
     Nieuwsbrief  juli 2020 

 
   Afdeling Betuwe. 

 

 

Juli 
Na de opening van de terrassen, met Pinksteren in juni, geeft onze 
overheid weer wat meer ruimte voor juli. De verwachting is dat de 
beginnende zomervakantie in deze maand (veel) meer campingbezoek in 
eigen land zal brengen dan afgelopen jaren. We hebben inmiddels al 
zoveel ervaring in zoeken vanuit huis, dat we dit op de camping 
moeiteloos kunnen voortzetten.  
Dat kamperen 
gebeurt trouwens 
al heel lang. 
Alleen werd er in 
de 18e eeuw alleen 
over geschreven 
als het hele legers 



betrof. De baas die verbleef ondertussen natuurlijk wel gerieflijk in een 
stenen onderkomen. Verschil moet er zijn. Je kunt tenslotte niet zomaar 
een paar duizend man in hetzelfde (vrouwen)klooster onderbrengen. 
Bron: Delpher, Middelburgsche courant van 11 juni 1761. 
 

 
Programma najaar 2020 
Als bestuur zijn we met het Reg.Archief Rivierenland in gesprek over de 
condities om zowel weer lezingen als StamboomCafé te gaan verzorgen 
vanaf september. We hopen volgende maand meer te details te kunnen 
geven. Voor versterking van jullie/ons bestuur hebben we nog steeds een 
stoel klaar staan. Neem eens contact met ons op, je vind daarvoor de 
contacten achterin Aqua Vitae. 

 

Bestuurder/ster Hoofdbestuur gezocht! 

Het hoofdbestuur van de NGV smacht naar 
aanvulling. De volgende stoelen zijn 
beschikbaar: 
* een tweede voorzitter 
* een tweede secretaris 
* een penningmeester 
* een bestuurslid juridische zaken 
* een bestuurslid educatie 
* een bestuurslid productontwikkeling 
Voor nadere informatie kun je bellen met Jos Taalman (06 53 42 97 06). Als je belangstelling hebt, 

kun je ook een bericht sturen met jouw motivatie en achtergrond naar voorzitter@ngv.nl . Wij gaan 

ervan uit dat je bereid bent enkele maanden op proef mee te draaien om te ervaren of het wederzijds 

klikt. Mocht je een suggestie hebben voor een geschikte kandidaat als lid van het Hoofdbestuur, dan 

vernemen wij dat graag.  

 

Nieuwe website NGV 



 Regelmatig is de website ‘ontdekjouwverhaal’ onbereikbaar. Dat komt 
omdat er druk gewerkt wordt om de inhoud over te zetten naar de 

nieuwe website. Even geduld nog. 
 

NieuwNieuwsNGV! 

De nieuwe krant van de NGV al gezien?  www.ngvnieuws.nl/ngvkrant/ 

https://www.ngvnieuws.nl/ngvkrant/


 

GensDataPro 3.0 
De ontwikkelaar van GensDataPro 3.0 is nog druk bezig om de nieuwe 
versie voor 1 augustus a.s. uit te brengen. Hier wordt al heel lang naar 
uitgekeken.   

 
Aqua Vitae kopij. 

 Maja Westhoff (mailadres achterin AV) kan nog steeds een paar korte 
verhalen in de volgende AV plaatsen. Dus kom op met die favoriete 
voorvader of voormoeder met dat leuke verhaal. De andere leden willen 
daar echt wel over lezen. 



 
 
Archief 
Niet alleen de door ons, digitaal of 
fysiek, bezochte archieven doen aan 
archiveren, onze leden doen dat ook. 
Maar wanneer doen we dat? De huidige 
beperkingen in de sociale hoek zorgen 
voor meer tijd thuis. Wil je niet zelf het 
wiel uitvinden, zonder nu direct een 
professionele cursus tot archivaris te 
volgen en leren van anderen, dan kun je 
het volgende boek aanschaffen: Zo 
orden je het familiearchief van Carla van 
Beers. Of kijk op haar site: 
http://www.familiearchieven.nl 
Ook de site van Yolanda Lippens kan je 
helpen: https://www.yory.nl/aktes-
ordenen-bij-stamboomonderzoek/ 

 
Nieuws van de archieven 
BHIC: opening en scannen op verzoek 
Vanaf 1 juli gaat BHIC vier in plaats van drie dagen per week scannen op verzoek en gaat de 

studiezaal (bezoek op afspraak) ook van drie naar vier dagen open. 
 
Reg.Archief Nijmegen: 13.505 nieuwe notariële akten. 
Er zijn weer nieuwe notariële akten toegevoegd aan de Digitale Studiezaal, met dank aan onze 

vrijwilligers. In totaal zijn er 13.505 nieuwe akten toegevoegd, met daaraan gekoppeld 27.515 

personen. Deze akten kunt u laten digitaliseren op verzoek.  
Notariële akten kunnen u meer inzicht geven in de familiegeschiedenis, belangrijke gebeurtenissen 

binnen families en de onderlinge relaties tussen leden van het gezin. U kunt zelf zoeken naar uw 

voorouders in de notariële akten. Vul in het zoekscherm Personen en locaties bij Persoon de naam 

in waarop u wilt zoeken, en kies onderaan bij bron voor 'Notarissen en schepenprotocol'. 
 

https://www.yory.nl/aktes-ordenen-bij-stamboomonderzoek/
https://www.yory.nl/aktes-ordenen-bij-stamboomonderzoek/
https://studiezaal.nijmegen.nl/personen


Utrechts Archief: Whatsappen met kasteelvrouwe Margaretha uit 1672. 
Het is 12 juni 1672. Een leger Fransen valt ons land binnen en bezet ook de provincie Utrecht. 

Margaretha Turnor woont op kasteel Amerongen en mist haar man, die in het buitenland soldaten 

werft. Hoe beleeft zij deze spannende tijd? Wij haalden Margaretha naar 2020 en bevroegen haar 

via whatsapp. 
Het complete whatsappgesprek met Margaretha Turnor, kasteelvrouwe van Amerongen, is een 

uniek inkijkje in hoe het was om in 1672 - het rampjaar - te leven in Utrecht. Margaretha vertelt 

over haar ervaringen tijdens de moeilijke jaren zonder haar man. Haar antwoorden komen 

rechtstreeks uit de brieven die wij bewaren in ons depot. Wat wilt u van haar weten? Lees hier het 

whatsappgesprek (leestijd: 20 minuten). 
 
Reg.Archief Rivierenland: De weg is weg.  
We hebben alle straten in het Rivierengebied in een vaste waardenlijst gezet. Met die lijst zorgen we 

ervoor, bv bij het invoeren van een bouwvergunning of foto, dat we een naam altijd op dezelfde 

manier spellen. Er is nu ook een zoekhulp met alle huidige straatnamen en hun geschiedenis. 

Sommige straten zijn in de loop van de tijd van naam veranderd of zelfs verdwenen. Op dit moment 

zijn Culemborg en de voormalige gemeenten Geldermalsen en Lienden al redelijk uitgezocht, dus 

nu aan de slag met de andere duizenden namen. Het zijn er namelijk in totaal 4525! 
 
Gelders archief: De prijslijst van een beul 
Radbraken en andere lijfstraffen zijn terug te vinden op een achttiende-eeuwse prijslijst van een 

beul (of scherprichter). Deze lijst is toch wel een van de meer macabere archiefstukken in onze 

collectie. De precieze achtergronden zijn ons helaas niet bekend. Wel geeft het document een 

interessant beeld van welke lijststraffen er indertijd werden uitgevoerd en welk tarieven hiervoor in 

rekening werden gebracht.  
 

 
Nog meer interessante informatie? Kijk dan op onze 

facebook en twitter sites. 

Zoals welke 288  titels van tijdschriften in juni door Delpher aan het 

bestand zijn toegevoegd. Hier te downloaden: tinyurl.com/yb4bpp2z  

Of ook op onze facebookpagina: een tweet van Eric Hennekam met als 

waarschuwing: ga toch altijd naar de primaire bronnen, wees kritisch en 

geloof niet zonder meer wat je leest of ziet. Dit is een extreem voorbeeld, 

maak ook geloofwaardige vermeldingen kunnen volledig fout zijn.  

https://hualab.nl/margaretha/whatsappen/
https://hualab.nl/margaretha/whatsappen/
https://bit.ly/2Usn2mb
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 
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