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Oktober 
Is de maand van de feestdag van Sint 
Franciscus (van Assisi), of te wel 
(Wereld)Dierendag.  
 
Eerste dierendag (bron Wikipedia) 
Ilse Winter uit Brno in Tsjechië schreef in mei 
1927 een brief aan Margaret Ford in Londen, 
waarin ze voorstelde om één dag per jaar 
speciaal aan de dieren te denken. Ford was 
voorzitster van de wereldvereniging van de 

Franciscus van Assisi predikt tot de 

vogels, fresco door Giotto (1266-1337). 

Sint-Franciscusbasiliek (Assisi). 



dierenbescherming. Zij vond het een prachtig idee en de beide dames 
kwamen overeen dat de feestdag, waarop de Katholieke Kerk Franciscus 
herdenkt, een goede datum voor zo'n dierendag zou zijn[bron?]. Tijdens 
een internationaal congres van verenigingen voor de bescherming van 
dieren in mei 1929 in Wenen waar R. Spurrier, secretaris van de "National 
Council for Animal Welfare" de belangrijkste pleiter voor deze dag was, 
werd 4 oktober uitgeroepen tot Werelddierendag. Dit werd toen al in 
enkele steden gevierd in Amerika, Engeland, Duitsland, Oostenrijk, 
Australië en Indië. De eerste officiële dierendag in Nederland was op 4 
oktober 1930.[1] In Nederland werden er op die dag beschouwende 
artikelen geplaatst in kranten over de verhoudingen tussen mens en dier.  
Maar….hoe zit het nu met de stambomen van mensen met dierennamen. 
Zoals de familie ‘de Haan’ (3.000  personen) of de familie ‘de Wolf’(3.700 
personen), ‘Vos’(30.000 personen), ‘de Leeuw’(700personen). Zeldzamer: 
‘van der Paard’(50 personen), ‘de Koe’ (31 personen), ‘de Hond’ (16 
personen). Zouden die families ook allemaal 4 oktober als feestdag 
gebruiken? 
 
De aantallen personen komen uit de ‘Nederlandse Famillienamenbank bij het CBG in het jaar 2007. 
En wil je de betekenis van de voornamen weten: kijk dan eens op ‘namenindex.nl’. 
 
 

 
Lezing sept/oktober 
In september hebben we de eerste 
lezing in Coronatijd gerealiseerd. De 
commentaren van de bezoekers waren 
lovend over de organisatie en de inhoud 
van de lezing.  
Alois van Doornmalen gaf een perfect 
inzicht hoe hij zijn Herlaar stamboom in 
de Middeleeuwen bij elkaar heeft 
gezocht en waar de voetangels en 
klemmen liggen. Vooral het nog eens 

https://nl.wikipedia.org/wiki/4_oktober


lezen en elders zoeken naar bevestiging en weer herlezen of de conclusie 
nog geldig is, was de basis van zijn jarenlang onderzoek en basis van zijn 
wetenschappelijke promotie tot doctor in de Geesteswetenschappen, 
Middeleeuwse Geschiedenis. Zijn dissertatie is als boek in de boekhandel 
te koop als ‘De Herlaars in het Midden-Nederlands rivierengebied (ca. 
1075-ca. 1400)’ 
Op 20 oktober hopen we de volgende lezing te kunnen presenteren. 
Zoals in Aqua Vitae vermeld, zal Paul Welling dan vertellen over de 
‘Februari staking in Amsterdam in 1941’. Meer informatie in Aqua Vitae 
en bij de Agenda in de ledenservice: https://ngvledenservice.nl/. Mocht 
die niet onmiddellijk openen, klik dan in de menubalk van de webbrowser 
op vernieuwen en klik dan rechtsboven op het menu (die drie streepjes 
boven elkaar) 

 

StamboomCafé 

In september hebben we besloten het StamboomCafé niet door te laten 
gaan omdat we over onvoldoende bemensing beschikten. Nu we wat 
ervaring hebben opgebouwd in Coronatijd, verwachten we in oktober 
wel een team beschikbaar te hebben. Volgende week 9 oktober, 
vrijdagmiddag van twee tot vier in het RAR zijn er ervaren leden van onze 
afdeling aanwezig om starters te helpen en met onderzoekers te 
overleggen hoe verder te komen. Hulde aan deze organisatoren. 
Wilt/durft  je niet te komen, maar heeft je toch een vraag, stuur deze naar 
secretaris-BET@ngv.nl, dan zorg ik dat er contact met je wordt 
opgenomen. Dat geldt natuurlijk ook voor je buurman/vrouw, met wie je 
je onderzoekgegevens bespreekt. 

 

Bestuurder/ster Hoofdbestuur gezocht! 

Bij het Hoofdbestuur zijn een aantal stoelen nog niet bezet. Heeft u tijd 
en wilt u het zittend, maar geslonken, hoofdbestuur een handje komen 
helpen, aarzel dan niet en neem contact op met Jos Taalman, onze 
voorzitter via voorzitter@ngv.nl  Jos zit op je melding te wachten, laat 
hem niet te lang in de kou zitten. 

https://ngvledenservice.nl/
mailto:secretaris-BET@ngv.nl
mailto:voorzitter@ngv.nl


 

Nieuwe website NGV 

Op dit moment is er niets nieuws te melden over verdere aanpassingen 
van de nieuwe NGV website. Wel weten we dat de volgende stap is dat er 
aan de afdelingen eigen pagina’s beschikbaar worden gesteld. 
Graag vernemen we van onze leden wat zij graag in die eigen Betuwe 
pagina’s zouden willen zien opgenomen. Kom dus maar met jullie vragen 
en suggesties naar secretaris-BET@ngv.nl. We kunnen dan alvast ons 
voorbereiden op wat komen gaat en misschien al zaken klaarzetten. 
TOT HOORS. 
 

 

NieuwNieuwsNGV! 

Wie de site ngvnieuws.nl volgt weet datGensDataPro versie 3  beschik-
baar is gekomen. Net als een overzicht van de verschillen tussen 2.9 en 3. 
Inmiddels is er ook een demoversie van GDP3 beschikbaar.  
Kijk dus regelmatig op onze algemene NGV nieuwssite voor deze en 
andere nieuwsberichten, zoals bijvoorbeeld dat Familysearch inmiddels 
net zoveel namen in hun bestand hebben als er nu mensen op aarde 
wonen (ca 8 miljard). 
 

 

 
Aqua Vitae kopij. 

 Maja Westhoff , onze redactrice, heeft weer een keurige AV in elkaar 
gezet en jullie hebben die digitaal toe gestuurd gekregen. Dat betekent 
dat we hopen dat we van jullie, onze leden, voor het volgende nummer 
weer leuke, interessante kopij ontvangen. Dus wat prikkelt wat je 
gelezen of onderzocht hebt en wanneer zet je dat op papier om het te 
delen met anderen. Of heb je wat te melden over het laatste nummer 
laat het ons dan weten, dan kunnen we daar ons voordeel mee doen. Uit 
eindelijk doen we het voor elkaar, de anderen doen het dus ook voor jou. 

mailto:secretaris-BET@ngv.nl


Ik hoor graag van jullie over wat je bezig hield/houdt. Stuur maar naar 
secretaris-Bet@ngv.nl 
Niet langer wachten nu, we horen graag wat er leeft onder onze leden. 

 

 

Agenda 
* De Limburgse Dag voor Familiegeschiedenis in het RHCL in Maastricht 
is afgelast. 
* CBG organiseert op 27 okt een gratis webinar ‘Je Indische stamboom’ 
* RTL toont een andere genealogie tak: zoeken naar erfgenamen. Elke 
dinsdagavond op RTL4. Leuke tv, goed vermaak, fijn voor RTL, maar ook 
hier geldt: geloof niks van wat je ziet en slechts de helft van wat je hoort 
(zie onze Aqua Vitae). Ruben zoekt niks uit, dat doet CBG. Ruben verrast 
mensen, maar de gevolgen van een som geld voor iemand met een 
uitkering worden niet getoond. 
* Op 8 oktober is er weer de ‘maandelijkse online talkshow’ van de 
Academie voor Genealogie van John Boeren. 
* HCC!genealogie houdt bijeenkomsten in oktober 
* Geneanet: Van 28 September tot 4 Oktober 2020 is de Geneanet 
Digitale Bibliotheek gratis toegankelijk voor iedereen 
* En vergeet onze eigen NGVagenda natuurlijk niet. 
 

 
Nieuws van de archieven 
 
BHIC: opening en scannen op verzoek 
Vanaf 1 juli gaat BHIC vier in plaats van drie dagen per week scannen op verzoek en gaat 

de studiezaal (bezoek op afspraak) ook van drie naar vier dagen open. 
 

https://cbg.nl/actueel/
https://academievoorgenealogie.nl/talkshows/
https://genealogie.hcc.nl/
https://nl.geneanet.org/bibliotheek
https://ngvledenservice.nl/evenementen/lijst/?tribe-bar-date=2020-11-01


Reg.Archief Tiel: 1000ste stuk vertaald. 
Annemarie Heevel is een 

van de zeer gewaardeerde 

vrijwilligers bij het RAR en 

heeft inmiddels het  

duizendste stuk aan haar 

account toegevoegd. Dit 

was het oudste 

resolutieboek van de stad 

Asperen. Binnenkort is dat 

stuk dus ook leesbaar voor 

mensen die geen oudschrift 

kunnen ontcijferen op de 

site van het RAR en op de 

landelijke charterbank. 
 
Ook van het RAR: Paulien Cornelisse (duikt in de Betuwse kersen) is 'onze' artiest voor 

het Erfgoed Festival 2020. Onze collectie en die van het Flipje- en Streekmuseum Tiel 

inspireren haar tot kunst rondom het thema Oost-West.  Op zondag 25 oktober van 12.00 

tot 12.30 uur wordt het resultaat van haar verblijf onthuld op www.erfgoedfestival.nl en op 

de facebookpagina van het Erfgoedfestival. Aansluitend kun je chatten met Paulien.  
 

Regionaal Archief Nijmegen: Besloten testamenten (1634-1810) te doorzoeken. We 

hebben weer een mooie bron kunnen toevoegen aan onze Digitale Studiezaal. De besloten 

testamenten (1634-1810) zijn vanaf nu online te doorzoeken op naam en zijn 

gedigitaliseerd. Het gaat om 325 charters met daaraan gekoppeld een veelvoud aan 

persoonsnamen en scans. 

 

BHIC: Geheim register met ex-gevangenen eind 19de eeuw online bij BHIC . Over de 

Mokumse Grietje met de lange vingers en andere draaideurcriminelen. 

 

Stadsarchief Amsterdam: Vreemdelingenkaarten. Dankzij steun van het 

Mondriaanfonds kan het Stadsarchief in samenwerking met het netwerk Oorlogsbronnen de 

kwart miljoen Vreemdelingenkaarten in het Amsterdamse Politiearchief digitaliseren, 

doorzoekbaar maken en online beschikbaar stellen. De aanleiding is de viering van 75 jaar 

vrijheid: de Vreemdelingenkaarten vormen een belangrijke bron over de Tweede 

Wereldoorlog. 

Vervolg Famillement Thuis: op 29 oktober vertelt Harmen Snel over immigranten in het 

Amsterdamse verleden.  

 

http://www.erfgoedfestival.nl/
http://www.facebook.com/erfgoedfestival
https://regionaalarchiefnijmegen.nl/actueel/11-nieuws/272-besloten-testamenten-1634-1810-te-doorzoeken


Aanbeveling 
Onze spreker van september (Alois van Doornmalen) kwam met de 

suggestie om dit boek te lezen, waarmee een beter inzicht wordt 

verkregen in het ridderleven van de middeleeuwen. Peter van Boheemen 

(onze voorzitter) nam die uitdaging aan en komt met de conclusie dat het 

een 'pageturner' is. Of te wel, bedenk dat als je er aan begint, het 

verdraait moeilijk wordt om het boek weg te leggen. Maar dat is in 

coronatijd natuurlijk alleen maar een 

voordeel. 

 

Samenvatting 

Rond 1372 kwam op het luisterrijke 

kasteel Santpoort Jan van Brederode 

ter wereld in de meest gezegende 

omstandigheden. Een kleine veertig 

jaar later sneuvelde hij roemloos, als 

ridderlijke huurling, in de fameuze 

Slag bij Azincourt. Nobel streven 

reconstrueert, als een historische 

detective, de loop van dit bizarre leven 

tot in verbluffende details. 

 

Hoe Jan tot tweemaal toe met een gigantisch Hollands leger de 

Zuiderzee overstak voor oorlog tegen Friesland. Hoe hij naar Ierland 

reisde om in een onderaardse grot het helse vagevuur van Sint Patricius 

te voelen. Zijn jaren in het klooster, waarin hij een sprankelende 

Middelnederlandse tekst schreef. Zijn pogingen om de gigantische 

erfenis van zijn echtgenote te verwerven, en hoe hij daarvoor zelfs deze 

Johanna uit haar eigen klooster ontvoerde... En hoe zijn naam door heel 

Europa roemrucht zou worden: tot in Parijs, waar men college gaf over 

zijn geval, en tot aan de Engelse koning Henry V. 



 

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 

mailto:secretaris-BET@ngv.nl
https://twitter.com/NGV_BET
https://www.facebook.com/NGV-Afdeling-Betuwe-146698662186948/

