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September 2022 
Na een hete zomer lijkt het najaar fris te beginnen, althans na 
temperaturen van rond de dertig voelt het bij 20-25 een beetje fris aan. 
September is de start van ons najaarsprogramma, waarbij we als bestuur 
van onze afdeling zorgen voor vier StamboomCafé’s (elke tweede vrijdag 
van de maand) en drie lezingen. De laatste elke
derde dinsdagavond van de maand. In december
wordt dat te dicht bij de kerstdagen en die maand
slaan we dan over.

Vergeet in september het weekend van 10 en 11
niet, dan is er Open Monumentendag. Vaak de
gelegenheid om gebouwen te bezoeken die
anders voor het publiek gesloten zijn. Zoek je naar
de mogelijkheden in een specifieke plaats, kijk dan
eens hier. 

Lezingen
Het overzicht van het najaar komt in de nieuwe Aqua Vitae. Hieronder de 
informatie voor september.
Onze eerste lezing dit najaar is op 20 september in het RAR om acht uur. 
De zaal is open om half acht en om tien uur is het tijd
om weer naar huis te gaan. John Glaser komt ons die
avond meer vertellen over Ancentris. Ancestris is
een gratis genealogisch programma waarmee op een
aantrekkelijke manier een website kan worden
gemaakt, inclusief foto’s, maar ook met scans van de

https://www.ancestris.org/index_nl.html
https://www.openmonumentendag.nl/waar-wil-je-naartoe/


akten. 
Het programma heeft vele gebruikers, bestaat al jaren en is nu ook in het 
Nederlands beschikbaar. De software is geschreven in Java en daardoor 
beschikbaar voor Windows, macOS en Linux.
John is lid van de NGV en van HCC!genealogie en heeft overzichten van 
zijn stamboom gemaakt met meerdere programma’s.

StamboomCafé.
Vrijdagmiddag 9 september is in
het RAR weer vrije inloop voor
het StamboomCafé. Onze
enthousiaste leden staan van
twee tot vier weer klaar om je
over de hobbels en ravijnen van
je onderzoek heen te helpen. Genealogie: doe het samen, dan sta je 
sterker. 

Onze afdelingswebsite  
ngvafdbetuwe.nl  

Deze is nu de afdelingspagina geworden,
te vinden bij https://www.ngv-
afdelingen.nl/, maar kan ook nog steeds
apart op het internet worden gevonden.

http://www.johnglaser.nl/genealog.htm?b=johnglaser&lang=nl&origin=johnglaser&m=NG&n=Claes&x=0&y=0&t=P
http://www.johnglaser.nl/genealog.htm?b=johnglaser&lang=nl&origin=johnglaser&m=NG&n=Claes&x=0&y=0&t=P


Nieuwe boeken.
In onze bibliotheek zijn drie nieuwe
boeken opgenomen die het
promotieonderzoek vertellen van
Hans Vermeulen. Ze heten
‘Bouwsteen en Toetssteen’. Deel
één tonen Geneagrammen en
kwartierstaten van vele belangrijke
huizen in onze contreien, als Van
Arkel, Van Beusichem, Van
Broekhuizen, De Cock van -Isendoorn -Neerijnen -Opijnen, Van Buren en 
nog vele anderen. Alles in 210 pagina’s. Deel twee en drie is de tekstuele 
onderbouwing van deel één. En heeft als ondertitel ‘Een overweging van 
de bronnen en methoden gecentreerd rond het Gelderse geslacht De 
Cock. Alles in meer dan 1100 pagina’s.

De stamboom van het leven
Stambomen van je familie is ons
dagelijks brood. Maar wat had je
gedacht van de stamboom van het
leven. Het is een voorzetting waar
Charles Darwin in 1837 mee begon.
Bij Nemo’s kennislink staat hier een
leuk artikel over. Klik maar op de link.

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/op-zoek-naar-de-stamboom-van-het-leven/?news_letter=true&utm_medium=email&utm_campaign=NEMO%20Kennislink%20Nieuwsbrief%2030%20juli%202022%20-%20Kunnen%20we%20zonder%20zonlicht&utm_content=NEMO%20Kennislink%20Nieuwsbrief%2030%20juli%202022%20-%20Kunnen%20we%20zonder%20zonlicht+CID_fce4f55b9036ce34dc61e1cccea0f230&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=De%20stamboom%20van%20het%20leven


Aqua Vitae.
Onze redactie van AV zit met spanning te wachten
op jouw verhaal over die gemeenschappelijke
voorouder binnen de familie. Of van die verre
voorouder, die werd geradbraakt of dat familielid,
die op Kaap de Goede Hoop achterbleef en daar
nog steeds familie heeft. Kom op met dat
verhaaltje, het hoeft geen vier A4’tjes te zijn. Één
A4 is al genoeg. Mooi plaatje er bij en je verhaal
staat in de volgende AV.

Niet alleen Voorzitterschap afd.Betuwe vacant.
De afdelingsvergadering in april heeft 
Hans Thien bevestigd als voorzitter en 
Maria Teunissen van Manen als 
bestuurslid (lezingen) en is akkoord 
gegaan met 3jaars verlenging van de 
bestuursleden Arie Oppelaar 
(penningmeester) en Harry Houtzager 
(webmaster). Echter Hans heeft na een 
aantal maanden proef te hebben 
gedraaid, besloten dat het niet zijn ding
is. Hij heeft tevens zijn functie als 
bestuurslid opgezegd.

Het gevolg is dat we nu twee lege stoelen aan tafel hebben. De 
uitnodiging is nu aan onze leden om zich te melden voor die lege 
bestuurs-stoelen. Graag je belangstelling als algemeen bestuurslid en of 
als voorzitter melden aan de secretaris. 

Kom eens voor de gezelligheid naar het StamboomCafé en overweeg of 
je het team zou willen versterken. Je hoeft er niet telkens te zijn, maar 
het helpt als we meer keus hebben, voor als er iemand niet kan.

mailto:secretaris-BET@ngv.nl


Vrijwilligers gezocht voor nieuw project.
De NGV heeft als o.a. in de planning
om alle verschenen GensNostra’s te
digitaliseren en voor NGVleden
doorzoekbaar te maken. Onze Maja
Westhof, die ook de opmaak van
Aqua Vitae verzorgt, is hiermee
behoorlijk ver op stap. Voor de
afsluiting van dat project en het vervolg, zoekt ze hulp. Wie wil haar 
komen helpen? Ze zoekt daarnaast een perfectionist die er voor kan 
zorgen dat ze niets vergeet in haar scanning project. Voor alle hulp kun je 
haar hier bereiken. Binnenkort komt de GensNostra website beschikbaar 
voor de leden.

Facebook
afd.Betuwe
Indie van Lieshout maakte een
overzicht van archiefbronnen
over doodsoorzaken in
Nederland. Je vindt dit artikel
op onze facebookpagina (link
onderaan de nieuwsbrief)

Twitter afd.Betuwe
Brandenburg is de Duitse
deelstaat waar Berlijn in ligt.
De kerkboeken van 1794-1874
zijn online doorzoekbaar.
Volgens Eric Hennekam staan
ze boordevol met de

mailto:majawesthoff@gmail.com


voorouders van Nederlanders en Belgen. Een link vind je in onze 
twitterpagina. De link naar die twittersite vind je onderaan de 
nieuwsbrief.

Direct-to-consumer DNA Testing Market
Er zijn inmiddels al meer dan 25 organisaties die DNA testen aanbieden. 
Het is een vrijwel volwassen markt geworden, die over de hele wereld 
testen aanbied. AlpenhornNews rapporteert over de Testing Market 
2022-2028. Wil je een test doen, realiseer je dan dat je gewoon kan gaan 
shoppen bij vele leveranciers.
Zdnet meldt de 5 beste DNA tests van 2022 en noemt 23andMe als 
beste.
Laatste nieuws van Ancestry: ze breiden hun DNA diensten uit naar 54 
nieuwe markten. Dat zijn landen, maar Ancestry     noemt dat gewoon 
markten, het is dus gewoon business, geld verdienen.

Nieuws van de archieven/bibliotheken/historische 
verenigingen.

Regionaal Archief Rivierenland (RAR)
Voor in je agenda: zaterdag 1 oktober is de open dag van
het RAR.
Intussen staan alle militieregisters online, na een jaar
geleden te zijn begonnen met digitaliseren, restaureren, herverpakken en 
inventariseren. Het gaat over de inschrijvingsregisters van de Nationale Militie over 
de periode 1811-1861.

RAZU
Vijf eeuwen schilderkunst met de Lek en  Linge  als thema te zien in het Stedelijk 
Museum Vianen. 

Reg.Archief Dordrecht
De Dordrechtsche Courant is een van de oudste kranten in de collectie van het 
Regionaal Archief Dordrecht. De eerste krant van Nederland verschijnt in 1610 in 
Amsterdam. Die van Dordrecht op 8 december 1789.

https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/topstukken/dordrechtsche-courant/
https://www.razu.nl/uit-de-regio-schilders-langs-lek-en-linge-in-stedelijk-museum-vianen/
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/alle-militieregisters-staan-online
https://www.businesswire.com/news/home/20220820005003/en/AncestryDNA%C2%AE-Expands-to-54-New-Markets-Globally
https://www.zdnet.com/article/best-dna-test/
https://www.alpenhornnews.com/direct-to-consumer-dna-testing-market-47178/


BHIC
Het PARDONS-project: gratiebrieven als bron voor alledaagse Noord-Brabantse
geschiedenis . Aangezien er ook veel Noord-Brabants materiaal tussen zit, is het 
projectteam op zoek naar Brabantse vrijwilligers. Verder een filmpje over het 
archief. 

Nationaal Archief
Met ruim 300.000 kaarten en tekeningen is het Nationaal Archief een ware 
schatkamer voor historisch onderzoek. Collectiespecialist cartografie Ron Guleij van
het Nationaal Archief toont in Het Grote Kaartenboek de mooiste en meest 
iconische kaarten uit de collectie. 

Stadsarchief  Rotterdam
Nieuwe archieftoegangen online, oftewel nieuw op de website in augustus.

Stadsarchief Amsterdam
In 2022 is het 250 jaar geleden dat
gebouw Wittenberg officieel werd
geopend als het Evangelisch-
Luthers Diaconie Oude Mannen- en
Vrouwenhuis. Tegenwoordig is hier
het Luther Museum gevestigd. Het
jubileum was voor het museum
aanleiding om de zogenoemde
“staten (…) met aantekening
betreffende opneming, burgerlijke
staat, overlijden of vertrek en financiële toestand” Deze staten vormen de 
registratie van iedereen die in het Weeshuis en Oudemannen- en -Vrouwenhuis 
heeft verbleven. Het gaat om 7670 dossiers uit de periode 1771-1944, die worden 
bewaard in het Stadsarchief Amsterdam. 

Haags Gemeentearchief
Het zoekscherm Archievenoverzicht is vernieuwd.

Zeeuws Archief
De afgelopen maanden zijn er zo’n 450.000 nieuwe gegevens uit de 
bevolkingsregisters van 1900 – 1938 toegevoegd op de website van het Zeeuws 
Archief. De gegevens uit het project ‘Wie Woont Waar’ zijn veel sneller beschikbaar 
gekomen dan verwacht. Dat is te danken aan de inzet van ruim 700 vrijwilligers. 

https://twitter.com/i/status/1560906997909884934
https://www.bhic.nl/nieuws/het-pardons-project-gratiebrieven-als-bron-voor-alledaagse-noord-brabantse-geschiedenis
https://www.bhic.nl/nieuws/het-pardons-project-gratiebrieven-als-bron-voor-alledaagse-noord-brabantse-geschiedenis
https://www.zeeuwsarchief.nl/dankzij-vrijwilligers-razendsnel-450-000-nieuwe-persoonsgegevens-online/
https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/zoekscherm-archievenoverzicht-vernieuwd
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/organisatie/blog-bronnen-bytes/digitaliseren-staten-weeshuis-oudemannen/
https://stadsarchief.rotterdam.nl/over-ons/nieuwsoverzicht/nieuw-op-de-website-zomer/
https://www.nationaalarchief.nl/beleven/nieuws/het-grote-kaartenboek-de-bedijking-van-de-zijpe


CBG 
Van 13 t/m 17 september vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de 50PlusBeurs plaats, ’s 
werelds grootste evenement voor actieve plussers, met 550 stands boordevol 
informatie, entertainment en aanbiedingen. Op vrijdag 16 september laat CBG-
onderzoeker Jacqueline Verkleij je zien hoe je stap voor stap aan de slag gaat met 
voorouderonderzoek. Bekijk de website van de beurs voor het (voorlopige) 
programma. 

HCC!genealogie

Hier vind je de laatste neuwsberichten van de HCC!genealogie.

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

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

https://genealogie.hcc.nl/
https://www.50plusbeurs.nl/programma/
mailto:ngvBetuwe@gmail.com
https://twitter.com/NGV_BET
https://www.facebook.com/NGV-Afdeling-Betuwe-146698662186948/
https://ngvafdbetuwe.nl/
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