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De terrassen zijn weer (beperkt) open, net als de winkels. Maar bij de 
archieven blijft het online winkelen en soms ‘on demand’ scans 
bemachtigen. Vervelend, maar (thuis) werkbaar. Voor de NGV-Betuwe 
leden is en blijft het vervelend dat samenkomen nog steeds de stip op de 
horizon is. Zelfs met een negatief testcertificaat op zak of een vaccinatie 
bewijs (paspoort) mag er niet worden samengekomen. Tenzij we 
natuurlijk ergens een terras afhuren en de bijeenkomst ‘s middags 
organiseren. Maar wie heeft, waar, een beschut terras met groot 



videoscherm en geluidsinstallatie. Misschien een voetbal café met 
terras? Of anders kunnen we natuurlijk de Betuwenaren naar Amsterdam
halen en melden dat we de genealogie van de kampioenschappen van 
Ajax gaan vieren. Daar kan zoiets waarschijnlijk wel, zo lang het duurt en 
Femke nog de scepter zwaait.

StamboomCafé – herhaal bericht.
WILLEN opstarten is in de Covid praktijk wat anders dan GAAN 
opstarten. Mark en Hugo liggen nog steeds dwars, dus helaas moeten we
ons in mei ook nog behelpen met het digitale platform. Hopelijk kunnen 
we elkaar na de zomer weer ontmoeten op vrijdagmiddag 10 september 
in het RAR.

Lezingen– herhaal bericht.
Het is niet anders dan met het StamboomCafé, ook hier moeten we weer
even op een houtje bijten. De lezing van Peter Spies over zijn nieuwe 
boek Dirck Vijgh, gaan we verschuiven naar het najaar (ijs en weder 
dienende).
In de nieuwsbrief van september verwacht ik dat we over stamboomcafé 
en lezing (met ALV) kunnen melden dat die gewoon doorgaan. Er wordt 
tenslotte volop gevaccineerd en dat moet toch een keer zijn effect gaan 
opleveren. Toch?

Nieuwe website NGV afd.Betuwe
Het stambomen overzicht van families in het Rivierengebied begint 
langzaam te groeien. Neem eens contact op met de webmaster en stuur 
hem een gedcom met de informatie van de families in dit gebied. Een 
generatie er voor of erna die buiten dit gebied zitten is geen probleem. 
Dat weten anderen die dit zien, ook waar ze verder moeten zoeken.

mailto:webredacteur-BET@ngv.nl
https://ngvafdbetuwe.nl/4_cafe/smf/


Nieuws NGV!

Één van de secties van ngvnieuws.nl is natuurlijk ‘Genealogie’. Kijk eens 
naar het laatste nieuws op deze pagina. 

Aqua Vitae.
Hopelijk heeft nu iedereen het laatste exemplaar (digitaal) in huis. Zo niet
ga dan naar de afdelingswebsite – zie boven – en download het nummer 
daar.   
Het artikel wat je aan het maken bent – groot of klein – is natuurlijk bijna 
klaar. Dus maak het af en mail het naar onze Maja Westhoff, ze zit 



daarop te wachten. Stuur nu op en de kans is groot je verhaal in de 
volgende editie terug te vinden.

Nieuws van de archieven

Reg.Archief Rivierenland Tiel
Er is nu een heuse RARapp, die zowel voor Android als voor Apple beschikbaar is. Je 
vind hem hier onder ‘We houden contact’.

Reg.Archief Zuid-Utrecht
Uit de gemeenten boven de Lek bij Culemborg, zoals Houten, Schalkwijk en 
Honswijk zijn nu zo’n 20.000 foto’s digitaal beschikbaar.

Gelders Archief
Eindelijk is het zover. Het archief van de graven en hertogen van Gelre en Zutphen 
(toegang 0001) is toegankelijk gemaakt en de toegang staat online. Meer lezen klik 
hier.

Utrechts Archief
Hier een voorbeeld dat je niet op de juiste locatie hoeft te zijn om wat moois van 
elders te vinden. In het Utrechts Archief is het oudst bekende stadszegel van Gouda 
ontdekt. Zoek dus rustig op een ongewone plek naar informatie die je daar niet 
verwacht.

Nijmeegs Archief
Het archief van de Gemeentelijke Sociale Dienst Nijmegen 1936-1984 is nu 
beschikbaar voor het publiek. Het archief, ruim 13 meter, geeft een mooi beeld van 
de organisatie van de dienst zelf en van zijn taak: de ondersteuning van de laagste 
inkomensgroepen. Meer lezen

Gorkums Archief
Gorkum houd zijn nieuwtjes graag onder de pet. Ze melden dat de studiezaal is 
gesloten tot 19 januari 2021. Toch lijkt het verstandig nog maar even niet op bezoek 
te gaan.

BHIC Den Bosch
De nieuwe bronnen die afgelopen maand online zijn gegaan: april 2021 

https://www.bhic.nl/nieuws/nieuwe-bronnen-online-april-2021
https://regionaalarchiefnijmegen.nl/actueel/12-blog/305-archief-sociale-dienst-beschikbaar-voor-publiek
https://hetutrechtsarchief.nl/over-ons/nieuws/602-oudst-bekende-stadszegel-gouda-ontdekt-in-het-utrechts-archief
https://www.geldersarchief.nl/over-ons/actueel/nieuws/483-toegankelijk-maken-archief-hertogen-van-gelre
https://www.razu.nl/20000-fotos-gemeente-houten/
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/we-houden-contact
mailto:majawesthoff@hotmail.com


Stadsarchief Rotterdam
De passagierslijsten van de Holland-America Line zijn hier te raadplegen. Het gaat 
om meer dan 500.000 personen.

Stadsarchief  Amsterdam
Vonnissen Averij-grosse zijn weer actueel door de blokkade van het Suezkanaal 
door de ‘Ever Given’, die nog vastgehouden wordt omdat in de zes dagen dat dit 
schip het kanaal blokkeerde, zo’n 400 honderd schepen niet verder konden. Maar 
averij-grosse is al heel oud en die oude akten kunnen worden ingezien in de 
Archieven van Schout en Schepenen van Amsterdam. Daar staan nl. ook de 
eigenaren van de vracht in van de betrokken schepen.

Nationaal Archief:
Sinds 1946 vieren we op 5 mei de bevrijding en onze vrijheid. Er is sindsdien veel 
discussie over de datum, de frequentie en of het nu een vrije dag is of niet. 

Alle Friezen
AlleFriezen stelt van de aangesloten gemeenten alle openbare akten van de 
burgerlijke stand (vanaf 1811) en deels de bevolkingsregisters digitaal beschikbaar. 
Daarnaast wordt een groot aantal gegevens uit bronnen van voor 1811 beschikbaar 
gesteld. Via ‘Vele Handen’ zijn inmiddels meer dan 93% van alle gegevens uit het 
Bevolkingsregister van de deelnemende Friese Archieven  ingevoerd

CBG
Persoonskaarten zijn een handige, zo niet onmisbare eerste stap in je 
stamboomonderzoek. Het CBG beschikt over miljoenen kaarten, maar helaas is ook
een groot deel verloren gegaan, onder andere door oorlogsgeweld. 

Op Facebook
Op onze facebookpagina ‘NGV afdeling Betuwe’ staan links naar de 
kranten van de data van de inval van Duitsers in mei 1940 en van de 
capitulatie datum. Alles te zien bij Delpher.

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

https://tinyurl.com/4jyrw3dz
https://cbg.nl/actueel/verloren-persoonskaarten/
https://allefriezen.nl/
https://www.nationaalarchief.nl/beleven/nieuws/het-vraagstuk-van-de-5e-mei
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/vonnisen-averij-grosse-(1700-1810)/
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/passagierslijsten/
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@ngv.nl

mailto:secretaris-BET@ngv.nl

