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Maart 2022 
Is  de vrouwenmaand met op 8 maart de internationale vrouwendag, die 
al meer dan 100jaar wordt gevierd. Maar hoe zit het nu bij onze leden 
met de vrouwelijke genealogie. In 2019 hebben we als afdeling de focus 
gezet op het voor onze (voor)moeders exclusieve mtDNA. Hiermee is 
simpel een vrouwelijke voorgeschiedenis samen te stellen, op 
voorwaarde dat steeds dat mtDNA bij hun te bepalen zou zijn. Maar dat 
is natuurlijk een fabel. Die voormoeders leven niet meer, we moeten het 
dus weer gewoon uit de archieven halen.  Wel geeft het aan waar de verre

https://www.elle.com/nl/lifestyle/a38708533/internationale-vrouwendag-2022-datum-thema/
https://whocares.me/maart-vrouwenmaand/


voorouders voornamelijk voorkwamen, op basis van mtDNA uit fossiele 
skeletten.

Blijft dan natuurlijk wel die focus op die voorvrouw. Dus beste leden 
maak eens een stamreeks van jullie voormoeders (en hun details) en 
stuur die aan onze redactie van Aqua Vitae. We zijn benieuwd naar jullie 
bijdragen.

Lezing 15 maart: 
De geschiedenis van het onderwijs in Tiel
Spreker: Arnoud Reijnen. De reden om de heer Reijnen te vragen voor 
een lezing was een ervaring van onze webmaster Harry Houtzager. Hij 
had een interessante lezing van de heer Reijnen gehoord tijdens de open 
monumentendag in 2021 over het onderwijs in Tiel. Desgevraagd heeft 
de heer Reijnen voor ons een lezing voorbereid met de intrigerende titel: 
"Van koorknapen, gluren bij de nonnen, bemoeizuchtige dominees tot de
Mammoet, een geschiedenis van het onderwijs in Tiel". 

StamboomCafé.

Vrijdagmiddag 11 maart is in het RAR weer vrije inloop voor het 
StamboomCafé. Onze enthousiaste leden staan weer klaar om je over de 
hobbels en ravijnen van je onderzoek heen te helpen van twee tot vier ‘. 

Onze afdelingswebsite  
ngvafdbetuwe.nl  

mailto:majawesthoff@hotmail.com
https://igv.nl/de-njaj-en-andere-indische-stammoeders/


Een samenvatting van de lezing van februari over het andere genealogie
programma Centurial, is te lezen op onze website.

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 
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

mailto:ngvBetuwe@gmail.com
https://www.ngvafdbetuwe.nl/lezingen-verslag/lezing-511.php


Hieronder de lijst met familienamen die nu al beschikbaar zijn en die 
willen we graag uitbreiden. Dus Betuwe leden, kom op met de 
familienamen van jullie Betuwse voorouders.
Naam Naam Naam Naam Naam

Aalbers Dirksen Jacobs Nout Verge, la

Aalberts Doeleman Jager Nuijssenborgh Verhoef

Acquoij, v Dooijeweert Jans(s)en Schuiling Olst Verkerk

Aken, v Duren,v Jansen Ommeren, v Vermeer

Alfen, v Eck, v Janssen Oort, v Vermeulen

Alphen, v Elings Jong, d Overbeek, v Verweij

Arissen Engel, v den Kat, d Peters Vink

Asch, v Gelder Kempen, v Pranger Visser

Augustinus Gelder, v Kievith Raad, d Vliet

Baauw Gerritsen Klaassen Reintjes Vogelzang

Barten Gersen Kleef, v Ren(n)es, v Vooren, v d

Beem, v Geurt(se/n) Knobbout Rinsum, v Voorthuiz/sen, v

Berg, v den Gijsberts Krabbers Roest Vriezelaar

Beusichem, v Gooijert, de Kraijpoel Ronde, d Waard, d

Bitter Graaf, v Krouwel Roos Wal, v d

Bongers Greef, v Krul Rosmalen, v Water, vd

Boon Haagsman Lamers Rütkers Welie, v

Bosschaart Haas Laponder Rutten Welij, v

Brenk, v Hakkert Lavieren, v Sanders Westeringh, v d

Breunissen Hartog Lienden, v Santen, v Wichelo

Bron Hartog, v Lijbers Schaik, v Wielders

Bronk Hattem, v Linden, vd Schuiling Wijers

Bruin, d Heijden, v der Lindenhout Sipman Wijk, v

Brummelen, v Heijkoop Lingen, v der Soest, v Willemsen

Budding Hendriks(e/n) Livius Speijers Winters

Buijs Hendrix Lokhorst Spronk Wiskie

Buitenweg Henning Lutterveld,v Stoffelen Woerd, v der

Bulten Hermsen Luttervelt,v Taminiau Wolfs

Buren, v Heteren, v Martens Tap Zadelhof

Burggraaf Heus, d Mauritz Teunissen van Manen Zande, v der

Buuren, v Hommerson Meeuwissen Timmer Zanten, v

Cornelissen Honders Menting Timmerman Zeeuw

Cuilemborg, v Houtzager Middelkoop Tonissen Zegveld

Dijk, v Huiberts Moree, d Triest, v Zetten, v

Dijken, v Immink Moulijn Udo Zoelen, v

Ingen, v Mourik, v Veldhoven, v Zweers



Nieuws NGV site.

Lees eens over de overdrijvende trap: een stamboom van 27 miljoen 
mensen.

Aqua Vitae.

We hebben ieder lid een digitale versie van de laatste editie van Aqua 
Vitae gestuurd. Mocht je niets ontvangen hebben, stuur de secretaris 
even een mailtje, dan krijg je hem alsnog.

Voorzitter afd.Betuwe
Als bestuur hebben we besloten een voorzitter uit
ons midden te benoemen. Hans Thien wil die
hamer oppakken. Mocht iemand daar bezwaar
tegen hebben dan horen we dat graag. Mail dan
de secretaris.

Het gevolg is dat we nu nog steeds een lege stoel aan tafel hebben, maar 
wel voor een andere bezetter. De uitnodiging is vanaf nu aan de leden om

https://www.ngvnieuws.nl/27-miljoen-mensen-verbonden-in-grootste-stamboom-ooit/
https://www.ngvnieuws.nl/27-miljoen-mensen-verbonden-in-grootste-stamboom-ooit/


zich te melden voor die lege bestuursstoel. Graag je belangstelling als 
algemeen bestuurslid melden aan de secretaris.

Facebook afd.Betuwe
Sinds het toenemende aantal transcripties is zoeken in oude boeken en 
registers niet zo moeilijk meer. Opvallend is dat het Nederlandse schrift 
al vrij lang redelijk
onveranderd is
gebleven. Het
gesproken woord is
echter pas de laatste
100 jaar overal in
Nederland naar ABN
gegroeid. Maar hoe zag
die stamboom van onze
taal er dan langer
geleden uit? Lees dat in
een mooi artikel in de
NRC van Jelle Stegeman. De link vind je op onze facebookpagina

Twitter afd.Betuwe
Een twitter bericht van het RAR
waarin wordt vermeld dat, in het
kader van ‘Verborgen Verleden’,
Paul de Leeuw daar een bezoek
heeft gebracht. 
VV wordt elke zaterdagavond
uitgezonden.
Kijk dus wat vaker op
twitter.com/NGV_BET

https://tinyurl.com/36f9kz8f
https://tinyurl.com/mwk8h4jy


Nieuws van de archieven/bibliotheken/andere 
verenigingen.
De coronabeperkingen zijn opgeheven in de archieven en de studiezalen kunnen 
zonder afspraak bezocht worden. 

Utrechts Archief
Het Utrechts Archief slaat grote digitaliseringsslag met behulp van crowdsourcing.
In anderhalf jaar tijd ontsloten 250 vrijwilligers bijna 30.000 notariële akten van de 
stad Utrecht uit de periode 1780 tot 1811. De notariële akten werden door het 
Utrechts Archief gescand en op het crowdsourcingsplatform VeleHanden geplaatst, 
waar de vrijwilligers ze ontsloten op namen en locaties. De akten zijn toegevoegd 
aan de database van het Utrechts Archief, waar nu 314.900 akten te vinden zijn. 

BHIC
Op 22 april wordt in het Brabants Historisch Informatie Centrum in Den Bosch  een 
congres gehouden over de betekenis van herdenken, waar ook de geur van 1672 
(het rampjaar) wordt onthuld. De organisatie is in handen van het KNHG  met de 
Vrienden van De Witt en het Platform Rampjaarherdenking.

Nationaal Archief
In lijn met het thema van de maand van de vrouw is er op 6 maart in het Nationaal 
Archief een gesprek over de effecten en ervaringen van de 
handelingsonbekwaamheid, die tot 1956 heeft geduurd. Deelname kan fysiek op 
locatie, maar ook online. Meer info hier.

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
Op 5 (Douwe Bob), 12 (Hedy d’Ancona) en 19 maart (Hans Kesting) komt Verborgen 
Verleden weer langs in De Bazel. Verborgen Verleden is elke zaterdag t/m 9 april te 
zien om 20:35 op NPO2.
Het archief van Adriaan Blok is gescand en op de website geplaatst. Adriaan Blok (c.
1653-1726) was een rijke lakenkoopman in Amsterdam. Hij was onder meer 
getrouwd met Joanna Koerten (1650-1715), een befaamde knipkunstenares. In zijn 

https://www.nationaalarchief.nl/beleven/agenda/de-heren-zijn-blijkbaar-allemaal-bang-20220306
https://www.bhic.nl/nieuws/knhg-voorjaarscongres-2022-bloed-kruit-en-tranen-betekenis-en-herdenking-van-het-rampjaar-1672
https://hetutrechtsarchief.nl/over-ons/nieuws/659-het-utrechts-archief-slaat-grote-digitaliseringsslag-met-behulp-van-crowdsourcing
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/themas/holland-amerika-lijn/


testament bepaalde Blok dat de huurinkomsten uit het huis Nieuwendijk 209 
moesten worden aangewend om armlastige familieleden financieel te 
ondersteunen. Het archief bevat interessante gegevens over huursommen en 
huurders uit de 18de en 19de eeuw, maar ook oudere stukken, zoals een akte uit 
1423. 

Nationaal Archief Curacao
Op de website van het Nationaal Archief van Curaçao kan je bijvoorbeeld op de 
pagina Stamboomonderzoek akten van de burgerlijke stand opzoeken. Het is nog 
niet compleet, de overlijdensgegevens staan er bijvoorbeeld nog niet goed in, maar 
er wordt aan gewerkt en je kunt verschillende documenten ook al inzien, wat heel 
fijn is. Ook zijn nu de slavenregisters openbaar gemaakt. Helaas zijn daarin niet alle
gegevens terug te vinden; sommige registers zijn gewoon verdwenen. Dit geldt 
overigens alleen voor Curaçao; op Aruba en Bonaire wordt er wel aan gewerkt, maar
die gegevens zijn nog niet toegankelijk." 

CBG Famillement
Op 25 juni organiseert het CBG in het Amsterdams stadsarchief weer het 
Famillement. 
Het slavernijverleden in familienamen. Veel typisch Antilliaanse achternamen 
komen niet voort uit eigenlijke familienamen, maar vinden hun oorsprong in het 
slavernijverleden of de naam die tot slaaf gemaakten bij hun vrijmaking kregen. In 
de CBG Familienamenbank vind je diverse namen die zijn ontstaan op de Antillen. 

Kon.Bib.
De Kon.Bib. heeft veel afbeeldingen rechtenvrij beschikbaar gesteld op Wikimedia 
Commons. Misschien een bron om je familiegeschiedenis mee te verfraaien?

Kijk maar  eens verder op onze facebook, twitter site en afdelingssite.

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

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Koninklijke_Bibliotheek,_Netherlands
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Koninklijke_Bibliotheek,_Netherlands
https://www.nationaalarchief.cw/api/picturae/slavenregister/persons
https://www.nationaalarchief.cw/api/picturae/genealogie/persons
mailto:ngvBetuwe@gmail.com
https://cbg.nl/Famillement/
https://twitter.com/NGV_BET
https://www.facebook.com/NGV-Afdeling-Betuwe-146698662186948/
https://ngvafdbetuwe.nl/
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