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Met dank aan het virus dat de maatschappij in stukken splijt, moeten we
als simpele genealogen thuiswerken. En dat zonder de €2/dag die voor
thuiswerkers bedoeld is. Om nog even verder te gaan in deze ironische
denkwereld: Corona is binnenkort voorbij. Nadat de virologen in
opdracht van de politicologen (zie wel het is allemaal gelogen) moesten
overgaan van de landnaam mutaties naar het Griekse alfabet, zijn we
muterend aangekomen bij de vijftiende letter (omikron) van de
vierentwintig. Tussen nr.4 (delta) en nr.15 (omikron) hebben we niets van
die *logen gehoord. Dus op naar nr.24 (omega) en het virus is uitgeblust,

niks meer te muteren, althans niet meer benoemd. En als genealoog
(alweer zo’n loog) weet je, als het onbenoemd is, dan bestaat het niet.
De Spaanse griep (H1N1 virus) woedde 19 maanden en met wat inflatie
verrekent zal Covid-19 toch na zo’n twee jaar wel op zijn retour zijn.
Toch?
Daarom hebben we als bestuur van de afd.Betuwe de aktiviteiten in
januari maar even buiten de lockdown gehouden. Voor februari is weer
een planning opgemaakt. Of het nieuwe landelijke bestuursteam ons dat
toestaat, hopen we binnenkort te vernemen. Zo niet, dan beginnen we
gewoon weer in maart.

Bezoek Lezingen
Het Reg.Archief Rivierenland beschouwt onze lezingen aldaar als niet
mogelijk, dus ook een reden om af te wachten wat ons op 14 januari
gemeld wordt. Omdat we zoveel hebben moeten schrappen, hebben we
besloten ook in mei een lezing te organiseren. Maart, april en mei zijn
nog onder voorbehoud.
De voorlopige planning is
11 feb
Centurial door dhr Fouke Boss
15 mrt
Geschiedenis onderwijs in Tiel door dhr A.W.Reijnen
19 april
Persoonsbewijzen en distributiekaarten door dhr Rutte,
vooraf gegaan door Afd.Vergadering
17 mei
Delpher door mw Sarah d’Huijs van de KB
Het StamboomCafé wordt niet als evenement gezien, maar helaas is ook
dat (nog) niet mogelijk.

StamboomCafé.
De planning is fysieke Cafés op vrijdagmiddag 11/2, 11/3, 8/4, 13/5 en 10/6

Voorlopig kun je met je vragen terecht op ons digitale platform.

Boeken
De reformatie heeft grote invloed op
ons leven in de Noord Nederlanden
gehad en niet alleen hier. Ook de reis
van de Pilgrim Fathers was gebaseerd
op de afkeer van de toenmalige
roomse kerk. Hierover lopen op dit
moment twee tv series, één op de NPO
(in het kielzog van de Mayflower) en
een andere op RTL8 (Saints &
Strangers). Binnenkort verschijnt er
een nieuw boek over de Reformatie in
de Nederlanden van Christine Kooi.

Kennisbank

Vorige nieuwsbrief hebben we jullie gevraagd om op te geven of je
andere leden, die vragen hebben, kan en wil helpen. Om het juiste lid te
selecteren bij de gestelde vraag hebben we als bestuur natuurlijk wat
houvast nodig. Daarom vroegen we om, uit jullie onderzoek, de
familienamen uit de Betuwe en welk programma jullie gebruiken. Zie
onderstaand tabelletje.
Inmiddels hebben we van verschillende leden deze informatie ontvangen
en een lijst van ruim 100 familienamen met soms meerdere leden per
naam. Ook van waar hun Betuwse familie woonde hebben we zo’n 80
plaatsen (ook wat rond de Betuwe), waarbij soms wel drie leden
informatie hadden uit dezelfde plaats.
Het begin is er dus, maar het kan veel completer. We hebben
bijvoorbeeld nog maar een paar verschillende computerprogramma’s,
die bij de gemelde leden in gebruik zijn. Kijk dus nog eens in je
programma en stuur op wat je kwijt wil. De hulp aan andere leden zal

altijd via het bestuur lopen, wij leggen het contact. Je wordt dus niet
direct door de vragensteller benaderd.
Graag onderstaande tabel in een mailtje kopiëren naar de secretaris.
Lidnummer
Naam
Woonplaats
Computerprogramma
Aantal personen in uw
computerprogramma
Welke Betuwse familienamen
Veel kennis van de volgende
plaatsen (of veel personen in
die plaatsen)
Bereid om andere leden te
helpen?

ja/nee

Zo ja: tel.nr.
Zo ja: email adres

Algemene vergadering (AV).

Twee leden van onze afdeling bezochten de ALV van eind november.
Beiden rapporteerden dat de vergadering in zeer goede sfeer is verlopen.
Ook de activiteiten van het nieuwe bestuur laten zien dat de NGV weer
bruist van nieuwe activiteiten en in betrouwbaar (ook financieel)
vaarwater is terecht gekomen. Kijk eens hieronder of je zelf ook een
steentje kan bijdragen.

Nieuws NGV……. SQL-deskundige gevraagd.
Onze vereniging beschikt over een zeer grote en daarmede unieke
collectie aan bidprentjes, familiedrukwerk, familieadvertenties en
boeken op genealogisch en heraldisch gebied. Een deel hiervan is

inmiddels gescand en geïndexeerd. In een volgende stap dienen de scans
en de indexen toegankelijk te worden gemaakt op de nieuwe website van
onze vereniging. Hiervoor lopen al contacten met een bedrijf dat
erfgoedsoftware levert. Voor de conversie naar de nieuwe website is
gedurende 2 maanden op parttimebasis behoefte aan deskundigheid op
SQL-gebied. Mocht u zich hiervoor beschikbaar willen stellen of eerst
hierover nadere informatie wensen, dan graag een berichtje naar
secretaris@ngv.nl

Nog meer Nieuws NGV……Waarheen, waartoe,
wanneer?
Het betekent dat ook de NGV zich van tijd tot tijd moet afvragen of zij
nog voorziet in de wensen en behoeften van haar leden. Het gaat dan om
vragen als: waar staan we nu?;
wat willen we voor vereniging
zijn ? Waar willen we naar toe
groeien? Daarom vragen we u
om over deze vragen na te
denken en in een e-mail vóór 15
januari te reageren.

Afdelingsnieuws

Onze afdeling zit ook dit jaar te wachten op een lid,
die wil gaan fungeren als voorzitter van het bestuur
van onze afdeling. We hebben je echt nu nodig, dus
vrijwilligers kom op, laat je horen.

Aqua Vitae.

Aan de voorjaars editie wordt nu de laatste hand gelegd. Nieuwe
artikelen graag klaar maken voor de najaarseditie. Aanleveren voor 1
augustus. Dus kom op met die leuke vindingen die de coronatijd heeft
opgeleverd.

Zoeken met foto’s
Zoeken met foto’s, dateren of de herkomst achterhalen. Wie, wat en
wanneer (WWW) van foto’s? Eric Hennekam heeft er een mooie
samenvatting van gemaakt in zijn blog. Kijk maar hier.

Zoeken in de archieven
Januari is de maand van de openbaarheidsdagen (zeer geschikt voor
woordspelletjes). Er is weer een jaar voorbij, dus archieven die na
bepaalde tijd mogen worden geopenbaard komen nu in de
openbaarheid. Kijk dus bij uw favoriete archief wat er wanneer publiek is
geworden. Bij het Nationaal Archief was het op 4 januari. Omroep West
heeft er aandacht aan besteed.
Een voorbeeld wat bekend is geworden is over een geheim agent Felix
Ortt, die in 1942 tijdens WO II vanuit Engeland naar Nederland werd
overgezet en gevangen genomen door de Duitsers.

Nieuws van de archieven/bibliotheken/andere
verenigingen.
HisGis

Dit project groeit en groeit. Kijk eens op de site of er ook voor jouw onderzoek
interessante informatie te vinden is.

Haags Archief

Hier zijn ruim 400 dossiers openbaar geworden, uit 96 verschillende archieven.
Meer info.

Utrechts Archief

Op 1 januari 2022 verkorten we de levertijd van aangevraagde scans van vijf naar
drie weken. Ook kunt u voortaan elke week aanvragen doen, in plaats van per twee
weken. Om dit mogelijk te maken, leveren we voortaan alleen nog materiaal van
100 jaar en ouder. Door deze termijn te verschuiven, is er minder handmatige
controle nodig op auteursrecht en persoonsgegevens.

Nijmeegs Archief

Het overzicht van de 265 archiefstukken die per 1 januari 2022 openbaar worden
vindt u in de Lijst van bestanddelen openbaar per 01-01-2022 (pdf, 1 Mb). U kunt
de dossiers inzien in onze studiezaal, voorlopig wel onder de voorwaarde dat het
alleen is voor uw werk van belang is en alleen op afspraak.

BHIC Den Bosch

Opvallende voorouders maken je stamboom echt interessant. En als dat geen
adellijke voorouders, met wapen en kasteel, betreft ben je misschien net zo blij met
een schavuit in de familie. Kijk een hier of er in Brabant ééntje veroordeelt is.

Stadsarchief Rotterdam

De traditie om elkaar geluk te wensen met het nieuwe jaar maakt sinds een ver
verleden onderdeel uit van de gebruiken rond het uitluiden van de donkerste dagen
van het jaar. Deze wijze van gelukwensen, aangeboden in de vorm van zang,
ontaardde tegen het einde van de Middeleeuwen in bedelarij om een
nieuwjaarsgift. Toen de overheid dit verbood ging men gedrukte nieuwjaarswensen
verkopen die gezongen of opgezegd konden worden. Later bleef ook het opzeggen
achterwege en bood men alleen de gedrukte wens aan die gaandeweg de tijd
steeds bondiger werd om te eindigen met een kaartje waarop bijvoorbeeld alleen
staat ‘de bezorger van uw krant wenst u een gelukkig nieuwjaar’.

Kon.Bib. Delpher

We hebben ruim 250.000 nieuwe kranten aan Delpher toegevoegd. Het gaat om
107 titels, waaronder 17e-eeuwse kranten, kranten uit de Franse tijd, kranten van
Belgische vluchtelingen en lokale Nederlandse kranten uit de 19e en 20e eeuw.

DNA

Likken aan postzegels (in het verleden) kan nog voor verrassingen in de toekomst
zorgen. Zwitserse forensische genetici analyseerden DNA wat ze van de achterkant
van postzegels uit de tijd van WO I haalden.

Blogs

Claire Weeda van de Universiteit in Leiden heeft in haar blog een artikel (helaas in
Engels) gemaakt over gestraften in Brabant in de Middeleeuwen veroordeeld
werden tot werken op de galeien die kruisvaarders op de Middelandse Zee
vervoerden naar het huidige Turkije. Andere bijdragen hier.

17 dec 1724: de dominee van Lienden preekt in Kesteren "Het was doemaels fel
kout door den nooroostenwind die ick tegen had en 's anderdaegs door de groote
sneeu uijt den zuijtweste die mij in 't aengesigt vloog soo dat dat prediken mij geen
plaijsier was" . Deze informatie werd gevonden op onze twitterpagina.
Ook op onze facebookpagina is vaak interessant nieuws te vinden.

Kijk daarom maar eens op onze afdelingssite en facebook en twitter
sites.

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

