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Het is voorjaar, maar het voelt als zomer. Eigenlijk te mooi weer om een 
archief in te duiken. Hebben jullie 25 juni al in de agenda staan? 
Famillement in het Stadsarchief Amsterdam! Voor elk wat wils, zowel 
voor de beginnende als ervaren genealoog.
Maar… we zijn pas in mei en de dag van de arbeid, herdenking en viering 
vrijheid zijn al voorbij. Wat nog komt zijn Hemelvaartsdag en met 
Pinksteren is het alweer juni.
Op 15 mei 374 jaar geleden werd in Münster
een vredesakkoord gesloten, waarmee een
einde  kwam aan de Tachtigjarige Oorlog,
maar die ‘bevrijding’ vieren we niet.  Want in
het Wilhelmus, wat op 10 mei 1932 ons
volkslied werd, zingen we nog steeds dat we
de koning van Hispanje altijd hebben geëerd.
Maar dat is ‘bullsh*t’, want Spanje bestond
toen nog niet, dat gebeurde pas in 1715. 
Philips II had een hele officiële reeks titels
(waaronder, onder andere, koning van
Castilia, Leon, Navarra, Aragon, Napels,
Sicilië, Sardinië en Portugal) maar niet die
van koning van Spanje. Dus net als in je stamboom zitten soms foutjes 
van de ‘0verheid’, dat gebeurd dus ook met onze nationale hymne.

ALV
Voorafgaand aan de lezing op 19 april hielden we  een AfdelingsLeden 
Vergadering. Ons bestuur kreeg daarin goedkeuring voor de afgelopen 
periode. Bestuurslid Hans Thien is gekozen tot voorzitter van onze 



afdeling en Maria Teunissen van Manen is benoemd tot bestuurslid. Zij 
heeft de lezingen in haar portefeuille. Ook Arie Oppelaar is voor een 
nieuwe periode van 3 jaar onze penningmeester.

StamboomCafé.
Vanmiddag 13 mei is er weer een
StamboomCafé in het RAR met vrije inloop.
Onze enthousiaste leden staan weer klaar om
je over de hobbels en ravijnen van je
onderzoek heen te helpen van twee tot vier.

Lezing 17 mei: 
Delpher
Sarah d’Huys zal ons meenemen door de ongelooflijke mogelijkheden 
van de zoektochten door de database van Delpher. Niet alleen kranten 
maar ook boeken, tijdschriften en radiobulletins zijn doorzoekbaar.
 Tot dinsdag avond acht uur in het RAR (zaal open om half acht).



Onze afdelingswebsite  ngvafdbetuwe.nl  

Loop eens door de boeken die in onze
afdelingsbibliotheek te vinden zijn. Daar zijn
vast wel exemplaren bij die je kunt
gebruiken voor je onderzoek.

Nieuws NGV site.

Bij de sectie Heraldiek een artikel over het voorgeslacht (van) 
Maurik/Mourik. Toch een verwijzing van een geslacht uit onze regio.

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.

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


Bestuurslid afd.Betuwe
Doordat Hans voorzitter is geworden is het gevolg dat we nu een lege 
stoel aan tafel hebben. De uitnodiging is vanaf nu aan jullie, de leden,

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

Facebook afd.Betuwe
Het Gelders Archief meldt dat het archief van de heerlijkheid IJzendoorn 
toegankelijk is geworden en online staat. Kijk maar hier.

Twitter afd.Betuwe
De Nederlandse Prijs voor de Genealogie wordt op het Famillement 
uitgereikt aan Annemieke vd Vegt voor haar website 
‘HoeheetteChristiaan.nl’. Annemieke heeft in 2017 bij ons een lezing over 
haar zoektocht naar haar oudste ‘Vegt’ voorouder gegeven.

Nieuws van de archieven/bibliotheken/andere 
verenigingen.

https://tinyurl.com/2p95mx5f


RAR
Het Burgemeester Hasselmanplein is een bekende parkeerlocatie in Tiel. De 
genealogie van de families Hasselman, Tydeman en Canneman zijn nu aanwezig in 
het RAR.

Gelders Archief
Wie veel gebruik maakt van deze website zal het gelijk zien: de layout van het 
zoeken op de website is veranderd. De zoekbalk en de filters zijn nu overzichtelijk 
bovenaan een pagina met zoekresultaten te vinden. Daarnaast zijn de 
zoekingangen nu digitaal toegankelijk, zodat bezoekers met een zichtbeperking 
de zoekingang ook goed kunnen gebruiken. 

Utrechts Archief
Het Utrechts Archief bevat ruim 50 meter aan archiefstukken, afbeeldingen en films 
over de Tweede Wereldoorlog. De bronnen zijn verdeeld over circa 100 
verschillende collecties. In 2020 is dankzij het Mondriaan Fonds een groot 
digitaliserings- en ontsluitingsproject gestart waarbij circa 2500 bronnen zijn 
gedigitaliseerd. Een groot deel daarvan is online te bekijken als scans op de 
website en dit jaar zal nog meer volgen. 

BHIC
Hier zijn de nieuwste aanwinsten/bronnen vermeld die afgelopen maand 
beschikbaar zijn gekomen.

Stadsarchief  Rotterdam
Slachtoffers bombardement: 82 jaar na het bombardement op Rotterdam is er een
officiële lijst van slachtoffers. Tussen 10 en 14 mei 1940 zijn 1150 doden gevallen 
door bombardementen en oorlogshandelingen. Ook Duitse militairen tellen mee. 
Dinsdag 12 april is de lijst met namen gepubliceerd.

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. 

Genealogical Society of South Africa 
Een verslag over hun kijk op ons Nationaal Archief, van belang voor de Hollandse 
voorouders van Zuid Afrikaanse families. Misschien ook jullie familieleden?

https://www.eggsa.org/index.php/af/
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/themas/slachtoffers-bombardement/
https://www.bhic.nl/nieuws/nieuwe-bronnen-online-april-2022
https://hetutrechtsarchief.nl/over-ons/nieuws/716-grote-hoeveelheid-utrechtse-oorlogsbronnen-online-doorzoekbaar
https://www.digitoegankelijk.nl/
https://www.zeeuwsarchief.nl/scannen-op-verzoek-nu-ook-voor-archieven-schouwen-duiveland/


Familysearch
Nieuwe gegevens in Familysearch in april verschenen.

CBG 
Vanaf zondag 1 mei a.s. is het weer mogelijk je aanvragen voor persoonskaarten 
en/of -lijsten in te dienen. Je doet dit op de gebruikelijke manier door het formulier 
van onze website te downloaden, in te vullen en op te sturen. Houd echter nog 
steeds rekening met een verwerkingstijd van enkele weken. 

HCC nieuws
 Hier vind je de nieuwtjes van de afd. genealogie van de HCC.  Onder andere over 
meer dan 200 stambomen van beroemde Nederlanders in Geneastar.

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

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

https://www.familysearch.org/en/newsroom/monthly-record-update-for-april-2022
https://genealogie.hcc.nl/
https://cbg.nl/actueel/1-mei-persoonskaarten-aanvragen/
mailto:ngvBetuwe@gmail.com
https://twitter.com/NGV_BET
https://www.facebook.com/NGV-Afdeling-Betuwe-146698662186948/
https://ngvafdbetuwe.nl/
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