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Het is sowieso de lente maand, het nieuwe frisse begin van een komend
bloeiend, groeiend jaar. Met het éénjarig jubileum van de Covid/Corona
uitbraak in Nederland achter ons, in ieder geval een jaar waarin het beter
(hopelijk) moet gaan. Nog even een spuit halen en we kunnen weer los
(met een bijpassend paspoort?).De nieuwe samenleving zal anders
worden dan die voor Corona (zegt men), dus hopelijk dan weer een groei
van het aantal leden van onze vereniging. Niet zoals Mark en Hugo drie
weken vooruit zien, maar gewoon een stip op de horizon: op naar 10.000

leden. Moet kunnen toch? Straks weer een fijne website, lezingen,
cursussen en lekker weer in een archief duiken.
Benieuwd hoe de wereld er in april uitziet, in ieder geval is iedereen weer
geknipt en geschoren in de goede zin van het woord. Over die haardracht
door de tijd, kun je hier meer lezen en hier

StamboomCafé

WILLEN opstarten is in de Covid praktijk wat anders dan GAAN
opstarten. Mark en Hugo liggen nog even dwars, dus helaas moeten we
ons in maart ook nog behelpen met het digitale platform. Hopelijk
kunnen we elkaar in april weer ontmoeten op vrijdagmiddag 9 april in het
RAR.

Lezingen

Het is niet anders dan met het StamboomCafé, ook hier moeten we weer
even op een houtje bijten. De lezing van Paul Wellens over de Februari
staking van 1941 gaan we verschuiven naar het najaar (ijs en weder
dienende).
In de nieuwsbrief van april verwacht ik dat we over stamboomcafé en
lezing (met ALV) kunnen melden dat die gewoon doorgaan. Er wordt
tenslotte volop gevaccineerd en dat moet toch een keer zijn effect 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
hem een gedcom met de informatie van de families in dit gebied. Een
generatie er voor of erna die buiten dit gebied zitten is geen probleem.
Dat weten anderen die dit zien, ook waar ze verder moeten zoeken.

Nieuws NGV!
Één van de secties van ngvnieuws.nl is ‘Genealogie’. Hier verschijnen ook

de nieuw verschenen afdelingsblaadjes. D.w.z. alleen de inhoudsopgave.
Als daar een artikel in staat wat vragen oproept, dan kan onze secretaris
daar waarschijnlijk wel een antwoord opgeven, of anders een mailadres

leveren waar meer informatie te verkrijgen is. Bij lezingen konden deze
blaadjes worden ingezien, voorlopig lukt dat echter nog niet.

Aqua Vitae.

Op onze afdelingswebsite zijn alle uitgaven vanaf 2016 digitaal in te zien
en te downloaden, waaronder bijvoorbeeld die over de Burense famile
‘De Kruijff’. Maar ook de meest recente 2021-1.
Heb je een interessant verhaal(tje) voor andere leden, of een Betuwse
familie van ettelijke generaties, aarzel dan niet daarvan een verhaal te
maken. Onze redactrice Maja Westhoff (nu ook betrokken bij de ngv
website) zit daarop te wachten. Stuur nu op en de kans is groot die in de
volgende editie terug te vinden.
De laatste editie is te downloaden, maar omdat slechts ca 15
personen dat tot nu toe hebben gedaan, sturen we dit exemplaar
hierbij als pdf.

Nieuws van de archieven
Reg.Archief Rivierenland Tiel

Voor verhalen uit de Betuwe in het project ‘Toen en Toekomst’ is men op zoek naar
mensen die kunnen en willen vertellen hoe het leven er in de Betuwe vroeger
uitzag. Meer info hier.
Het project ‘Waarvan Akte!’ loopt nog steeds bij ‘Vele Handen’. Er zijn inmiddels al
17.000 scans ingevoerd, maar meer vrijwilligers zijn welkom. Kijk maar hier.

Utrechts Archief
Hier wordt de open beeldcollectie bulksgewijs overgezet naar ‘Wikimedia
Commens’. Momenteel zijn de historische kaartencollectie én de prentencollectie
aan de beurt. Op deze manier is deze open beeldcollectie straks nog veel beter
vindbaar en bruikbaar. Benieuwd? Bekijk onze historische kaartencollectie op
Wikimedia Commons.

Nijmeegs Archief
Hier is men bezig met een onderzoek naar oorlogsslachtoffers uit het Gelders
voetbal en het archiveren van de coronacrisis in Nijmegen. Link

Gorkums Archief
Hier archiveren ze zelfs hun nieuws, kijk maar
op het plaatje ove
r de gesloten studiezaal. Het volgende
nieuws item is van 2013.

BHIC Den Bosch
Een overzicht van de nieuwe bronnen die sinds februari 2021 online zijn gezet zijn
hier te vinden.

Nationaal Archief:
Heeft eerder de VOC testamenten ontsloten, met enkel de naam van de
(mannelijke) testateur. Met het project ‘Unsilencing the VOC Testaments’ komen nu
ook andere namen bovendrijven en bijvoorbeeld slaven. In het Nederlands heet het
project: Vrouwen en tot slaafgemaakten VOC niet langer stille getuigen. Engels
bekt natuurlijk veel beter. De verdere tekst is hier te lezen. Meer info hier.

Haags Archief
Het project om 500.000 Haagse
gezinskaarten toegankelijk te
maken is in 10 ipv 24 maande al
afgerond. Ook hier heeft ‘Vele
Handen’ hand en spandiensten
geleverd.

CBG
Het laatste nieuws vanuit het CBG is te vinden in de nieuwsbrief. Hierin komen
onderwerpen als geportretteerde politici, rode en blauwe boekje (Adelsboek en
Patriciaat), familiewapens, passagierlijsten HAL en Nederlandse lezingen bij het
laatste online event: Rootstech.

Stadsarchief Amsterdam
Dit archief heeft bij ‘Vele Handen’ een project ‘Vreemdelingenkaarten’. Om dit
project meer inhoud te geven is er een video voor gemaakt. Die kan hier worden
bekeken.

Op Facebook

Op onze facebookpagina ‘NGV afdeling Betuwe’ staan twee verwijzingen
naar pagina’s die voor onze leden interessant kunnen zijn: Genealogie en
Historie voor Gelderland’ en ‘Genealogie Betuwe’. Neem dus eens een
kijkje.

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

