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Oktober 2022 
Dit is de maand van de geschiedenis, met evenementen door heel 
Nederland.  Zoek in de agenda naar wat er bij jou in de buurt plaatsvind.

Lezingen afd. Betuwe
Het overzicht van het najaar staat in de nieuwe Aqua Vitae. Maar let op er
zijn veranderingen in het programma. De lezing van november 
(Kadaster) gaat naar 25 oktober ‘s middags van 2-4 en de lezing van Paul 
Welling doen we op 15 november, met eerst de ALV. 
Hierna de informatie voor oktober. In verband met persoonlijke 
omstandigheden hebben we besloten om de lezing van oktober te 

https://www.maandvandegeschiedenis.nl/agenda#eyJ0eXBlIjoibGlzdCIsImNhdCI6WyJldmVudCJdLCJhbnlrZXl3b3JkIjpbXSwiZmFjZXRzIjp7fX0=


verzetten naar dinsdagmiddag 25 oktober van twee tot vier. We hebben 
dan nog een half uur uitloop voor het archief om half vijf sluit. Binnen 
komen kan op elk moment, zelfs vanaf 9 uur ‘s morgens.

Details over de inhoud van de lezingen kun je vinden op pag.24-26 van de
laatste Aqua Vitae.

Lezingen van NGV afdelingen rond de Betuwe.

Utrecht: 12 okt. “250 jaar Rots-Oort aan de Vaartsche Rijn”  door Peter 
Sprengers.
Rotterdam: 8 okt. “Het nut van belastingregisters bij genealogisch 
onderzoek” door mr. A.H.G. Verouden.

Lezingen historische verenigingen
Hist.Kring Bommelerwaard: 8 nov. in de St.Maartenskerk (Zaltbommel) 
Marjan Witteveen: De preekstoel in het midden.
Hist.Kring Kesteren eo: 10 okt. in Streekmuseum Ommeren: Peter Veer 
vertelt over film: Goed fruit vindt zijn weg (1954).
Voet van Oudheusden: 20 okt. in de Fransche School Culemborg, Luc 
Panhuysen vertelt over het Rampjaar 1672
Oudheidskamer Tiel: 13 okt. in het RAR vertelt Petra Peterse over Maria 
de Medici.

StamboomCafé.
Vrijdagmiddag 14 oktober 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. 

https://www.oudheidkamer-tiel.nl/
https://www.voetvanoudheusden.nl/2022/05/lezing-luc-panhuysen-over-het-rampjaar-1672/
https://hkko.nl/lezingen/
https://www.hkbommelerwaard.nl/nieuws/lezingenreeks-over-de-sint-maartenskerk/
https://ngv-rotterdam.nl/lezing-oktober-2022/
https://www.ngv-afdelingen.nl/utr/agenda/


Genealogie: doe het samen, dan sta je sterker. 

Onze afdelingswebsite  ngvafdbetuwe.nl  
Op de hoofdpagina (ngvafdbetuwe.nl/index.php) vindt je de meest 
recente toevoegingen van de afdelingswebsite. Altijd de moeite waard 
om regelmatig even te kijken.

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.

DNA leidraad op de NGV website.
Vanaf 1 oktober staat de DNA Leidraad op de NGV website, kijk maar op 
de hoofdpagina. Hieronder het menu en een deel van de beginpagina.



Boeken voor leden.
Recent hebben we donaties van leden gehad, die niet passen in onze 
bibliotheek, omdat de genealogische inhoud (te) beperkt is of veel te 
breed. Maar ze kunnen wel van waarde voor zijn voor sommige van onze 
leden. Het betreft drie boeken van de Stichting Tabula Batavorum uit 
Opheusden:
1. Betuws Mengelwerk: Vijftien bijdragen tot de geschiedenis van het 
Rivierengebied.
2. Terugblik. ‘Strijd om de kansel’. Reformatie in de Betuwe.
3. Terugblik. ‘Schoonheid verbeeld’. Kunst in de Betuwe.

En drie uitgaven van de ‘Almanach
de Gotha’, waarin afstammings-reeksen van de hoogste adel in heel 



Europa, dus inclusief het Nederlandse koningshuis. Het betreft uitgaven 
uit de jaren 2000, 1902 en 1887.

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

Niet alleen Voorzitterschap afd.Betuwe vacant.
De twee lege stoelen aan de bestuurs- tafel 
zijn nog niet bezet. Voor de continuiteit van 
het afdelingsbestuur hebben we jou graag 
aan die tafel. Dus meldt je nu aan bij de 
secretaris. 

Ook bij het StamboomCafé hebben we graag
wat meer flexibiliteit. Kom eens kijken en 
overweeg of je andere leden en niet-leden 

mailto:secretaris-BET@ngv.nl


verder kan helpen met hun onderzoek. Je hoeft er niet telkens te zijn, 
maar het helpt als we meer keus hebben, voor als er iemand niet kan.

Vrijwilligers gezocht voor nieuw project.
Nu alle GensNostra’s digitaal doorzoekbaar zijn, wil de NGV het project 
uitbreiden. Ons Betuwe lid Maja Westhoff (in Maurik) zoekt hiervoor 
hulp. Wie wil haar komen helpen?  Ze zoekt o.a. graag een perfectionist 
die er voor kan zorgen dat ze niets vergeet in haar scanning project. Voor 
alle hulp kun je haar hier bereiken. 

Facebook afd.Betuwe
Een van de recente berichten op ons
facebook (link onderaan) is het
duidelijk maken hoe DNA overlevering
in zijn werk gaat. Kijk maar hiernaast
of hier.

Twitter afd.Betuwe
@dodenakkkers twittert over
de begraafplaats van de eerste
kolonisten bij fort Nieuw
Amsterdam op de zuidpunt van
Manhattan in 1628. Deze tweet
vind je in onze twitterpagina.
De link naar die twittersite vind
je onderaan deze nieuwsbrief.

https://tinyurl.com/3426teb7
mailto:majawesthoff@gmail.com


Direct-to-consumer DNA Testing Market
Er zijn inmiddels al meer dan 25 organisaties die DNA testen aanbieden. 
Het is een vrijwel volwassen markt geworden, die over de hele wereld 
testen aanbied. AlpenhornNews rapporteert over de Testing Market 
2022-2028. Wil je een test doen, realiseer je dan dat je gewoon kan gaan 
shoppen bij vele leveranciers.  Zdnet meldt de 5 beste DNA tests van 
2022 en noemt 23andMe als beste.
Laatste nieuws van Ancestry: ze breiden hun DNA diensten uit naar 54 
nieuwe markten. Dat zijn landen, maar Ancestry     noemt dat gewoon 
markten, het is dus gewoon business, geld verdienen.

Nieuws van de archieven/bibliotheken/historische 
verenigingen.

Regionaal Archief Rivierenland (RAR)
De opendag afgelopen zaterdag was een groot
succes. Ben je er ook geweest?

Utrechts Archief
De bevolkingsregisters stad Utrecht zijn nu volledig gepubliceerd (1850-1912).

BHIC
Je stamboom onderzoek voortaan ook met regionaal zoeken.

Nationaal Archief
Met ruim 300.000 kaarten en tekeningen is het Nationaal Archief een ware 
schatkamer voor historisch onderzoek. Collectiespecialist cartografie Ron Guleij van
het Nationaal Archief toont in Het Grote Kaartenboek de mooiste en meest 
iconische kaarten uit de collectie. 

Stadsarchief  Rotterdam
Vanaf 3 okt digitaliseren op verzoek. Bij 177 van de archief inventarissen staat een 
knop om een scan aan te vragen.

Stadsarchief Amsterdam

https://stadsarchief.rotterdam.nl/over-ons/nieuwsoverzicht/digitaliseren-op-verzoek/
https://www.nationaalarchief.nl/beleven/nieuws/het-grote-kaartenboek-de-bedijking-van-de-zijpe
https://www.bhic.nl/nieuws/doe-je-stamboomonderzoek-voortaan-regionaal
https://www.businesswire.com/news/home/20220820005003/en/AncestryDNA%C2%AE-Expands-to-54-New-Markets-Globally
https://www.zdnet.com/article/best-dna-test/
https://www.alpenhornnews.com/direct-to-consumer-dna-testing-market-47178/


Vrijdagmiddag 7 okt van 4-7 is er een bijeenkomst over de Vreemdelingenkaarten. 
Wel aanmelden.

Streekarchief Midden-Holland
Bijna 180.000 nieuwe persoonsgegevens beschikbaar, grotendeels mbt Gouda.

Collectie Overijssel
Scannen op verzoek heet hier Snelle Scanservice. Aanvragen worden binnen twee 
weken geleverd.

CBG 
De veelzijdigheid van de naamkunde. Op vrijdagmiddag 21 oktober 2022 komen 
naamkundigen uit Nederland en Vlaanderen bijeen in het Meertens Instituut in 
Amsterdam om kennis te maken en verschillende lezingen bij te wonen waaruit de 
veelzijdigheid van de naamkunde blijkt. 

HCC!genealogie

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

FamilySearch

Laatste nieuws van FS in september met veel nieuwe, geïndexeerde gegevens in 
vele landen.

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://www.familysearch.org/en/newsroom/monthly-record-update-for-september-2022
https://genealogie.hcc.nl/
https://cbg.nl/actueel/naamkundedag/
https://collectieoverijssel.nl/collectie/snelle-scanservice/
https://samh.nl/nieuws/nieuwe-persoonsgegevens-beschikbaar
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/agenda/bijeenkomst-vreemdelingenkaarten/
https://twitter.com/NGV_BET
https://www.facebook.com/NGV-Afdeling-Betuwe-146698662186948/
https://ngvafdbetuwe.nl/
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