Nieuwsbrief
Afdeling Betuwe

OKT. 2021

Oktober 2021

Oktober is de maand van de geschiedenis. Kijk eens in je omgeving naar
aktiviteiten tijdens deze maand. Hier is de agenda en hier het magazine.
In 1582, op 4 oktober, voert Paus Gregorius XIII een
kalenderhervorming door, waardoor het de
volgende dag in Spanje, Portugal en Polen 15
oktober is. Op 8 oktober in 1573 eindigt het beleg
van Alkmaar met het verjagen van de Spanjaarden.
Dat wordt daar gevierd met eten, net als in Leiden.
Niet met hutspot, witbrood en haring, maar met
zuurkool. Maar de topic van dat beleg is natuurlijk
Kenau

KENAU Simonsdochter Hasselaer. Zou er nog familie van haar
traceerbaar zijn? Bij de familienamenbank wordt vermeld dat er in 2007
nog zo’n 300 (van) Hasselaar personen in Nederland geregistreerd waren.

Bezoek Lezingen
Het Reg.Archief Rivierenland beschouwt onze lezingen aldaar als
evenementen. Dus volgens de richtlijnen van Mark en Hugo betekent dit
dat aan een persoon toegang mag verleend worden als:
1. de scanner groen kleurt bij check van de QR-code
2 het identiteitsbewijs overeenkomt en
3 de bezoeker geen corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft.
Aangezien het RAR zelf niet controleert, zal één van onze leden die taak
op zich nemen.
Aangezien artiesten uitgezonderd zijn van het gebruik van coronatoegangsbewijzen, mag de spreker zonder controle binnen komen.
Het StamboomCafé wordt niet als evenement gezien en daar is alleen #3
van toepassing.

StamboomCafé.
Acht oktober gaat het weer gaan gebeuren, we zijn weer ‘life’ met onze
hulp aan beginnende en gevorderde genealogen. Tot die tijd kun je met
je vragen terecht op ons digitale platform. Het Regionaal Archief
Rivierenland is die vrijdagmiddag van twee tot vier de ‘place to be’.

Lezingen.
Op 19 oktober 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.
Afgelopen 21 september gaf dr.Peter Spies een lezing n.a.v. zijn nieuwe
boek over Dirck Vijgh. De archiefstukken, die hij hiervoor gebruikte, heeft
hij getranscribeerd en uitgegeven als deel 33-37 van zijn serie
Gerichtelijke Transcripties van de Nederbetuwe. Ze zijn in te zien bij het
Reg.Archief Rivierenland en te koop.

Nieuwe website NGV afd.Betuwe

Vanaf dit moment is website Genealogie in Rivierenland 2.0 online.
Tuurlijk moet er nog meer op. Bijvoorbeeld over een maand zo’n mooie
winterfoto van jou, stuur maar op. Het Waalfront zit inmiddels al op de
homepagina. Als je tijd hebt kijk eens rond: https://ngvafdbetuwe.nl .

In de oude website ngv.nl waren van bijna alle leden profielen
beschikbaar met informatie over het door hun gebruikte computerprogramma en vaak hun onderzoeksachtergronden. Op dit moment
hebben we die informatie (van de Betuweleden) niet meer. Daarmee is
het veel moeilijker om bij vragen van (nieuwe) leden een juiste
contactpersoon te vinden. Graag willen we daarom een nieuwe
kennisbank opbouwen. Van elk lid willen we graag de volgende
informatie vernemen. Dat verstrekken is natuurlijk vrijblijvend, maar het
helpt erg veel als we iemand, die in de buurt woont kunnen vragen te

helpen. Of iemand te raadplegen die erg veel weet van een bepaald
dorp.
Graag onderstaande tabel in een mailtje kopiëren naar de secretaris.
Lidnummer
Naam
Woonplaats
Computerprogramma
Aantal personen in uw
computerprogramma
Welke Betuwse familienamen
Veel kennis van de volgende
plaatsen (of veel personen in
die plaatsen)
Bereid om andere leden te
helpen?

ja/nee

Zo ja: tel.nr.
Zo ja: email adres

Nieuws NGV!
De site van de NGV (ngv.nl) is weer online. Misschien doet nog niet alles
het naar wens, maar het begin is er.
Onze afdeling zit nog steeds te wachten op een lid, die wil gaan fungeren
als voorzitter van het bestuur van deze afdeling. We hebben je echt nu
nodig, dus vrijwilligers meldt u.

Aqua Vitae.
De archieven zijn weer – met kleine beperkingen – als van ouds te
bezoeken. Heb je dat inmiddels gedaan en een leuke vangst gescoord,
maak daar dan eens een klein verhaaltje van met een afbeelding van het

gevondene. Maak het af en mail het naar onze redactrice, 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.
In de komende AV kun je de volgende artikelen vinden:
• De stad Tiel en ambachtsman Vijgh in 1572
• Van Brenk, echt Betuws, toch?
• Oude bronnen zijn ware schatkamers

Aldfaer 10.1
Een nieuwe versie (10) kun je nog zo goed testen, een paar zaken kunnen
altijd nog beter. Daarom wordt nu versie 10.1 getest. Binnenkort kan dus
de verbeterde versie 10 worden gedownload (automatisch als je dat hebt
ingesteld).

Regulating forensic genetic genealogy
In mei 2021 heeft Maryland de eerste wet in de Verenigde Staten - en in
de wereld - aangenomen die het gebruik door wetshandhavers van
genetische gegevens van consumenten om misdaden te onderzoeken
volledig regelt. Tot nu toe was de voornaamste beperking op
wetshandhaving afkomstig van platforms voor consumentengenetica
zelf, waarbij sommigen weigerden mee te werken, sommigen heimelijk
meewerkten en een handvol openlijk met criminele onderzoekers
samenwerkte. Rechtbanken hebben grotendeels een hands-off-aanpak
gevolgd en een van de weinige pogingen tot toezicht kwam van het
Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ), dat in november 2019 een
"interim" -beleid uitvaardigde. Daarentegen werd de nieuwe wet van
Maryland - aangenomen met bijna -unanieme, tweeledige steun—
betrokken bij een breed scala van belanghebbenden en werd
aangenomen door gekozen volksvertegenwoordigers na een transparant
en open wetgevingsproces. Het succes ervan biedt een routekaart voor
het reguleren van genetische genealogie op een manier die privacy en

openbare veiligheid in evenwicht houdt, en de voorwaarden bevatten zes
essentiële kenmerken die anderen in de toekomst zouden moeten gaan
gebruiken.
Lees meer
Bron: Science • 24 Sep 2021 • Vol 373, Issue 6562 • pp. 1444-1446 • DOI:
10.1126/science.abj5724

Nieuws van de archieven/bibliotheken/andere
verenigingen.
Reg.Archief Rivierenland Tiel

Het archief van de hervormde
gemeente Opheusden (1502) is in de
Tweede Wereldoorlog verloren gegaan.
Slechts enkele archiefdozen konden
worden gered, maar die waren dus zeer
zwaar beschadigd. Eén doop-, trouw- en
lidmatenboek was al eerder
gerestaureerd en - voor zover leesbaar voor onderzoek beschikbaar. De overige
stukken zijn in 2019 geïnventariseerd. Het
bleken belangrijke stukken te zijn:
handelingen (notulen) van de kerkenraad van 1756-1926, doop- en lidmatenboeken
vanaf 1797 en een register met rekeningen van 1835-1850. Deze bronnen waren
door hun enorm slechte staat niet beschikbaar voor onderzoek. Na restauratie zijn
ze dat nu wel!

Gelders Archief

Over het oudste geschiedenisboek van Gelderland. Een handschrift uit de
middeleeuwen, geschreven in de volkstaal van de Nederrijn in de 15e eeuw. Het
gaat over de geschiedenis van Gelre en omliggende regio's en bevat 28
pentekeningen. Het was ooit eigendom van de bewoners van kasteel Huis Bergh in
's-Heerenberg. Johan Oosterman schreef er twee boeken over: een publieksuitgave
en een wetenschappelijke versie: Het Berghse kroniekenhandschrift. Begin van de
Gelderse geschiedbeschrijving.

Utrechts Archief

Op zondag 12 september ben je tijdens het Uitfeest van harte welkom om onze
nieuwste aanwinsten te komen bekijken! Zo is de prachtige tekening van Pieter Jan
van Liender, die we met de steun van onze vrienden konden verwerven, voor de
eerste keer te zien. Onze specialisten zijn van 13.00 - 16.00 aanwezig om al jouw
vragen over onze tekeningen, foto’s, prenten, kaarten en ander beeldmateriaal te
beantwoorden. En daarnaast heb je tijdens het Uitfeest gratis toegang tot onze
tentoonstellingen!

Nijmeegs Archief

Iedereen kan nu drie nieuwe toegangen op archieven van gemeentelijke diensten
raadplegen via de digitale studiezaal van het Regionaal Archief: de Keuringsdienst
van Waren Nijmegen 1908-1985, de Controledienst der Gemeentefinanciën
Nijmegen 1910-1953 en de Gemeentelijke Accountantsdienst Nijmegen 1954-1993.

BHIC Den Bosch

In september 2021 zijn de indexen van de vele bronnen toegevoegd. In veruit de
meeste gevallen zijn deze bronnen ook al digitaal beschikbaar op onze site.

Stadsarchief Rotterdam

De afgelopen maanden zijn nieuwe archieftoegangen en beeldcollecties
beschikbaar gekomen. Ontdek ze hier! Sommige bronnen lagen al een tijdje op de
plank, anderen zijn kort geleden bij ons binnen gekomen.

Stadsarchief Amsterdam

In september 2021 zijn er nieuwe series toegevoegd aan de Transkribus
Read&Search interface. Het gaat om de afschriften van akten van notarissen Gilles
Borsselaer, Jacob Jansz Westfrisius, Joost van de Ven en alle akten van notaris Jan
Verleij.

Tresoar

Friese Genealogische Contactdag 2021. De Genealogische Contactdag op zaterdag
6 november bij Tresoar en Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is het grootste
Friese evenement op het gebied van familiegeschiedenis. Op het programma staan
diverse lezingen, rondleidingen door depots, stadswandelingen, is het Historisch
Reisbureau geopend voor bezoekers met vragen over hun (familie)geschiedenis en
er is een genealogische informatiemarkt.
Deze editie van de Friese Genealogische Contactdag staat in het teken van water:
de binnenvaart, de schippers, hun schepen, hun familiegeschiedenis, hun werk en
de sociale omstandigheden.

Kon.Bib. Delpher

In een blog van Bob Coret van 2019, over Delpher, komt er een overzicht voor met
de toenmalige stand van digitalisatie bij de Nederlandse archieven. Op dat moment
was er één uitschieter – het stadsarchief Deventer met 23% – maar de rest zat
onder de 20%. Dus was er toen nog meer dan 80% niet gedigitaliseerd. Alle reden
dus om naar de archieven te gaan en in hun studiezalen verder onderzoek te doen.
Kom dus achter die computer vandaan en ga op stap!

eGGSA Zuid Afrika

Een aantal youtube films met informatie over diverse families: bijv. Saartje van de
Kaap.

FamilySearch

Hoe belangrijk het is om een journaal / dagboek bij te houden over je genealogie
hobby. Het is in het Engels, maar met Google translate is een Nederlandse tekst
(misschien niet perfect, maar goed begrijpelijk) snel gemaakt.

Bibliotheken

In de bib van de Universiteit van Utrecht is een grote verzameling kaarten te vinden.
Zo’n 170.000 kaarten en atlassen van ná 1850 en ongeveer 6.000 oudere
cartografische documenten zijn onderdeel van Bijzondere Collecties. Vijf daarvan
zijn van onschatbare waarde. De verhalen en bijzondere afbeeldingen over deze
topstukken vindt u hier terug in de Schatkamer.

CBG

In het net verschenen nummer ‘gen’staat een artikel over ‘beelden uit
Zaltbommel’ door Sil van Doremalen. Het is gebaseerd op de fotocollectie van de
Bommelse familie Bijleveld.

Kijk maar eens op onze facebook en twitter sites.

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

