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Juni 2021 
Juni is weer in het land. De maand van de langste dag, zowel 6 juni als de 
herinnering aan D-day, als 21 juni als de zon recht boven de 
Kreeftskeerkring staat en bij ons de zomer begint. Met wat vertraging 
door het koele voorjaar, is juni ook de maand van de kersen. Medio juni 
gaan de stalletjes in de Betuwse boomgaarden weer open en is het weer 
(kersen)pitten spugen.

Eind mei en begin juni gaan de studiezalen van de archieven weer open. 
Door het enthousiasme van de beoefenaren van de genealogie en de 



beperkte plaatsen zijn in sommige studiezalen alle beschikbare plaatsen 
tot het najaar gereserveerd.        

De NRC publiceert al vaker over genealogie. Ze starten nu weer een 
nieuwe serie ‘Op zoek naar je voorouders’. Wil je je verhaal doen en 
hopen op een stukje in een landelijke krant, stuur dan een ‘lekker-maak’ 
stukje van max.150 woorden naar leven@nrc.nl onder vermelding van 
‘stamboom’.   We hopen dan wel dat je ook vermeld dat je lid van de NGV 
bent en dat aanbeveelt aan toekomstige onderzoekers.                 

StamboomCafé.
WILLEN opstarten is in de Covid praktijk wat anders dan GAAN 
opstarten. Mark en Hugo liggen nog steeds dwars, dus helaas moeten we
ons deze zomer nog behelpen met het digitale platform. De 
verwachting is dat we elkaar na de zomer weer ontmoeten, te beginnen 
op vrijdagmiddag 10 september in het RAR.

Lezingen.
Het is niet anders dan met het StamboomCafé, ook hier hebben we langn
op een houtje moeten bijten. Met de lezing van Peter Spies over zijn 
nieuwe boek Dirck Vijgh, willen we het najaar op 21 september openen.
In de nieuwsbrief van augustus zullen we over stamboomcafé en lezingen
(in nov. met ALV) kunnen melden dat die gewoon doorgaan. Er wordt 
tenslotte volop gevaccineerd en dat lijkt zijn effect te 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 
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hem een gedcom met de informatie van jullie families in dit gebied. Een 
generatie er voor of erna die buiten dit gebied zitten is geen probleem. 
Dan weten anderen die dit zien, ook waar ze verder moeten zoeken.

Nieuws NGV!

Één van de secties van ngvnieuws.nl is natuurlijk ‘Archieven’. Kijk eens 
naar het laatste nieuws op deze pagina. 

Aqua Vitae.
Ons afdelingsblad is VOOR de leden van onze afdeling, maar ook DOOR 
die leden, en als DOOR niets levert, dan is er VOOR niets te lezen. Op dit 
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moment is er namelijk nog geen kopij voor het volgende nummer 
(september) beschikbaar.
DUS het artikel wat je aan het maken bent – groot of klein – is natuurlijk 
bijna klaar. Maak het af en mail het naar onze Maja Westhoff, ze zit 
daarop te wachten. Stuur nu op en de kans is zeer groot  dat je verhaal in
de volgende editie is terug te vinden.

Nieuws van de archieven

Reg.Archief Rivierenland Tiel
Het archief van de joodse, Bommelse familie Van Dijk is gedigitaliseerd en nu 
grotendeels online beschikbaar

Gelders Archief
Ook hier is de studiezaal sinds 27 mei weer open (op afspraak).

Utrechts Archief
Hier opende de studiezaal al op de 20e mei en in de loop van juni worden er twee 
nieuwe tentoonstellingen geopend. Daarnaast wordt er vanaf 2 juni aftelt tot 
volgend jaar als Utrecht 900 jaar geleden stadsrechten kreeg. Wil je daarvoor een 
feestje organiseren, uit de subsidiepot van de gemeente kun je daarvoor 50mille 
subsidie vragen.

Nijmeegs Archief
De Collagebank laat de foto’s zien vanaf de dorpel van de voordeur bij meer 
dan200 Nijmegenaren. De worden elk jaar eind april gemaakt en tonen het verloop 
van de kleine stedelijke veranderingen.

BHIC Den Bosch
Hier opende de studiezaal al op de 20e mei. 

Stadsarchief Rotterdam
Hier opende de studiezaal op de 7 juni.
Hulp gezocht! We hebben uw hulp nodig om de lijst met slachtoffers van het 
bombardement van 14 mei 1940 compleet te maken.
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Stadsarchief
Amsterdam
Hier opende de studiezaal
op de 25e mei. 
Op 19 mei werd
Amsterdam opgeschrikt
door een ongekend heftige
overval op een
waardetransport bij
Schöne Edelmetaal in
Noord. Het archief van dit
gerenommeerde
familiebedrijf, begonnen in 1739 door Gerrit Schöne, wordt bewaard in het 
Stadsarchief. 

Nationaal Archief
Het is razend druk in de agenda van het
Nat.Archief. Waarschijnlijk is er pas na september
nog plaats in de studiezaal.   
Ga voor meer informatie over je voorouders ook
eens zoeken met zijn familienaam  in
zoekintranscripties.nl en verbaas je over het
aantal hits.

Kon.Bib. Delpher
Een voorouder met een beetje criminele achtergrond is nooit weg. Misschien vind je
er een in de ‘Extracten uit de criminele ordonnantien van Holland’. Kijk maar eens 
hier.

Haags Archief
Hier opende de studiezaal al op de 20e mei. 

CBG
Vanaf 25 mei kan, in de studiezaal, één bezoeker per dag terecht.

Op Facebook
Op onze facebookpagina ‘NGV afdeling Betuwe’ staan links naar een 
overzicht van gratis genealogie websites in Duitsland. Dit bericht 
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bereikte 94 mensen. Inmiddels volgen 388 mensen onze facebook 
pagina, een goede reden om dit ook te gaan doen. Toch?

Kijk eens op onze facebook en twitter sites.

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