
Nieuwsbrief    
Afdeling Betuwe 

Feb. 2022

Februari 2022 
Is toch vooral de wintermaand en het thema in zo’n maand is ‘wanneer 
wordt de tocht der tochten gehouden?’ De eerste officiële keer in 1909. 
Er heeft nog nooit zoveel tijd gezeten tussen twee edities, nu al meer dan
9000 dagen. Het oude record van 8070 dagen (1963-85) is daarmee 
gebroken.

De genealogie van de schaats en zijn gebruik, zijn hier te vinden.

Voor de familiaire genealogie lijkt er weer een mooi tijdperk aan te 
breken. De Omikron variant  zal waarschijnlijk iedereen, wel of niet 

IJsvermaak, geschilderd in 1608 door Hendrick Avercamp

https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=schaatsenrijden


gevaccineerd,  gaan besmetten en dan is Covid een jaarlijkse griep 
geworden. In december was de omikrong variant nog maar in 3% van de 
besmettingen. In de week voor de Kerst 5%, rond de jaarwisseling 8% en 
in de eerste week van januari al 13% van de positieve testen. Van de 
Nederlanders die voor de tweede keer een positieve test kregen, zijn 25%
in de eerste week van 2022 geregistreerd. Aangezien Omikron mildere 
ziektebeelden geeft zal dit aantal nog aanzienlijk hoger liggen omdat 
niet iedereen zich heeft laten testen of omdat de GGD de capaciteit niet 
heeft om alles te testen of te registreren. Maar dat laatste kennen we 
toch bij de overheid (met o.a. die btw computer uit het jaar kruik).

Lezingen: start 19:30
Het fysieke gebeuren gaat weer los. Op 15 feb. ‘s
avonds een lezing over een genealogisch
computerprogramma met een alternatieve aanpak:
Centurial, wat niet op conclusies is gebaseerd, maar
op bewijs.
De ontwikkelaar Fouke Boss komt naar Tiel om over
zijn programma te vertellen. Zaal open om 7 uur.
In verband met het beperkte aantal stoelen (23) door de onderlinge 
anderhalve meter afstand, vragen we iedereen om zich vooraf bij de 
secretaris aan te melden. Deze mensen krijgen voorrang indien er meer 
belangstelling is dan er stoelen beschikbaar zijn.
Denk ook aan de nog geldende coronaregels: mondkapje, QR-code, 
afstandhouden.

StamboomCafé.

Vrijdagmiddag 11 februari is in het RAR weer vrije inloop voor het 
StamboomCafé. Onze enthousiaste leden staan weer klaar om je over de 

https://www.centurial.net/nl/over-ons


hobbels en ravijnen van je onderzoek heen te helpen van twee tot vier ‘. 
Ook hier geldt: de corona regels zijn nog steeds van kracht.

De afdelingswebsite van de afd.Betuwe
Wil je nog eens een oude nieuwsbrief teruglezen, kijk dan hier, ze staan 
er allemaal op.

De Kennisbank.
Inmiddels hebben we van 16 personen gegevens gekregen, waarbij er 
180 verschillende familienamen verzameld zijn en informatie beschikbaar
is van 86 plaatsen. Deze liggen niet alleen in, maar ook rond, het 
voorzieningsgebied van onze afdeling (Betuwe, Tieler- en 
Bommelerwaard. Sommige persoonsnamen zijn door drie personen aan 
gegeven.
Graag willen we gegevens van meer lezers van deze nieuwsbrief 
ontvangen over de personen in hun database/programma die in ons 

https://ngvafdbetuwe.nl/nieuws/nieuwsbrief.php


werkingsgebied verbleven. Blijf dus rustig doorsturen, dan kunnen we 
straks ook meer mensen helpen aan hulp over lokale informatie.

Daarom graag  onderstaande tabel ingevuld in een mailtje kopiëren naar 
de secretaris.

Lidnummer

Naam

Woonplaats

Computerprogramma

Aantal personen in uw 
computerprogramma

Welke Betuwse familienamen

Veel kennis van de volgende 
plaatsen (of veel personen in 
die plaatsen)

Bereid om andere leden te 
helpen?

ja/nee

Zo ja: tel.nr.

Zo ja: email adres

Nieuws NGV site.

mailto:ngvBetuwe@gmail.com


De artikelen zijn gesorteerd in de volgende groepen: algemeen, 
genealogie, genetica, heraldiek, heemkunde, archieven, informatica

Aqua Vitae.

De voorjaars editie zit nog bij de redactie, maar we verwachten volgende 
week te versturen.

Voorzitter afd.Betuwe
Jullie belangstelling voor de voorzittershamer is
enigszins teleurstellend. Kom op leden, meld je
aan als belangstellende voor die hamer. We
zitten op je te wachten, sterker nog, we hebben
je nodig.

Facebook afd.Betuwe
De VOC had een eigen begraafplaats in Japan. De link naar de website 
staat op onze facebooksite.

http://m/NGV-Afdeling-Betuwe-146698662186948


Twitter afd.Betuwe
Eric Hennekam vond een "Naamlijst der europesche inwoners van 
Nederlandsch-Indie ̈ , 1870" . 

Nieuws van de archieven/bibliotheken/andere 
verenigingen.

Gelders Archief
Het project waarbij we het aantal particuliere archieven voor gratis scannen-op-
verzoek wilden uitbreiden, sloten we kort geleden af. We slaagden er in om in 
tweeëneenhalf jaar tijd ruim 400 particuliere archieven onder de service van gratis 
scannen-op-verzoek te brengen. Het was een grote klus. 

Dordrechts Archief
Wouter van Gouthoeven, geboren in Dordrecht in 1577, bouwt een reputatie op als 
geschiedkundige en genealoog. Zijn onderzoek resulteert in 1620 in een gedrukte 
uitgave van D’oude cronycke en historien van Hollant (met West-Vriesland) van 
Zeeland ende van Utrecht. Voor het grote publiek is zijn naam met dit boek 
verbonden.  Inclusief de vermelding van een hondeslaeger (hoezo alleen in Korea?)

https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/topstukken/handschrift-van-gouthoeven/?fbclid=IwAR3GdFG8IowLaokodyuDN109hgTEu5-Xi0wRmWlkQso8BTf0R0b5qu7v2zM
https://www.geldersarchief.nl/informatie/scans-aanvragen
https://www.geldersarchief.nl/informatie/scans-aanvragen


Nationaal Archief
De studiezaal is gesloten tot en met vrijdag 4 februari. Ook het bestellen van scans 
is tijdelijk niet mogelijk. Een groot aantal medewerkers van de studiezaal kan door 
ziekte of quarantaine ook de komende week niet werken. Daardoor is het helaas 
niet mogelijk om bezoekers voor het inzien van openbaar archief in de studiezaal te 
ontvangen. De studiezaal is voorlopig gesloten tot en met vrijdag 4 februari.

Stadsarchief  Rotterdam
Alle passagierslijsten van de Holland-Amerika Lijn zijn gedigitaliseerd en vanaf 18 
januari 2022 online doorzoekbaar. Iedereen kan op zoek gaan naar haar of zijn 
familieleden die tussen 1900-1969 met de Holland-Amerika Lijn (HAL) hebben 
gereisd of zijn geëmigreerd.

Stadsarchief Amsterdam
In vijf jaar tijd heeft Stadsarchief Amsterdam, met hulp van uitzendkrachten, 
ambtelijke en externe medewerkers, binnen het project Omega 11 km archieven en
een grote hoeveelheid collectiemateriaal geconserveerd en toegankelijk gemaakt 
voor het publiek. Daarmee zijn de achterstanden weggewerkt die er na de Tweede 
Wereldoorlog waren ontstaan. 

HCL Hist.Centrum Limburg
Nog even terugkomen op Oud en Nieuw. Uit een overzicht van nieuwjaarswensen 
door de eeuwen heen, blijkt dat kinderen ooit,  een paar honderd jaar geleden, 
meer werden gezien als kleine volwassenen, dan als het kind, zoals wij het nu 
benaderen. 

Haags Archief
Gezinskaarten, handig voor familieonderzoek
In 2021 kwamen alle Haagse en Loosduinse gezinskaarten online, waardoor 1,3 
miljoen namen doorzoekbaar werden. Voor (familie)onderzoek zijn de 
gezinskaarten handig. Niet alleen worden de leden van een gezin benoemd, maar 
ook staan er beroepen, kerkelijke gezindten en woonadressen op. Die gegevens 
kunnen weer aanleiding geven tot het aanboren van nieuwe bronnen om te 
onderzoeken. Een bijkomend voordeel is dat ze relatief eenvoudig te begrijpen zijn 
vanwege de standaardisering, het ontbreken van ambtelijk taalgebruik en de – in de
regel – goede leesbaarheid. 

De gezinskaarten zijn de bevolkingsadministratie over de periode 1913-1939. 
Iedereen die in deze periode in Den Haag of Loosduinen ingeschreven stond, komt 
dus voor op één of meerdere kaarten. 

https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/project-omega-succesvol-afgerond/
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/themas/holland-amerika-lijn/
https://www.rhcl.nl/nl/ontdekken/blog-overzicht/een-nieuwjaarsmorgen-maastricht-1732


FamilySearch 
5 Best ancestry DNA test kits 2022 

CBG Famillement
Op 25 juni organiseert het CBG in het Amsterdams stadsarchief weer het 
Famillement. Ons Voorgeslacht zal daar op de informatiemarkt aanwezig zijn. 

Kon.Bib.
Digitale bronnen, databanken, catalogi en websites geselecteerd door de KB.

Kijk maar  eens verder op onze facebook en twitter sites.

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur dan een mailtje 

https://cbg.nl/Famillement/
https://www.kb.nl/digitale-bronnen
https://www.familysearch.org/en/newsroom/5-best-ancestry-dna-test-kits-2022
mailto:ngvBetuwe@gmail.com
https://twitter.com/NGV_BET
https://www.facebook.com/NGV-Afdeling-Betuwe-146698662186948/
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