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Is  de maand waarin wordt
uitgekeken naar de komende
zomer en de geplande vakanties
in juli of augustus. Voor de
pensionado’s onder ons, die gaan
natuurlijk buiten de drukte op
vakantie, dus juni of september.
En als je dan genealoog bent, dan kun je een afkomsttoer overwegen. Op
bezoek in de locaties of eventueel naar de huizen waar je voorouders 
vandaan kwamen of woonden. Dit is een aparte tak van toerisme en 
Ancestry.com en de Cunardline boden zelfs een genealogy-cruise aan 
met de nieuwe Queen Mary 2. Lees hierover meer in het artikel wat 
Janwillem Koten een jaar geleden schreef.

Maar zonder internationaal te gaan is een bezoek aan een mooie stad 
goed te combineren met een bezoek aan het lokaal archief. En dat 
kunnen best mooie archieven zijn. Bijvoorbeeld in Maastricht en 
Middelburg.

Dus ga je gewoon of stamboom-speciaal op vakantie, een fijne tijd 
gewenst en kom terug eind augustus voor het najaarsprogramma. Als er 
tussentijds nog speciaal nieuws te melden is, komt er een zomer versie 
van de nieuwsbrief, anders ligt de volgende nieuwsbrief eind augustus 
weer in je mailbox.

https://www.ngvnieuws.nl/genealogie-stimuleert-toeristenindustrie/


Lezingen
Na de lezing in maart over de geschiedenis van het onderwijs in Tiel, was 
er in april een lezing over het distributiesysteem in Nederland en de 
bijbehorende bonkaarten. In mei heeft Sara d’Huys een lezing gegeven 
over de mogelijkheden en werkwijzen van Delpher. De toehoorders 
gaven alle lezingen een waardering van meer dan 8, waarmee we als 
bestuur zeer tevreden over zijn. 
De lezingen in het najaar zullen worden gepubliceerd in de najaars-editie 
van Aqua Vitae.

StamboomCafé.

Vrijdagmiddag 10 juni 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. 

 In Den Haag staat het echte
Stamboom Café, maar daar 
willen we jullie niet 
helemaal naar toe sturen. 
Wij ontvangen onze gasten 
gewoon in het 



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

Nieuwe boeken.
In de Volkskrant van 26 mei worden twee nieuwe boeken besproken, die 
voor sommige van onze leden van interesse kunnen zijn. Het eerste is van
Hans Bruin en heet ‘Goede Namen’ met als ondertitel: Adel en patriciaat 
in naoorlogs Nederland. Het tweede heeft een heraldische achtergrond 
en heet ‘Wapenspreuken van Nederlandse geslachten’ en heeft drie 
schrijvers.



Famillement
Het programma van dit jaar vindt plaats op twee locaties in Amsterdam 
en wel in het De la Martheater en in het Stadsarchief. Beide liggen op 
ongeveer een kwartier lopen uit elkaar. Hieronder een mogelijke route.
Meer weten? Kijk hier.

Aqua Vitae.
Onze redactie van AV zit met spanning te wachten op je verhaal over die 
gemeenschappelijke voorouder binnen de familie. Of van die verre 
voorouder die werd geradbraakt of dat familielid die op Kaap de Goede 

https://cbg.nl/Famillement/


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.

Voorzitter afd.Betuwe

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).

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.

Facebook afd.Betuwe
Het Gelders Archief heeft het archief van de heerlijkheid IJzendoorn digitaal 
toegankelijk gemaakt. Deze heerlijkheid was misschien niet omvangrijk, maar ze 
bezat de hoge jurisdictie en haar invloeden waren tot ver en diep in de plaatselijke 
samenleving merkbaar. De link voor meer informatie vind je op onze 
facebookpagina. Inmiddels hebben daar al meer dan 160 mensen naar gekeken.

Twitter afd.Betuwe
Een twitter bericht van het RAR waarin wordt vermeld dat, hun Vele 
Handen project ca 1 miljoen records opgeleverd heeft met gegeven uit 

mailto:secretaris-BET@ngv.nl


notariële akten van notarissen uit Brakel, Beusichem en Opheusden en 3 
uit Culemborg. De link vind je op onze Twitter pagina.

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

Regionaal Archief Rivierenland (RAR)
De volgende archieven zijn nieuw online gekomen:
Stadsrekeningen Culemborg 1375 – 1575 
Criminele gerechtsrollen Heukelum 1706 – 1803 
Gemeenteraadsnotulen Heerewaarden 1937 – 1991 
Gemeenteraadsnotulen Neerijnen 1978 - 2005 

Gelders Archief
Het wemelde  in Gelderland van de marken, maalschappen en meenten. Wat zijn dit
en wat is er terug te vinden in de collectie van GA? Kijk zelf eens.

RAZU
Nieuw in de beeldbank: De werkgroep Beeldbank van de Historische Vereniging 
Oudheidkamer Rhenen e.o.(HVOR) heeft in mei 2022 bijna 2000 omschrijvingen 
naar het RAZU (Regionaal Archief Zuid Utrecht) gestuurd van foto’s uit de Cord 
Otting collectie. Het betrof een fotoserie die persfotograaf Cord Otting  destijds 
heeft gemaakt tussen 1977 en 1981, bij het RAZU opgenomen in archief 157. 

BHIC
Hou je van geschiedenis of ben je als student of stamboomonderzoeker een kei in 
het ontcijferen van oude handschriften? Dan hebben we goed nieuws! Op zaterdag 
1 oktober 2022 vindt de eerste Vlaams-Nederlandse paleografiewedstrijd plaats in 
Utrecht, dat dit jaar 900 stadsrechten viert. 
Iedereen kan deelnemen 
Er zijn twee leeftijdscategorieën voorzien, 25+ en 25-, speciaal voor studenten en 
jongeren. De digitale voorronde vindt plaats op www.watstaatdaer.nl: ze start op 
16 mei en eindigt op 16 juni om 16.00 uur. 

Stadsarchief  Rotterdam

https://www.geldersarchief.nl/over-ons/actueel/weblog/672-marken-en-maalschappen-onmisbaar-voor-regionale-geschiedenis
http://www.watstaatdaer.nl/
https://hdl.handle.net/21.12108/A70DD1EB896648A59E6EBB4800C67CC6
https://hdl.handle.net/21.12108/94CB6E66C8664093B4F5A88AC226CFEA
https://hdl.handle.net/21.12108/934B64A61A7141EAE053CA00A8C0CA1D
https://hdl.handle.net/21.12108/104317E7B12F4B258BEAEB67594D740D


Alle passagierslijsten van de Holland-Amerika Lijn zijn gedigitaliseerd en vanaf 18 
januari 2022 online doorzoekbaar. Iedereen kan op zoek gaan naar haar of zijn 
familieleden die tussen 1900-1969 met de Holland-Amerika Lijn (HAL) hebben 
gereisd of zijn geëmigreerd.

Stadsarchief Amsterdam
Famillement, het grootste familiegeschiedenisevenement van Nederland, komt op 
zaterdag 25 juni 2022 naar Amsterdam. In het Stadsarchief en het DeLaMar Theater 
is een uitgebreid programma georganiseerd met sprekers uit binnen- en 
buitenland, een informatiemarkt, masterclasses voor beginnende familie-
onderzoekers, rondleidingen en meer. Het thema is Voorouders van Verre. De 
locaties zijn op loopafstand en er pendelt een rondvaartboot. De toegang en de 
rondvaartboot zijn gratis.

CBG Famillement
Op 25 juni organiseert het CBG in het Amsterdams stadsarchief weer het 
Famillement.  Hier vind je het programma.

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

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

https://famillement2022.nl/#/2022-06-25
mailto:ngvBetuwe@gmail.com
https://cbg.nl/Famillement/
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/themas/holland-amerika-lijn/
https://twitter.com/NGV_BET
https://www.facebook.com/NGV-Afdeling-Betuwe-146698662186948/
https://ngvafdbetuwe.nl/
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