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De 1 april grappen zijn weer voorbij, Alva heeft alweer zijn bril verloren en
iedereen is inmiddels weer naar de kapper geweest. De ‘bad hairdays’
liggen weer achter ons. Net als de verkiezingskoorts. Wat blijft is de
Coronakoorts. Het aantal positieve testen bedraagt als weken zo’n 8% en
de R waarde zit net boven de 1. Conclusie: voorlopig geen open
studiezalen van de archieven en ook geen bijeenkomsten voor onze
leden. De dooie mus van de avondklok van 9 naar 10 helpt ook niet, want
met de zomertijd komt dat toch op hetzelfde neer. Wat wel helpt is dat er
af en toe een paar heerlijk warme, zonnige dagen verschijnen. Dan is het

genieten in de Betuwe, want in april bloeien de fruitbomen. Komt dat
zien.
Maar voor het verenigingsleven is en blijft het digitaal werken en
ontmoeten. Ga daarom naar onze afdelingspagina en kijk eens of je daar
een bijdrage aan kan leveren. We willen deze site ook met en voor jullie
maken.

StamboomCafé – herhaal bericht.

WILLEN opstarten is in de Covid praktijk wat anders dan GAAN
opstarten. Mark en Hugo liggen nog even dwars, dus helaas moeten we
ons in april ook nog behelpen met het digitale platform. Hopelijk kunnen
we elkaar volgende maand weer ontmoeten op vrijdagmiddag 14 mei in
het RAR.

Lezingen– herhaal bericht.

Het is niet anders dan met het StamboomCafé, ook hier moeten we weer
even op een houtje bijten. De lezing van Fouke Boss over zijn speciale
genealogieprogramma Centurial, gaan we verschuiven naar het najaar
(ijs en weder dienende).
In de nieuwsbrief van mei verwacht ik dat we over stamboomcafé en
lezing (met ALV) kunnen melden dat die gewoon doorgaan. Er wordt
tenslotte volop gevaccineerd en dat moet toch een keer zijn effect gaan
opleveren. Toch?

Nieuwe website NGV afd.Betuwe

Het stambomen overzicht van families in het Rivierengebied begint
langzaam te groeien. Neem eens contact op met de webmaster en stuur
hem een gedcom met de informatie van de families in dit gebied. Een
generatie er voor of erna die buiten dit gebied zitten is geen probleem.
Dat weten anderen die dit zien, ook waar ze verder moeten zoeken.

Nieuws NGV!
Één van de secties van ngvnieuws.nl is ‘Heraldiek’. Kijk eens naar het

laatste nieuws op deze pagina. Bijv het onderwerp rechtsboven over het
auteursrecht i.v.m. de laatste rechterlijke uitspraak over dit onderwerp.
Wat dit met heraldiek te maken heeft is onduidelijk, maar het is wel
interessant voor het gebruik van plaatjes van het internet.

Aqua Vitae.

Hopelijk heeft nu iedereen het laatste exemplaar (digitaal) in huis. Zo niet
ga dan naar de afdelingswebsite – zie boven – en download het nummer
daar.

Het artikel wat je aan het maken bent – groot of klein – is natuurlijk bijna
klaar. Dus maak het af en mail het naar onze Maja Westhoff, ze zit
daarop te wachten. Stuur nu op en de kans is groot je verhaal in de
volgende editie terug te vinden.

Nieuws van de archieven
Reg.Archief Rivierenland Tiel

Op de site van het archief staan een aantal filmpjes over ‘Ontdek het archief’ , zoals
‘Schatgraven in het archief’. Ga eens kijken.

Reg.Archief Zuid-Utrecht
Niets te melden bij het RAZU.

Gelders Archief

In het jaarverslag over 2020 is o.a. opgenomen waarin de meeste bezoekers
zochten. Daarmee is ook aangegeven wat een interessante bron blijkt te zijn. Lees
het verslag eens door.

Utrechts Archief

Ook in Utrecht zijn een aantal interessante nieuwe meldingen uit maart.
Bijvoorbeeld zijn artikelen van ‘Oud Utrecht’ en andere historische verenigingen uit
de provincie in te zien via de bibliotheekcatalogus. Een kijkje waard.

Nijmeegs Archief

Net als bij het Gelders Archief is er hier ook een overzicht van 2020. Daarnaast zijn
er nu digitaal doorzoekbare pagina’s van alle uitgaven van de historische vereniging
Numaga beschikbaar in de bibliotheek van het RAN.

Gorkums Archief

Niks nieuws onder de zon.

BHIC Den Bosch

In maart zijn nogal wat nieuwe zaken rond gekomen, ga eens kijken in het overzicht
wat misschien interessant voor je is.

Dordrechts Archief

Heeft een mooi artikel over 7 eeuwen visserij, van haringvangst tot zalmvisserij.

Voor mensen met vissers in de familie (zee- of riviervarend) is dit een mooi stuk
achtergrond informatie.

Stadsarchief Rotterdam

Ook hier een jaaroverzicht en zaken die nieuw zijn op de website. Kijk dus even of er
wat voor je bij zit.

Stadsarchief Amsterdam

Google door honderdduizenden historische handschriften, die nu met Transkribus
digitaal kunnen worden gelezen.

Nationaal Archief:

Ben je op zoek naar informatie uit het oorlogsarchief van het Rode Kruis, kijk dan
eens hier.

Fries Archiefnet

Veel mensen weten niet precies waar welke archieven zich bevinden en welke
informatie in die archieven te vinden is. Het FriesArchiefNet wil daar wat aan doen,
door informatie over de Friese archieven op eenvoudige wijze op het internet te
presenteren.

CBG

Van Adel en van Stand. Tot zo’n zes jaar geleden verzorgde het CBG de uitgave van
het Nederland’s Adelsboek en Nederland’s Patriciaat, in de wandeling het rode en
het blauwe boekje genaamd. In het Nederland’s Adelsboek vind je de stambomen
van alle Nederlandse adellijke families; in Nederland’s Patriciaat staan de
stambomen van aanzienlijke niet-adellijke families.

Op Facebook

Op onze facebookpagina ‘NGV afdeling Betuwe’ staat dat gebruik van
Aldfaer 9.0 en 9.1 mogelijk tot verlies van data kan leiden. Het advies van
Aldfaer is om terug te gaan naar versie 8.1. Deze staat klaar op de
download pagina van Aldfaer.net.
Nog meer interessante informatie? Kijk dan op onze facebook en twitter
sites.

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur dan een mailtje aan
secretaris-BET@ngv.nl

