; om Ínen§en daartoe
aan te moedigen zou de V.0.8. moeten
beloven hun producten tegen vastge-
gteide Frijzen a{ te nenen.
Beqin lé56 kreeg hi;l toestemming van
de Heren Zeventien om met een pàar
vàn zijn eígen mensen eens voorzich-
tig te verkennen o{ zijn voorstellen
inderdaad tot het gewenste reEultaat
zouden Ieiden. Van Riebeeck wees Er
Een pàèr aan die naar eigen. inzicht
mochten gaan experimenteren met gE-
yíasstsn in gebÍeden die zíj geschikt
achttenr als hun pogingen met succes
rouden worden bekroond, aouden rij
het vrÍje burgerrchap àn de grond
verwervÈn, Het plan slaagde. In 1657
morhten de eerete negen zich vriie
Zuid AfrikaanEe boeren noëmen. Een

van hen werd benoemd tot eerEte bur-
gerraadslid en ging aIs rodanig deel
uítmaken van het gevestigde gezag.
Daarna kwam de immigratie langzaam
naar zeker op gang en in 1658 telde
de vestiging 1E? Europeanen.

Éerrit Pieterszn van der Bijl àrri-
veerde dus in 1èèà o{ 16ó7, ín 1à68
gevoigd door zijn vrout,.t 6ijtje en
zijn zoon Pieter. lde weten níet wat
hij in die eerste jaren heeft qe-
daan, maar in 1669 werd hij àangÈ-
steld tot gerechtsbode van l(aapstad.
ln 1677 werd hij benoemd tot lid, in
1&79 tot voorzitter van de BurEer-
raad. In de Haapse hervormde gemeen-
te werd hij in 1à&S an Là74 tot
diaken gekozen, in 1675 tot ouder-
linE. Omrtreeks ló72 verkreeg hij lE
morqen en 264 vÍerkante roeden grond
in Tafelbaai onder de Windberg en
hij noemde zijn bezit VARIETA§.
Jan van Riebeeck waE in lÉó2 door de
V.0. C. naar I'lalakka overgeplaatst.
Na enkele minder markante opvolgers,
kwam in 1679 Simon van der §tel naar
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de Haapkolonie, een energiek en on-
dernemend man. Na de omqeving duch-
tig verkend te hebben, besloot hij
aan de oÉverg van de Eerste Rivier
een nieuwe nedereetting te stichten.
Het klirnaat r.las er miidr er wEs wei-
nig wind - dit in tegenstelling tot
de harde, stormachtige wind die in
l(aapstad woei - en het probleem vàn
het permanante graantekort zou hier
opEelost kunnen worden. De nieuwe
nederzetting kreeg de naam Stellen-
bosÉh en Eerrit van der Eiji wae de
twEede boer die zich daar in April
1680 vestigde, Zijn nieuwe hezit,
dat híj VEEDENBURE noemde' tras 52
ílorgèn en 141 vierkante roeden groot
en gelegen aan de noordelijHe oévër
ven de EerEte Rivíer. Het zou tot
1779 in de {amiiie blijven.
Reeds in 1èBÍ werd in Stellenboech
een derde van alle graan op de Kaap
geoogst. De nieuwe nederzettinE nerd
aanvankelijk eIg een uitbreiding van
de vestiging àen de l(aap gezient
maar tugeen llaapstad en §tellenbosch
etrekte zich 50 km zandvlakte uit en
er rlàË EeEn rleg. 0m de bewonerE ven
Stellenboech niet te, verpli.chten
voor elk geechil, elke vergunning en
elke beraadslaging dE moeilíjke
tocht naar Kaapstad te maken, werd
in l6E2 besioten vier Heemraden te
benoemen die zowel bestuuriijke als
rechtelijke zaken moesten behartigen
en de.Haapse overheid aldus konden
agEiEteren en adviEeren in SteIIen-
bossche aangelegenheden. Eerrit van
der Eijl r,tàÉ EEn van die heemraden.
NaderhEnd werd ean dit ctrliege Een
Landdrost toegevoegd die met het
voorzittersÈhap urerd belàEt En die
tevens over de belangen van de V.E.
E. moeEt wàkEn. De landdrost werd
ook hoo{d ven de politie Én moest
zorgen voor de aanleg en het onder-
houd ven we§en, hruggen en water-
wegen en voor het bijeenbrengen van
de daartoe benodigde Eelden. Dit
plaatseliJke bestuur vàn landdrogt
en heemraden zou tot LA77 blijven
bestaan.
In lèE& ga{ Eouverneur Van der §tel
opdracht in Stellenbosch een ge-
rechthuiis en een godsàcljs te bou-
rtEn en hij benoemde Eerrit tot EÈr-
rte ouderlinE van de kerk. In dat-
rel{de jaar nerd de burgermilitie ín
§teilenbosch opgericht en in 1687
benoemde de gouverneur 6errit tot
kapitein vàn dE compagnie in{anterf,e
en dienE zoon Pieter tot vaandrig
van de compagnie dragonders. Die mí-
litie t,tae nodiq omdat de bevolking
ín toenemende mate gecon{ronteerd
werd met veedie{stal.

GerrÍt ven der BijI overleed in
ló98. Zi-in eniEe kind Pieter was op
2?-E-1ó88 getrouwd met Anna Sophia
Bosch. In 1ó92 had hi.i BAEYL0N'E
T0REN verkregen (É2 mtrrgen groot) en
na het overlijden vËn zijn vader
erfde hiJ oek dienE bezittingen; hij
volgde Eijn vader op aIg Heemraad
van Stellenbosch En zou vana{ LbgT
ook de kerk dienenr eerst als dÍai
ken, later àls oudErling. :
De bevolking van de Haapkolonie had
zich inmiddels verder uítqebreid.

Gerrit Pi-eterszn van der Bijl (1633-1698)

i,S;ilPieter GerriLszn van der Bijl

Andries Christoffel van der BÍjl (1749-1830)

(D-t,.9--

Gerrit Pieterszn van (77O4-L767)

Pieter Pieterszn van der Bi í''0-rrur..

Pieter Gerhard van der3ijl (1753-1831)
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Toen §imon van der Stei in 16?? alE
gouvërneur werd opgevolgd door zijn
zoon [tlillem Adriaan, t+eÉ er reeds
een rodanige bevolkÍngstoename-door-
geboorte dat de kolonie niet ÍfieÉr
volledig afhankeliik waE vàn immi-
gratie. In dat jaar omvatte de popu-
Iatie 40? mànnÉn, 234 vrouwen en 521
ki nderen.
In 1701 overleden zowel Fieterns
moedEr als rijn vrouvl Ën hij blee{
met víer dochters achter. Een jaar
I ater hertrouwde hi -i met Hester
Terwinkel die hem nog drie dochterE
en drie u oong zou Echenken. ['laer de
Iuid A{rikaanee Van der Bij1en hiel-
der zich niet alleen bezÍg met hun
gezin en hun bedrijf, ze speelden
ook voortdurend een roi ín het open-
bare leven. Pieter ulerd in 170ó het
slachto{{er van een pol itieke àf-
íaire. Eouverneur [4illern Adriaan van
der SteI hield zich niet ààn het
uitdrukkel i-iI,:e voorschrif t van de V.
0.C. dat haar functionarissen ver-
bood land in Eigendom te hebben. Hij
eiqende rich 340 hectaren toe en
schonk ook zijn broer en enkele be-
vriende mede-{unctionarissen grond.
Bovendien' stak hij meEr tijd en
energie in zijn bedrij{ dan ín zijn
werkzaamheden à15 gouverneur en liet
hij mensen die op de betalingsrol
van de V.0.8. stonden, op zijn boer-
derij werken. Toen hÍj zichzelf en
zijn vrienden bij de verkoop vàn de
producten ook nog ging bevoordelen,
kwamen de vrije burgers in actie.
Zij zonden een bezwaarschri{t nàar
de gouverneur-qeneraal in Batavia,
Van der §tel'E onmiddeliljke superi-
eur. Van der §te1 kreeg hieÉ lucht
vàn Én arresteerde vÍ-i{ tegenstan-
ders, waarondeË Pieter van der Bijl,
die met het eerste het beEte schip
naar HoI Iand werden teruggestuurd.
Daar aangekomen, stelden zij de
Heren Zeventien op de hoogte van de
gang van eàken in Zuid Afrika. De
Heren benoemden een onderzoekcommis-
sÍe en de bevindÍngen van deze com-
rnissie hadden tot gevoig dat Van der
§tel en drie andere V.0.8. {unctio-
narissen naar Amsterdam werden te*
rugEeroepen. Pieter keerde binnen
het jaar terug nààr Zuid A{ri ka,
Ti-idens ri-in afweri.gheid had zijn
vrouw zich niet onbetuigd gelaten.
Bij een demonEtratie voor het huiE
van de ianddroEt had zij, EaíflÉn met
de vrouw van Pretorius, de aanwezi-
gen zodanig toegesprol:en, dat het de
ianddrost in een brie{ àan EouvEr-
neur Van der SteI de opmerking ont-
Iokte: Fe Nijren srj» aJsoo gÉpaàr-
lik als de nans,
ïn 171ï brak een pokh:enepidernie uit
die Pieter en Hester aanleiding ga{
om hun teEtament te màkËn waarÍn rij
hun er{Eenamen aIIe goederen nalie-
ten ons door Èod-r gs»ade verlEend e»
op kosten van ont .sr{ppf eD bloed
suur uyt d'Afrjceanse niJdernissen
opgedo lven,
I'let het vErtrek van Van der SteI wa-
ren de goede Eetrekkingen tuEsen
PÍeter en de autoriteiten blijkbaar
hersteld want in 1719 werd hij door
de nieuwe gouvErneur uitgenodigd om
de hoeksteen te leggen vàn de nieuwe

kerk in §tellenboEch.
Toen hij in 1723 overleed, liet hij
behalve BABYLON's T0REN, VAEIETAS,
VREDENBURE En een pààr kleinare bE-
zíttingen, ook VIJFF0NTEINEN na, dat
hij in 1704 had verkregen. Hester,
die hEm 20 jaar zou overleven, ver-
kocht VARIETAS en verErootte VREDEN-
BURE. Na haar dood werd BABYLON,s
ï0REN verkocht.
Van hun drie zoonÉ eette Eerrit
(1704-L7b7, het bedrij{ op VREDEN-
BURE voort. Ook hij werd Heemraad
van Stellenbosch en bovendien kapi-
tein van de ruiterij. Hij trouwde en
kreeg 12 kinderen. Larnbertus (1706-
177h1, da tweede zoon, biee{ onqe-
huwd. Fieter (1714-1789). de derde
zoon, rette het bedrij{ op VIJFF0Í'I-
TEINEN voort en kreeg 10 kinderen.
Haar in 17?t, honderdviJ{entwintig
jaar na de komst in Zuid Afrika vàn
de eerEte Van der Bijll waren er nog
altijd niet meer dan twee manli-ike
naamdragers om het geslacht voort te
zetten, nameli-ik AndrieE Ehristo{fel
(174?-1830) en Fieter Eerhard (1753-
lE31), aliebei zoonË van Eerrit iI.
A11e andere manlijke nazaten ven heín
en zijn broer Fieter hlàren o{wel
jonE overledenr of ongehuwd gebleven
o{ hadden alleen dochters gekregen.
Andries Christo{{eI kreeg uit drie
huwel i j ken 1B ki nderen waaronder
drie zoons die tot op de huidige dag
nakomeiingen hebben. Hij stichtte de
boerderij KRUI'IHE RHEE' deed deze be-
zittÍng 10 jaar later weer van de
hand en kocht EPIER dat tot 1918 in

de familie zou hIíjven.
Pieter Gerhard trouwde twee maal en
kreeg 15 kinderen waaronder twee
aoons met nakomelingen tot vandaag.
Híj stichtte het bedrij{ tlELMilED.
Bij het ingaan van de l?e eeuw leek
het voortbestaan van de Zuid Afri-
kaanse Van der Bijlen eindelijk ver-
zekerd, Flaar boven het land waar zij
een bestaan hadden opgebouwd, pakten
zich donkere wolken Eamen. De Fran-
ËEn wàren Ín 1798 de Nederlanden
binnengÉrukt om er hun 'vri_iheid,
geiijkheid en broederschap' te bren-
gen, de V.0.C. had opgehouden te be-
Etaan en Etadhouder Frins hlillem V
rtàe nàar Engeland gevlucht waar hij
in zijn 'brieven ven Ketr' de koioni-
ale gebieden sommeerde rich onder
bescherming van EnEeIand te stelien
zolang de oorlog duurde. §poediE ar-
riveerden de Engelsen oÍn de Kaap-
kolonie te beretten. Daarmee kwam
een einde aàn een tijdperk, het
tijdperk'van vÉrverËingsstation tot
Haapkolonie' dat bijnà anderhalve
eeuw hàd geduurd.
In ons JuIi-nummer volgt het tweede
en I aatste deel vàn di t verhaal ,
waarin we de periode 17?E-t?48 zul-
len behandelen.

T. §paans-van der Bijl.

Li teratuur I
The story o{ South A{rica
hl.Eriitter en Pro{.D.J.van ZijI
(Haapstad 1?El)

TIERVOLGPAG.S

rn EigElL rEcepten samenstellen, vEr-
zoeken t{ii hun om onE die toe tc
rturen, LJit het voorgf,andE hebt u
raedE kunnen tronEtàterÉn t.tàt ln onzc
vÈrzemelÍng paEt!
- niet-al lcdaagre eànpansmealti jdenl
- {eestelijk uitziende, doch lichte

grrechten voor EGn koude o{ t.trrm§
I unch ;

- voorgErechten die Een pöar uur te-
voren klear gEmaekt kunncn t.{ordtn
tonder te verpieterenl

- ÈxquirÈ rsEpin dic niet hun rmèrk
verliezcn 11r ze ni dE barciding
eni ge ti Jd r,írrm gehouden moctcn
l{orden I

- axclurieve, licht verteerbere Ën-
tróct r;

- .prrtë vlses- En viEschotelBt
- BelBdEE die accorderen met de warm

op tr di:ncn groenten van het rei-
rorni

- bijzondere Beuzent
- negerechten diÉ EEn t.löre epothËo§!

rijn;
- .n rller wat u hier noq bij kunt

b:denkrn.
l{ij verzoeken de inzenders duidelijk
op te gÉven wElkE Íngr.dlönten nodig
zijn, hoe de bereiding dient tr gi-
rtrhiÉdEn (en op weike tempereturen),
hoc het gerecht afgewerkt Èn opgG-
dirnd moet worden en hoe het ken
worden benaard aIa bereiding-voora{
mogeliJk iE.

0p dcze wijze zullen tre EEn veel

uitgcbreider en EËvàriÈlrder Vrn dGr
Bijlen-kookboek kunnen EàmenitÈllen
dat we na voltooiÍng aan gelntÉrrq-
Eeerdc familieledrn tegen kostFriJr
zullÉn kunnen eanbieden. rloke vin
Hattem-van der EijI is bereid dr rr-
dectie op zieh te nÉmÉn. Zii eel
natuurltjk nirt rlk rxÈínpIur vtn
cEn freei geborduurde omEIeg kunncn
vDorziEn, mser wil Er HrI eln wark-
trkening voor mlkcn ven een kruir-
rteekprtroon Haarin het familiaweprn
ie vervat, zodet men de omrleg zelf
ken varvaardigrn.
U kunt ur{ rÉcÈpten naar de redectie
ven dÍt bled rturen dat voor door-
tindinE zorg zal dregan. VErgeÉt u
vooral niët om ul{ vollrdtgË n..m op
tr gcvcn, want biJ clk rocrpt zrl
wordEn verneld nic hct betr:fírndr
gffrcht g;creËErd hreft.

t{e z i Jn beni aund !

TSvdB.

{ advertent ie )

SFEERVOLLE trAHPING OP ZEEUIdSE
BtrERDERIJ.
Schouwsedijk 1, Erouwershaven
TeI. O1119-1223.

Elke Van der Bijl
bi j:

is welkom

L.VAN DER hJEKKEN-VAN DER BIJL.
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HET VAN DER BIJL HUIS IN STELLENBOSCH, een nationaal monument.

Hie per trein van Kaapstad nààr
Stellenbosch reistr passeert dorpen
en stadjes met oer-HolIandse nàment
zoale ook StellenboEch zelfr genoemd
naar 5ímon van der Stelr de commàn-
deur die ven 1679-169? nemeng de
Vereni gde 0oEtindiEche Ëornpagnie het
gezag uitoe{enda aan de Kaap' SteI-
lenboEch herinnert in menig opzicht
aan die Hollandse tijdr door zijn
vele Etraten en buitenplaatsen met
HoI landse namen, zoals Schoonge-
zicht, [,.lelmoed en Vredenburgr eens
bewoond door Van der Bíjlen en het
prachtÍge herenhuis ààn de Harkt-
:traat, dat bekend Ís alE het Van
der Bi-iI Huis en dat sedert 1972 oF
de lijEt staat van nationaie monu-
menten in Zuid A{ri[,:a. Ooh in dit
huis hebben 150 jaar lang Van der
Bijlen gewoond.
In de drie eeut.,En dÍe zi-in verstre-
ken sinds de eerste Van der Bijl
eich in SteIlenbosch vestigde. heb-
ben onze naamEenoten een belangrijke
rol gespeeld Ín de ontwikkeling vaÉ
de stad, door de bouw van grote huí-

ren en buitenplaatsen, door een ac-
tieve deelname aàn het politieke en
culturele leven en door hun leven-
diqe interesEe in het reilen en zei-
Ien ven hun stadgenoten. Daarvan ge-
tuiqt onder meer het prachtige 8E-
denkboek "Drie Eeuwen SteIIenbosch",
geechreven door Frof. Dr Frans SmutE
(ui tgever i -i 0ude I'leeEterE 6roep t
Stellenbosch). Daarin koínt dE bete-
kenia van de Van der Bi-ilen in hEt
openbare Ieven van Stellenbosch dui-
delijk neàr vorÉn.

Het Van der Bi-iI Huis íE een statig
pand in oud-HollandEe sti-ilr d*t al
kort na de komst van de Hoilanders
werd gebouwd op land dat deei uit-
maakte van de boerderÍj De oude I'lo-
len, eigendom van Douwe Steyn, Deze
verkocht later delen van zÍjn lande-
ri-ien aan I'lauritz UloËkE en CorneI is
ÈmutE. Laatstgenoemde verkocht zÍJn
Iand met het harenhuis in l7A7 ean
Fauius Fick, die het rond 1800 door-
verkocht aan Frederick Binder. In
1803 vernielde een uítelaande brand

het hele huis, dat korte tijd later
HeEr werd herbouwd door Adri aan
Roux, in de vorm zoais wij het nu
kennen aiE het Van der Bijt Huis,
Deze Adriaan Roux was getrouwd met
Hegter Anna, dochter vàn Andries
Ehrietof{eI van der Bijl. In 1B4B
kwam dit pand l"larl,:tstraat 37 Ín het
bezit van Johannes van der Bí-iIr die
grote {aam verwier{ aIs eerste boom-
kweker in Zuid Afrika. Diens zoon
Johannes Jacobus Pieter rette het
bedrij{ vàn zíjn vader voort En

woonde er tot zi-in doodr evenals
zi-in aoon Johannes die ongetrouwd
blee{ en bij teEtament Ín 157à de
wens ui tspra[,: dat het pand líarkt-
straat 37 zou worden toegevoegd ààn
het museum van StelIenbosch. Daartoe
steide hi-i zel{ een bedrag beschik-
baar van 1ö.00t) Rand.
Danl: ri-i de welwillendheid van de
§tichting "HiEtorische Huiren in
Zuid Afrikra", die een optie had oP

het panrJ maar daarvan qeen gebruik
maakte en mede dank zij een gi{t van
de {amitie Van der Merwe, kon het
huis aan de Mark:tstraat door het mu-
geum worden overgenomen. In de kos-
ten van restauratie wErd bÍ-igedràgen
door de Natíonale I'lonumenten Raad en
door de StÍchting "3ö0 -iaar l(aap".
Behalve het huis zel{ werd ook het
oude stijlvoile meuhilair overgeno-
men dat nu nog Ín de historiEche
vertrekl,len te bezichtigen is. Twee
kunste,naars van naàm hebben de wand-
sch i I der i ngen met grote z orq ge-
restaureerd, terwi-i1 danH zij een
donatie vàn 5000 Rand vàn de
Standard Bank ook de oude wijnkelder
k:on worden opgeknaptr die nu alE
bibl iotheek van het museum dienEt
doet. Ook door de {amilies Van der
Bi-i1 werden {orse bedragen beschik*
baar gesteld om de restauratie te
voitooien, 0p de achtertuín nà Í:
men daar nu ongÈveer mee gereed.
Drie kamers van het historische Van
der BijI Huis zijn opengesteld voor
het pubiiek. in het eerste vertrek
worden van ti-id tot tijd exposities
gehoudenr het treede bevat veel
schÍIderi-ien, hetrekking hebbend oP

SteI Ienhosch en li-in buitenplaatsen'
Het derde vert#I:n de eetkamer vàn
de Van der Bijlen, is geheel in oude
staat ingericht met het meubilaír
dat in 1875 in gebruik was, aànge-
vuld met een portrettengaleri-i van
alle Van der Bi,ilen die in dit huis
hebben gewoond.

De o{ficiËIe ingebruihnÉÍÍring van het
Van der Bijl Huis als museum werd op
13 Februari t97S verricht door
Fieter van der Bijle de toenmalige
ininister van BuiteniandEe Zaken van
Rhodesië en achternee{ van Johannes
van der Bijl, dE laatEte Van der
Bijl díe eigenaar wes ven dit his-
torische pand.
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VINCE VAN DER BIJL. Geschreven portret van een groot sp,ortman.

Een van de meest bekende Van der
Bijlen in het huÍdÍge ZuÍd A{rika ie
Vintcent Adríaan Fieter van der
Bijl, jarenlang càptain van het
lutida{rikaanse crick:etteam Én een
van de meest begaa{de bowlers die de
internationale crick:etwereid ooit
hee{t gek:end. Eovendien charmant en
gartvrij enr nà een tele{oontjer on-
middellijk bereid tot Éen gesprek
bi-i hem thuis aan de Boundary Lanet
in een van de buitenwijken vàn Jo-
hannesburg. Vi nce woont daar met
zi-in vrouw Eeverley en drie dochter-
ljer, Sarah Eiirabeth, Chloe en
Louise, in een mooi ruim huis, in
Een Eroen omzoomd Parkmore,

Behaive crícl,;et hee{t VÍnce Ín rijn
-ionge jaren ook enthousiast rugby
gespeeld en boekte liÍj EuccesEen in
dÉ athl et i ek met di scurwerpen en
k:ogelstoten. Hi-i iE nu 38 jaar,
speelt nog actief golf en tennie,
maar cricket btÍj{t zíjn grote Iie{-
de. Dat hee{t hi-i van huis uít mea-
gel.:regen. Zi-in vader Pieter en zijn
grootvader Vintcent werden, net aIE
de jonge Vince, aIIe drie qekozen in
het nationale Zuidafrikaanse §pring-
bok-criclletteam. Voor de -ionge Vince
was het een grote teleurEteliing dat
híj vantlege de sportboycot tegen
Zuid A{rika geen internationale
testmatches heeft k:unnen spel en.
Daardoor blee{ zi-in {aam alE bowler
in {eite beperkt tot zi-in eigen Iand
en tot de weinige daafbuiten, die
geinteresseerd bleven in het Zuid-
afrikaanse cricket. Zíjn techniek.
eijn timing. zi-in inret, zijn wed-
strijdinstinct. zijn athletische
lichaamsbouw, zijn i-irersterke con-
ditie en eijn voorbeeldig sportman-
ship maakten hem ín de jaren zEvEn*
tig in eigen iand tot een idool ven
sportminnend Zuid AfrÍka, temeer om-
dat Vi nce i n di e jaren tal van
records op zi-in nàam bracht. Hij
heeft meer wickets genomen dan nelke
andere bowler ook in de geschiedenis
van het Zuidaíríkaanse cricket. Hij
Ís in Zuid Afrika nog steeds record-
houder met 65 wicketE in Één Eei-
zoen, hij voÉrt de 1i-iEt aan van in
de zgn Eurríe-Eup genomen wickets
(4?0) en staat in de provincie Natai
nummÉr één met 4§B wÍckets in top-
màtchEs.
Bij zijn a{scheid van het wedEtri,jd-
crÍck:et. nu drie jaar geleden, werd
Vince van der Bi-iI groots qehuldigd
en werd een boek: uitgegeven door de
Natal Ericket Associatirnr waarin
tal van beroemdheden uit de Zuid-
a{ri kaanse en internationale crick:et
-wereld herinnerinqen ophaalden àan
de 6rote Dagen van lrleieer, toen zÍ-i
mèt Vince o{ tÉqen VÍnce wedstrijden
speelrleni een boeiend boek, met tal
van foto's Én anecdotes. Daaruít
komt, ook voor Een niet-cricketer.
het beeld naar voren van een sport-
rltan Ín hart en nieren, met veel ge-
voel voor humor, hartel i -i k; , -iovÍ aal
en altÍjd à+stand nemend van neder-

Iaag o{ Eegel een man die rich niet
alleen -iareniang actie{ heeft inge-
zet voor zi-in eiqen sportcarriàret
màer di e daarnaast aI s coach en
traíner van jeugdtEams, en door een
groot àantàI publicaties, veel hee{t
bijgedragen tot het handhaven van
het hoge peil van het Zuida{ríkaanse
críc[,:et.

l'taar Vince deed meer. Hi-i was een
van de voorvechterE van een multi-
raciale integratie van criËket. En

de danl: daarvoor van de 'zwàrte'
crickÉtËpeIërE komt duidelijh: tot
uitÍng in het gedenkboe[,: dat bij
zi-in a{scheid werd uitgeqeven, Zijn
vrÍend John §hepherd uit Barbados
brengt hem daarin hulde voor zijn
sportÍeve en menselijke inbrËnq in
het topcricket, ongeacht ras, reli-
gie o{ a{komst. Eígenschappen die in
de Zuida{rikàànse tàk van de Van der
Bí-ilen geen uitzondering zÍjn. De

vader en de grootvader van Vince
hadden in hun daEen ook een grote
raputatie op sportgebied. Vader
Pieter was Ín de jaren voor de oor-
Iog captain van het Zuida{rikaanse
cricketteam en HaE oF een haar na
topscorer van alle Spríngbokken met
een record aantal runE in éÉn test-
match. In de Tweede hlereldoorlog
raakte hij a1s Iuitenant bi-i het
roemruchte Dukes Bataljon in Noord
A{rikE ti-idens de stri-id tegen Rom-
mel echter zwàar gewond, waardoor
hij de àctieve trrícketsport vaarwel
noest zeggen.

Vader Pieter Hàs Ieraar en Vince
werd dat aanvankelijk ook. In LS79
stapte hij over naar het bedrij{s-
Ieven en werd I'larketing Director bij
tdÍggins Teape. In d'bze {unctie houdt
hij veel voordrachten voor het Zuid*
a{rikaanse bedrÍjfsleven, waarin hÍj
vanuit zijn sportÍeve ervaringen
vooral de nadruk legt op het beiang
van 'teamwork en Eàmenspel' tuEsen
manàqÈrs en staí.

Tussen al deze drukke bezigheden
door vond VÍnce ook nog tijd een
boek te schri-iven over cricket
("Cricket in the Shadows"), puttend
uit een ri-ik verleden, vol hèrinnÈ-
ringen aan Erote matches en met veel

iníormatie over de 'inE end outg'
van cricket.

In hun heerlijke huis aan de Bounda-
ry Lane in Johannesburg Echonk
Beverley smakelijke koffie En ver*
telde Vince over de Van der Bijlen
in Zuíd A{ríka.
Vínce was zeer geÍnteresseerd in de
Nederiandse Van der Bijien en hij is
zich sterk bewust van zijn Holiandse
afstammÍng, een 'erfenis' die hij
zijn kinderen wiI meegeven in hun
I even, ondanl.:g de vertroebei de rel a-
tíe met het hlesten als gevolg van de
Apartheid. [lver dat onderwerp r,ràs
Vince zeer openhartig: "er moet ge-
Iijkheíd k:omen voor aiie rassen, zo
snel mogelijk, maar zonder revolutie
en bioedvergieten". Als IÍd van de
oppositiepartij in het Parlement, de
Progressive Federai Party, staat hij
niet achter het beleid van Fresident
Botha, hoewel hij begrip heef,t voËlr
de problemen hi-i de uitbouw naàr een
volledige democratie, gezien de ui-
termate gecompliceerde structuur van
het huidige Zuid A{rit:a. Hij hoopt
echter dat door onderl inge EaÍten-
werking van alIe bevoll:ingsgroepen
een nieuwe natie zal ontstaan, die
op voet van gel i J khei d weÉr kan
deelnemen aan het internationaal
verkeer, zowel in politÍek, econo-
tnisch, cultureel en wetenschappelijk
alE in sportie{ opzicht.

Leo van der Bijl.

( advertcnt ie )
R.van dcr Bij I
Junelier

Appaimarkt I I
4301 EA Zierikzec
TeI, 01 1 10-2664

ZeeuwEe bloedkoraal en granaèt collirrE
Edelrteen colIÍërÉ
Klederdracht si:redan
Ook reEtauratiE (in aigen àtÉiier)
LegensternrinEen Èn trrpËngrrvurri

Uw adres voor:
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I. 0prichting, doeistellingen En
vesti gi ng.

Art. I .
De vereniginq draagt de naam: "Ver-
eniging Van der Bi-iI"1 zij iË opge-
richt op I Januari l?87 en gevestigd
te ...
Art,2.
De vereniging ie aangegaan voor on-
bepaalde tijd.
Art, §.
De vereniging stelt eich ten doel
het samenstellen en actueel houden
van de genealogieèn Van der Bi-il En

het bevorderen vàn de onderl i nEe
contacten tussen de dragers van dese
naàm.
Art. 4.
De vereniginq tracht dit doel te be-
reíken doorr
a) het verrichten vàn genealogisch
onderzoek
b) het twee maal per jaar doen ver-
schijnen vàn een verenigingsblad ge-
titeld 'Festina Lente'
c) het organÍseren vàn iaarlijkse
bí jeenkomEten,

Ii. Van de leden.
Art . 5.
De toetreding tot de vereniging is
opengesteld voor al1en, dÍè de nàam

L$

l.l, r+tr

STATUTEN VAN DE VERENIGING
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Van der Bijl dragenr. o{ de naktrme-
Iing zijn van een Van der Bijl.
Het bestuur beslÍst over de toetre-
ding tot de vereniging. Het bËstuur
behoudt zich hEt recht voor om bi-i
meerderheid van stemmen toetreding
tE ueigÉren. Tegen een dergelíjke
weigering staat beroep open bij de
aI gemene ledenvergadering.
Art.6.
Ieder lid is aan de bepaiingen vàn
de statuten En vàn het huishoudelijk
reqlement gebonden.
Art . 7.
De leden zijn gehouden tot het beta-
Len van een jearlijkse bijdrage die
door de algemene Iedenvergadering
zal worden vastgeateld.
Art, B.
l,leerderjarige leden zi jn verkiesbaar
voor alle bestuurs{unctieE.
Art. 9.
Het lidmaaÈschep eindigt!
a) door overlijden
b) door opzegging
c) door nanbetaling
d) door royement.
tlpregging van het lidmaatschap dient
rchriftelijk te qeschiEden bij de
secretarie van de vereniging, ten
ninEte Één rnaand voor het einde ven
het vereniEingsjaar.
0ver royement besliEt de algemene

I edenvergaderi ng.

III. Van de algemene ledenvergade-
ri ng.
Art.10.
TenminEte éènmaal per jaar woidt de
algemene ledenvergadering bíjeenqe-
roepen op een tijd en plaats door de
voorzitter te bepalen. De algemene
ledenvergaderíngen zi jn toegankel i jk
voor alle leden.
Vi-i{entwintíg Ieden hebben het recht
schri{teliJk te veraoeken EEn bui-
tengewone algemene ledenvergadering
bÍjeen te roepen, Haarnè deze verqe-
dering binnen vier weken dient te
worden uitgeechreven.
Art.11.
Aan de algemene ledenvergadering ko-
men de bevoegdheden toe, die niet
bij wet of de etatutÉn óen het be-
stuur zijn voorbehouden.
Art. l?.
AIle besluiten worden met een meEr-
derheid van Etemmen genomenr tenziJ
de statuten anders beFaIEn. Etemge-
rechtigd zijn àile betelende ledent
díe de lee{tijd van lB jaar hebben
bereikt, Niemand brengt meer dan één
stem uit.
Art.13.
De algemene Iedenvergadering benoÉmt
ieder jaar een kascommissie. Deza

ffii
ít/€rwx
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brEngt zo spoedíg mogelÍjk na het
einde van het Iopende verenigings-
jaar verslag uit aan het bestuur en
in de eerstvolgende aigemene leden-
vergadering aan de ieden.

IV. Van het beetuur.
Art.14.
1) Het bestuur beetaat uit 7 ledent
bÉnoemd door de algemene Iedcnvcr-
gadering met inachtneming van arti-
kel 12.
2) Eestree{d wordt naar een verte-
genwoordiEing ven diverse {amilic-
takken in het bestuur.
3) De benoeming van bestuursleden
gerchiedt uit één o{ meer bindendÈ
voordrachten, behoudens het gestelde
in lid 4. Tot het oPmaken ven Een

derEelijke voordracht zijn eowel het
beetuur ais tenminste 23 Ieden be-
voegd.
4) Aan elke voordrecht kan het bin-
dend karakter worden ontnÉínen door
een met twee/derde van de uitge-
brachte gtemmen genoínen besluit ven
de algemane vergadering, genomen in
een vergaderÍng waarin tenminete
een/derde van de Ieden vertegenwoor-
digd is.
5) Is geen voordracht opgemaaktr o{
besluÍt de aigemene vergadering
overeenkomstiq het voorgaande Iid de
opgemaakte voordrachten het bindend
karakter te ontnemen, dan is de a1-
gemene vergadering vríj in de keut.
f,rt.15.
De taak van het bestuur wordt in het
huishoudeli jk reglement geregeld.
Art. l&.
1) De beEtuursleden hebben een rit*
tingsperÍode van drie 'jaren. Zij
zijn slechts éÉnmaal herkiesbaar.
Ieder, die in een -tussentijds ont-
etane vacature optreedtr vervult de
ambtstermijn van hem o{ haar in
wiens plaàtÉ hij gekozen is. Een zo-
danig plaatsvervànger kan nadien nog
voor éÉn aaneensluitend tÍjdvak vàn
drie jaren herkozen worden.
2) EIk beetuurslid kan te allen tij-
de door de algemene vergadering wor-
den ontslagen of geschorst. Een
schorsing die niet binnen drie maan-
den gevolgd wordt door een besiuit
tot ontslagr eindigt door het vér-
Ioop van die termijn.

V. InkomEten van de vereniging.
Art.17.
De inkomsten van de vereniging be-
staan uitr
a) contributie van de leden
b) tschenkinqen en IeEaten
c) andere op nettige wijze te vÉr-
krijqen baten.

VI. Van het huishoudeiijk reglement.
Art. 18.
De algemene vergadering stelt een
huishoudelijk reglement vaEt. Voor-
rtellen tot wijziging van dit regle-
ment kunnen wordpn gedeàn door het
bertuur of door tenminEte 25 Ieden.
Het huighoudeliJk reglement mag nict
in gtrijd zijn met de wetr noch met
de ctatuten.

VII. Van de wiJziging der stetuten.
Art. 19.

Een besi ui t tot statutenwi jz i gi ng
behoeft tenminste twee/derde van de
ultgebràchte stemmen in een algemene
vergaderinq, t{aarin tenminEte een/
derde van de stemgerechtigde leden
vertegenwoordigd is.
Een statutenwijziging treedt niet in
werking dan nadat hiervan een onder-
handse akte is oPgemaakt.

ViII. Van de ophefíing der vereni-
gíng.
Art . 20.
0ver opheffing ven de vereniging
nordt beslíEt door de algemene Ie-
denvergadering, die tot dat doel
vier weken tevoren rnoet worden bij-
ËEnEeroepen. Voor de ophe{{ing van
de vereniging is een meerderheid van
tnee/derde van de uitgebrachte stem-
men nodig, terwijl tenminste een/
derde van de stemgerechtigde ieden
vertegenwoordigd dient te zijn.
Art. 21 .
Éij ophe{{ing van de vereniging die-
nen de baten zo veel mogelíjk in
overeenEtemming ínet het doel van de
vereniging te worden bestaed.

IX. Slotbepal inE.
Art.22.
In gevallen, waarin deze statuten o{
het huishoudelijk reglement niet
voorzien, beÉli5t het beEtuur,

R.H.van der BijI, voorzitter
S.i.van der BijI, secretaris

Deze statuten rijn vastgesteld in de
algemene Iedenvergadering van de
vereníging d.d' 28 líaart 1987.

HUISHOUDELIJK
REGLEMENT
Art. 1.
Het verenigingajàar loopt van I Ja-
nuari tot en met 3l December.
Art . 2.
1) Aanvragen tot het verkrijgen van
het Iidmaatschap moeten lchri{telijk
gedaan worden aan het bestuur onder
vermelding van nàem en adreg.
2) Het bestuur houdt een reEieter
Hàarin de namen en adreEsen van de

Ieden zi-in opgEnomen.
Art.3.
Het lidmaatschaP vangt aan oP I Ja-
nuari.
Art. 4.
ToetredÍng als lid brengt meer datt
líànnEer het een gehuwde betre{t, de
echtgenootlechtgenote en eventuele
kinderen eveneens het i idmaatschap
kunnen verkrijgen.
Art . 5.
De minimum-contributie bedraagt voor
meerderjarige leden f 25.- per jaart
met uitzondering van henr die uit-
siuitend van Éen sociale uitkering
o{ een Étudietoeiage moeten Ieveng
zi j betaien f 15. - per jaar. l'linder-
jerigEn betalen Eveneens + 15.- per
jaar.
Art. 6.
Ilanneer het lidmaatEchap in de loop
vàn een verenigings-iaar eÍndigt,
blij+t desniettemin de jaarliJkge
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bijdrage voor het gehele -iàar ver-
schul dí gd.
Art . 7.
Het bestuur is rnet inachtneming vàn
de Etatuten en van het huishoudelijk
reglement belaEt met het beEturen
van de vereniging.
Art . B.
Het bestuur vertegenwoordigt de ver-
eniging in en buiten rechte.
Art . 9,
Het beetuur wÍjEt uÍt zijn midden
een voorzitter, een secretarÍs en
een penningmeeEter aan.
Art. lö.
t ) De voorz i tter roept tenmi nste
twee maal per -iaar een beEtuursver-
gadering bijeen,
2) Voor het nemen van besluiten in
de bestuurEvergadering inoet de meer-
derheíd van het bestuur aanwezig
zijn. BeEluiten worden genomen bij
meerderheid van stemmen.
3) De voorzitter {ormuleert de be-
sluiten en brengt deze zo nodiE in
stemmi ng.
Art.11.
1) De secretaris houdt de notulen
van de vergaderingen bijr voErt de
ledenadmíniEtratie en voert de cor-
rerpondentie van de vereniginE.
2) De notulen van de bertuursverga-
deringen worden binnen 14 dagen nà

de vergadering aan aIIe bestuurEle-
den toegezonden.
Art.12.
De penningmeester beheert de gelden
en draagt zorg voor de boekhouding.
Hij legt ieder jaar aan het bestuur
een ont*erp-begroting van inkomsten
en uitgaven voor.
Art.13.
De in artikel 13 van de Etatuten he-
doelde kaEcommissie beEtaat uit ten-
minste twee personen, die geen Iid
zijn van het bestuur.
Art.14.
De kaEcommisEie onderzoekt de reke-
ning en verantwoordinq van het be-
stuur. Het bestuur is verplicht eàn
de commisEie alie inlichtingen te
verscha{fen, die deze verlangt.
Art. 15.
In de algemene ledenvergadering wor-
den de volgende zaken behandeldl
a) verslag van de bestuurlijke werk-
zaamheden
b) rekening over het voora{gaande
jaar
c) verslag van de kascommissie
d) begrotinq over het volgend jaar.
Art. lè,
De voorzitter is belast met de lei-
ding van de àlgemene ledenvergade-
ring.
Art.17.
De notulen van de algemene ledenver-
gadering worden in het eerstvoigen-
de verenigingeblad gepubl iceerd.
Art. lE.
In gevallen waarin het ieglement
niet voorzietr beslist het bestuur.
Art.19.
Het huiEhoudelijk reglement is vast-
gesteld in de algemene ledenvergade-
ring van de vereniging d.d. 28 Maart
I 987.

R.K.van der Bijl r vooraÍtter
S. I. van der BijI r secretaris


