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Beste Allemaal
Hier is de nieuwste versie van mijn
unieke familiegeschiedenis website
genaamd The Zimapanners - over de
geschiedenis van een medionegentiende eeuws Cornish mijnkantoor en vervolgens privéhuis, en al
degenen die daarin gewoond hebben
of een wettelijke belang daarin gehad
hebben.
Zoals je al snel zult zien, heeft de
website een transformatie ondergaan
sinds ik je voor het laatst een link
stuurde, één jaar geleden.
Wereldwijde belangstelling
The Zimapanners website wordt door
mensen over de hele wereld
geraadpleegd. Het aantal bezoekers is
sinds eind 2009 iedere maand blijven
groeien. Alleen al in maart 2010 heeft
de site 7000 hits gehad uit GrootBrittannië, de Verenigde Staten,
Nederland, Zuid-Afrika, Australië,
Mexico, België, Canada en Frankrijk!
Toevoegingen aan website
 Meer foto's van o.a. Zimapan en
Zimapanners
 Meer biografieën
 Meer research
 Meer stambomen
 Duidelijker chronologische
drop-down menu's
 Meer links
 Thematische sitemap
Sitemap
Een thematisch geordende sitemap
is toegevoegd om specifieke
zoekopdrachten voor de 'drukke'
bezoekers te versnellen, en bevat:
1. Zimapanners.
2. De Vergeten Victorianen.

Drie lacunes
Er zijn drie belangrijke Zimapanners die
zeer moeilijk te traceren blijken: Amelia
Penrose, de familie Marshall-Thomas
en de familie Fairhurst. Ondanks enige
vooruitgang wat betreft de laatste twee
families, is er voorlopig helaas nog te
weinig om over te publiceren.
De vergeten Victorianen
'De vergeten Victorianen' is een
selectie van - vooral - biografieën van
personages die, mijns inziens,
interessante levens hebben geleid
tijdens de regeerperiode van Koningin
Victoria, maar die, om wat voor reden
dan ook, tot nu toe vrijwel onbekend of
miskend zijn gebleven. De selectie
omvat tot nu toe:
1. De opkomst en ondergang van
een Victoriaanse advocaat: biografie
van...
2. De bankier uit Baiersdorf: biografie
van...
3. De huurder van Tregullow House:
biografie van advocaat en liberaal
parlementslid...
4. Captain Burney's traktaties voor
de jongens: sociale geschiedenis van
de verbeteringen van het leven
en discipline van cadetten op een
Victoriaanse scheepsvaartschool.
5. De derde Baronet van Tregullow:
biografie van magistraat en viceluitenant van Devon...
6. De dochter van een Boheemse
glaskoopman: biografie van een
vrouwenrechten activiste & VAD
vrijwilliger...

5. Stambomen.
6. Kaarten/plattegronden.

Samenwerking
Een groot aantal respondenten blijft
de auteur kwalitatief hoogwaardige
data aanleveren voor dit project, en de
samenwerking is zowel enthousiast als
zeer gewaardeerd.
Ik denk met name aan de familie
Pattisson, die onlangs heeft
meegewerkt door foto's van de tien
Pattisson zonen, alsmede aanvullende
familiegegevens in de vorm van de
'Pattisson Pedigree' te verschaffen.
John H. Pattisson heeft zijn bijdrage
geleverd door dit te faciliteren, en heeft
mijn biografie van Jacob Howell
Pattisson gelezen en geadviseerd op
inhoudelijke punten. De integriteit van
de auteur en de vrijheid om de
biografie in eigen woorden te schrijven
is nimmer gecensureerd.
Verdere samenwerking met andere
families op deze website zou zeer op
prijs gesteld worden, met name de
families Conybeare, Dudart-Aberdeen
en De L'Arbre de Malander.
Feedback
Laat iets van je horen. Je feedback
over deze site is van onschatbare
waarde voor de ontwikkeling van deze
website.
Vertel me wat je van de site vindt,
of wijs me op een typefout of een
feitelijke onjuistheid. Een selectie van
de antwoorden wordt opgenomen in de
'Feedback' sectie (linkerkolom).
Veel plezier met de website en blijf
deze bezoeken, want de site wordt
regelmatig bijgewerkt!
http://www.zimapanners.com

3. (Oude) Akten van Leveringen.
4. Sociale Geschiedenis.

Biografieën familie Williams
De biografieën van de familie Williams
zijn niet langer opgenomen in het
menu.

7. Een Cornishe mijningenieur van
Zimapan: biografie van...
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Comment [P1]: Onderwerp opgegeven.
De namen van deze personages zijn expres
verwijdered om de zoektocht naar hun
identiteit interessanter te maken voor
bezoekers

Comment [P2]: Vervangen door de
blog

