
Nieuwsbrief    
Afdeling Betuwe 

Februari 2023
voor leden van de NGV en andere belangstellenden.

Feb.2023
Het jaar is in de Betuwe interessant begonnen, met een lezing van Aad 
Verouden over zijn vondsten in belastingregisters, waarmee hij zijn 
stamboom van de zeventiende eeuw terugbracht tot de dertiende eeuw. 
En andere stambomen vaak met minstens 3 generaties.

Duidelijk is dat door lezingen te bezoeken zorgt voor het delen van 
unieke ervaringen, waarbij met de spreker kan worden gediscussieerd 
over het wel en wee van zijn zoektocht en zijn vastlopers.

Voor februari hebben we weer zo’n unieke ervaring. Zie verder bij de 
lezingen.

Lezingen
*Tiel  21/2    20.00 RAR.
De uitdrukking ‘Wie schrijft die
blijft’ is van oorsprong de
betekenis dat je boekhouding op
orde moet zijn. De huidige
betekenis is dat je in beeld blijft
als het vastligt op papier.

Jos Grimmelikhuizen is van huis
uit docent in het MBO en al jaren Dit is NIET Jos



ervaren genealoog, erelid NGV’er en pensionado. Hij gaat ons vertellen 
hoe je je stamboom kan omzetten in een familiegeschiedenis. Meer 
informatie in Aqua Vitae.  Kom dus dinsdag 21 februari ‘s avonds naar het 
RAR (Reg. Archief Rivierenland) in Tiel. Zaal open om half acht (en niet 
om zeven uur, zoals in Aqua Vitae staat vermeld.

*Oudheidskamer Tiel
Dinsdag 21 februari: ALV en lezing over Koning Arthur door Hans Saan 

*Hist.Kring West Betuwe
Donderdag 9 februari Het aanzien van… door Han van Bree in de Pluk in 
Geldermalsen.   19.30-21.30

*Hist.Kring Midden Betuwe
Dinsdag 21 februari ALV en filmavond over Heteren en  Randwijk uit jaren
60, door Ed Jansen in Zalencentrum De Bongerd in Heteren. 19.30-…

* HKKO/AD
Maandag 13 februari een lezing over de grote betekenis van het grafveld 
Prinsenhof in Kesteren, door Andre van Ingen in het Streekmuseum 
Baron van Brakell in Ommeren.

*NGV Utrecht 
Blauwe zaal Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1.  8feb. 20-22u. 
De geschiedenis van het geslacht Verhaak: 1650-2020

StamboomCafé.
Vrijdagmiddag 10 februari,
van twee tot vier, is in het
RAR weer vrije inloop voor
het StamboomCafé. Onze
enthousiaste leden staan

https://voet-van-oudheusden.email-provider.eu/link/xkqa9grbfv/vekxqjljxb/mczunpram2/zzo4djpail/zqejhipakj


weer klaar om je over de hobbels en ravijnen van je onderzoek heen te 
helpen. 

Genealogie: doe het samen, dan kom je verder. 

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.
Onze webmaster is intussen druk bezig om
deze site om te zetten naar het format van de
andere afdelingssites. Neem dus nog de gelegenheid om door deze site 
te bladeren voor het te laat is.

Onze afdelingsbibliotheek.

Er is weer een nieuw boek beschikbaar in onze
bibliotheek en wel een dikke pil over de Joden,  die
vanaf de 15e eeuw in Tiel hebben gewoond. 
In de christelijke kerken was het gebruikelijk bij de
belangrijke zaken in de kerk, de bijbehorende personen
te registreren. Die boeken noemen we nu de DTB’s. In
het Joodse leven was de besnijdenis (van jongens) een eerste contact 
met hun cultuur. Dat werd wel geregistreerd, maar in het boekje van de 
man die die besnijdenis deed. En die hield dat boek voor zichzelf. Toch 
zijn er lijsten uit die boeken verzameld en die zijn te vinden in onze 
nieuwe aanwinst.  
Zoals gebruikelijk te lenen bij onze bibliothecaris.



Aqua Vitae.
Maja’s werk zit er weer voor even op. De nieuwe
AV is vorige week aan alle leden toegestuurd. Ze
is erg benieuwd wat jullie van dit exemplaar
vinden. Stuur eens een mailtje aan Maja met
daarin jullie suggesties voor het volgende
exemplaar wat ze in aug/sept verzendklaar hoopt
te hebben.
En mocht je een leuke bijdrage kunnen leveren,
laat dat dan ook even weten, dan kan ze daar
alvast rekening mee houden.

Niet alleen Voorzitterschap afd.Betuwe vacant.

Kom op leden, zo erg is het niet om bestuurslid te zijn. Meldt je nu aan 
om de twee beschikbare zetels te bezetten.  Het meeste contact houden 
we via digitale media en een paar keer per jaar zitten we fysiek met 
elkaar om tafel. Zo veel werk is het niet en het is een voldoening gevende
activiteit. Laat even horen dat je belangstelling hebt.

Facebook afd.Betuwe
O.a. een bericht van
het Amsterdams
Stadsarchief dat het
archief van Weesp
(gemeente is
inmiddels onderdeel
van Amsterdam
geworden) daar is in te zien en op te vragen.

mailto:secretaris-BET@ngv.nl
mailto:majawesthoff@hotmail.com


Twitter afd.Betuwe
Kijk er eens op dan vind je o.a. deze tweet:

Nieuws van de archieven/bibliotheken/historische 
verenigingen.

Regionaal Archief Rivierenland (RAR)
Prachtige heraldische bron online beschikbaar:
Familiewapens in het ‘geslachtsregister’ van de familie
Schull en een meestersbul.

Reg.Archief Nijmegen
Schatgraven in het secretariearchief: 'dansmanie' na de bevrijding: Zoals eerder al 
gemeld, maakt het Regionaal Archief Nijmegen momenteel een van zijn 
omvangrijkste en belangrijkste archieven beter toegankelijk voor het publiek: het 
secretariearchief Nijmegen over de jaren 1810-1946. Daarbij kwam onlangs een 
dossier aan het licht over een opmerkelijke 'ziekte' die Nijmegen aandeed na de 
bevrijding van de stad in september 1944. 

https://hdl.handle.net/21.12122/2436517139
https://hdl.handle.net/21.12122/2436517139
https://tinyurl.com/yv8tmhy5


Utrechts Archief
2000 jaar Utrechtse geschiedenis: In de Expo nemen historische figuren je mee op 
reis door het verleden. Je ontdekt de hoogtepunten uit 2000 jaar Utrechtse 
geschiedenis én hoe het archief dit verleden bewaart. In de tijdelijke tentoonstelling
Utrechts Nieuwste kun je de mooiste aanwinsten van Het Utrechts Archief uit de 
afgelopen jaren bewonderen.

BHIC
Ruim 51.000 personen toegevoegd aan de Brabantse gevangenisregisters (1821-
1922). Sinds korte tijd staan er allerlei nieuwe gegevens uit Brabantse 
gevangenisregisters online in onze stamboomzoekmachine. Van kruimeldief tot 
moordenaar, van wanbetaler tot vechtjas, je komt ze allemaal tegen in de 
gevangenisarchieven. Duik mee in de zelfkant van ons Brabant! 

Nationaal Archief
Ter herdenking van de watersnoodramp van 1953 laat het Nat.Archief zien welke 
archieven daar te vinden zijn over de ramp en de aanpak door de Delta Commissie.

Stadsarchief  Rotterdam
Ook het Rotterdams Archief laat zien wat in 1953 de watersnoodramp voor de stad 
betekende. Hier de link.

Stadsarchief Amsterdam
Er zijn in het A’dams Archief veranderingen rond de online collectie.  Ze gaan over 
op een nieuw collectiebeheersysteem. Meer informatie hier. 

Streekarchief Midden-Holland
De Heerlijkheidsarchieven Nieuwerkerk aan de IJssel en Lekkerkerk zijn ontsloten. 
Link hier.

Collectie Overijssel
In 2022 zijn meer dan 3500 registers van de Burgerlijke Stand gedigitaliseerd. Ruim 
1700 van deze registers zijn al openbaar, en de scans van deze registers zijn nu 
online te vinden!

CBG 
Een vliegende start van je onderzoek: De Persoonskaart als basis voor het 
bevolkingsregister en gebruikt van 1939 tot 1994. Persoonskaarten staan aan de 
basis van elk stamboomonderzoek. Bij Verborgen verleden is dat niet anders. De 

https://cbg.nl/actueel/vliegende-start/
https://collectieoverijssel.nl/nieuws/meer-dan-3500-registers-van-de-burgerlijke-stand-gedigitaliseerd/
https://samh.nl/nieuws/heerlijkheidsarchieven-nieuwerkerk-aan-den-ijssel-en-lekkerkerk-ontsloten
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/veranderingen-rond-online-collectie/
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/themas/watersnood/
https://www.nationaalarchief.nl/beleven/nieuws/watersnoodramp-1953-0
https://www.nationaalarchief.nl/beleven/nieuws/watersnoodramp-1953-0
https://www.bhic.nl/nieuws/ruim-51-000-personen-toegevoegd-aan-de-brabantse-gevangenisregisters-1821-1922
https://hetutrechtsarchief.nl/ontdekken/tentoonstellingen/14-tentoonstellingen/768-utrechts-nieuwste


kaart van de overgrootvader van Daan Schuurmans, die te gast is in aflevering 4, 
leverde een aantal interessante aanknopingspunten voor verder onderzoek op. 

WieWasWie

In WieWasWie kun je met behulp van de automatisch gegenereerde 'LINKS' – 
Linking system for historical family reconstruction – eenvoudig je kwartierstaat 
uitzoeken. Aan de rechterzijde van de aktedetailpagina in WieWasWie staan 
geregeld een aantal gele knoppen met het opschrift ‘Huw. ouders bruid’ of 
‘Geboorte kind’. Met behulp van deze gelinkte akten kun je eenvoudig het eerste 
geraamte van je stamboom opbouwen en relaties leggen tussen je verschillende 
voorouders. >Bekijk hier hoe de LINKS werken 

HCC!genealogie

Hier vind je de laatste nieuwsberichten 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 

mailto:ngvBetuwe@gmail.com
https://genealogie.hcc.nl/nieuws.html
https://cbg.us1.list-manage.com/track/click?u=815fe2ce7612f5ec087e147a3&id=f00afad465&e=21f74fe0a9
https://cbg.us1.list-manage.com/track/click?u=815fe2ce7612f5ec087e147a3&id=c2801761a7&e=21f74fe0a9
https://twitter.com/NGV_BET
https://www.facebook.com/NGV-Afdeling-Betuwe-146698662186948/
https://ngvafdbetuwe.nl/
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