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Agenda 

 

Lezingen 
In Batavialand op zaterdagmiddag van 14.00 – 16.30 uur in de Ontginningszaal. 
 

DATUM ONDERWERP SPREKER 

22 feb. Carnaval  Antoinette 
Timmermans 

14 maart Onderzoek in Suriname + Algemene Ledenvergadering Huub van Helvoort 

23 mei De negen levens van Cornelis Goliath Ilja Mosert 
 
Lezing over Onderzoek in Suriname:   

Suriname, wat kan ik waar vinden over familie en voorouders. 

Een presentatie waarin aan de hand van een stappenplan getoond wordt welke bronnen geraadpleegd 

kunnen worden om op zoek te gaan naar voorouders die in Suriname geleefd hebben, en naar familie 

die in Suriname verbleef. Bij de bronnen wordt ook verteld hoe ze ontstaan zijn, en hoe ze gebruikt 

kunnen worden. 

 
Lezing over De negen levens van Cornelis Goliath. 

Cornelis Bastiaensz Goliath (1617-1660) is de maker van de meest bekende historische kaart van 

Middelburg - 'de Kaart van Goliath'. Hij speelde een belangrijke rol als cartograaf en bestuurder in de 

Nederlandse kolonies in Zuid-Amerika. Zijn levensverhaal leest als een filmscript. Geboren in Schiedam, 

werkzaam geweest in Nederlands-Brazilië en Guyana én op Walcheren. Hij kreeg in zijn leven te maken 

met ontvoering, oorlog, slavernij en moord maar beleefde ook een rustigere periode met zijn vrouw en 

kinderen aan de kerkring van Oostkapelle. Maar zelfs zijn tijd op het pittoreske Walcheren werd wreed 

gestoord. Tijdens deze lezing maakt u kennis met het leven van deze veelzijdige en getalenteerde man. 

 

Voorouderspreekuren 
Wanneer : Hoe laat: Waar:  
Almere (1e zaterdag) 11.00 - 15.00 uur Nieuwe Bibliotheek Centrum  
Lelystad (1e zaterdag) 11.00 - 15.00 uur Studiecentrum Batavialand (vanaf 1 feb. 2020). 
Kampen (1e zaterdag) 10.00 - 12.00 uur Stadskazerne  
Emmeloord (2e zaterdag) 10.00 - 12.00 uur Basisschool de Planthof  
Dronten/Swifterbant (1e zaterdag)* 10.00 - 12.00 uur FlevoMeer Bibliotheek  

* oneven maanden in Dronten, de even maanden in Swifterbant  

 
Vanaf 1 februari 2020 is de locatie van het voorouderspreekuur in Lelystad gewijzigd. We zijn nu 
bereikbaar in het Studiecentrum van Erfgoedpark Batavialand aan de Oostvaardersdijk. 
 
Houdt onze agenda op internet in de gaten: https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/flevoland/ 
en klik op Naar de agenda. 
 

Van de redactie 

In deze aflevering van Genealogica  vindt u een aantal bijdragen die aangeleverd zijn door leden van de 

redactie. Wij hebben het verslag van de leden-voor-leden bijeenkomst van 18 januari jl. toegevoegd. 

Als u op- en of aanmerkingen heeft, dan willen wij dat graag horen. Heeft  u zelf interessante verhalen 

ontdekt bij uw familieonderzoek en wilt u deze delen met de andere leden? Stuurt u ons dan uw 

verhaal.  Wij wensen u veel leesplezier. 

 

https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/flevoland/
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Verslag nieuwjaarsbijeenkomst 18 januari 2020 

Op zaterdag 18 januari 20201 hield onze afdeling in het Studiecentrum van Batavialand in Lelystad haar 

nieuwjaarsbijeenkomst. De bijeenkomst stond in het teken van het uitwisselen van informatie en het 

delen van kennis bij stamboomonderzoek. Er waren zestien leden op deze middag afgekomen. Van te 

voren hadden zich drie van onze leden aangemeld om te vertellen over hun eigen onderzoek en iets te 

laten zien van hun eigen werk. 

 

Na het openingswoord van onze voorzitter sprak Geert Baas over zijn familieonderzoek, dat zich afspeelt 

in de omgeving van Delfzijl, en het familieboek dat hij aan het schrijven is. Hij vertelde boeiend over een 

oom van hem die al in 1938 begonnen was met familieonderzoek, toen heette dat nog sibbenkunde. Dat 

zijn vader er indertijd niets van moest hebben, maar toch later het onderzoek oppakte en vervolgens 

hijzelf nog enkele generaties aan de stamboom heeft kunnen toevoegen. Momenteel werkt hij aan een 

boek waarin hij zijn familieverhaal weergeeft.   

Vervolgens werd het woord gegeven aan Fred van der Zwan die vertelde over zijn genealogisch-

heraldisch onderzoek genaamd “Van het Tapijt van Bayeux naar … Een voorbeeld van genealogisch en 

heraldisch onderzoek in Württemberg en Schaffhausen”. Fred wist diverse wetenswaardigheden te 

vertellen over het tapijt van Bayeux, zijn onderzoek in Württemberg naar de familie Breitschwert en hoe 

je met behulp van postzegels je stamboom / stamreeks kunt aankleden. Fred liet diverse stamreeksen 

naar adellijke voorouders zien.    

Ten slotte werd het woord gegeven aan Piet Peeters. Als je veel bronmateriaal (bijvoorbeeld geboorte-, 

trouw- en overlijdensakten) op je PC hebt opgeslagen kan het zijn dat je door de hoeveelheid aan 

bronmateriaal het overzicht verliest. Welke bronnen heb je gevonden en welke bronnen moet je nog 

opzoeken? Piet presenteerde een door hem zelf ontwikkeld spreadsheet model om je bronmateriaal 

overzichtelijk te bij te houden. Met dit model kun je in een oogopslag zien welke akten je al hebt en 

welke nog ontbreken.   

 

Tijdens het vervolg van de bijeenkomst konden de aanwezigen, onder het genot van een kop koffie of 

thee, hun eigen werk laten zien en werden onderling gegevens uitgewisseld. Ook was er hulp voor 

vragen over Aldfaer.  

Halverwege de bijeenkomst sprak Linda Rorije de aanwezigen toe en vertelde over haar ervaringen met 

haar onderzoek. Hoe zij, nadat ze was vastgelopen, bij toeval in een archief werd aangesproken en veel 

nieuwe informatie ontving. Dat ze van een Engelsman afstamde die eeuwen geleden naar Nederland 

was gekomen en dat zij uiteindelijk na een tip naar Engeland ging om daar verder te zoeken en 

uiteindelijk van een hoog adellijke familie bleek af te stammen en in Engeland nog bestaande adellijke 

huizen van haar voorouders had bezocht.  

 

 Maurice Kruijk. 
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Batavialand 

Een belangrijke samenwerkingspartner van de NGV Flevoland is Batavialand in Lelystad. Op deze plek 

wordt de bibliotheek van de afdeling Flevoland bewaard en hier worden de bijeenkomsten van de 

afdeling gehouden.  

Bibliotheek 

De bibliotheek van de NGV Flevoland wordt beheerd door Batavialand. De bibliotheek is toegankelijk 

voor het publiek in het Studiecentrum, Oostvaardersdijk 01-13, in Lelystad. De bibliotheek werd in 2019 

uitgebreid met kwartaalbladen van afdelingen van de NGV. Steeds meer periodieken van afdelingen 

verschijnen digitaal. Ook deze digitale uitgaven worden gearchiveerd en zijn voor raadpleging 

beschikbaar. 

Lezingen 

In 2019 werden de volgende lezingen gehouden:     

* 23 februari, mw. Welmoed Brons, documentair informatiespecialist Nederlands Instituut voor 

Militaire Historie, Militaire voorouders en genealogische bronnen; 

* 23 maart, dhr. Rob Dix, oud-voorzitter NGV, Onderzoek doen naar Duitse voorouders in Duitse 

(digitale) archieven; 

* 29 september. mw. Mieneke te Hennepe, Museum Boerhaave, Geneeskunde in voorgaande 

eeuwen (1700-1900); 

* 26 oktober, mw. dr. Anita van Dissel, universitair hoofddocent RU Leiden, Van zeil naar stoom, 

reizen over zee. 

De lezingen vonden plaats op zaterdagmiddagen. Eén lezing vond plaats op een zondagmiddag. Voor 

aanvang van de lezingen en in de pauzes wordt koffie en thee geschonken en is er gelegenheid om 

elkaar in informele sfeer te ontmoeten en genealogische informatie met elkaar uit te wisselen. 

Voorouderspreekuren 

Maandelijks worden voorouderspreekuren gehouden:  

* Almere Stad (1e zaterdag van de maand) 11.00 - 15.00 uur De Nieuwe Bibliotheek;  

* Lelystad (1e zaterdag van de maand) 11.00 - 15.00 uur FlevoMeer Bibliotheek; Vanaf 1 februari 

2020 is het voorouderspreekuur in Lelystad in het Studiecentrum van Batavialand. 

* Kampen (1e zaterdag van de maand) 10.00 - 12.00 uur Stadskazerne;  

* Emmeloord (2e zaterdag van de maand) 10.00 - 12.00 uur Basisschool de Planthof; 

* Dronten (1e zaterdag van de oneven maand) 10.00 - 12.00 uur FlevoMeer Bibliotheek;  

* Swifterbant (1e zaterdag van de even maand) 10.00 - 12.00 uur FlevoMeer Bibliotheek. 

 

Jaarverslag 2019 van de NGV afdeling Flevoland 
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De voorouderspreekuren worden verzorgd door:  

* Almere: Peter Bedeker, Antoinette Timmermans, Piet Peeters, Huub van Helvoort, Joop 

Campfens, Arie-Cees Kleijwegt en Geert Baas;   

* Emmeloord: Willem Braam; 

* Kampen: Neel Wijshake; 

* Lelystad: Jonny Serno, Maurice Kruijk, Fred van der Zwan (expert heraldiek, zit af en toe ook bij 

andere voorouderspreekuren); 

* Swifterbant en Dronten: Lidy Kutschruiter. 

De bezoekers zijn beginners of komen met gerichte vragen, bijvoorbeeld omdat ze oud schrift niet 

kunnen lezen of vastgelopen zijn met hun onderzoek. De toegang tot alle spreekuren is gratis en 

aanmelden is niet nodig. De bestuursleden die de bezoekers helpen bij hun stamboomonderzoek zijn 

zelf ervaringsdeskundigen en geven onder andere informatie over genealogische computerprogramma’s 

en websites. 

Als extra activiteit stond de NGV Flevoland op 5 oktober op de Seniorenbeurs in Almere Stad (bij de 

Schoor). 

Website 

Op de website van de Flevolandse afdeling van de NGV  

https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/flevoland/ wordt melding gemaakt van alle activiteiten; 

de bijeenkomsten, lezingen, voorouderspreekuren, bijzondere genealogische markten en de inhoud van 

lezingen.  

Excursie 

Op 6 april vond de excursie plaats naar Hoogeveen voor de Duitsland-dag ‘Klim ook eens in jouw Duitse 

stamboom’, georganiseerd door vier NGV afdelingen. 

21 november ging de excursie naar Museum Boerhaave in Leiden.  

Genealogica 

Het afdelingsblad van de afdeling Flevoland van de NGV is in 2019 driemaal verschenen in digitale vorm 

in februari, mei en oktober. De verschenen digitale Genealogica’s worden digitaal gearchiveerd via de 

website. 

 

Digitaal werken 

Het bestuur van de NGV Flevoland werkt zoveel mogelijk digitaal en is voortgegaan met het 

completeren van de ledenlijst met de mailadressen van leden. Dit is gedaan om er zeker van te zijn dat 

de leden de mails en aankondigingen van lezingen en andere activiteiten ontvangen.  
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Pr en marketing 

Er is voor de hele NGV een nieuwe folder gemaakt om leden mee te werven. Elke afdeling heeft 

bovendien zijn eigen folder. Die van Flevoland is getooid met een foto van Ger Aalfs en werd 

gepresenteerd bij de jaarlijkse ledenvergadering. 

Ledenbestand 

In 2019 ging het ledental van 121 naar  114 leden. 

Ledenvergadering 

De jaarlijkse ledenvergadering vond plaats in Lelystad op 23 maart 2019. Het verslag van deze 

bijeenkomst is gepubliceerd in Genealogica nr. 2 (juni). Hoofdzaak was het verlenen van decharge aan 

de penningmeester over het in 2018 gevoerde beleid, de instemming met het Jaarverslag 2018 en de 

begroting 2020, en het verkiezen van de kascommissie.  

Er waren geen bestuursleden aftredend. Piet Peeters is met instemming van alle leden toegetreden tot 

het bestuur.  

De kascommissie bestond uit Arie-Cees Kleijwegt en Willy Knoop. Arie-Cees Kleijwegt trad tevens af en 

wordt opgevolgd door Rob de Groot. Adriaan van den Berg is reserve-lid van de kascommissie. 

Bestuur 

De bestuursvergaderingen in 2019 zijn gehouden ten huize van mw. Lidy Kutschruiter in Swifterbant. 

Daarnaast is gebruik gemaakt van e-mail om met elkaar afdelingszaken te bespreken.  

Elk bestuurslid heeft zijn/haar rol en levert een belangrijke bijdrage en het reilen en zeilen van de 

afdeling.   

Tevens is in de ledenvergadering een nieuwe kascommissie gekozen voor volgend jaar: Rob de Groot en 

Willy Knoop,  met als reserve Adriaan van den Berg. 

 

Op 31 december 2019 waren lid van het bestuur    Aftredend 

A. (Antoinette) Timmermans, voorzitter (lezingen en excursies)   2021 

J.A. (Jonny) Serno, 1e afgevaardigde  (redactie Genealogica)   2021 

M. (Maurice) Kruijk, penningmeester (redactie Genealogica)   2021 

W.H.J. (Willy) van der Most, secretaris (pr en ledenadministratie)   2022 

L. (Lidy) Kutschruiter, notulist (webmaster)      2022 

P. (Peter) Bedeker, 2e afgevaardigde, webmaster     2022 

P. Peeters, algemeen lid (redactie Genealogica)     2023 

 

Willy van der Most,  

Secretaris 

 

 

 

 

 



7 

Financieel jaarverslag 2019 
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Bij de katholieken is het gebruikelijk om een zwaar zieke of stervende te bedienen. Dit houdt in dat de 

priester aan de zieke of op sterven liggende persoon de laatste sacramenten, te weten biecht, 

communie en het Heilig Oliesel, toedient. Het Heilig Oliesel, ook wel het Sacrament der Stervenden, 

wordt tegenwoordig aangeduid als ziekenzalving (unctio infirmorum). Het Heilig Oliesel is geen 

sacrament dat bij ziekte of ouderdom wordt toegediend, maar gedurende de laatste ziekte, of 

gedurende een ziekte waarvan wordt verondersteld dat de patiënt niet meer zal herstellen. Het 

sacrament van het Heilig Oliesel dient om de gelovige geestelijk bij te staan en zo nodig ook lichamelijk 

te genezen wanneer het einde van de gelovige dichtbij is. Van oudsher werd aan het Oliesel een 

genezende uitwerking toegeschreven. De genezing van het lichaam is niet het doel van dit sacrament. 

Het is bedoeld voor het leven van de ziel, van de geest. Het sterkt de zieke in zijn of haar strijd tegen de 

bekoringen en helpt hem of haar om zalig te sterven. 

Het toedienen van gewijde olie 

is een zeer oud gebruik en gaat 

terug tot de tijd van het begin 

van het christendom. 

Tijdens het Concilie van Trente 

(1545 - 1563) zijn de regels met 

betrekking tot het toedienen 

van het sacrament van het 

Heilig Oliesel opnieuw 

geformuleerd. De zalving stelt 

de genade van de Heilige Geest 

voor, waardoor de ziel van de 

zieke onzichtbaar wordt 

gezalfd. Daarom mocht alleen 

door een bisschop gewijde olie 

worden gebruikt. Ook werd bepaald dat het levensgevaar moet zijn ontstaan door ziekte of zwakte door 

ouderdom. Gedurende één en dezelfde ziekte mag de gelovige het sacrament maar éénmaal ontvangen, 

tenzij het levensgevaar enige tijd is geweken en is teruggekeerd. Gelovigen die ter dood zijn 

veroordeeld, of in tijden van oorlog naar het front moeten of zich aan een ander gevaar blootstellen 

kunnen het Heilig Oliesel niet ontvangen. Het Heilig Oliesel is een sacrament voor hen die in echt 

levensgevaar verkeren, al hoeft dit geen onmiddellijk levensgevaar te zijn. Het Heilig Oliesel moet tijdig 

worden toegediend en mag niet zo lang worden uitgesteld tot de terminaal zieke of stervende het 

gebruik van zijn of haar geestelijke vermogens begint te verliezen. Het moet worden toegediend 

wanneer de zieke nog bij zijn of haar volle verstand is, opdat hij of zij met geloof kan ontvangen. 

In 1973 heeft Paus Paulus VI de regels met betrekking tot het sacrament van de ziekenzalving enigszins 

aangepast. Zo bepaalde de paus onder andere dat het Heilig Oliesel mag worden herhaald wanneer de 

toestand van de zieke, gedurende dezelfde ziekte, bijzonder ernstig is geworden. Verder is verduidelijkt 

dat het ontoelaatbaar is, dat het sacrament wordt toegediend aan personen die ziek of oud zijn, zonder 

De registers van bediening van het Heilig Oliesel 
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dat van enig stervensgevaar sprake is. De ziekenolie hoeft niet meer door een bisschop te zijn gewijd. De 

wijding mag ook door een andere priester plaatsvinden. 

Net als dopen, trouwen en begraven wordt ook het toedienen van het sacrament van het Heilig Oliesel 

door de pastoor in een register vastgelegd; nl. in de registers van bediening van het Heilig Oliesel. 

Het Historisch Archief Westland in Naaldwijk is in het bezit van de registers van bediening van het Heilig 

Oliesel uit Poeldijk van de jaren 1713 tot en met 1841. De transcripties van deze registers zijn terug te 

vinden op de CD-rom DTB Westland van de Studiegroep Genealogie Westland. De CD-rom bevat ook de 

transcripties van de registers van bediening van het Heilig Oliesel uit Wateringen van de jaren 1693 tot 

en met 1729. 

Omdat ik van vaderszijde uit een katholieke familie uit Poeldijk stam kwamen deze transcripties mij bij 

mijn familieonderzoek zeer van pas. 

Zo lees ik dat mijn voorouder Lambertus Cruijck werd bediend op 23 september 1710 wegens “ernstige 

ziekte”. De term ernstige ziekte was een term die vrij algemeen in de registers werd gebruikt, net als de 

term “verval van krachten”. Kennelijk was het levensgevaar bij Lambertus na bediend te zijn weer 

geweken, maar niet voor lang. Op 23 januari 1713 werd hij voor de tweede maal bediend. Hij overleed 

(aan tbc) in Poeldijk op 2 februari 1713. 

Zijn echtgenote, Louisa de Breet werd bediend op 24 september 1728. Zij overleed op 11 april 1729, 

zonder kort daar voor te zijn bediend. Uit deze informatie maak ik op dat zij in 1728 ernstig ziek is 

geweest, niet meer is hersteld en na een ziekbed van minstens een half jaar in 1729 is overleden. 

Een ander voorbeeld is Jan Cornelisse van Geest. Hij werd bediend op 5 november 1724, op 4 mei 1733 

en tenslotte op 5 januari 1748. Hij overleed op 9 januari 1758 in Poeldijk. Tenzij Jan van Geest een 

ziekbed heeft gehad van meer dan 10 jaar, zal hij in 1758 vrij plotseling zijn overleden. Mocht hij wel in 

1758 ziek op bed hebben gelegen, dan was dit te kort om de priester er bij te roepen. Intrigerend blijft 

waarom hij in 1724, 1733 en 1748 werd bediend. Zou hij soms een of meerdere ongelukken hebben 

gehad? Of had hij een slechte gezondheid? 

Ermpje Fulps (Phillips) Goejenbier werd bediend op 7 mei 1730 in Poeldijk. Kennelijk had zij een zeer 

zware bevalling en men vreesde dat zij het niet zou overleven. Haar dochter, Marijtje Cornelisse, kwam 

gezond ter wereld en werd op 9 mei 1730 gedoopt. Na Marijtje kreeg Ermpje nog vier kinderen. Deze 

latere bevallingen zijn beter verlopen, want Ermpje werd niet meer bediend. 

Marijtje Dirks Maatje, geboren rond 1725 in Schiedam werd bediend op 25 april 1748. Zij trouwde op 3 

augustus 1755 in Poeldijk met Arie Cornelisse Ho(o)geveen. De bevalling van haar vijfde kind (Cornelis, 

gedoopt op 17 oktober 1764 in Poeldijk) is kennelijk niet zonder complicaties verlopen en voor haar 

leven werd gevreesd, want op 25 oktober 1764 kreeg zij de laatste sacramenten toe bediend. Op 26 juni 

1765 werd zij wederom bediend. Mogelijk was er sprake van een miskraam. De registratie van een 

begrafenis van een doodgeboren kind heb ik niet aangetroffen. Daarna werd Marijtje nog bediend op 2 

juni 1787, op 6 augustus 1788 en op 8 maart 1796. Zij overleed op 5 april 1809, ruim 84 jaar oud. 

Tenslotte, Kaatje (Catharina) Franse van der Keuken. Zij werd geboren rond 1705 en trouwde op 16 

februari 1727 in Naaldwijk met Willem Sijmons de Brabander. Dit echtpaar kreeg maar liefst 15 
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kinderen. Kaatje werd bediend op 23 september 1731, tijdens de zwangerschap van haar vijfde kind. Op 

22 januari 1732 werd dit kind (Maria) gedoopt. Maria is ruim 79 jaar geworden en is dus waarschijnlijk 

gezond ter wereld gekomen. Het laatste kind werd geboren in 1745. Kaatje baarde dus in een periode 

van 18 jaar 15 kinderen. In 1764 werd weer voor haar leven gevreesd, want op 11 augustus 1764 werd 

Kaatje voor de tweede maal bediend. Daarna ging het kennelijk weer goed met haar totdat ze in 1781 

weer ernstig ziek werd. Op 30 juli 1781 werd ze voor de derde maal bediend. Daarna werd ze tot haar 

overlijden elk jaar bediend, nl. op 11 december 1782, 29 november 1783, 15 september 1784, 15 juni 

1785 en ten slotte op 29 november 1785. Ze overleed, ruim 80 jaar oud, op 13 december 1785. Volgens 

de toen geldende regels van de katholieke kerk mocht een zieke maar eenmaal gedurende één en 

dezelfde ziekte het sacrament van het Heilig Oliesel ontvangen. In de laatste jaren van haar leven werd 

regelmatig voor het leven van Kaatje gevreesd, toch wist zij zich telkens weer redelijk goed te herstellen 

totdat zij tenslotte op 13 december 1785 haar laatste adem uitblies. 

Slotwoord: 

Indien u katholieke voorouders heeft vormen de registers van bediening van het Heilig Oliesel een 

bijzonder interessante bron om uw stamboom aan te vullen of aan te kleden. Mocht u een overlijden of 

begrafenis van uw voorouder niet kunnen vinden, dan kunnen registers van bediening van het H. 

Oliesel, voor zover aanwezig, een aanwijzing bevatten. 

 

Maurice Kruijk 
Bronnen: 

1) Katholiek Maandblad, 14
e
 jaargang nummer 2, april/juni 2002. 

 

 

 

Otje Van Biessum, (Dit is de titel van mijn familie verhaal) 

Inhoud 

Voorwoord. 

Inleiding. 

Waarom familiegeschiedenis vastleggen 

En nu een grote stap naar de geschiedenis die dichterbij is. 

Rond 1252 oudste vermelding van het dorp Onderdendam. 

Levensverwachting 

Aanleg drinkwaterleidingen. 

Nederland tussen 1800 en 1900 een derde wereld land  

Hoofdstuk 1. Inleiding 

Genealogie. 

Mijn doel is:. 

Hoofdstuk 2. Overgrootouders  

Hoofdstuk 3. Grootouders 

Hoofdstuk 4. Onze ouders 

Hoofdstuk 5. Ons gezin  

Het verhaal van de familie Baas uit Groningen 
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Hoofdstuk 6. Jeugdherinneringen 

Hoofdstuk 7. Tekst in bewerking 

Hoofdstuk 8. Akten 

Hoofdstuk 9. Parentelen 

Hoofdstuk 10. Emigratie Amsterdam-Canada. 

Mijn familieverhaal schrijf ik met de mogelijkheden van Word in een soort tijdschrift opmaak veelal 2 

koloms, A4. Ik streef ernaar om op elk blad wel een foto of illustratie te plaatsen. Geeft wat 

levendigheid. Vanaf bovenstaand hoofdstuk 2 zijn er diverse sub onderwerpen. Dit alleen voor de 

hoofdlijnen. 

Ik kom tot circa 100 pagina’s, dus 50 bladen. Ik hoop dit voorjaar klaar te zijn. Eerst via MultiCopy een 

proefdruk daarna een nette druk via drukkerij Probook in Utrecht. 

 

Belangstellenden wil ik graag over details informeren. 

Geert Baas, geertbaas@chello.nl, 06-3049 6505, Almere. 

 

 

Eleonora van Aquitanië was een opmerkelijke middeleeuwse persoonlijkheid met een zeer boeiende 

levensloop. Omdat zij een zeer groot nageslacht heeft nagelaten kunnen vele genealogen hun 

stamboom op haar terug voeren. Alleen al onder de bestuursleden van de afdeling Flevoland zijn dit er 

al twee. Ook onder de gewone leden van onze afdeling zijn er meerdere leden die Eleonora in hun 

stamboom hebben opgevoerd. Vandaar dat we in dit artikel bij haar stil staan. 

Levensloop 

Eleonora van Aquitanië , ook bekend als Aliénor d’Aquitaine , Eleonora van Poitou, Eleonora van 

Guyenne (geboren rond 1122 en overleden 31 maart 

of 1 april 1204 te Fontevraud) was de oudste 

dochter van Willem X, hertog van Aquitanië en van 

Eleonora van Châtellerault. Nadat in 1130 haar 

jongere boer was overleden, werd zij de erfgename 

van haar vader. 

 

Voordat haar vader in 1136 op bedevaart vertrok 

naar Santiago de Compostella, liet hij zijn 

leenmannen zweren de erfaanspraken van zijn 

dochter Eleonora te eerbiedigen. Nog voordat hij 

Santiago de Compostella had bereikt, stierf Willem X 

op 9 april 1137 en Eleonora werd hertogin van 

Aquitanië. Nog in datzelfde jaar, 25 juli 1137, huwde 

de dertienjarige Eleonora met Lodewijk, kroonprins 

van Frankrijk. Lodewijk was de tweede zoon van zijn 

vader en aanvankelijk niet voorbestemd om koning te worden. Hij was in een klooster opgevoed door 

monniken. Nadat zijn oudere broer Filips was overleden werd Lodewijk troonopvolger. Kort na hun 

Eleonora van Aquitanië 

Huwelijk tussen Eleonora en Lodewijk VII 
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huwelijk overleed Eleonora’s schoonvader, koning Lodewijk VI en werd haar echtgenoot Lodewijk VII op 

8 augustus 1137 gekroond tot koning van Frankrijk. 

 

In de jaren 1147-1149 nam Eleonora met haar echtgenoot deel aan de mislukte tweede kruistocht. 

Gedurende deze kruistocht waren er meerdere conflicten tussen beide echtgenoten omdat Eleonora het 

niet eens was met diverse beslissingen van Lodewijk en zij zich hier openlijk tegen verzette. Zo was zij 

onder andere tegen Lodewijks plan om de stad Damascus te veroveren, waarop ze door Lodewijk VII 

gevangengezet werd. 

 

In 1152 werd het huwelijk tussen Eleonora en Lodewijk VII geannuleerd. Tijdens haar huwelijk met 

Lodewijk VII heeft Eleonora twee dochters (Maria en Adelheid) ter wereld gebracht. Eleonora kreeg de 

gebieden die zij in het huwelijk had ingebracht terug. 

 

Na ontbinding van haar huwelijk met de Franse koning trouwde Eleonora in 1152 met de elf jaar jongere 

Engelse troonpretendent Hendrik Plantagenet, 

hertog van Normandië en graaf van Anjou, die 

door dit huwelijk hertog van Aquitanië werd en 

die in 1154 als Hendrik II de Engelse troon 

besteeg. 

 

Eleonora voelde zich als erfgename van 

Aquitanië geroepen en gerechtigd om haar 

hertogdom zelfstandig te besturen en verzette 

zich tegen de inlijving ervan in het rijk van haar 

echtgenoot. Mede hierdoor was ook dit tweede 

huwelijk conflictrijk. Eleonora verbleef meestal 

in Aquitanië, dat ze vanuit Poitiers bestuurde. Met Hendrik kreeg Eleonora acht kinderen, waarvan er 

zeven volwassen werden. 

 

In 1170 werd hun oudste zoon, Hendrik de Jongere, gezalfd tot (mede)koning 

van Engeland, maar hij oefende geen enkel gezag uit. In 1172 werd hun zoon 

Richard Leeuwenhart hertog van Aquitanië, maar de wekelijke macht bleef 

echter bij zijn vader berusten. Toen in 1173 Hendrik II voor zijn jongste zoon Jan 

een territoriale erfenis wilde regelen door het grondgebied van zijn andere 

zonen in te perken, leidde dit tot een openlijke opstand van de oudste drie 

zonen tegen hun vader. Deze zonen werden gesteund door hun moeder. De 

opstand groeide uit tot een brede rebellie, maar werd uiteindelijk gewonnen 

door Hendrik, die daarop vrede sloot met zijn drie oudste zoons. Eleonora die 

er van werd beschuldigd haar drie oudste zoons tegen hun vader te hebben 

opgezet kreeg huisarrest in Engeland. Het grootste deel van haar inkomen werd 

haar afgenomen en ze had weinig bewegingsvrijheid. Deze situatie duurde van 1174 tot 1189. Na het 

overlijden van haar man Hendrik in 1189 werd zij door haar zoon Richard Leeuwenhard in vrijheid 

gesteld. Nog datzelfde jaar werd Richard (zijn oudere broer Hendrik de Jongere was inmiddels 

overleden) gekroond tot koning Richard I van Engeland. Kort nadat hij koning was geworden, vertrok 

Koningin Eleonora en koning Hendrik II van Engeland 
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Richard om deel te nemen aan de Derde Kruistocht (1198-1192). Richard benoemde Eleonora tot zijn 

regentes. In die hoedanigheid kreeg ze eerst te maken met haar zoon Jan zonder Land. Deze maakte 

handig gebruik van de afwezigheid van zijn oudere broer Richard en probeerde koning van Engeland te 

worden. 

 

Tijdens zijn terugtocht van het heilige Land werd Richard door hertog Leopold V van Oostenrijk 

gevangengenomen, die hem vervolgens overdroeg aan de Duitse keizer Hendrik VI. Deze eiste een 

aanzienlijk losgeld. Eleonora zorgde voor het inzamelen van het benodigde losgeld en reisde in de 

winter van 1193/1194 naar Duitsland voor de overdracht van de eerste betaling van het losgeld. Begin 

1194 was Richard weer vrij. Eenmaal terug in Engeland bemiddelde ze in een verzoening tussen haar 

zoons Richard en Jan.  

               
 

Na het overlijden van Richard in 1199 volgde zijn broer Jan, na bemiddeling van zijn moeder Eleonora, 

hem op. 

 

In 1199 kreeg Eleonora het verzoek van Filips II van Frankrijk om een bruid te kiezen voor diens zoon, 

kroonprins Lodewijk, uit de dochters van Alfons VIII van Castilië, die met haar dochter Eleonora van 

Engeland (1162-1214) was getrouwd. Daarop vertrok de inmiddels 76-jarige Eleonora naar Castilië. Daar 

koos ze haar kleindochter Blanca van Castilië als de bruid voor de Franse troonopvolger, de latere 

Lodewijk VIII. Daarna werd 

het stil rond Eleonora. Zij 

keerde terug naar 

Fontevraud waar ze 

vermoedelijk op 82-jarige 

leeftijd in 1204 overleed 

en naast Hendrik werd 

begraven. 

 

Slot: 

Eleonora was een van de 

rijkste en machtigste 

Zegel van Eleonora  

 

Tombe van Eleonora van Aquitanië in de abdijkerk van Fontevraud 
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vrouwen in Europa van haar tijd. Ze was bovendien een intelligente vrouw, die het verfijnde en 

comfortabele hofleven van Aquitanië, bakermat van troubadours en de hoofse liefde gewend, was. In 

Parijs zette zij een schitterende hofhouding op en begunstigde kunstenaars en geleerden. Dat de hoofse 

letterkunde uit het zuiden overal in Noord-Frankrijk ingang vond is vooral aan Eleonora van Aquitanië te 

danken. De verbreiding van de Tristan-legende is voor een aanzienlijk deel aan haar toe te schrijven, en 

in het algemeen oefende zij grote invloed uit op de schrijvers van haar tijd. Aan Eleonora en haar 

kinderen is te danken, dat de Franse literatuur in het laatste kwart van de 12e eeuw in West-Europa een 

hoge vlucht nam. Eleonora is de hoofpersoon in meerdere boeken en komt regelmatig voor in 

televisieseries, films en toneelstukken. Regelmatig verschijnen er nog biografieën over haar. Er is zelfs 

een facebook pagina naar haar genoemd. 

   
 

Ten slotte wil ik de lezer nog wijzen op de zeer leerzame blog van Yvette Hoitink waarin zij stap voor 

stap haar afkomst van Eleonora van Aquitanië probeert aan te tonen. Deze blog is niet alleen interessant 

voor stamboomonderzoekers op zoek naar Eleonora van Aquitanië, maar voor alle 

stamboomonderzoekers omdat ze ons veel leert over bewijsvoering. Voor de meeste 

stamboomonderzoekers is in dit opzicht vooral de bewijsvoering van de jongere generaties leerzaam. 

Zie https://www.dutchgenealogy.nl/was-eleanor-of-aquitaine-my-ancestor-generation-22-jan-van-wijfliet/. 

 

Maurice Kruijk 

 

Het vastleggen van bronnen en brondocumenten is essentieel voor genealogisch 

onderzoek.  

Naarmate u verder komt met uw stamboomonderzoek en uw familieverhaal is het van belang deze 

digitale documentatie overzichtelijk en gestructureerd op te slaan. Hiervoor zijn geen voorschriften of 

vaste regels. Wel kunnen wij op basis van ervaringen van onze leden een aantal handreikingen doen om 

wat meer structuur aan te brengen in al uw documenten.  

Wij stellen voor om een aparte map te maken op uw computer, bijv. onder de naam  

“STAMBOOMDATA”.  Hieronder kunt u dan een aantal submappen maken om b.v. een onderscheid te 

Structureren van alle documenten van uw stamboomonderzoek. 

https://www.dutchgenealogy.nl/was-eleanor-of-aquitaine-my-ancestor-generation-22-jan-van-wijfliet/
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maken in bestanden voor geboorten, huwelijken, overlijden etc. Deze submappen kunt u, naar 

behoefte, nog verder onderverdelen zoals hieronder beschreven.  

De structuur kan als volgt uit kunnen zien: 

STAMBOOMDATA van .................................  (naam proband) 

 #01  GEBOORTEN 

  011 Originele Geboorte Aktes 

  012 Inschrijving doopregister 

  013 Transcripties Geboorte Aktes 

 #02  HUWELIJKEN EN BIJLAGEN 

  021 Originele Huwelijksakte 

  022 Bijlagen huwelijksakte 

  023 Inschrijving Huwelijksregister 

  024 Transcripties Huwelijksaktes 

 #03  OVERLIJDEN 

  031 Originele Overlijdensakte 

  032 Transcriptie Overlijdensakte 

  033 Inschrijving Overlijdensregister 

  034 Inschrijving begraafregister 

 #04  AKTES KADASTER ETC. 

 #05  FAMILIEDRUKWERK 

  051 Geboortekaartjes 

  052 Trouwkaarten 

  053 Rouwbrieven 

  054 Bidprentjes 

 #06  FOTO’S 

 #07  TESTAMENTEN, TRANSPORTAKTES 

 #08  FAMILIEVERHALEN 

 #09  PDF RAPPORTEN 

  

Om het zoeken naar bestanden van een bepaalde persoon te vereenvoudigen is het raadzaam om de 

bestandsnaam altijd te beginnen met de datum van de gebeurtenis, bijv. in de notatie jjjjmmdd, (jaar 

maand dag). 

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: 

 

1. Zonder spaties. 

 18750311 Ondertrouw Petrus Andreas Peters en Petronella Gertruda Coolen 

 19030620 Inschrijving begraafregister Petrus Andreas Peters 

2. Gescheiden door [ _ ]underscore. 

 1875_03_19 Transcriptie Petrus Andreas Peters en Petronella Gertruda Coolen 

 1875_03_19 Akte en bijlagen Huwelijk Petrus Andreas Peters en Petronella Gertruda Coolen. 

3. Gescheiden door [ - ] minteken. 

 1903-06-18 Transcriptie Overlijden Petrus Andreas Peters 

 1903-06-18 Overlijdensakte Petrus Andreas Peters 

4. Gescheiden door [ . ] punt. 
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 1843.05.29 Transcriptie Geboorte Petrus Andreas Peters  

 1843.05.29 Geboorte akte Petrus Andreas Peeters 

 

Als u niet de volledige datum kunt achterhalen, dan kunt u de ontbrekende getallen opvullen met 

nullen, bijv. 19030000 of 1903_00_00. 

Het is aan te raden om een keuze te maken tussen deze opties en ze niet door elkaar te gebruiken. De 

voorkeur gaat uit naar optie 1 “zonder spaties” en optie 2 “underscore”, omdat deze de beste resultaten 

behalen met sorteren in nagenoeg alle toepassingen en systemen.  

 

Veel archieven bieden de mogelijkheid om originele aktes te downloaden als pdf of als jpeg(jpg).  

Downloaden als JPG heeft als voordeel dat de bestanden op een groter DPI getal kunnen worden 

opgeslagen. Om een kwalitatief goede afdruk te kunnen maken in een boek heb je algauw 400 dpi 

nodig. PDF bestanden zitten normaal op een DPI getal van 150 dpi. Ook kunnen JPG  bestanden 

makkelijker op maat worden gesneden, vooral als er 2 aktes op 1 pagina staan. Dit kan nagenoeg in elk 

fotobewerkingsprogramma, bijv. Microsoft Foto. Als je een bestand alleen als pdf kunt downloaden, dan 

is er nog altijd een mogelijkheid om het bestand om te zetten naar JPG middels een PDF converter 

programma. Bijv. via deze site: https://icecreamapps.com/nl/PDF-Converter/. 

 

Ook is er de mogelijkheid om van een document, wat u vindt op het internet de URL vast te leggen bij de 

bronvermeldingen. De URL is een locatie aanduiding waar het document is terug te vinden. 

 

Als je uitgaat van een kwartierstaat van 7 generaties kom je uit op 255 personen en dat betekent dat je 

in veel gevallen enkele honderden verschillende bestanden krijgt. Om enigszins zicht te houden op de 

bestanden die je hebt gevonden hebben wij een Excel sheet ontwikkeld waarin je kunt vastleggen welke 

documenten je van welke voorouder hebt gevonden. 

 

 
In de kolommen F tot en met Q kun je met een “X” invullen of je een bepaalde akte of transcriptie hebt 

gevonden. Op regel 2 worden automatisch de tellingen per kolom geregeld. 

In kolom C kunnen de namen van de diverse voorouders worden ingevuld bij de nummers die 

overeenkomen met de kwartierstaat. In kolom D kan aangegeven worden of er van het betreffende 

gezin een gezinskaart is ingevuld. Kolom S kan gebruikt worden als extra ruimte voor toelichting.  

https://icecreamapps.com/nl/PDF-Converter/
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Op het moment dat je gegevens invoert op het blad Kwartierstaat, dan worden deze gegevens 

automatisch doorgeteld in onderstaande tabel “Tellingen KW”. Hier wordt per generatie bijgehouden 

hoeveel documenten per generatie zijn ingevoerd. 

 

  
Tabblad Tellingen KW (Kwartierstaat) 

Een zelfde overzicht is ook beschikbaar voor diegene die van een parenteel (bijv. van de stamoudste) 

een overzicht willen maken van de digitale documenten die zijn gevonden. 

 

 
 

In kolom A moet op iedere regel het generatienummer ingevuld worden.  

In kolom B komt het volgnummer zoals dat ook in Aldfaer in het rapport Parenteel wordt weergegeven. 

(Bijv. Generatie - 1, generatie 2 - 1.1, generatie 3 - 1.1.1, generatie 4 - 1.1.1.1, generatie 5 - 1.1.1.1.1 enz. 

De zichtbaarheid van de nummering is afhankelijk van de instelling in Aldfaer : -> Instellingen -> 

Rapporten -> Grafisch -> vinkje zetten bij Kwartierstaat en Parenteel. Deze kolom is facultatief).  

In kolom C komt de naam van de stamoudste.  

In kolom D kan aangegeven worden of er van het betreffende gezin een gezinskaart is ingevuld.  

In de kolommen F tot en met Q kun je met een “X” invullen of je een bepaalde akte of transcriptie hebt 

gevonden. Ook hier wordt op regel 2 automatisch het totaal van de aangevinkte aktes vermeld. 

Kolom S kan gebruikt worden als extra ruimte voor toelichting.  
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Tabblad Tellingen PA (Parenteel) 

 

Als je besluit om niet het volledige parenteel in te vullen maar alleen de stamreeks, dan is kan de 

volgende  tabel gebruikt worden. 

 

 
 

In dit overzicht kunnen 12 generaties ingevuld worden. Er is geen apart tellingenblad gemaakt voor de 

stamreeks. 

Tot slot:  

Dit document biedt slechts een van de vele mogelijkheden om inzicht en overzicht te verkrijgen in al uw 

digitale documenten. 

Dit EXCEL bestand is beschikbaar via het secretariaat  van de Afdeling Flevoland. 

Als u behoefte heeft aan hulp met het opstarten van dit overzicht, kom dan naar een van onze 

voorouderspreekuren.  

 

Piet Peeters 
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Als je aan een boom zou vragen:  

hé boom, sta jij nou graag alleen?  

Dan zou hij, denk ik zeggen:  

geef mij maar boompjes om me heen. 

Zou je aan je vader vragen :  

hé vader, sta jij graag alleen?  

Dan zou hij, denk ik zeggen:  

geef mij maar mensen om me heen. 

Als je aan een boom zou vragen:  

aan wie geef jij het leven door?  

Dan zou hij, denk ik zeggen:  

daar heb ik nou mijn takken voor. 

Zou je aan je moeder vragen  

aan wie geef jij het leven door?  

Dan zou ze, denk ik zeggen:  

ja kijk, daar heb ik jou nou voor. 

Zou je aan oma vragen:  

jouw leven, waar komt dat vandaan  

Dan zou ze, denk ik zeggen:  

van oma's die niet meer bestaan. 

Dus bomen zijn als mensen:  

geen van twee staat graag alleen;  

in kinderen en takken,  

zo groeit er leven om hen heen. 

Jij, je vader en je moeder,  

dat is een soort van levensboom;  

die tak een eindje verder,  

dat is een tante of een oom. 

Maar die opa's en die oma's  

die jaren terug gestorven zijn?  

Ja kijk, ik zal maar zeggen  

dat zullen wel de wortels zijn. 

(A.Bosch) 

  

De Stamboom 
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