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   Afdeling Betuwe. 
 

 

Mei 
De eerste piek van besmettingen in de plaag van 2020 lijkt voorbij te zijn, 
zowel de opnamen in het ziekenhuis, als de bezette bedden op de ic’s zijn 
aan het dalen. Het begin van de verruiming in de 1,5m samenleving is 
begonnen. Voor heel Nederland is er één beleid, terwijl er een verschil 
van dag en nacht is tussen het noorden en zuiden van het land. 
 
 Voor onze hobby is er geen verschil tussen noord en zuid, mits besteed 
aan de kluistering aan het scherm. Gelukkig is daar veel informatie 
beschikbaar en hebben we nu meer focus gekregen op de overlijdens 
tijdens de plagen die onze voorouders troffen. Een overzicht van die 
plagen kan bijvoorbeeld hier gevonden worden 
 

https://www.yory.nl/epidemieen-in-de-geschiedenis/


 
 
Programma najaar 2020 
Het StamboomCafé is waarschijnlijk in september weer actueel. Over de 
lezingen gaan we later meer informatie geven. We hopen dan ook weer 
iemand binnen het bestuur te hebben die de organisatie hiervan wil gaan 
verzorgen, maar die is nog niet gevonden. Kijk even hieronder. 

 

 

Bestuurder/ster gezocht! 

Annelies is gestopt als bestuurslid, die voor de 
lezingen en bijbehorende  sprekers zorgt. En 
we hebben nog geen aanmelding van een 
vervanger/ster ontvangen. Daarmee hebben 
we in het bestuur geen persoon meer die 
zorgt dat er mooie, interessante, uitdagende 
lezingen worden gegeven. En dat willen we 

dol graag, jullie toch ook?  We willen jou echt graag die gelegenheid 
geven. Je zult merken dat dit misschien wel de leukste job is binnen ons 
bestuur. 
 

 

Ledenwerf actie. 

Onze oude-nieuwe website wordt langzamerhand weer een beetje 
toegankelijk. In verband met thuiswerken (corona) kon tot 1 mei ook 
door niet-leden in onze bronnen worden gesnuffeld. De ledengroei die is 
bereikt was bijna 60 leden groei (nieuwe minus vertrokken leden) ten 
opzichte van de stand van 1 januari dit jaar. Blijkbaar helpt zo’n aktie dus 
wel degelijk. 

 
 

De leden van onze afdeling 

wachten op                                                                                           

JOUW   AANMELDING 



 
 

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 ook een A4tje over uw favoriete of 
speciale voorouder is natuurlijk  
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 houden 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 
De archieven zijn allemaal in de Corona modus gegaan, dwz studiezalen 
voor fysiek bezoek gesloten en de meeste medewerkers zijn thuiswerkers 
geworden. Scanning ‘on demand’ is daarom vaak niet mogelijk.  
Wel zijn een aantal archieven via de ‘chat’ functie benaderbaar.  
 
We verwijzen hierbij op een paar (deels) cursussen oudschrift: 

Bij ons RAR in Tiel is er op de website een deel van hun cursus in te zien, 
die Paleografie voor gevorderden wordt genoemd. 
Bij de bibliotheek van Deventer is een cursus voor beginners te vinden 
link. En natuurlijk is er altijd nog Wat staat daar? 

 
Het RAR meldt dat belangrijke Hedelse archieven online zijn gezet.  In 
april 1945 is zwaar gevochten in Hedel. Veel archivalia, waaronder een 
groot gedeelte van het gemeentearchief, zijn toen verloren gegaan. We 

https://regionaalarchiefrivierenland.nl/cursus-oud-schrift-voor-gevorderden-2
https://www.bibliotheekdeventer.nl/content/2551-cursus-middeleeuws-schrift-lezen-voor-beginners
http://watstaatdaer.nl/


hebben 3 kleine Hedelse archiefjes gedigitaliseerd. Deze archiefjes zijn 
restanten van grotere archieven die dus verloren zijn gegaan in de 
Tweede Wereldoorlog. 

In  

 
Nog even een ‘oud’ nieuwtje, speciaal om oudschrift te oefenen: De 
Charterbank. 
Op vrijdag 25 januari lanceerde het Huygens ING de Digitale Charterbank 
Nederland. Deze nieuwe website ontsluit in één keer meer dan 170.000 
oorkonden die in Nederlandse archieven worden bewaard. Bijv. de 
ongeveer 1500 charters van het RHC Zuidoost Utrecht, uit de periode van 
1300 tot 1844, zijn hierin opgenomen. 
Dankzij de Digitale Charterbank Nederland (DCN) kan iedereen voortaan 
online op één plek de vele tienduizenden oorkonden, oftewel charters, 
doorzoeken die in de verschillende Nederlandse archieven worden 
bewaard. 
 
BHIC in Den Bosch, nieuws in april: 
Pest, honger, oorlog, criminaliteit en geloof in Brabant door de eeuwen 

heen... Eerste deel archieven van stads- en dorpsbesturen nu online!  

Waar komt mijn naam vandaan? BHIC zet registers van 

naamswijziging/naamsaanneming online!  

Gelders Archief in Arnhem: Toegankelijk 

maken archief hertogen van Gelre 

duurde meer dan vijf eeuwen. Eindelijk is 

het zover. Het archief van de graven en 

https://www.bhic.nl/nieuws/eerste-archieven-van-stads-en-dorpsbesturen-nu-online-op-www-bhic-nl
https://www.bhic.nl/nieuws/bhic-zet-registers-van-naamswijziging-naamsaanneming-online
https://www.bhic.nl/nieuws/bhic-zet-registers-van-naamswijziging-naamsaanneming-online


hertogen van Gelre en Zutphen (toegang 0001) is toegankelijk gemaakt 

en de toegang staat online.  

 

Utrechts Archief: Hoe kunt u gebruikmaken van de online dienstverlening? 
Onze Expo en onze studiezaal zijn gesloten t/m in ieder geval 19 mei. We 
willen iedereen vragen zoveel mogelijk gebruik te maken van onze 
digitale dienstverlening. 

 
Nog meer interessante informatie? Kijk dan op onze 

facebook en twitter sites. 

 

Zoals dit bericht op de facebook site van de afdeling, over de zoektocht 

naar 'goede/foute' personen / familieleden in de tweede wereldoorlog.  

Reeds 361 personen gingen u voor bij de interesse voor dit artikel. Zo 

verschijnen er elke maand wel een paar berichten die voor u interessant 

kunne

n zijn. 

U 

hoeft 

geen 

facebo

ok-lid 

te zijn 

om die 

site te 

bezoe

ken. 

 

 

https://hetutrechtsarchief.nl/ontdekken/tentoonstellingen
https://hetutrechtsarchief.nl/Studiezaal-en-depot
https://hetutrechtsarchief.nl/over-ons/nieuws/549-dienstverlening-t-m-28-april
https://hetutrechtsarchief.nl/over-ons/nieuws/549-dienstverlening-t-m-28-april
https://twitter.com/NGV_BET
https://www.facebook.com/NGV-Afdeling-Betuwe-146698662186948/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur dan een mailtje aan 

secretaris-BET  at  ngv.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


