St.ukken en Brokken 11
In de maand juli heeft U een folder opgestuurd gekregen over onze
jubileumuitgave
'Stukken en Bi-okken 11'. De verschijningsdatum
is 12 scptember.
'I
'"
De kosten bcdragen bij voorintckening
f JO,-/cxd. vcrzcndkosten.
Na verschijningsdatum
is de prijs f 35,-./excl. verzendkosten.
Ver/endkostcn
bedragen f 7,50.
Betalingen aan Rabobank Geldermalsen
giro R2772'5 t.g.v. rek.nr 331942372 N.G.V. Afdeling Betuwe
Inlichtingen bij de penningmeester:
DIn R.l.A. van Reekurn, Blankerseweg 6 4194 NL Meteren, tfn. 03456-9268
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: P.W.F. Ranshuysen, Ambtmanstraat
5-04, 4001 MC Tiel
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1995

leden en belangstellenden,

Het nieuwe seizoen beginnen we uiteraard met een feestelijke opening op 12
september ter gelegenheid van ons 10 jarig jubileum. Straks daarover meer. In
de tweede helft van 1995 kunnen wij U weer een aantal interessante lezingen
bieden. Tot nog toe kunnen wij de lezingen nog steeds houden in de Stijlzaal
van het Streekmuseum
aan het Plein 48 te Tiel. De plannen van de gemeente
Tiel om de Grote Sociëteit te privatiseren zijn tot nu toe nog niet doorgegaan.
De lezing van 10 oktober vindt plaats in de bovenzaal van het Stadsarchief,
Agnietenstraat
28.
Van de voorzitter.
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Ir. W. van de Westeringh, Boterhoeksestraat
20, 6666 GA
Heteren
Plv.Afg/Cals
: 1. Kuijntjes, Van Goudoeverstraat
117,4204 XD Gorinchem
DIP
: A.Th.M. van der Nat, Burg. van Altenastraat
22, 4001 VC Tiel
13ibliothecaris : EJ. Grimberg, Smalriemseweg 1, 4112 NA Beusichem

Afgevaardigde:

Kwartier van Nijmegen
Ter gelegenheid van het zilveren jubileum op 4 november 1995 van de afdeling
Kwartier van Nijmegen geven zij wederom
een genealogische
heraldische
bundel uit ditmaal onder de titel "Zoeklicht bij Zilver". Vanwege dit zilveren
jubileum is de uitgave bijzonder van binnen en buitel!. Van binnen ligt het
accent op beroepen en beroepsbevolking
uit een ruim gebied ten zuiden van
de Waal. Zoals gebruikelijk bevat ook deze uitgave een reeks van letterlijke
teksten van bronnen, doorspekt van namen, van bronnen waarin iemand niet
direct zal zoeken, die niet openbaar zijn of van bronnen, waarvan het bestaan
nu pas bekend is geworden.
De prijs bij inschrijving bedraagt
f35,- (afgehaald)
en f42,- toegezonden.
Intekening door storting op Postbankrek. 4446866 t.n.v. Kwartier van Nijmegen
N.G.V. Inlichtingen: L.W.A. Berenbroek, Hengstdalseweg
249, 6523 EJ
Nijmegen, tfn. ORO-225374.

Toen ongeveer 12 jaar geleden het bestuur van de afdeling Gelderland sprak
nver ujtbrf'kllng Wln ~ctivitf'iten om meerderE' hekendheid
te geven aan het
voorouderonderzoek
in het rivierengebied en om velen te ondersteunen
bij hun
hobby, was een van de mogelijkheden
het oprichten van een afdeling in de
Betuwe.
Tot dat moment diende men naar de afdeling Gelderland in Arnhem te gaan,
naar de afdeling Utrecht of naar de afdeling Den Bosch/Tilburg. De afstand
bevorderde uiteraard niet dat er veel avonden werden bezocht.
Om de belangstelling te peilen werd in het voorjaar van 1985 een avond helegd
in Tiel, waarvoor dermate veel interesse was, dat terstond hesloten is in het
rivierengebied een afdeling op te richten.
Al in september
daaraanvolgende
kon de toenmalig landelijk voorzitter, de
heer Drs.H.H.W.
van Eijk, overgaan tot de oprichting van een afdeling,
genaamd "Betuwe", waarvan een kleine 60 personen in het gebied lid waren
door overschrijving van andere afdelingen, maar ook nieuwe aanmeldingen.
Dat het destijds een goede gedachte is geweest, moge blijken uit het feit, dat
thans ca. 200 personen lid van de regionale afdeling zijn en de afdelingsavonden meestal worden bezocht door ca, 50 personen, hetgeen neerkomt op
ca. 25%, wat landelijk gczien erg hoog is.
Velen beleven veel plezier aan het gebodene en aan de sfeer tussen de leden
onderiiJlg.
Bij het Ie lustrum zag het boek "Stukken en brokken" het licht cn uiteraard zal
bij het komcnde 2e lustrum weer een boek verschijnen met dezelfde titel,

getooid met een 11.
De inhoud is weer gevariëerd ~n d.e artikelen zijn alle geschreven door de
ledcn vall de afdeling, hetgeen toch wijst op áktiviteit binnen de afdeling.
Tien jaar afdeling Betuwe, geen respect~b'ele leeftijd, maar het stemt wel tot
tevredenheid
en het wekt veIWachtingen voor de toekomst.
Het moge de
afdeling Betuwe wèl gaan.
dinsdag 12 september
De feestavond zal worden geopend door de voorzitter die het jubileumboek
ten doop zal houden en het eerste exemplaar zal aanbieden. Na de sprekers is
er een gezellig samenzijn met koffie en cake en kan er worden deelgenomen
aan een genealogische quiz, waarbij een leuke prijs is te winnen.
dinsdag 10 oktober
De eerste lezing van het seizoen wordt gehouden in de zaal boven het
Streekarchief,
Agnietenstraat
28 door Drs. W.F.M. Ahoud over 'Genealogisch
onderzoek in de 1ge eeuwse gemeentelijke
archieven'. Door de invoering van
de burgelijke stand en - wat later- het bevolkingsregister
zijn vanaf de negentiende eeuw de basisgegevens voor genealogisch
onderzoek
veelal optimaal
boven water te brengen. Dit heeft tot gevolg dat allerlei bronnen met secundaire informatie niet meer van belang worden geacht of te weinig bekendheid
genieten bij de onderzoeker.
Weliswaar houden vele oude vertrouwde bronnen
zoa!$ de rech!e!ijke archieven en leenregisters rond de jaren 1800-1811 op te
bestaan, maar tijdens de lezing zal aan de hand van een aantal voorbeelden
worden aangetoond,
dat de archiefbronnen
van gemeentelijke
administraties
zeer veel nuttige aanvullende infonnatie kunnen verschaffen.
Na de lezing zal in het Streekarchief
door de zorg van dhr. W.Veerman een
aantal originelen klaarliggen betrekking hebbende op de behandelde ondeIWerpen.
dinsdag 14 november
Dhr. H.Snel, medewerker van het Gemeentearchief
van Amsterdam, zal in zijn
lezing 'Migratie en immigratie en het Gemeentearchief
Amsterdam'
vertellen
over de groepen (im)migranten
die zich in de loop van de eeuwen in Amsterdam hebben gevestigd. Speciaal aandacht zal wordcn besteed aan migratie van
mensen uit de Betuwe naar Amsterdam.
Tevens worden enige bronnen
behandeld, waaruit de migratiegegevens
kunnen worden gehaald en de toegangen hierop die in het Gemeentearchief
aanwezig zijn. Hoewel de (irn)migratie
zich uiteraard voornamelijk op Amsterdam richt, kunnen toch veel parallellen
wordcn getrokken met andere grote steden en gcbieden in Nederland.
dinsdag 12 december
In de lezing vaIl deze avond zal Dr. E. Koch ons rondleiden langs een aantal
kloosters. Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent,

1200-1600. De kloosterpoort
als sluitpost?
De massale kloosterintrede
van vrouwen in de late middeleeuwen
is een
opmerkelijk
fenomeen.
III de twa-alfde en dertiende eeuw, maar ook in de
vijftiende eeuw neemt het aantal vrouwenkloosters
in de Noordelijke Nederlanden opzienbarend
toe. Tot in de twaalfde eeuw was in de Noordelijke Nederlanden slechts een beperkt aantal benedictinessenconventen
gesticht. Voor de
twaalfde -dertiende eeuwen de vijftiende eeuw wordt dan ook wel gesproken
van de 'eerste respectievelijk
'tweede religieuze vrouwenbeweging'.
In de
twaalfde en dertiende eeuw kwamen naast de reeds bestaande benedictinessengemeenschappen
vooral vrouwenkloosters
van de norbertijner en cisterciënzer
orde tot stand. Deze recruteerden
hoofdzakelijk adellijke vrouwen.
Gezien het massale karakter van de kloosterintrede
van adellijke vrouwen in
de late middeleeuwen
kan de vraag gesteld worden naar het waarom daarvan.
Niet alleen religieuze motieven, maar ook demografische,
emancipatorische,
economische
en erfrechtelijke
factoren lijken hierbij een rol te hebben gespeeld, althans zo wordt doorgaans verondersteld.
NIEUWE AANWINSTEN
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126 Hien/Dodewaard
127 Dodewaard
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134 Bank v.Tuil

VAN DE BIBLIOTHEEK

vr.rechtsp.R256
d12
geschiedenis
trouwen
dopen
dopen/trouwen
dopen
trouwen
trouwen
haardst.reg.dorpen
haardsueg.dorpen
vo.rechtspr.

osenv.A78
osenv.51
transcr./index
transcr./index
transcr./index
transcr./index
transcr./index
transcr./index
transcr./index
transcr ./index
index inv.1242

1666-1679

G.l.Doeleman
P.l.van Noort
A.l.G .Hogendoorn
P.Lemmers
P.Voss
W.G.Th.Oteman
H.K.K.&.O
C.van Hattum
C.van Hattum

1819-1993
1627-1800
1600-1900
1430-1992
1692-1995
1735-1993
19-t4-1945
1558-1677
1534·1810

1671-1811
1670-1811
1670-1750
1638-1669
1619-1747
1619-1747
1630
1630
1564-1562

Overige literatuur:
367
368
369
370
371
372
373
374
375

Genealogie Doeleman-Schouten
Genealogie Van (N)Oort
familiearchief
Versteegh
Genealogie Van Altvorst
Voss, veIWeven met textiel
Genealogie Eerden
OndeIWaterzetting
van de Betuwe
Regesten van Hattu( e)m J
Regesten vall Hattu( e)m 11 Ned.Bet.

