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2023 
De Amerikanen geloven niets van de opwarming van de aarde. Ze 
denken eerder aan een nieuwe ijstijd, terwijl wij met oudjaarsavond met 
14 graden talloze vuurpijlen de lucht in zien gaan. Niet dat dat overal 
mag, maar hoe kom je anders van je vuurwerkvoorraad af. Je moet toch 
wat. In een familieverhaal zou je deze jaarwisselingen kunnen 
beschrijven, zodat je nageslacht over enkele generaties kan lezen dat 
(over)grootvader
beschreef hoe warm oud
en nieuw in 2022/23 was
(NL) of hoe stervenskoud
en massa’s sneeuw ( die
andere opa in de VS).

 Ondertussen proberen
we wat leuke zaken om
onze stamboom te
vinden, als waar woonden ze en misschien wat voor weer was het toen. 
Zoals onze voorouders in de 15e-19e eeuw, die in de Kleine IJstijd 
leefden, waar in de temperatuur zo’n 1-2 graden lager was dan die in 
2000. De aarde warmt dus al een poosje op, maar daar hoor je niemand 
over, want dat past niet in het CO2 plaatje.

Lezingen
Het uitgebreide overzicht van het voorjaar komt in de nieuwe Aqua Vitae.
Hieronder de informatie voor januari. In afwijking van wat in de vorige 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_IJstijd


nieuwsbrief stond is de   lezing op dinsdagavond 17 januari  , zoals 
gebruikelijk van acht tot tien. Zaal open om half acht.   
Het onderwerp is het nut van belastingregisters voor genealogisch 
onderzoek. Want belastingheffing is van alle tijden, tenslotte moet de 
‘heer’ of zijn kliek (hofhouding) van geld en goederen (voedsel etc) 
worden voorzien. Vooral ook als hij het nodig vond om ten strijde te 
trekken, dat kostte bakken met geld en vooral niet zijn geld. Als er naam 
en toenaam en bedragen worden vermeld, zegt dat iets over het bezit 
van de betreffende personen en hun activiteiten. De spreker Aad 
Verouden is beroepsmatig zeer bekend met belastingheffing en zeer 
geïnteresseerd in de geschiedenis daarvan.

StamboomCafé.



Vrijdagmiddag 13 januari 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. 
Genealogie: doe het samen, dan sta je sterker. 

Onze afdelingswebsite  
ngvafdbetuwe.nl  

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.
Nieuwe namen in de database van Rivierenland
zijn de families Lambermont en Kuijlenburg

Onze afdelingsbibliotheek.
Bij de genealogische bronnen van het RAR is bijvoorbeeld in te zien: 
Lidmaten in Waardenburg van 1747 tot 1771 van de Hervormde 
gemeente. (inventarisnummer 1638)
In onze eigen bibliotheek (boek nr.12 ) is de rest te vinden van 1772 tot 
1903. 
Kijk daarom nog eens goed door het overzicht op onze afdelingspagina 
en leen het juiste boek om je onderzoek verder te doen.

Aqua Vitae.
Maja is weer een nieuwe AV aan het samenstellen.
Bedankt voor de bijdragen van de leden voor de
leden en hopelijk hebben jullie nog meer leuke,
informatieve verhalen waarmee we andere leden
kunnen helpen stimulieren met hun onderzoek.

https://ngvafdbetuwe.nl/bibliotheek/bibliotheek.php
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/archieven?mivast=102&miadt=102&mizig=185&miview=tbl&milang=nl&micols=1&mizk_alle=lidmaten%20waardenburg


Onze redactie van AV zit met spanning te wachten op jouw verhaal over 
die gemeenschappelijke voorouder binnen de familie, waar zowel opa als 
oma van afstamde. 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.

In 2023 willen we de afd.Betuwe weer 
een volledig bestuur geven. Nu hebben 
we twee lege stoelen staan. Wil je de 
leden van onze afdeling helpen met het 
bezetten van die stoelen? Dan graag je 
belangstelling melden aan de 
secretaris. 

Kom ook eens voor de gezelligheid naar
het StamboomCafé en overweeg of je 
het team zou willen versterken. Je hoeft
er niet telkens te zijn, maar het helpt als

we meer keus hebben, voor als er iemand niet kan.

Facebook afd.Betuwe
Open Archieven van Bob Coret heeft nu een toegang
tot een personenlijst van oud mariniers. Check deze 
link.

Twitter afd.Betuwe
Kijk er eens op dan vind je o.a. deze tweet:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064836245128
mailto:secretaris-BET@ngv.nl


Nieuws van de archieven/bibliotheken/historische 
verenigingen.

Regionaal Archief Rivierenland (RAR)
Heel veel nieuw online
De laatste tijd hebben we weer heel veel gedigitaliseerd
en online gezet: gemeenteverslagen van Herwijnen en
Heukelum. Het hele archiefje van de Halve Heerlijkheid Lienden, stukken van de 
Stichting tot Bevordering van de Welvaart in de Bommelerwaard en de eerste delen
met notulen van de classis Tiel. 

RAZU
Dankzij transcripties beter zicht op de stad Rhenen eind zeventiende eeuw.  
Onlangs voltooide een van onze trouwe vrijwilligers de transcriptie van de 
raadsbesluiten van de stad Rhenen van augustus 1696 tot september 1700 (toegang
152, Stadsbestuur Rhenen 1337-1813, inv.nr. 15). Met een transcriptie wordt een 
oude tekst overgezet in modern schrift. Dit fraai geschreven register met liefst 545 
bladzijden aan stedelijke resoluties is namelijk minder eenvoudig te lezen dan het 
lijkt. Het soms omslachtige taalgebruik, afkortingen van woorden en in onbruik 
geraakte woorden kunnen flinke hindernissen vormen. 



Gelders archief
Wij hebben de toegankelijkheid van de burgerlijke stand grondig verbeterd. 
Veel collega’s van verschillende afdelingen werkten aan de verbeteringen in de 
burgerlijke stand. Wij vervingen oude en slecht leesbare scans, koppelden nog niet 
beschikbare scans aan akten en plaatsten nieuwe scans online. In totaal komen er 
bijna 700.000 nieuwe of verbeterde scans van de bs online. We maakten vele 
ontbrekende akten en akteboeken toegankelijk en die komen nu voor het eerst op 
internet. 

Reg.Archief Nijmegen
Openbaarheidsdag 2023. Zoals elk jaar is de eerste dag van het nieuwe jaar waarop 
we open zijn voor publiek Openbaarheidsdag. Honderden archiefstukken uit de 
archieven die we beheren worden dan openbaar en zijn vanaf dat moment in te 
zien. Het overzicht van de 335 dossiers die per 1 januari 2023 openbaar worden vindt u in de Lijst 
van bestanddelen openbaar per 01-01-2023 (pdf, 1,12 Mb). U kunt de dossiers inzien in onze 
studiezaal.

BHIC
In 2023 is het jaar 1947 vrij gekomen voor archieven met een 
openbaarheidsbeperking van 75 jaar. In dat jaar zit het dagelijkse leven voor de 
meeste Brabanders nog vol met tegenstellingen die bij deze naoorlogse periode 
horen. Er is nog steeds gebrek aan gas, kolen en elektriciteit. De energiebronnen 
blijven op rantsoen, de bedrijven moeten er eerst weer bovenop en met 
distributiebonnen wordt het schaarse goed dat er is zo eerlijk mogelijk verdeeld. Al 
valt er niet veel te verdelen. Hier is de lijst te vinden.

Nationaal Archief
Hier is de lijst te downloaden van de archiefstukken die per 3 januari openbaar zijn 
geworden. Ca 1300 pagina’s, dus reserveer wat tijd.

Stadsarchief  Rotterdam
En hier de openbaringslijst 2023 van Rotterdam.

Stadsarchief Amsterdam
Dit archief beperkt zich tot een lijst van alles wat in 2022 al is gepubliceerd. Kan ook
heel nuttig zijn.

Haags Gemeentearchief
Ook in Den Haag publiceren ze een downloadbare lijst met geopenbaarde stukken.

https://haagsgemeentearchief.nl/images/PDF_bestanden/Lijst_Openbare_archieven_2022_v2.pdf
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/gepubliceerde-inventarissen-2022/
https://stadsarchief.rotterdam.nl/apps/stadsarchief.nl/_assets/documenten/Openbaar-in-2023.xlsx
https://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/field-file/Openbaarheid_2023.ead_.pdf
https://www.bhic.nl/media/document/file/overzicht-van-stukken-op-het-bhic-die-per-01.01.2023-openbaar-worden.pdf?8.0.10
https://regionaalarchiefnijmegen.nl/images/actueel/nieuws/2022/Lijst_van_bestanddelen_openbaar_per_01-01-2023.pdf
https://regionaalarchiefnijmegen.nl/images/actueel/nieuws/2022/Lijst_van_bestanddelen_openbaar_per_01-01-2023.pdf


CBG 
CBG medewerkers
lichten nieuwe
afleveringen van
Verborgen Verleden
toe.

HCC!genealogie

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

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

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

https://cbg.nl/kennis/verborgenverleden/
https://cbg.nl/kennis/verborgenverleden/
https://cbg.nl/kennis/verborgenverleden/
mailto:ngvBetuwe@gmail.com
https://genealogie.hcc.nl/
https://twitter.com/NGV_BET
https://www.facebook.com/NGV-Afdeling-Betuwe-146698662186948/
https://ngvafdbetuwe.nl/
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