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De derde dinsdag (21) in september is het Prinsjesdag in Den Haag. De
regering laat de koning haar plannen voor de komende 12 maanden
presenteren. Even later komt de minister van financiën een koffer vol
financiële gevolgen afgeven in de Tweede Kamer. Maar er is geen echte
regering en de afgelopen paar jaar is er massaal met geld gestrooid. Ziet
u de parallel met onze NGV?
Bij de NGV was er een bediscussieerde ‘regering’ (inmiddels rechtsgeldig
verklaard) en is er de afgelopen jaren massaal met geld gestrooid (door
de vorige ‘regering’). Wij hopen dat ons nieuwe hoofdbestuur na 11

september met een financiëel doorwrocht plan komt voor het lopende en
komende jaar.
Wat september verder betreft:
Op de 8e begon het beleg van
Woerden en dat duurde tot 10
september een jaar later in
1575. De Spanjaarden hadden
eerst Oudewater veroverd en
geplunderd. Schoonhoven zette
de poorten daarna open om een
plundering te voorkomen en
Woerden was toen aan de
beurt. Dankzij Spaanse muiterij in Vlaanderen werd het beleg afgebroken
en ontsprong Woerden dus de dans. Hierbij een tekening van het beleg.
Op 20 september 1839 rijdt de eerste trein in Nederland van Amsterdam
naar Haarlem.
En op 24 september 1664 capituleert Peter Stuyvesant en draagt Nieuw
Amsterdam over aan de Engelsen.

Nieuwe voorzitter.

Met het installeren van een nieuw hoofdbestuur
heeft onze afdeling zijn voorzitter verloren. We
zoeken dus een nieuwe. Ben jij degene die ons
bestuur gaat leiden? Stuur dan een berichtje aan
onze secretaris. Wacht niet langer, doe het nu,
we hebben je nodig!

StamboomCafé.
Tien september is het weer gaan gebeuren, we zijn weer ‘live’ gegaan
met onze hulp aan beginnende en gevorderde genealogen. Maar
tussendoor kun je met je vragen terecht op ons digitale platform. Het
Regionaal Archief Rivierenland is elke tweede vrijdagmiddag van de
maand van twee tot vier de ‘place to be’.

Lezingen.
Met de lezing van Peter Spies over zijn nieuwe boek Dirck Vijgh, willen
we het najaar op 21 september openen. In de maand daarop vertelt Paul
Welling over de Februaristaking tijdens WO II, die het eerste massale
protest tegen de Duitse bezetting zichtbaar maakte. En over de gevolgen
van dat protest. Dan hopen we in november weer een ALV te
organiseren, gevolgd door een lezing van Fouke Boss over zijn Centurial,
een op bewijs gebaseerd genealogieprogramma. Meer informatie over
de lezingen in de eerste editie van 2021 van Aqua Vitae.

De website NGV afd.Betuwe
De nieuwe website groeit, dat zie je als je op de link hebt geklikt. De
cijfers 1 en 6 achter
nl/ wijzen naar de
zestiende versie en
inmiddels is onze
webmaster alweer
een stap verder. Heb
je suggesties voor
verbeteringen of
voor de inhoud, stuur
dan even een mailtje
via het contact
menu.

Nieuws NGV!
Afgelopen zaterdag is er een AV (algemene vergadering) in Bunnik
geweest. In verband met de nog steeds geldende 1,5m afstand was het
niet mogelijk andere leden toe te laten dan de afgevaardigden van de
afdelingen. Binnenkort meer informatie uit die vergadering.
Afgelopen maandag was er een kort geding over de verharde
standpunten van het nieuwe bestuur en het voormalige Hoofd IT. De
uitspraak van de rechter samengevat:
• Het voormalig Hoofd-IT is op 7 juli 2021 afgetreden als lid van het
Hoofdbestuur.
• De Algemene Vergadering van 10 juli 2021 was rechtsgeldig.
• Het huidige Hoofdbestuur is het rechtsgeldige bestuur van de NGV.
• De ontheffing uit de functie van lid van het ICT-team van het
voormalig Hoofd-IT per 6 augustus 2021 was rechtsgeldig.

Aqua Vitae.
De nieuwe editie is zo goed als klaar en zal binnenkort beschikbaar
komen voor onze leden. Maar in december willen we de volgende editie
laten verschijnen en onze redactrice hoopt op nieuwe artikelen. Denk
even over een verhaal van bijvoorbeeld je Betuwse voorouders of het
huis waarin ze woonden. Maar laat vooral anderen kennis maken met
jouw verleden.

Nieuws van de archieven
Reg.Archief Rivierenland Tiel

Familieboek Hasselman is online. Het prachtige familieboek van de familie
Hasselman geeft een mooie, bijna intieme inkijk in het leven van een Nederlandse
familie op Java in de 19e eeuw.

De zomervakantie is voorbij en daar zijn ze weer: files. Vervelend, maar vroeger was
het helaas niet veel beter. Je was in het rivierengebied grotendeels afhankelijk van
de veerponten. Ella vertelt meer hierover en over de aanleg van de A15 en
knooppunt Deil.

Gelders Archief

Bekijk uw archiefstuk digitaal, vraag scans bij ons aan!
Wist u dat er bij ons veel meer digitaal is in te zien dan u denkt?
U kunt archiefstukken uit onze collectie gratis door ons laten scannen. Vervolgens
kunt u ze op onze website belijken en is een bezoek naar de studiezaal niet meer
nodig.

Utrechts Archief

Er zijn gevangenisregisters (1900-1920) gedigitaliseerd en geïndexeerd. Nu moeten
de ingevoerde gegevens nog gecontroleerd worden. Voor die controle worden
vrijwilligers gevraagd. Heb je interesse, meldt je dan aan.

Nijmeegs Archief

In de kluis van het Nijmeegs Archief ligt
normaal de Gelderse Kroniek van
Willem van Berchen. Als onderdeel van
een expositie in Huis Bergh te ‘sHeerenberg is deze nu te zien. Lees
hier meer.
In gedigitaliseerde vorm is de kroniek
beschikbaar in de digitale studiezaal.

Radboud Universiteit

Op 14 september start een groot
citizen science project waarin historici
samen met vrijwilligers de gehele
Surinaamse bevolking tussen 1830 en 1950 in kaart gaan brengen. De historici
willen zo meer inzicht krijgen in de doorwerking van de slavernij en de koloniale tijd
in de Surinaamse samenleving. Het project bouwt voort op de reeds online
beschikbaar gemaakte Surinaamse slavenregisters. Ook nu zal het resultaat weer
online gepubliceerd worden voor een breed publiek. Het project is een
samenwerking tussen historici van de Radboud Universiteit, de Anton de Kom
Universiteit van Suriname en de Nationale Archieven van Suriname en Nederland.

BHIC Den Bosch

Het bevolkingsregister van de gemeente Boxtel is nu online.
Het oude archief van het Sint-Catharinagasthuis (1291-1965) in Grave, is vrijwel
volledig bewaard gebleven en is in Nederland uniek in zijn soort. Het grote belang
hiervan was voor de beheerder, Stichting Erfgoed Maaszicht Grave, en het BHIC in
’s-Hertogenbosch reden om de handen ineen te slaan en het volledige archief
materieel te laten verzorgen en te laten digitaliseren. Daardoor komt het archief
met ruim 200.000 pagina’s en zo’n 2000 perkamenten charters (vaak met zegels) nu
online. Een rijke bron voor alle geïnteresseerden ten behoeve van studie,
wetenschap en persoonlijke belangstelling.

Stadsarchief Amsterdam

De archieven van de drie oudste gasthuizen van Amsterdam, het Oude Gasthuis,
het St. Pietersgasthuis en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis horen, samen met de
archieven van twee nonnenkloosters, tot de oudste archieven die het Stadsarchief
beheert.Het oudste document in het archief van de Gasthuizen dateert uit 1330.

CBG

Om een vliegende start van je onderzoek te bereiken, kun je bij het CBG een
persoonskaart (PK) van je voorouders aanvragen. Het CBG beheert
persoonskaarten van jouw voorouders die zijn overleden tussen 1939 en 1994. Na
een verzoek via het aanvraagformulier ontvang je een kopie van de kaart uit het
bevolkingsregister in je mailbox.

Nationaal Archief

Meer willen begrijpen wat er speelde in de VOC. Kijk eens in dit register wat de
archieven bevat van de Heren XVII en de kamers van Amsterdam, Zeeland, Delft,
Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen. Wil je alleen de informatie over Kaapstad, kijk dan
bij eGGSA.

Kon.Bib. lidmaatschap

Voor slechts € 15 een heel jaar online toegang tot ruim 150 digitale bronnen. Altijd
en overal de beschikking over onder meer wetenschappelijke e-books, tijdschriften
en internationale kranten.
De KB verzamelt alles wat er in of over Nederland is gepubliceerd. Met het KBlidmaatschap kunt u deze publicaties (online) aanvragen en inzien in de KBleeszalen. Een volledig overzicht van de KB-collecties ziet u hier.

Kijk maar eens op onze facebook en twitter sites.

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

