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Natuurlijk is december de maand van Kerst en Sinterklaas. Maar wisten
jullie dat er in 2007 nog zo’n 77 personen in Nederland rond liepen met
de familienaam ‘Sinterniklaas’? Rechtsboven in het plaatje zie je de
verdeling in Nederland in dat jaar. Je zult ze in de Betuwe dus niet
aangetroffen hebben in die tijd. Heb je dus in onze regio een Sinterklaas
gezien, dan was dat de familie uit Spanje die hier op bezoek was.
Om een idee te krijgen over de historie van die familie, kijk dan eens hier.
Dan de familienaam ‘Kerst’. Die is iets minder zeldzaam, maar toch:
slechts 183 personen in 2007 en daar zat nauwelijks groei in. Want in 1947

waren het er 105. En opnieuw wilde niemand in onze regio wonen. Wat is
er toch loos met dat decembervolk?

Bezoek Lezingen
Het Coronavirus waart weer alom door de maatschappij en dus is de
overheidsreactie voorspelbaar: vaccineren en vrijheid beperken.
Aangezien de (booster)vaccinatie op zich laat wachten is het weer
beperken geblazen. Dus geen lezingen voorlopig. In de volgende
nieuwsbrief meer over onze plannen. De lezing van november is voor de
vierde keer maar zoals jullie weten: vijf keer is scheepsrecht (geldt alleen
in coronatijd, daarna weer drie keer). Wil je eerder iets weten over
Centurial, kijk dan op onze facebookpagina voor een filmpje.

StamboomCafé.
Het is met het StamboomCafé niet anders dan met de lezingen. In
december dus geen Café.

De afdelingswebsite van de afd.Betuwe

Hebben jullie al op onze website gezien dat je de ouderdom van de
huizen kunt aflezen naar een globale periode. Weet je waar personen uit
jouw stamboom ergens woonden, dan kun je kijken of die woning er nog
staat en hoe oud dat huis ongeveer is. Laat dat ons eens weten want we
hebben er bepaalde plannen mee. Kijk maar op de website.
Als voorbeeld hier een plaatje van de huizen in Buren.

De Kennisbank.

Inmiddels hebben we van 16 personen gegevens gekregen, waarbij er
180 verschillende familienamen verzameld zijn en informatie beschikbaar
is van 86 plaatsen. Deze liggen niet alleen in, maar ook rond, het
voorzieningsgebied van onze afdeling (Betuwe, Tieler- en
Bommelerwaard. Sommige persoonsnamen zijn door drie personen aan
gegeven.
Graag willen we gegevens van meer lezers van deze nieuwsbrief
ontvangen over de personen in hun database/programma die in ons
werkingsgebied verbleven. Blijf dus rustig doorsturen, dan kunnen we
straks ook meer mensen helpen aan hulp over lokale informatie.
Daarom graag onderstaande tabel ingevuld 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 site.
Een onderdeel van de NGVsite die iedereen regelmatig even zou moeten
bezoeken is het nieuwsonderdeel. Hier vind je bijvoorbeeld een stuk van
onze nieuwsschrijver Jan Willem van Koten over de nieuwe archiefwet.
En als genealogen iets zou moeten interesseren is het de verplichtingen
uit deze wet. Maar ook bijvoorbeeld het verweer tegen het vernietigen
van brondocumenten van geëmigreerde personen. Kijk maar eens hier.

Aqua Vitae.
De Betuwse voorouders uit de database van de secretaris zijn uitgeput.
Wie stuurt Maja een voorouderwaaier van uit zijn gegevens met Betuwse
voorouders en een samenvatting van die gegevens? Doe het deze maand
nog, dan kan het in de volgende AquaVita.
Ook andere artikelen zijn natuurlijk welkom.

Voorzitter afd.Betuwe
Jullie hebben onze vraag tot versterking van ons
bestuur met een nieuwe voorzitter nog even
onder de pet gehouden. Dus kom op, meld je,
zodat we het nieuwe jaar in kunnen gaan met
een volledig bestuur. Berichtje aan de secretaris
is voldoende. Tot hoors.

Twitter afd.Betuwe
In ons twitter account een verwijzing voor onbekende beroepen in
naslagwerken voor oude ambachten, voor onderzoek tips in
FamilySearch en een verhaal over een DNA test die zorgde voor meer
dan 50 broers en zussen (via dezelfde zaaddonor).

Transkribus
Handgeschreven oudschrift kost tijd om te transcriberen en vervolgens te
indexeren. Inmiddels lopen er projecten met een software programma
‘transkribus’ wat ontwikkeld is in Oostenrijk met subsidie van de EU. Een
mooie beschrijving vind je bij het NoordHollands archief. De beschrijving
van het project in Nederland met dit programma vind je hier. En in de
resultaten uit dit project over archieven van de VOC, WIC en anderen kun

je hier zoeken. De resultaten zijn verbluffend, maar voorzichtig, soms is
het programma meer een transKWIBUS en haalt zaken door elkaar. Je
leest hier binnenkort meer over in de nieuwe AquaVitae. Ga dus altijd
terug naar het originele document.

Nieuws van de archieven/bibliotheken/andere
verenigingen.
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Stadsarchief Rotterdam
De

Stadsarchief Amsterdam
In

Tresoar

Reisb de.

Kon.Bib. Delpher

Het eerste vegetarische restaurant in Nederland opende in 1899 reeds haar deuren.
Misschien waren er onder uw voorouders in Den Haag al klanten van dit restaurant.
Meer informatie over De smaak van Nederland hier.
Je vind hier ook de Recepten van Flipje het Fruitbaasje uit Tiel uit 1935.

eGGSA Zuid Afrika
Een aan

Nat.Archief UK

De volkstelling (Census) van 1921 in Engeland en Wales zal ook gratis beschikbaar
zijn. Meer informatie hier.

FamilySearch RootsTech 2022

Van 3 tot en met 5 maart vindt het grootste wereldwijde familiegeschiedenis
evenement RootsTech weer plaats. Ook ditmaal is het event volledig digitaal en zijn
er tientallen online sessies bij te wonen van sprekers over de hele wereld. Ook het
CBG draagt daar haar steentje aan bij. Houdt onze kanalen in de gaten voor
updates.

Bibliotheken
In de

CBG

Voor onderzoek naar je familiegeschiedenis voor 1811 zijn de kerkelijke doop-,
trouw- en begraafregisters essentieel. In WieWasWie zijn de DTB-registers van een
groot aantal kerkelijke gemeenten op naam te doorzoeken, zo ook van de Waalse of
Franse kerk. Wie weet kom je er wel een Hugenoot in tegen!

Hollandse Ver.voor Genealogie / Ons Voorgeslacht

Hogenda bibliotheek: Inmiddels zijn er ruim 4572 boeken ingevoerd in onze online
catalogus. Voor wie het nog niet weet, deze is te vinden op

Kijk maar eens op onze facebook en twitter sites.

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

