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April 2022 
April is vergader en samenkomst maand bij de onze afdeling en de 
vereniging. Voor de lezing van april vind gewoonlijk de ALV 
(AfdelingsLeden Vergadering) plaats. Meestal vlak voor de AV (Algemene
Vergadering) van de NGV. De laatste vind nu eind mei plaats en we 
kunnen daarom nog niet bespreken wat er op niveau van Hoofdbestuur 
ter sprake zal komen. Daar zullen we in de nieuwsbrief van mei over 
berichten.

Daarnaast is april natuurlijk de maand waarin bijna altijd Pasen valt. Wat 
dat met genealogie te maken heeft: Volgens de Ned.Familienamenbank 

 



zijn er toch zo’n 800 mensen in Nederland die ‘Paas’ heten en ‘Paasman’ 
(in analogie met Kerstman) komt toch ook nog zo’n 180 keer voor 
(aangenomen dat die 161 uit 2007 voor meer nageslacht hebben 
gezorgd).

ALV
Voorafgaand aan de lezing op 19 april houden we een AfdelingsLeden 
Vergadering met de navolgende agenda. Mocht je als lid een onderwerp 
besproken ter tafel willen brengen, aarzel dan niet en mail de secretaris.

1. Opening
2. Vaststellen verslag ALV apr.2019
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Overzicht 2021
5. Plannen  2022
6. NGV AV 21 mei 2022
7. mandaat afgevaardigden
8. Rondvraag
9. Sluiting

StamboomCafé.
Vrijdagmiddag 8 april 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.

mailto:secretaris-BET@ngv.nl


Lezing 19 april: 
Persoonsbewijzen en distributiestamkaarten. 
Spreker: John Rutte Een lezing over persoonsbewijzen en 
distributiestamkaarten uit de Tweede Wereldoorlog. John Rutte heeft al 
van kinds af  WO-2 materiaal verzameld. Tot dinsdag avond acht uur in 
het RAR (zaal open om half acht).

Onze afdelingswebsite  
ngvafdbetuwe.nl  
Je vind hier ook historische kaarten van ons
werkgebied en een link naar Topotijdreis van
het Kadaster.

https://ngvafdbetuwe.nl/kaarten/kaarten.php#


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


Nieuws NGV site.

Kijk eens naar het bericht over het Open Nationaal Register van 
Overledenen (ONRO).

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. Maar downloaden van onze 
afdelingssite kan natuurlijk ook.

Voorzitter afd.Betuwe

Als bestuur hebben we besloten een voorzitter uit
ons midden te benoemen. Hans Thien wil die
hamer oppakken. Niemand heeft zich gemeld die
tegen de kandidatuur van Hans is, maar op de ALV
van 19 april zullen we dit formaliseren.

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

https://ngvafdbetuwe.nl/aqua-vitae/tijdschrift.php


Facebook afd.Betuwe
De Indische Genealogische Vereniging is het 10.000 voormoeders 
project gestart. Als je daar aan kan bijdragen wordt dat zeer op prijs 
gesteld.

Twitter afd.Betuwe
Een bericht van Eric Hennekam: Bijna elke Nederlander heeft ook Duitse 
roots. De "Ortsfamilienbücher" zijn super belangrijke bij onderzoek en 
daarom is dit goed nieuws: Nieuwe online lokale Ortsfamilienbücher bij 
CompGen in maart 2022 

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

RAR
De gemeente Buren heeft de woningkaarten van de voormalige gemeenten 
Maurik en Lienden overgedragen aan het RAR. Het systeem van woningkaarten is 
landelijk ingesteld in 1939 en was de opvolging van het bevolkingsregister dat 
iedere gemeente verplicht moest bijhouden vanaf 1850. In 1994 werd het systeem 
van woningkaarten vervangen door de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). 

Utrechts Archief

https://regionaalarchiefrivierenland.nl/woningkaarten-maurik-en-lienden-bij-het-rar
https://igv.nl/voormoeders/
https://www.compgen.de/2022/04/neue-online-ortsfamilienbuecher-bei-compgen-im-maerz-2022/


Themasite met gegevens over 900 jaar stadsbestuur 1122 – 2022 online 

RAZU
Gemeenteraadsnotulen van Leersum (1724-1810) getranscribeerd. De 
gemeenteraad maakt van iedere vergadering notulen. Dat is al eeuwen het geval. 
Voor 1818 noemden we een vergadering van de gemeenteraad een 
gerechtsvergadering. Een gerecht was sinds het einde van de Middeleeuwen een 
gebied met de kleinste bestuurlijke eenheid op het platteland in Nederland. 
Geografisch kwam een gerecht overeen met het grondgebied van de persoon die 
de rechtsmacht ter plaatse bezat, de ambachts- of gerechtsheer. Op de Utrechtse 
Heuvelrug bestond een dergelijk gerecht van Zuilestein, Leersum en Ginkel. De 
notulen van de gerechtsvergaderingen zijn bewaard gebleven vanaf 1724 tot en met
1810 en geven een prachtig inkijkje in de zogenaamde couleur locale.
Deze, soms moeilijk leesbare, notulen zijn geheel getranscribeerd en doorzoekbaar op
onze website: Klik hier om online te zoeken in onze archieven.     

BHIC
Deel oude archief Abdij van Tongerlo nu online. Turbulente geschiedenis laat sporen
na in omvangrijk abdijarchief 

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
Het is mogelijk op aanvraag een archiefstuk te laten digitaliseren. Zo zijn stukken 
digitaal te bekijken en is naar de studiezaal komen niet meer nodig. De scans zijn 
gratis en rechtenvrij te gebruiken. Lees op deze pagina hoe digitaliseren op verzoek 
werkt en welke archieven voor de service in aanmerking komen. 

Stadsarchief Amsterdam
Symposium: 25 jaar geleden zette Stadsarchief Amsterdam de eerste voorzichtige 
stappen naar een digitale vorm van dienstverlening. Sindsdien volgden de 
ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. In dit symposium blikken we terug op deze 
ontwikkelingen en kijken we vooruit: hoe zal de dienstverlening in de archiefsector 
er in de toekomst uitzien? Aanmelden voor symp0sium ovv Symposium 14 april.

Haags Gemeentearchief

https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/symposium-digitale-dienstverlening/
mailto:rsvp.saa@amsterdam.nl
https://stadsarchief.rotterdam.nl/diensten/digitaliseren-op-verzoek/
https://www.bhic.nl/nieuws/deel-oude-archief-abdij-van-tongerlo-nu-online-op-www-bhic-nl
https://www.razu.nl/collectie/online-zoeken-in-archieven/?mivast=74&miadt=74&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&micols=1&micode=035&mizk_alle=Registers%20van%20notulen%20van%20de%20gerechten
https://hetutrechtsarchief.nl/over-ons/nieuws/660-website-met-gegevens-over-900-jaar-stadsbestuur-1122-2022-online
https://www.nationaalarchief.nl/beleven/agenda/de-heren-zijn-blijkbaar-allemaal-bang-20220306


Gezinskaarten, handig voor familieonderzoek. 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. Op één kaart staan vaak meerdere personen. In totaal hebben we 545.000 
kaarten gedigitaliseerd. Daarvan konden we er 100.000 niet tonen vanwege de 
privacywetgeving. Bij ongeveer 200.000 van de 1,3 miljoen namen werd daardoor 
geen kaart getoond. Bij elke nog niet vrijgegeven kaart staat een datum waarop 
deze alsnog automatisch wordt vrijgegeven. Per jaar zijn dit ruim 5.000 kaarten. 
Eind 2039 zijn alle kaarten in te zien. 

Zeeuws Archief
De archieven van het voormalig Gemeentearchief Schouwen-Duiveland zijn nu 
ook digitaal aan te vragen op de website van het Zeeuws Archief. Sinds 1 januari 
2021 vallen de archieven van de gemeente Schouwen-Duiveland onder de 
verantwoordelijkheid van het Zeeuws Archief. Iedereen heeft nu de mogelijkheid 
om archiefstukken te laten scannen. 

Familysearch
The 1950 United States census was released by the National Archives and Records 
Administration on April 1, 2022. Now those images are freely available for browsing 
on FamilySearch.org. 

CBG Famillement
Op 25 juni organiseert het CBG in het Amsterdams stadsarchief weer het 
Famillement. 

Genetische genealogie: Het gebruik van DNA bij onderzoek naar de geschiedenis 
van de familie heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Er is veel 
belangstelling bij het publiek om de geschiedenis te ontrafelen die opgeslagen ligt 
in ieders DNA. Miljoenen mensen hebben sinds 2000, toen de eerste 
consumententest op de markt kwam, een DNA-monster laten testen om meer over 
hun familiegeschiedenis te weten te komen. 

HCC nieuws
 Hier vind je de nieuwtjes van de afd. genealogie van de HCC.  Onder andere over 
het mogelijk verdwijnen van de RHC’s in de provincie Utrecht door een 
terugtrekkende overheid.

Kon.Bib.

https://cbg.nl/kennis/themas/dna-en-familiegeschiedenis/
https://www.familysearch.org/en/blog/1950-us-census-search-images
https://www.zeeuwsarchief.nl/scannen-op-verzoek-nu-ook-voor-archieven-schouwen-duiveland/
https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/uitbreiding-toegankelijkheid-gezinskaarten
https://genealogie.hcc.nl/nieuws.html
https://cbg.nl/Famillement/


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 

mailto:ngvBetuwe@gmail.com
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Koninklijke_Bibliotheek,_Netherlands
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Koninklijke_Bibliotheek,_Netherlands
https://twitter.com/NGV_BET
https://www.facebook.com/NGV-Afdeling-Betuwe-146698662186948/
https://ngvafdbetuwe.nl/
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