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Beste Lezer,
Na een aantal droge weken en zonnige dagen valt vandaag de eerste sneeuw
van dit jaar. De grond is droog en water in welke vorm dan ook is voor de groei
van planten en gewassen zeer nodig.
Deze nieuwsbrief heeft een keur aan berichten, m.n. een aantal die gericht zijn op
het onderzoek in een ander land of in een andere categorie.
De agenda van april is goed gevuld. Het is duidelijk dat we blij zijn weer bij elkaar
kunnen komen en ons samen te buigen over genealogische kwesties.
Zoek een interessante activiteit, meld u (zo nodig) aan en beleef een mooie en
informatieve middag of avond.

Van de voorzitter
Laat ik dit keer beginnen met het memoreren van een feestelijke gebeurtenis. In
de afgelopen maand is aan Thijs van Veen, penningmeester van de afdeling
Amersfoort, de gouden NGV-speld toegekend voor het vele werk, dat hij voor zijn
afdeling en op nationaal niveau met veel enthousiasme en een grote
nauwgezetheid heeft verricht. Ere wie ere toekomt.
Fijn is ook om te kunnen constateren, dat overal weer fysieke bijeenkomsten
plaats vinden, al blijft het wel extra oppassen voor de kwetsbaren onder ons.
Ontmoetingen geven altijd weer extra energie en inspiratie.
Het laatste heb ik mogen ervaren op 11 maart op het congres van de
Familiekunde Vlaanderen, waar ik uit hoofde van mijn functie als eregast
aanwezig mocht zijn. Dit congres vond plaats in het prachtige Lier (gelegen
tussen Antwerpen en Mechelen). Deze stad had een sterke positie in de
Bourgondische tijd (1384-1482). Maar ook in latere tijden wist Lier naam te
maken, onder meer door de schrijver Felix Timmermans (1886-1947). Het
Congres bood mij de gelegenheid om het contact met onze Vlaamse
zustervereniging aan te halen, hetgeen zeker nog haar vruchten gaat afwerpen.
Belangrijk was het overleg op 5 maart van het Hoofdbestuur met de voorzitters
van de regionale afdelingen. Het belangrijkste onderwerp vormde een discussie

met de Commissie Strategie & Organisatie over WAT de vereniging wil zijn. In de
Algemene Vergadering van 21 mei zullen daarover knopen worden doorgehakt. In
de tweede helft van het jaar volgt dan het beantwoorden van de vraag HOE we
het WAT willen organiseren.
Naast het voorgaande punt had het Hoofdbestuur nog drie speerpunten voor het
eerste kwartaal van 2022 benoemd. Daartoe behoort het ontwikkelen van een
nieuwe website, ter vervanging van de huidige tijdelijke website. Op dit vlak is
heel veel werk verzet. Hierdoor mag over ca. twee weken de nieuwe website
worden verwacht, waarbij we beginnen met een introductie onder
afdelingsbestuurders om mogelijke onvolkomenheden alsnog vroegtijdig te
kunnen signaleren.
Het derde speerpunt vormde het omgaan met onze grote collectie aan
bidprentjes, familieadvertenties en familiedrukwerk (geboorte-, trouw- en
rouwkaarten). Het in kaart brengen daarvan kostte meer moeite dan voorzien,
maar kon worden afgerond. In het komend kwartaal wordt onderzocht of en zo ja,
hoe we dit grote bestand op onze nieuwe website doorzoekbaar kunnen krijgen.
Het vierde speerpunt was het initiëren van een landelijk evenement in 2023.
Hiervoor is een idee geboren dat verder op haalbaarheid uitgewerkt gaat worden.
Peter van Boheemen
voorzitter@ngv.nl

Topotijdreis brengt Nederland nu nog beter in kaart
Door Redacteur-NGV - Mathieu Hendriks -30 maart 2022
Hoe zag uw leefomgeving er 50, 100 of zelfs 200 jaar geleden uit? En hoe is de
stad waarin u woont gegroeid? Dat ziet u nu nog beter omdat Topotijdreis.nl is
verbeterd. U kunt nu gemakkelijker scrollen, kaarten vergelijken en delen met
anderen.

Nieuw op Topotijdreis.nl
• Scrollen door de jaartallen gaat sneller. Zo vindt u gemakkelijker
topografische kaarten en luchtfoto’s.
• Vergelijk topografische kaarten of luchtfoto’s uit verschillende jaren met
elkaar. Zo ziet u in 1 oogopslag wat er is veranderd in (delen van)
Nederland.
• Het beeld met de kaart of luchtfoto op uw scherm is ruimer, zo ziet u meer
van het gebied.
• Meer mogelijkheden voor het delen via sociale media van de kaarten.
Lees verder....

Grafzerken van de joodse begraafplaatsen
Door Tekstschrijver NGV - Janwillem Koten -25 maart 2022
Stadsarchief Amsterdam bewaart het archief van de Nederlands Israëlitische
Hoofdsynagoge. In dit archief bevindt zich een serie boeken met betrekking tot
het aanvragen van het plaatsen van zerken en de daarbij behorende goedkeuring
van de teksten daarop. De boeken lopen van 1835 tot en met 1934 met een
aantal hiaten. De boeken zijn nu geïndexeerd. Deze index is als download
beschikbaar.
Lees verder.....

Op zoek naar je Antilliaanse Roots ?
Door Tekstschrijver NGV - Janwillem Koten -23 maart 2022
De zoektocht naar Antilliaanse voorouders is niet altijd eenvoudig.
In WieWasWie zijn de akten van de burgerlijke stand opgenomen van de zes
eilanden die deel uitmaakten van de Nederlandse Antillen: Aruba, Bonaire,
Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Om in alle akten van de
Antilliaanse burgerlijke stand te zoeken, selecteer je onder ‘Uitgebreid zoeken’
onder ‘Land’ eerst Wereld, en vervolgens onder ‘Regio’ Nederlandse Antillen. Als
je weet van welk eiland je voorouders afkomstig zijn, dan kun je onder ‘Plaats’ ook
direct zoeken op bijvoorbeeld Saba, Sint Eustatius of Aruba.
Lees verder.....

Rode Kruis draagt oorlogsgegevens over aan Nationaal
Archief
Door Tekstschrijver NGV - Janwillem Koten -15 maart 2022
Het Rode Kruis draagt zijn oorlogsarchief over aan het Nationaal Archief in Den
Haag
Het archief bestaat uit 1,3 kilometer aan archiefmateriaal over onder meer
vermiste personen, slachtoffers van bombardementen en krijgsgevangenen. Elk
jaar nog krijgt het Rode Kruis zo’n 1200 verzoeken om na te gaan wat er in de
Tweede Wereldoorlog met een familielid is gebeurd.
Lees verder.....

Nederlands Portaal VAN WIKITREE
Door Tekstschrijver NGV - Janwillem Koten -19 maart 2022
Het NEDERLANDS PORTAAL is een onderdeel van het PROJECT
NETHERLAND en het PROJECT BELGIUM. Daarnaast faciliteren wij
Nederlandse taalgebieden als Suriname en de Nederlandse Antillen.

Doel is om het Portaal toegankelijker te maken voor Nederlandstaligen door een
handleiding en helppagina’s voor Wikitree in het Nederlands ter beschikking te
stellen. Daarnaast wordt er informatie gegeven over genealogie en links naar
online bronnen, oude begrippen en naamplaatsen enz. verzameld voor de
Nederlandstalige taalgebieden.
Lees verder.....

Italiaanse Joodse gemeenschappen willen 35.000
antieke Joodse teksten digitaliseren
Door Tekstschrijver NGV - Janwillem Koten -12 maart 2022
De Jerusalem Post meldt dat tienduizenden niet-gecatalogiseerde gedrukte
Hebreeuwse boeken die honderden jaren oud zijn, worden bewaard in collecties
van lokale Joodse gemeenschappen. Een nieuw initiatief heeft tot doel zo’n
35.000 Joodse teksten te digitaliseren die in handen zijn van 14 verschillende
Joodse gemeenschapsorganisaties en 25 staatsinstellingen in heel Italië.
Lees verder.....

Lutherse kerkdopen Duitsland
Door Tekstschrijver NGV - Janwillem Koten -10 maart 2022
FamilySearch heeft een enorme nieuwe verzameling Lutherse doop-, huwelijksen begrafenisverslagen toegevoegd. Er zijn bijna 80 miljoen records in deze
nieuwe collectie. De records beslaan de jaren van 1500 tot 1971. Het project om
deze collectie te creëren gebeurde in samenwerking met Ancestry. Dit kan een
enorm belangrijke collectie zijn voor iedereen met Duitse voorouders.
Lees verder.....

Noorse genealogie: enkele tips
Door Tekstschrijver NGV - Janwillem Koten -2 maart 2022
Noorse naamgevingspatronen uitpakken: patroniemen
Het vinden van de voorouders in deze en andere records vereist nog steeds het
ontpoppen van hun oorspronkelijke achternamen, die berucht moeilijk zijn.
Begin met wat veel Noorse onderzoekers beschouwen als de grootste probleem:
het patroniem naamgevingssysteem. Gedurende vele jaren in Noorwegen en
andere Scandinavische landen veranderden achternamen met elke generatie om
de naam van de vader weer te geven.
Lees verder.....

MyHeritage heeft 5,8 miljoen records uit 28 historische
recordcollecties van Joodse historische records aan hun
bestand toegevoegd.
Door Tekstschrijver NGV - Janwillem Koten -2 maart 2022
Deze collecties bestrijken de 18e-21e eeuw en bevatten basisgegevens zoals
geboorte-, huwelijk-, overlijdensgegevens, evenals belasting-, kiezers-,
immigratie- en overlijdensgegevens uit Polen, Oekraïne, Wit-Rusland, Letland,
Duitsland, Hongarije, de VS, de VK, Ierland en meer.
Lees verder.....

Agenda April 2022
1 10:00 - 12:15
Cursus Stamboomonderzoek in Westfries Archief te Hoorn door de
NGVafdeling Oostelijk West-Friesland
5 19:30
Eindhoven – Lezing: John Rutte over Persoonskaarten WOII
7 19:30 - 21:50
Apeldoorn – zoeken naar vastlopers
8 10:00 - 12:15
Cursus Stamboomonderzoek in Westfries Archief te Hoorn door de
NGVafdeling Oostelijk West-Friesland
9 10:30 - 12:30
Leiderdorp – Voorouderspreekuur
14:00
Borne – Hennie Kok: Sociale onrust door de dienstplicht 1811-1820
14:00 - 16:00
Land van Cuijk en Ravenstein – Lezing
12 20:00 - 22:00
Alkmaar – Lezing: “de appel valt niet ver van de boom”

13 19:30
Utrecht – Algemene Leden Vergadering plus Lezing: Van Stand
naar steeg
16 13:45
Hoogeveen – Sarah D’ Huys geeft een presentatie over Delpher
19 19:00
Leiderdorp – ‘Raadsels rond de stamboom van de familie
Pietersen’
19:00 - 22:00
Tiel – Lezing: Persoonsbewijzen en distributiestamkaarten
19:30 - 20:00
A’dam-Buitenveldert – Algemene Ledenvergadering
20:00
A’dam-Buitenveldert – Lezing: Het nut van oude belastingregisters
bij genealogisch onderzoek
23 13:15 - 16:30
Utrecht excursie

