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Wordt dit dan eindelijk de maand van afschalen van de Corona
restricties? En kunnen we in maart weer aan de (fysieke) bak? In ieder
geval hebben we vooruit lopend daarop voor maart al een lezing in
gepland. Maar dan moet de derde golf wel een sprookje blijven.
Nog even februari in historisch perspectief: De geleerde Sacrobosco
schreef in 1235 dat keizer Augustus een dag van februari zou hebben
afgehaald en toegevoegd aan augustus, opdat deze naar hem

vernoemde maand evenveel dagen zou hebben als de maand juli, die is
vernoemd naar Augustus' voorganger Julius Caesar. De les van deze
aktie: als je eenmaal aan iets begint te knabbelen is het einde zoek. Zo
kom je automatisch aan 28 dagen.

Lezingen

De lezingen, die in het voorjaar 2021 staan gepland, blijven nog even
staan. Maar gezien de ingestelde avondklok en de volle ziekenhuizen,
wordt het doorgaan van de lezing in maart wel wat dubieuzer. Meer
nieuws in de nieuwsbrief van maart.

StamboomCafé

Ook het StamboomCafé willen we in maart weer opstarten. Noteer
vrijdagmiddag 12maart maar in de agenda. Hier geldt hetzelfde als bij de
lezingen.

Bemens (beman/bevrouw) de ondersteuningsgroep van
ons hoofdbestuur

Nog steeds aan het twijfelen – wel of niet doen?-, neem dan contact op
met Jos Taalman, onze voorzitter via voorzitter@ngv.nl. Jos kan meer
vertellen over de openstaande posities.

Nieuwe website NGV afd.Betuwe

We hebben de Linge (hier bij Zoelen) als centrale thema gekozen om de
informatie op deze website af te kaderen. De Bommelerwaard zit er
natuurlijk ook bij, alhoewel we daar geen Linge hebben gevonden.
Vele zaken moeten nog worden ingevuld. Heb je suggesties, doe dat dan
via het menu ‘Contact’. Voor de onderdelen ‘Betuwse stambomen’ en

‘digitaal stamboomcafé’ moet worden ingelogd en vanwege de (lage)
kosten zijn dit aparte modules geworden. Je mag natuurlijk voor beide
hetzelfde wachtwoord gebruiken.
We zijn benieuwd naar jullie reacties.

Nieuws NGV!
Inmiddels zijn er al meer dan 1000 gebruikers
van GensDataPro 3.0. En nu er instructiefilmpjes
beschikbaar zijn zal dat aantal alleen maar
toenemen. Kijk maar hier

Aqua Vitae.

Maja Westhoff , onze redactrice, legt de laatste hand aan de 2021 editie
van Aqua Vitae. Hier kan hij worden gedownload (er staan ook oudere
exemplaren). Wil je liever een e-mail ontvangen met als bijlage de
nieuwe Aqua Vitae, stuur dan even een mailtje aan de secretaris.
Voor het volgende exemplaar hebben we nog verhalen nodig. Kijk eens in
je stamboom naar een speciale of favoriete persoon en maak daar een
kort (of langer) verhaal van. Leuke plaat erbij een we kunnen weer een
heleboel leden een mooi verhaal voor schotelen. Stuur maar op naar de
secretaris of naar Maja Westhoff, zie voor adressen achterin Aqua Vitae.

Nieuws Aldfaer

Versie 9 is nu in beta test en zal dus spoedig verschijnen om 8 op te
volgen. De volgende punten zijn in 9 nieuw:
* Feiten: Internetadressen worden onderstreept weergegeven; klikken
hierop opent deze link in de standaardbrowser.
* Hoofdvenster: Notitie- en bronvelden: internetadressen worden in
blauw weergegeven; Ctrl+klikken hierop opent deze link in de
standaardbrowser.
* Materiaalvenster: Tabblad toegevoegd met niet-gekoppelde bestanden
uit de materiaalmap.
* Sjablonen: Internetadressen in notities, bronvelden en feiten komen als
aanklikbare links in html-rapporten te staan.
Daarnaast zijn er 15 functies toegevoegd en 75 functies verbeterd; ook
zijn er 18 fouten opgelost.

Nieuws van de archieven
Reg.Archief Rivierenland Tiel

Jaarlijks verloop van het bezoek aan de
website van het RAR.
De corona maatregelen zijn nog niet
begonnen of het bezoek schiet omhoog.

RAZU Wijk bij Duurstede
De transcriptie van de gemeenteraads
notulen van Rhenen over de periode 16891693 zijn in januari gepubliceerd. Hiermee is de periode 1556-1693 volledig. Aan de
rest wordt nog gewerkt.

Nijmeegs Archief
De tijdschriften van de Nijmeegse historische vereniging Numaga, zijn binnenkort
in digtale vorm te bekijken. Hier alvast meer informatie.

BHIC Den Bosch
Het leven in Brabant in 10.000 verhalen, althans als er nog een verhaal wordt
toegevoegd.Hier staan ze.

Gelders Archief: Een nieuwe archiefwet

Hier meer informatie over de wet die in dec.2020 naar de Raad van State is
gestuurd voor commentaar.

Nationaal Archief:
23 januari was het de internationale dag van het handschrift. Hier kun je zien wat
het Nat.Archief doet op het gebied van handschriftherkenning.

CBG
Verander je familienaam als je vind dat die niet meer bij je past. Per Kon.Besluit
wordt dat dan gelegaliseerd. Bijvoorbeeld van Pooijer naar Mooijer of van
Crombeen naar Cromeen. Meer informatie en andere verhalen van het CBG .

Stadsarchief Amsterdam
Naast ‘scanning on demand’, gaat men nu ook scannen van veel geraadpleegde
archieven. Welke dan? Kijk hier.
Zijn de dorpen Sloten en Buiksloot nog bekend? In 1921 werd een groot aantal
omliggende gemeenten door
Amsterdam geannexeerd. Sloten was er
daar één van, maar ook
Watergraafsmeer, Nieuwer-Amstel en de
dorpen Nieuwendam, Ransdorp,
Zunderdorp en Buiksloot, ten noorden
van het IJ, vielen er onder. Meer
informatie van het S.A.Amsterdam
Notariële akten bevatten regelmatig
diamantjes, zoals dat van Teuntje
Hartsen, die een schilderij aan haar

dochter Cornelia toe bedeeld. Hierop staan haar grootouders en is gemaakt door
een zekere Rembrandt van Rijn. Meer lezen?

Op Facebook

Wat Delpher in Nederland is, is Elephind.com voor de USA en Australië.
Dus wil je informatie van mogelijk nog levende familieleden of bekenden
in die landen, dan kun je in de kranten zoeken die in die website zijn
opgenomen. Hieronder een deel van hun lijstje:

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

