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Juli is weer in het land. Het is de maand dat het Koninkrijk Holland door
keizer Napoleon bij het Franse keizerrijk werd ingelijfd. Het gevolg
daarvan was dat in ‘departement Holland’ de Franse wetgeving van
kracht werd, inclusief de dienstplichtwet. En de Burgerlijke Stand, die
nodig was om die dienstplichtwet uit te kunnen voeren. Op zich best een
goede zaak, genealogisch gezien. Jaren daarvoor, in 1581, werd op 26 juli
het Plakkaat van Verlatinge (ook wel ‘Acte van Verlatinghe’), ondertekend
in Den Haag. Onze onafhankelijkheidsverklaring van de Spaanse koning
dus. En als je daarna je onafhankelijkheid hebt bevochten en welvarend

wordt, dan worden de buren jaloers. Dus eerst knokken geblazen en dan
weer vriendjes worden. Op 31 juli 1667 wordt dan de vrede van Breda
gesloten tussen de nieuwe Republiek en Engeland, Frankrijk en
Denemarken. Met als consequentie: Nieuw Amsterdam (later New York)
zijn we kwijt en Suriname hebben we gekregen.

StamboomCafé.
WILLEN opstarten is in de Covid praktijk wat anders dan GAAN
opstarten. Mark en Hugo gingen ‘dansen met Jansen’, maar dat viel
verkeerd, dus blijven we ons deze zomer nog behelpen met het digitale
platform. De verwachting is dat we elkaar na de zomer weer ontmoeten,
te beginnen op vrijdagmiddag 10 september in het RAR.

Lezingen.
Het is niet anders dan met het StamboomCafé, ook hier hebben we lang
op een houtje moeten bijten. Met de lezing van Peter Spies over zijn
nieuwe boek Dirck Vijgh, willen we het najaar op 21 september openen.
In de nieuwsbrief van augustus willen we over stamboomcafé en lezingen
(in nov. met ALV) kunnen melden dat die gewoon doorgaan. Er wordt
tenslotte volop gevaccineerd en dat lijkt zijn effect te gaan opleveren,
toch? Of gaat mutatie D, E of F (alleen de laatste twee kennen we nog
niet) het najaar weer verknallen.

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!
De website van de NGV is weer een stap verder. Kijk maar op ngv.nl

Aqua Vitae.
Ons afdelingsblad is VOOR de leden van onze afdeling, maar ook DOOR
die leden, en als DOOR niets levert, dan is er VOOR niets te lezen. Op dit
moment is er nog slechts één artikel voor het volgende nummer
(september) beschikbaar.
DUS KOM OP LEDEN: het artikel wat je aan het maken bent – groot of
klein – is natuurlijk bijna klaar. Maak het af en mail het naar onze Maja
Westhoff, 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

Ze hebben de afgelopen weken gewerkt aan een 'opfrisbeurt' van de website.
Hierbij is gekeken naar andere archiefsites en zich verplaatst in wat de verschillende
groepen bezoekers verwachten van zo’n website.

Gelders Archief

Sinds kort behoort het archief
van Huis Ammerzoden (of te wel
kasteel Ammersoyen) tot de
‘gelukkige’ archieven die via de
gratis service van scannen-opverzoek toegankelijk zijn. Het
kasteel in de Bommelerwaard
kende een ongelukkige, of beter
gezegd dramatische,
geschiedenis.

Utrechts Archief

Ook Utrecht wil meedoen met de verbinding tussen slavernij en stadXX (vul maar in
voor XX de naam van de stad). Op 30juni heeft burgemeester Sharon Dijksma het
boek ‘Slavernij en de stad Utrecht’ in ontvangst genomen. De boekpresentatie en
de lezing zijn hier te zien.
Onderzoeker Joyce Pennings, archivaris bij het Utr.Archief deed het onderzoek en
dat wordt getoond in deze film.

Nijmeegs Archief

Onlangs zijn er verbeteringen doorgevoerd aan de digitale studiezaal. Kijk hier.

BHIC Den Bosch
zet index doodsbriefjes online. Op zoek naar de Swiebertjes in de
doodsbriefjes. “Of mensen geëvacueerd zijn, of een zwervend bestaan hebben geleid,
maar ook belangrijke ontwikkelingen binnen de medische stand: je ziet zoveel méér terug
in doodsbriefjes dan enkel de oorzaak van overlijden ”

Stadsarchief Rotterdam

De passagierslijsten van de HAL 1920-1940 zijn te bekijken (ook bij WieWasWie)

Stadsarchief Amsterdam

Het boek ‘De slavernij in oost en west’ n.a.v. het onderzoek naar de Amsterdamse
betrokkenheid bij slavernij en slavenhandel is gratis te downloaden.
Hoe we er bij komen mag Joost weten, maar huwelijken van gelijk geslacht zijn niet
van vandaag of
gisteren. Op de
themasite: het
verhaal van de 20jarige Barbara, die in
1632 als soldaat
Willem Adriaens in de
Nieuwe Kerk trouwde
met de
nietsvermoedende
Hilletje Jans.

Nationaal Archief

Blijkbaar is het bezoek bij het NA gecompliceerd, want NA heeft er een speciale
pagina aan gewijd. Dus voor naar het NA te gaan verdiend het blijkbaar aandacht
om je hier op voor te bereiden door deze pagina uitgebreid te bekijken.

Kon.Bib. Delpher

Momenteel vindt u hier ruim 900.000 boeken, ruim 1,7 miljoen kranten, 10 miljoen
tijdschriftpagina’s en 1,5 miljoen radiobulletins en dat aanbod zal de komende jaren
blijven groeien omdat er steeds meer gedigitaliseerd wordt

Waterlands Archief

Hier is een applicatie ontwikkeld
die een verschuifbare ‘overlay’
geeft tussen een oude kaart en
een recente. De markeerpunten
zijn dan steeds zichtbaar op
beide kaarten. Een perfecte
‘tool’ om de vroegere locatie
terug te vinden in de huidige tijd.

FamilysSearch

Library Lookup Service bij FS: het opvragen van akten die vanuit NL niet
beschikbaar zijn. Goed nieuws voor degenen die niet in staat zijn of niet in de
gelegenheid verkeren om één van de Family History Centers of de Family History
Library in Salt Lake City te bezoeken. Vanaf nu kan je via een zogenaamd
verzoekformulier scans aanvragen van specifieke akten, documenten en zelfs
pagina's uit boeken, die door een van de medewerkers aan jou worden
toegezonden.

Op Facebook
Op onze facebookpagina
‘NGV afdeling Betuwe’ staat
een bericht hoe je kan zoeken
in bestaande transcripties. Dit
bericht bereikte reeds 113
mensen.
Inmiddels volgen 388 mensen
onze facebook pagina, een
goede reden om dit ook te
gaan doen.

Kijk maar eens op onze facebook en twitter sites.

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur dan een mailtje aan
secretaris-BET@ngv.nl

