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DE CONTACTDIENST

Binnen de NGV bestaat al jaren de contactdienst, waarvan de laatste jaren in geauto-
matiseerde vorm. In de contactdienst worden van leden en niet leden gegevens uit hun
genealogische onderzoek opgenomen. De gegevens die worden geregistreerd zijn ach-
ternamen gekoppeld aan plaats en periode. Door middel van door de contactdienst ver-
strekte formulieren, kunnen leden aan de contactdienst of aan de Coördinator afde-
lings ledenservice (CALS), vragen stellen over voor hen interessante namen. Ook zijn
opgaven aan de contactdienst van harte welkom zodat ook u andere onderzoekers kunt
helpen met uw gegevens. Deze opgave kan via de reeds genoemde formulieren. Indien
men werkt met het computerprogramma GD90 of ProGen kan men door het program-
ma uitvoer laten maken op een diskette. Uw uitvoer op papier of diskette kunt u inle-
veren bij de CALS van de afdeling Betuwe. Dit is I Kuijntjes van Goudoeverstraat
117 4204 XD Gorinchem.
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Beste leden en belangstellenden,

Op dinsdag 10 september starten we weer het nieuwe seizoen en hopen wij U welkom
te heten na een hopelijk goede vacantie te hebben genoten.
Tegen die datum is de bereikbaarheid van het Streekmuseum weer voorlopig wat ver-
beterd, aangezien in 1997 de gehele Waalstraat wordt opgeschoven richting Waal, wat
het aanzien van het stadsgezicht aanzienlijk zal verfraaien.
De lezingen zullen weer worden gehouden in de Stijlzaal van het Streekmuseum aan
het Plein 48 te Tiel. De aanvangstijd is 20.00 uur, terwijl U om 19.30 uur welkom bent
voor de koffie en de aanwinsten van de leestafel.
Bij de aanvang van het nieuwe seizoen willen wij een beroep doen op leden die zich
willen inzetten voor de afdeling Betuwe. Zoals U weet missen wij nog steeds een
bestuurslid en iemand voor de DIP-functie. Bij een ledental van 185 moet er toch wel
twee mensen te vinden zijn die de vacatures willen en kunnen opvullen.

dinsdag 10 september 1996
Dr. IB. Berns van het P.IMeertens-Instituut'te Amsterdam zal eeJ) lezing houden die
velen van U zeker zal interesseren, 'Naamkunde·enGenealogie'.
Namen spelen een belangrijke plaats in ons leven; w~ hebben eén voornaam, een
familienaam' de straat waarin we wonen heeft een naam; de wijk, het dorp of de stad.
We zijn als het ware omgeven met namen. Wie op zoek is naar zijn voorgeslacht heeft
veel met namen te maken, vooral met vooven achterJ,1amen. In deze lezing wil hij
laten zien wat naamkunde en gepealogie voor elkaar ki.mnen betekenèn. Hij zal dit
doen aan de hand van "eenmeer algemeen verhaal over de ontstaansgeschiedenis van
familienamen, maar hij zal daarbij ook speciale aandacht besteden aan Gelderse.
namen, bepaaldelijk uit Tiel en omgeving. Ook wil hij kort iets vertellen over het
P.IMeertens- Instituut.
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dinsdag 8.october 1996
De lezing van deze avond wordt verzorgd door dhr. E. de Jonge, de lezing die in 1994
helaas door ziekte van hem niet kon doorgaan.
'Archiefonderzoek op de Veluwe'. De Veluwe heeft verrassend veel te bieden voor de
genealoog. De spreker, als kenner van de meeste Veluwse archieven, wil de toehoor-
ders graag verhalen vertellen over bronnen, archieven, collecties e.d., waardoor wel-
licht het onderzoek wordt vergemakkelijkt. Hopelijk wordt uw Veluws onderzoek
daardoor sneller een succes.

dinsdag 12 november 1996
In een tijd van IRT-onderzoeken naar misdadigersbendes hebben we voor deze avond
mevr. Dr. M.F. Egmond bereid gevonden een lezing te houden over haar onderzoek
naar roversbendes in de 17e en 18e eeuw met als titel 'Familiebanden en naamgeving
in de Nederlandse onderwereld van de 17e en 18e eeuw'.
Ook in de 17e en 18e eeuw kenden de Nederlanden onderwereld georganiseerde mis-
daad. In de groepen die zich op min of meer professionele wijze met illegale activitei-
ten bezig hielden waren familiebanden uiterst belangrijk. Families en verwantschaps-
relaties volgden echter niet precies het patroon dat we uit de kring van meer gevestig-
de en gerespecteerde Nederlanders gewend zijn. In de lezing zal zij op enkele ver-
wantschapspatronen ingaan en toelichten op welke wijze verwantschap van belang was
voor de betrekkingen in en tussen benden en verder ingaan op de betekenis van naam-
geving in de kringen van professionele misdadigers.

dinsdag 10 december 1996
Voor de laatste lezing van dit jaar hebben we uitgenodigd dhr. R.C.M. Jacabs,
Streekarchivaris van het StreekarchiefNassau-Brabant. De lezing heeft als titel 'Het
Westbrabants verleden verborgen in de archieven'.
Het huidige West Noord-Brabant bestond tot aan de Franse tijd uit het markiezaat van
Bergen op Zoom, de baronie van Breda, gedeelten van Holland en Zeeland. In de
lezing zal worden ingegaan op deze historische lappendeken en op de Westbrabantse
archieven die voor het genealogisch onderzoek van belang zijn.

Genealogische bijeenkomsten

14 september
21 september

Zeeuwse Genealogische Contactdag te Kapelle_Biezelinge.
Genealogische dag Rijksarchief Noord- Brabant,
's Hertogenbosch.
Verenigingscentrum te Naarden open van 11.00-17.00 uur.3 oktober

I 4/5/6 oktober

9 november
9 november
14 november

Drie Historische dagen in Provinciehuis te 's-Hertogen
bosch <)
Landelijke Computerdag in de Rheehorst te Ede.
Limburgse Genealogische Contactdag te Brunsum
Verenigingscentrum te Naarden open van 1l.00-17.00 uur.

Genealogische Centra van de Mormonen (alleen na telefonische afspraak)

Amsterdam
Apeldoorn
Den Haag
Groningen
Heerlen
Den Helder
Leeuwarden
Rotterdam
Utrecht

Zaaiersweg 17
Boerhavestraat 62
Leersumstraat 11
Paterswoldseweg 532
Hesselseplein 26a
Texelstroomlaan 4
Sophialaan 3
Oosteinde 73
Prinses Irenelaan 51a

tfn 020-69 44 990
tfn 055-52 11 156
tfn 070- 32 11 156
tfn 050-25 7608
tfn 045-57 17 863
tfn 0223-62 30 74
tfn 058-21 35361
tfn 010-41 49883
tfn 030-2444 218

, ONDERZOEKRUILDIENST

i Een onderbelichte afdeling van de NGV is de Onderzoekruildienst. Om deze afdeling
; wat meer in het daglicht te stellen, volgt hier een uittreksel uit het eerste nummer van
I ORDONNANS, dat U op de leestafel kunt vinden.
~Genealogische dagen bieden goede gelegenheden voor promotie van onze vereniging

\1 en de verschillende diensten. Bij demonstraties van de ORD worden vaak vragen
. gesteld en opmerkingen gemaakt, die doen vermoeden dat het doel en de werkwijze
I van deze dienst slechts aan weinigen goed bekend is. Vaak staan omstanders verbaasd
over de mogelijkheden van de dienst. Tijdens de grandioze viering van het 50-jarig
bestaan van de NGV op 11 mei was dat niet anders. Op een gegeven moment stond
iemand vol bewondering te kijken naar de lijst met adressen van leden, met wie zij een

" onderzoekruil zou kunnen aangaan. "Dat had ik niet verwacht", zei zij, "hieraan zou
toch veel meer bekendheid gegeven moeten worden".
Dit is slechts een van de vele uitingen van dezelfde strekking. Wij vonden dat het tijd
werd op het gebied van informatieverstrekking over de ORD een nieuwe weg te gaan
bewandelen. ORDONNANS brengt berichten van en over de ORD. De inhoud van
ORDONNANS zal in hoofdzaak bestaan uit reactie op vragen en opmerkingen over de
dienst en over het programma VERWIJS. Daarnaast zullen berichten over ontwikkelin-
gen binnen de dienst hun plaats in deze nieuwsbrief krijgen.
Het adres van de redactie is: Utrechtseweg 100,3818 EP Amersfoort
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