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November 
Is de maand van de heilige dagen 
Allerheiligen en Allerzielen. 
 
Eerste Allerheiligen (Sollemnitas Omnium 
Sanctorum in het Latijn) is een christelijk feest 
ter nagedachtenis aan alle heiligen en 
martelaren. Het is een jaarlijkse feestdag, die 
door Rooms-katholieken en anglicanen op 1 
november gevierd wordt. In de Rooms-
Katholieke Kerk is het een hoogfeest. In de Allerheiligen, schilderij door                

Fra Angelico.   
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Oosters-Orthodoxe Kerk wordt Allerheiligen gevierd op de eerste zondag 
na Pinksteren, mogelijk in navolging van Lemuria, dat op 13 mei valt.  
De dag na Allerheiligen wordt Allerzielen gevierd. Het is aannemelijk dat 
men tijdens de kerstening van Europa het feest van Allerheiligen is gaan 
vieren rond de periode van een oorspronkelijk heidens feest Samhain dat 
ter nagedachtenis van de doden werd gehouden. In 837 riep paus 
Gregorius IV 1 november uit als de katholieke gedenkdag.  
Bron: Wikipedia 

 

 
Lezing sept/oktober/november 
In september hebben we de eerste lezing in Coronatijd gerealiseerd. De 
commentaren van de bezoekers waren lovend over de organisatie en de 
inhoud van de lezing. Echter daarna is de tweede golf begonnen en we 
willen echt voorzichtig omgaan met onze bezoekers. Daarom hebben we 
als bestuur van deze afdeling besloten voor dit jaar de lezingen te 
annuleren. Hopelijk is begin volgend jaar de zaak weer onder controle en 
kunnen we met de dan geldende beperkingen weer fysieke 
bijeenkomsten realiseren. 
 

 

StamboomCafé 

In oktober is het aantal besmettingen zodanig sterk opgelopen dat we 
onze leden niet durven blootstellen aan de risico’s van een besmetting 
met Covid-19. Daarom is in oktober het StamboomCafé ook afgelast. 
Ook in november en december zullen we het fysieke Café niet laten 
doorgaan. Stel je vragen daarom aan secretaris-BET@ngv.nl, dan zorgt 
die er voor dat er contact met je wordt opgenomen. Dat geldt natuurlijk 
ook voor je buurman/vrouw, met wie je je onderzoekgegevens bespreekt. 
Ondertussen werken we aan een digitale oplossing. 

 

Bestuurder/ster Hoofdbestuur gezocht! 
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Fijn dat jullie hebben nagedacht over het deelnemen aan het 
Hoofdbestuur. Nu alleen nog een mailtje aan de voorzitter en je wordt 
uitgenodigd voor een poosje meelopen om te zien of je ideeën om de 
NGV weer te laten groeien, ook werken. Neem nu eerst contact op met 
Jos Taalman, onze voorzitter via voorzitter@ngv.nl  Jos zit op je melding 
te wachten, laat hem niet langer wachten. Een functie als bestuurder van 
onze vereniging staat echt op je te wachten. Heb je een management 
functie gehad voor je pensionering en belangstelling de vereniging 
verder te helpen, stuur dan een mail naar onze secretaris of rechtstreeks 
aan de voorzitter van het hoofdbestuur. 

 

Nieuwe website NGV afd.Betuwe 

Op dit moment is er niets nieuws te melden over verdere aanpassingen 
van de nieuwe NGV website. Wel weten we dat de volgende stap is dat er 
aan de afdelingen eigen pagina’s beschikbaar worden gesteld. 
 

Graag vernemen we NU van onze leden wat zij graag in die eigen Betuwe 
pagina’s zouden willen zien opgenomen. Kom dus maar met jullie vragen 
en suggesties naar secretaris-BET@ngv.nl. We kunnen dan alvast ons 
voorbereiden op wat komen gaat en misschien al zaken klaarzetten. 
TOT HOORS. 
 

 

NieuwNieuwsNGV! 

Wie de site ngvnieuws.nl volgt weet datGensDataPro versie 3  beschik-
baar is gekomen. Net als een overzicht van de verschillen tussen 2.9 en 3. 
Inmiddels is er ook een demoversie van GDP3 beschikbaar.  
Kijk dus regelmatig op onze algemene NGV nieuwssite voor deze en 
andere nieuwsberichten, zoals bijvoorbeeld dat Familysearch inmiddels 
net zoveel namen in hun bestand hebben als er nu mensen op aarde 
wonen (ca 8 miljard). 
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Aqua Vitae kopij. 

 Maja Westhoff , onze redactrice, heeft weer een keurige AV in elkaar 
gezet en jullie hebben die digitaal toe gestuurd gekregen. Dat betekent 
dat we hopen dat we van jullie, onze leden, voor het volgende nummer 
weer leuke, interessante kopij ontvangen. Dus wat prikkelt wat je 
gelezen of onderzocht hebt en wanneer zet je dat op papier om het te 
delen met anderen. Of heb je wat te melden over het laatste nummer 
laat het ons dan weten, dan kunnen we daar ons voordeel mee doen. Uit 
eindelijk doen we het voor elkaar, de anderen doen het dus ook voor jou. 
Ik hoor graag van jullie over wat je bezig hield/houdt. Stuur maar naar 
secretaris-Bet@ngv.nl 
Niet langer wachten nu, we horen graag wat er leeft onder onze leden. 
We kunnen elkaar even niet fysiek ontmoeten en moeten het dus hebben 
van onze verhalen. Kom op dus met die verhalen, daar kunnen we andere 
leden een plezier mee doen. 
 

 

Agenda 
 
* Check regelmatig onze 
eigen NGV agenda 
 
 
 
 
 
 

 

https://ngvledenservice.nl/events/


Nieuws van de archieven 
 

Nijmeegs Archief: Vele Handen 
Zorgt voor veel projecten voor de ondersteuning van het doorzoekbaar maken van 

gedigitaliseerde archieven. Bijv. bij het Nijmeegs Archief loopt het project ‘notarissen uit het 

Gelders rivierengebied’. Kijk maar hier. 

BHIC: opening en scannen op verzoek 
Huwelijksvoorwaarden, openbare verkopen, testamenten, schuldbekentenissen, minnelijke 

overeenkomsten en nog veel meer: notarissen legden ze in duizenden akten vast. Je vindt hierin 

vele grote en kleine historische gebeurtenissen over de levens van mensen die woonden en 

werkten, huwden en stierven in dorpen en steden. Het BHIC heeft weer een serie notariële akten 

online gezet met dank aan vele vrijwilligers.  

Reg.Archief Tiel: Nu digitaliseren op verzoek 
We starten een proef met het op verzoek gratis digitaliseren van archiefstukken (S-o-D of 

Scanning on Demand). Om wettelijke en materiële redenen moeten we hierbij bepaalde stukken 

uitsluiten. Wij behouden ons het recht voor uw verzoek af te wijzen. U kunt geen rechten aan deze 

service ontlenen.  

Ook van het RAR:  
Het archief heeft een spel ontwikkeld, waarbij je moet zoeken naar de oorzaak van verdwijnende 

archiefstukken. Het spel heet ‘Paniek in het Archief’ en je kan tot 15 november leuke prijzen 

verdienen. Kijk hier 

Utrechts Archief: 

Vanaf november geldt er een maximum van 5 in te dienen digitaliseringsverzoeken per persoon 

per zending. Dit doen we vanwege de grote vraag. Zo kunnen we onze wachttijden beperkt 

houden.  

Dordrechts Archief:  

Hier is het archief van de Dordrechtsche Courant. Dit is een van de oudste kranten in de collectie 

van het Regionaal Archief Dordrecht. De eerste krant van Nederland verschijnt in 1610 in 

Amsterdam. Door de opleving van de politieke strijd in 1781 tussen patriotten en prinsgezinden 
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worden hevige discussies uitgevochten in tijdschriften, pamfletten, spotprenten en kranten, met 

een geweldige stimulans voor de drukkersbranche tot gevolg.  Bij Delpher is deze krant ook 

aanwezig, echter pas vanaf 1940. 

Gelders Archief nu aangesloten bij Oorlogsbronnen.nl 

"Innovatieve computeralgoritmes, meer aandacht voor achtergronden bij bronnen en 

verdiepende contextinformatie over historische gebeurtenissen en betrokken personen. Het 

geheel vernieuwde Oorlogsbronnen.nl komt 15 oktober online en is hét startpunt voor alles wat je 

wil weten over Nederland in oorlogstijd. Netwerk Oorlogsbronnen loopt voorop in de toepassing 

van innovatieve technieken om bronnen uit de Tweede Wereldoorlog inhoudelijk te verbinden. Al 

die innovaties komen nu samen op de vernieuwde website. Innovatieve computeralgoritmes, 

meer aandacht voor achtergronden bij bronnen en verdiepende contextinformatie over 

historische gebeurtenissen en betrokken personen. 

Ook Gelders Archief:  
Het oud rechterlijk archief (ORA) Tuil (archieftoegang 0201) gaat naar het Regionaal Archief 

Rivierenland (RAR).  

Stadsarchief Amsterdam: Vreemde 

Vervolg Famillement Thuis: op 29 oktober vertelt Harmen Snel over immigranten in het 

Amsterdamse verleden. Inmiddels is de eerste video op youtube hier verschenen 

 

Poorter & Burgerrecht 
Poorter is een in de Nederlanden 

voorkomende historische benaming voor een 

burger die zich het recht verworven had 

binnen de poorten van een plaats met 

stadsrechten te wonen. Voor het 

poorterrecht of burgerschap was registratie 

nodig bij een magistraat van de stad, in 

Brussel bijvoorbeeld bij de amman. In de 

Nederlanden verdwenen de voorrechten na 

de Franse invasie en afschaffing van het 

ancien régime in 1794-1795. (bron Wikipedia) 

Inmiddels is het in Nijmegen weer mogelijk om Oudburgerrecht aan te 
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vragen. Zie hiervoor de site ‘oudburgersnijmegen’ waar uitgebreide 

informatie te vinden is over het burgerrecht. 

Wilt u weten wie de burgers van bijv.Tiel  waren kijk dan eens bij het RAR. 

Burgers waren bijv. welkom in het gasthuis. 

Ook in Tiel bestond al heel lang (sinds 1367) een ‘gasthuis’, zoals het Oud 

Burger Mannen- en Vrouwenhuis in de volksmond werd genoemd. 

Tegenwoordig is alleen de Stichting Oud Burger Mannen- en 

Vrouwenhuis nog over. Meer info, zie hier. 

 

 

Nog meer interessante informatie? Kijk dan op onze 

facebook en twitter sites. 

 

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

secretaris-BET@ngv.nl 
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