
     Nieuwsbrief  

   maart 2020 

   Afdeling Betuwe. 
 

 

In februari was de Pro-Gen lezing 
Johan Mulderij (de bron van Pro-Gen) gaf een duidelijke lezing over zijn 
programma en de aanpassingen in de tijd. Ook werd duidelijk dat Pro-
Gen ook in de landen om Nederland heen wordt gebruik. Kortom een 
prima promotie voor een veelzijdig programma met een beperkte prijs. 
Voor nieuwsgierigen/liefhebbers is een testversie met beperkt aantal 
personen te downloaden van de Pro-Gen site. 

 

Voorjaar 2020 
Hieronder onze voorjaarsdata 

StamboomCafé. Lezing  

13 maart 17 maart  



3 april 21 april 
Vooraf gegaan door ALV 

8 mei –  

 

Lezing maart in het RAR in Tiel 
dinsdag 17 mrt: Markante vrouwen uit de Betuwe 

Spreekster: Ella Kok-Majewska 

Aan de hand van archiefmateriaal vertel ze over markante vrouwen. 
Soms beroemd, soms berucht, maar allen met een link met de Betuwe en 
omstreken. Een hele rij vrouwen zal de revue passeren, vanaf de 
vijftiende eeuw tot op de dag van vandaag. Om een voorbeeld te geven 
wie er zeker niet zal ontbreken: dr. Adriana Roelandina Hol, beter bekend 
als Jaantje Hol (1895-1965), die haar leven lang aan de Brei in Ingen 
woonde. Zij heeft ons in 1957 een prachtig standaardwerk nagelaten met 
als titel ‘De Betuwe: Geschiedenis en Volksleven in de streek tussen Rijn, 
Lek en Waal’. 
 

 

StamboomCafé 13 mrt. in het RAR in Tiel 

Voor iedereen die een stamboom wil beginnen, hulp of advies nodig 
heeft of gezellig wil bijkletsen is welkom. Er zijn ervaren leden van de 
afd.Betuwe aanwezig om u van goede raad te voorzien. Breng ook een 
buur of vriend mee, zodat ze beter gaan begrijpen waarom u verslaafd 
bent geworden. Misschien kunnen wij ze een beetje op weg helpen. 

 
 

 

Aqua Vitae kopij. 

Wat vind u van de lezingen, die wij voor onze leden organiseren. Wie wil 
daar over schrijven in de volgende editie van Aqua Vitae? Of over een 
boek waarin een bijzondere familierelatie wordt geschreven. 
Maar een A4tje over uw favoriete/speciale voorouder is natuurlijk ook 
interessant voor andere lezers. Als hij/zij ‘recent’ is, mag er natuurlijk ook 



een foto bij. Bedenk wel dat de erven van de  fotograaf 70jr auteursrecht 
houdt op zijn foto’s, na zijn overlijden. Stuur de kopij naar Maja Westhoff 
onze ster aan het Aqua Vitae firmament. Mailadres achterin AV. 

 
 

Nieuws van de archieven 
Bij het RAR in Tiel is het Rechtelijk archief van het Graafschap Culemborg 
(1440-1811) ontsloten. Meer informatie hier. Ook bij het RAR is gefilmd 
voor de serie ‘Hoog water’ van BNNVara. Deze loopt van 5 tot 26 feb op 
NPO2. Meer lezen hier en hier. 
Bij alle archieven zijn in januari nieuwe zaken ontsloten (ivm die 50/75/100 
jaar cyclus), maar ook zijn sommige archieven openbaar geworden waar 
een ander slot (geheimhouding) op zat. Zaak dus om wat in de recente 
zaken van je stamboom te gaan wroeten. 
 
Bij het Utrechts archief hebben ze een project waar men eerst OCR 
(optical character reading) toepast en dit resultaat Transkribus invoert. 
Meer lezen hier. 
 

BHIC ontvangt bijzonder register met ruim 600 Nederlandse en Duitse 
oorlogsmisdadigers. Ook de ‘Drie van Breda’, ‘s lands bekendste 
oorlogsmisdadigers zitten in dit register. Meer lezen hier. 
 
MyHeritage roept van de daken dat hun inkleuring van zwart/wit foto’s 
uniek is. Maar...er zijn meer mogelijkheden op internet om dit te 
realiseren. Daarnaast blijven ingekleurde foto’s op de website van 
MyHeritage aanwezig. Dus bezint voor u begint! Het resultaat is 
trouwens wel bezienswaardig. Kijk hieronder. 

https://regionaalarchiefnijmegen.nl/actueel/11-nieuws/209-openbaarheidsdag-2020
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/rechterlijk-archief-graafschap-culemborg-1440-1811-ontsloten
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/hoog-water-bij-het-rar-mis-het-niet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evacuatie_van_het_Rivierenland
https://hetutrechtsarchief.nl/over-ons/nieuws/533-experiment-met-handschriftherkenning-getypte-brieven-succesvol
https://www.bhic.nl/nieuws/bhic-ontvangt-bijzonder-register-met-honderden-nederlandse-en-duitse-oorlogsmisdadigers


 

 
Nog meer interessante informatie? Kijk dan op onze facebook en twitter 

sites. 

https://www.facebook.com/NGV-Afdeling-Betuwe-146698662186948/ 

https://twitter.com/NGV_BET 

of die van de NGV: https://www.facebook.com/genealogie.ngv/ 

 


