Nieuwsbrief
Afdeling Betuwe

AUG. 2021

Augustus 2021
Augustus, de vakantiemaand, is de maand waarin besturen van
afdelingen, dus ook die van de afd.Betuwe, zich voorbereiden op het
najaarsseizoen. Kunnen we weer van start, of komen er weer beperkende
maatregelen. In Juli zei Hugo dat we gingen dansen met Jansen en de
besmettingen gingen weer door het dak. Twee weken later lagen er weer
hoopjes mensen in het ziekenhuis.
Eind augustus hopen we dat de ziekenhuizen zich weer op andere
patiënten kunnen concentreren. Als dat gebeurt dan kunnen wij ons weer
op bijeenkomsten richten. Mark heeft het zelf gezegd: ééndaagse mogen

weer. Ondertussen worden in Tokio de Olympische Spelen afgewerkt
(zonder publiek). In de geschiedenis werden op 1 augustus de
Olym.Spelen in Berlijn geopend door een zekere Adolf (vh korporaal in
WO I) en vriendje van de toenmalige baas in Tokio.
Over heersers gesproken, op 15 augustus wordt op Corsica een zekere
Napoleon Bonaparte geboren. Daar zijn een paar positieve gevolgen aan
ten grondslag: de Burgerlijke Stand, vaste familienamen, en het
koningschap in de voormalige Republiek der Verenigde Nederlanden.
Lang daarvoor, in 1253, overlijd Clara van Assisi, de stichter van de
clarissen en ongeveer zevenhonderd jaar later de patroonheilige van de
televisie (hoe verzin je het).
En wat dacht je van 31 aug.1522 toen Adriaan Florenz Boeyens gekroond
werdt tot Paus Adrianus VI. Zouden daar nog nakomelingen van zijn?

StamboomCafé.
Tien september moet het weer gaan gebeuren, we gaan weer ‘life’ met
onze hulp aan beginnende en gevorderde genealogen. Tot die tijd kun je
met je vragen terecht op ons digitale platform. Het Regionaal Archief
Rivierenland is die vrijdagm
iddag van twee tot vier de ‘place to be’.

Lezingen.
Met de lezing van Peter Spies over zijn nieuwe boek Dirck Vijgh, willen
we het najaar op 21 september openen. In de maand daarop vertelt Paul
Welling over de Februaristaking tijdens WO II, die het eerste massale
protest tegen de Duitse bezetting zichtbaar maakte. En over de gevolgen
van dat protest. Dan hopen we in november weer een ALV te

organiseren, gevolgd door een lezing van Fouke Boss over zijn Centurial,
een op bewijs gebaseerd genealogieprogramma.

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 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!
Het Hoofdbestuur van de NGV van de afgelopen paar jaar is door diverse
redenen sterk uitgedund en in zwaar weer terecht gekomen. Door de
daarmee gepaarde gebrekkige financiële controle is de NGV zelf in zwaar
weer terecht gekomen. Meer dan de helft van de afdelingen meende dat
het anders en beter moest en heeft in een, zelf opgeroepen, Algemene
Vergadering (AV) voorstellen gedaan, die niet gehonoreerd werden.
Daarop is er een interim bestuur ingestapt met het doel in de AV van
november weer een nieuw hoofdbestuur te installeren, die de NGV weer
op het juiste spoor kan zetten en houden.

In dat interim bestuur is onze afdelingsvoorzitter Peter van Boheemen nu
NGVvoorzitter. Hij zal daarom tot de AV van november zijn
voorzitterschap van onze afdeling niet kunnen blijven uitvoeren (zaak
van dubbele petten en erg veel te regelen). Onze secretaris Jan
Middelkoop zal daarom de honneurs van het voorzitterschap waarnemen
tot die tijd. Tenzij...er een Betuwe lid zich meldt om die functie
(voorlopig) uit te oefenen. Want twee petten (vz. en secr. ) is een beetje
veel van het goede. Dus vrijwilligers meldt u.
Op 11 september is er een AV (Algemene Vergadering), waar – ivm
voorziene corona maatregelen – slechts een beperkt aantal bezoekers
aanwezig kan zijn. Dat zullen per afdeling slechts de afgevaardigden zijn.
In ons geval dus één persoon. Als secretaris wil ik als zodanig aanwezig
zijn, mits jullie als leden mij daarvoor machtigen. Op basis van de
ontvangen nieuwsbrieven zijn alle leden geïnformeerd over de lopende
zaken, maar er zijn ongetwijfeld meer vragen dan nu beantwoord zijn.
Stel die vragen op mijn mailadres en ik doe mijn best die allemaal te
beantwoorden. Ook de verslagen van vorige AV’s zijn beschikbaar en kan
ik op verzoek toesturen. Als er geen bezwaren zijn tegen mijn
afvaardiging, ga ik er van uit dat ik jullie zegen heb om namens de
afd.Betuwe op die AV te verschijnen.

Aqua Vitae.
Kom op Betuwe leden, nog even dat artikeltje afmaken en naar Maja
sturen. Het artikel wat je aan het maken bent is natuurlijk bijna klaar.
Maak het af en mail het naar onze redactrice, 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

Voor wie zijn familiehistorie wil bijwerken met sociale omstandigheden is er een
online aanwinst te lezen: 'Gelderland 1850-2020'van Dick Geurink.

Gelders Archief

Nieuwaal is een dorpje in de
Bommelerwaard en er was ook
een huis Nieuwaal en een gelijknamige heerlijkheid. Het archief
daarvan is hier te vinden.

Utrechts Archief

Wil archieven uit WO II gaan
ontsluiten en zoeken daarvoor
vrijwilligers met kennis van
Utrechtse straatnamen. Zijn er leden van de afd.Betuwe die daar in geïnteresseerd
zijn, neem dan contact op.

Nijmeegs Archief

Stuurboord Bakboord Records (SBBB) zijn
geïnventariseerd en beschikbaar net als
de Vierdaagse registers. Liep er familie in die
Vierdaagse, ga eens in die registers kijken.

BHIC Den Bosch

zet een eigen digitaal systeem op voor het e-depot. Het eerste stukje is nu
beschikbaar en lijkt sprekend op de NGVsite. Er is nog geen touw aan vast te
knopen. Bij navraag blijken er alleen bouwvergunningen en iets over javanen in te
zitten. Wat en welke is een raadsel.

Stadsarchief Amsterdam

Het VOC schip de Rooswijk vergaat één dag na vertrek met M&M (niet die snoepjes,
gewoon man en muis). De administratie van het het schip is onvindbaar (niet
bewaard gebleven?). Toch komen er steeds stukjes informatie boven drijven. Zoals
nieuw bekend geworden opvarenden. Hoe dan..kijk hier. Dus accepteer nooit dat er

geen archieven bekend zijn gebleven. Linksom of rechtsom, vaak is elders
informatie beschikbaar.

Nationaal Archief

Een indrukwekkende fotoreportage over de terugkeer van mensen uit heel Europa
naar Nederland uit de bevrijde gebieden en de kille opvang bij terugkeer. Kijk hier.

Kon.Bib. Delpher

Er zijn inmiddels talloze blogs verschenen, die deels Delpher betreffen en deels
andere zaken zoals ‘Atlassen’. Kijk eens hier of er iets voor je bij zit.

Haags gemeente archief

Er is een nieuwe database met Haagse en Loosduinse gezinskaarten. Altijd
interessant om families compleet te krijgen.

Waterlands Archief

Ruim 48.000 namen toegankelijk gemaakt. In één
keer zijn onlangs tienduizenden namen toegevoegd
aan de database met personen die voorkomen in
onze archieven. Hierdoor is een aanzienlijk deel van
de trouwboeken uit de periode 1581-1811
doorzoekbaar gemaakt!
Afbeelding: trouwboek
Purmerend>>.

Tresoar

Op 4 augustus gaat het nieuwe uiterlijk van WorldCat Discovery live! Discovery is de
landelijke zoekcatalogus waar je meer in kunt vinden dan in de lokale catalogus van
Tresoar.

FamilySearch

In juli zijn er 9 miljoen nieuw geindexeerde familie records, van over de hele wereld,
bij gekomen. Hier van meer dan 1 miljoen voor Nederland. Kijk voor het overzicht
hier.

Kijk maar eens op onze facebook en twitter sites.

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur dan een mailtje aan
secretaris afd.Betuwe

