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voor leden van de NGV en andere belangstellenden.

Maart 2023
Een zeldzaam fenomeen: de familienaam Maart.
Volgens de Nederlandse Familienamenbank waren
er in 1947 wel 13 personen met deze achternaam en
in 2007 was dat gegroeid tot 14. Zo is een
stamboom wel heel snel gemaakt. Een boek maken
van de familiegeschiedenis zal dan niet al te dik
worden. Maar als het een zeer onderhoudend boek
wordt dan kan er zelfs een TV-serie van gemaakt
worden.

Dat maken van zo’n  boek is afgelopen maand door
Jos Grimmelikhuizen zeer onderhoudend ten
gehore gebracht. Ook in maart willen we onze leden
weer helpen met een StamboomCafé en een lezing.
Zie hieronder voor meer details.

--------------LEZINGEN ----------------
*NGV Betuwe, 
Tiel  21 maart, RAR 20-22uur
Zaal open om half acht (en niet om zeven uur,
zoals in Aqua Vitae staat vermeld). Conny van der
Eijnden komt vertellen over ‘De herkomst en
betekenissen van voor- en achternamen’. Zou ze
ook deze kennen? Bizarre kindernamen

https://mimisme.wordpress.com/2014/05/02/bizarre-kindernamen/


*Bibliotheek Rivierenland
Opnieuw een cursus ‘Tielologie’
Ook dit voorjaar wordt de cursus Tielologie weer gegeven. Tijdens vijf 
avonden in Zinder wordt door deskundige gastsprekers het verhaal van 
Tiel verteld. De cursus wordt afgesloten met een wandeling door Tiel en 
een fietstocht in Tiel en directe omgeving. 

• De eerste cursusavond vertelt over Tiel als handelsplaats en Hanzestad, 
• De tweede cursusavond vertelt over het ontstaan en de ontwikkeling van de 

Tielerwaard, 
• De derde cursusavond vertelt over Oud Tiel en de monumenten in Tiel, 
• De vierde cursusavond vertelt over archeologie en opgravingen, 
• De laatste cursusavond vertelt over Tiel in de laatste 150 jaar. 

De cursus vangt aan op dinsdagavond 21 maart begintijd 19.30 uur en eindtijd 21.00
uur. Vervolgens elke dinsdagavond tot en met 18 april. De wandeling is op zaterdag 
22 april om 14.00 uur en de fietstocht op zaterdag 29 april om 14.00 uur.
De cursus wordt georganiseerd door Blbliotheek Rivierenland, die daarin 
samenwerkt met de ‘Oudheidskamer Tiel’. De kosten bedragen € 55. Leden van de 
‘Oudheidskamer Tiel’ betalen slechts € 27,50.  Inschrijving is mogelijk via de website 
van Bibliotheek Rivierenland. Lid worden van de Oudheidskamer kost €20, die 
kosten zijn dus al verdiend bij inschrijving voor deze reeks lezingen.

*Oudheidskamer Tiel
Dinsdagavond 9 maart:  ‘De tachtigjarige oorlog in de Betuwe’ door Jan 
Hoogendoorn. Lees hier meer.

*Hist.Kring West Betuwe
Woensdagavond 29maart bij WSV Achter ‘t Veer in Geldermalsen een 
lezing over ‘De geschiedenis van de haven in Geldermalsen’.

*Hist.Kring Bommelerwaard
Dinsdagavond 7maart een lezing: ‘Beeldenstorm en Alva’s Raad van 
Beroerten’ in Zaltbommel in de Sint-Maartenskerk. Lees hier.

*Hist.Kring Midden Betuwe
Dinsdagavond 21 maart organiseert HKMB een lezing over ‘Leven en 
belevenissen van de Heerlijkheid Loenen en Wolferen’ door Henk van 
Drumpt.

https://www.hkmb.nl/lezing-dinsdag-21-maart-20-00uur/
https://www.hkwb.nl/algemeen/nieuws/-3105-lezing-beeldenstorm-en-alvas-raad-van-beroerten/
https://www.oudheidkamer-tiel.nl/programma2223.php
https://rivierenland.op-shop.nl/25178/tielologie-voorjaarsreeks/21-03-2023


* Voet van Oudheusden
Donderdagavond 23maart in Culemborg, Fransche School: Een ‘Bierreis 

naar 
de 

middeleeuwen’ door bierhistoricus Leendert Alberts.

*HKKO/AD
Maandagavond 13 maart een lezing over Het Gelderse platteland in de 
Gouden Eeuw’ door Enny de Bruijn in het Streekmuseum Baron van 
Brakell in Ommeren.

*NGV Nijmegen
Wijkcentrum Dukenburg, Dinsdagavond 14 maart: DNA voor dummies, 
door Annelies van Bronswijk. Link

*NGV Utrecht 
Blauwe zaal Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1.  Woensdagavond 8 
maart: De wraak van de valsemunter, door Cor de Graaf. Link

https://hkko.nl/lezingen/
https://www.ngv-afdelingen.nl/nym/agenda/
https://www.ngv-afdelingen.nl/utr/agenda/
https://www.voetvanoudheusden.nl/2023/01/lezing-en-proeverij-bierreis-naar-de-middeleeuwen/


StamboomCafé.
Vrijdagmiddag 10 maart, van twee
tot vier, 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. 

Genealogie: doe het samen, dan kom je verder. 

Onze afdelingswebsite:www.ngv-afdelingen.nl/bet/

Het overzetten van onze afdelingswebsite naar het reguliere sjabloon, 
net als andere afd.sites is vergevorderd. Kijk eens wat je er van vind en 
geef onze webmaster zonodig suggesties over onderwerpen, 
leesbaarheid of andere verbeteringen. Helaas is niet alles mogelijk, 
omdat we aan basis uitvoeringen zijn gebonden. Voorlopig is ook de oude
site ngvafdbetuwe.nl nog in de lucht.

Onze afdelingsbibliotheek.
Afgelopen maand heeft Jos Grimmelikhuizen ons verteld over de ‘ins en 
outs’ van een familiegeschiedenis. In onze afdelingsbibliotheek zijn er 

mailto:h.houtzager@telfort.nl


ook enige voorbeelden aanwezig. Die kunnen natuurlijk
bij onze bibliothecaris annex penningmeester worden
opgevraagd/geleend. Bijvoorbeeld nr.372: Geschiedenis
van de familie Eerden uit Millingen aan de Rijn.
Of nr.491: Genealogie familie van Versendaal,
Verzendaal, of nr.501: Hommersom. Een  Ochtense
familie en nr.282: Kroniek familie van Alphen.
Dit zijn er slechts een paar. Kijk zelf maar hier.

Aqua Vitae.
Heb je ook zo’n voorouder als in Verborgen
Verleden? Of heb je een DNA test gedaan en is de
uitkomst heel anders dan je verwachte? Schrijf er
eens een A4’tje mee vol en stuur dat als een mailtje
aan Maja . Je hebt nog even voor het volgende
exemplaar van Aqua Vitae verschijnt, dus kom op,
aan de slag. Laat je mede leden even weten wat je
gevonden hebt.

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
Je vind hier o.a. een bericht van het Nationaal
Archief over het Centraal Archief Bijzondere
Rechtspleging (CABR), het grootste
oorlogsarchief van Nederland, dat digitaal

mailto:secretaris-BET@ngv.nl
mailto:majawesthoff@hotmail.com
mailto:majawesthoff@hotmail.com
https://ngvafdbetuwe.nl/bibliotheek/bib-pdf/2021-01-23-inventaris-bibliotheek.pdf


toegankelijk wordt voor een breed publiek. Maar ook deze foto van vier 
generaties, die elkaar de fles geven.

Twitter afd.Betuwe
Kijk er eens op dan vind je o.a. deze tweet van het Gelders Archief waarin 
wordt verwezen naar filmpjes hoe je beter archiefonderzoek doet.

Nieuws van de archieven/bibliotheken/historische 
verenigingen.

Regionaal Archief Rivierenland (RAR)
Verhalenvangers gezocht. Iedereen heeft een verhaal te
vertellen dat het bewaren waard is. Als verhalenvanger
vraag je mensen naar hun verhaal over leven in
Rivierenland. Over wonen in een overvolle, tochtige barak. Voor het eerst mogen 
stemmen op je 40ste. Je hele boerenbedrijf naar de polder verhuizen. 

Reg.Archief Nijmegen
Schatgraven in het secretariearchief: 'Germania in 1928’. Zelf 'schatgraven' in het 
archief van de Secretarie Nijmegen 1810 – 1946? Raadpleeg hier de voorlopige 

https://hdl.handle.net/21.12122/2126481775
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/verhalenvangers-gezocht


inventaris  .   De studiezaal van het RAN is dinsdag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur 
open. 

Utrechts Archief
Oproep: helpt u mee de Utrechtse gezinskaarten te beschrijven?

BHIC
Nieuwe bronnen online in februari 2023.

Nationaal Archief
Het Nationaal Archief beheert de grootste kaartencollectie van Nederland. Een 
groot deel is met de hand gemaakt en uniek. Maar met welk doel is de kaart 
gemaakt? En met welk perspectief? Welke betekenis geef jij persoonlijk aan de 
kaarten van het Nationaal Archief? Ga mee met de rondleider kijk met kaarten naar 
de wereld van toen en nu in de tentoonstelling   Op de kaart  . Tijdstippen zijn op 12 
en 26 maart en op 9 en 23 april, daarna tot in julie.

Stadsarchief  Rotterdam
Een zoeksysteem voor bouwdossiers. Vanaf 28feb. kan iedereen op adres zoeken in
de bouwdossiers van Rotterdam. De bouwvergunningen die zijn verleend in de 
periode 1861-2010 zijn doorzoekbaar. 

Stadsarchief Amsterdam
Handelshuis Van Eeghen: De firma Van Eeghen & Co. is het oudste bedrijf van 
Amsterdam dat nog in familiebezit is, door een familielid geleid wordt en actief is in
de oorspronkelijke branche, de goederenhandel. Onlangs is een aanvulling op het 
archief van Handelshuis Van Eeghen en Co geïnventariseerd. 

CBG 
Een drietal interessante onderwerpen op de site van het CBG:
* Identiteit in spelling: Afwijkende schrijfwijze van namen en hun oorsprong.
* Hollandse identiteit in Amerika. Het behouden van hun identiteit in Amerika.
* Cursus vrijmetselaarsarchieven. Vrijmetselaarij als bron voor genealogen.

HCC!genealogie

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

https://cbg.nl/
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/handelshuis-eeghen/
https://stadsarchief.rotterdam.nl/
https://www.nationaalarchief.nl/beleven/zoeken?activeTab=events&qf_pillars=Beleven
https://hetutrechtsarchief.nl/over-ons/nieuws/790-oproep-helpt-u-mee-de-utrechtse-gezinskaarten-te-beschrijven
https://www.bhic.nl/nieuws/nieuwe-bronnen-online-februari-2023
https://hdl.handle.net/21.12122/2126481775
https://genealogie.hcc.nl/nieuws.html


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

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

mailto:%20ngvBetuwe@gmail.com
https://twitter.com/NGV_BET
https://www.facebook.com/NGV-Afdeling-Betuwe-146698662186948/
https://ngv-afdelingen.nl/bet/
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