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1. Verdieping

Het verslagjaar 2018 is het laatste jaar van de 
beleidsperiode 2015-2018. Een periode die in het 
teken stond van digitaal. 2018 mag dan ook een 
kroonjaar van de beleidsperiode genoemd worden. 
Uitgezette lijnen grepen in elkaar, geïnitieerde 
innovaties leidden tot resultaten en projecten werden 
afgerond en ja, ja…verdiept.
Die verdieping is nodig. Niet alleen om de aanwezige 
kennis en expertise te borgen, maar ook om een 
stevige basis te vormen voor verdere ontwikkelingen 
en uitdagingen in een nieuwe beleidsperiode.
Maar eerst nog even terug naar het verslagjaar. Zoals 
u van ons gewend ben, hebben we goed gekeken en 
geluisterd naar wat ons publiek (jong en oud, 
particulier, instelling en gemeentelijk) van ons wil. 
We gaven lezingen, lessen en presentaties. We 
adviseerden over digitale ontwikkelingen in informatie-
voorziening, veranderende wetgeving en gewijzigde 
privacy-bepalingen. We acquireerden nieuwe 
archieven en collecties en aanvullingen op 
bestaande. Samen met onze vrijwilligers hebben we 
duizenden pagina’s gedigitaliseerd, geïndexeerd en 
getranscribeerd om de toegang tot en het gebruik van 

archieven te vergroten en daarmee kennis van ons 
lokale erfgoed te verdiepen.
Oh ja, en we zijn letterlijk de diepte in gegaan. Op 
31 januari 2018 hebben we het op kelderniveau 
aangebouwde depot 8 officieel in gebruik genomen. 
Zowel het papieren als het digitale Rivierenlandse 
verleden is verzekerd van een veilige toekomst! 

Veel leesplezier!

Ella Kok-Majewska
Directeur/streekarchivaris

Regionaal Archief Rivierenland

https://regionaalarchiefrivierenland.nl/mooie-aanwinsten
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/mooie-aanwinsten
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/mooie-aanwinsten
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/vijfduizend-meter-voor-regionaal-erfgoed


2. Archief is overal

Het archief bewaart ook úw geschiedenis. We willen 
graag dat iedereen dat weet en ontdekt. In 2018  
leidden we groepen rond, faciliteerden we lezingen 
en er was maandelijks een stamboomcafé.

Het RAR op tv
We waren ook op televisie te zien. Omroep 
Gelderland filmde de bezoekles Oorlogscodes en 
maakte opnames voor de Ridders van Gelre. Tijdens 
de Gelredag bezochten ruim 80 mensen het RAR 
voor rondleidingen, lezingen, onze studiezaalwand  
en uitleg over restauratie. Ook acteur Fedja van Huêt 
kwam langs met een cameraploeg voor het  
programma Verborgen Verleden. 

Afscheid, Betuwelijn en Oud Papier
Onze collega’s Ton Peterse en Paul Romijn gingen 
met pensioen en stelden een bijzondere afscheids-
tentoonstelling samen. We hadden een kleine expositie 
over de Betuwelijn en deden mee met de verkiezing 
tot Stuk van het Jaar. We vulden samen met het 
Flipje- en Streekmuseum zes keer het Historisch 
Informatie Punt in Zinder. Met het Elisabeth Weeshuis 
Museum stelden we de tentoonstelling Oud Papier 
samen over 700 jaar Culemborgse geschiedenis. En 
we maakten een historisch kwartetspel dat klanten 
konden sparen bij Plus Giel Smits in Culemborg. 

https://www.youtube.com/watch?v=79kr0CoXXWU&t=0s&index=1&list=PLmn2uX3yA-FfiHMajXkXkqxCMbb0N2Nw8
https://twitter.com/kevinvantuil/status/1056085246888869888
https://www.ntr.nl/Verborgen-Verleden/77/detail/Fedja-van-Huet/VPWON_1293639
https://www.gelderlander.nl/rivierenland/jullie-leven-ligt-hier-in-het-archief~aaf27417/
https://www.gelderlander.nl/rivierenland/jullie-leven-ligt-hier-in-het-archief~aaf27417/
https://www.stukvanhetjaar.nl/rivierenland
https://www.stukvanhetjaar.nl/rivierenland
https://weeshuismuseum.nl/wordpress/wp-content/uploads/EW_Multitouchtafel_8.8.pdf




3. Onze digitale dijken zijn versterkt

Het RAR wil een betrouwbare, betrokken en bekwame 
partner zijn voor gemeenten. Ook in de toekomst, bij 
het beheren van digitaal archief dat is overgebracht 
naar het e-Depot van het RAR. In 2018 hebben we het 
fundament daarvoor verder versterkt met een tweede 
e-Depot pilotproject. 

Primeur
We werkten hierbij nauw samen met de gemeente 
Buren en de leverancier van het archiefbeheersys-
teem MAIS-Flexis. En dat laatste was een landelijke 
primeur. We hebben niet alleen met succes digitaal 
archief opgenomen in het e-Depot, maar het ook 
beschikbaar gesteld op onze website. 

Resultaat
De resultaten van deze pilot en van een pilot in 2017 
met de gemeente Zaltbommel en het Gelders Archief 
hebben bijgedragen aan een adviesrapport voor het 
algemeen bestuur van het RAR. In dit rapport staan 
aanbevelingen en bevindingen voor het maken van 
keuzes bij het inrichten en beheren van het e-Depot 
voor aangesloten gemeenten en verbonden partijen.   

https://regionaalarchiefrivierenland.nl/onze-digitale-dijken-zijn-versterkt


4. Educatie voor iedereen

In 2018 bereikten we nieuwe groepen met ons  
educatie-aanbod. Zo bezochten drie groepen van  
het Speciaal Onderwijs het RAR voor de les 
Oorlogscodes, waarbij regionale bronnen uit de 
Tweede Wereldoorlog centraal staan. Ook studenten 
Nederlands als tweede taal van het ROC Rivor 
bezochten het archief. Tijdens hun ‘Nederlandweek’ 
kregen ze onder andere uitleg over specifieke 
‘archiefwoorden’. 

Stage
Nieuw was ook dat middelbare scholieren hun 
maatschappelijke stage konden doen bij het RAR. 
Zes leerlingen hebben ons elk 30 uur geholpen met 
verschillende werkzaamheden. In totaal verwelkomden 
we 437 leerlingen en studenten, van basisonderwijs 
tot en met universiteit.

700 jaar Culemborg
2018 was ook het jaar van de viering van 700 jaar 
stadsrechten van Culemborg. Samen met het 
Elisabeth Weeshuismuseum bereidden we een  
tentoonstelling voor met opmerkelijke Culemborgse 
archiefstukken. Bekijk hier de online catalogus. Het 
RAR verzorgt tijdens deze tentoonstelling 12 bezoek-
lessen in het museum voor Culemborgse basisscholen.

https://regionaalarchiefrivierenland.nl/educatie
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/educatie
https://weeshuismuseum.nl/wordpress/wp-content/uploads/EW_Multitouchtafel_8.8.pdf
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5. Inspelen op veranderingen

In 2018 was de archiefinspecteur druk bezig met het 
beoordelen van een groot aantal handboeken 
Vervanging. Daarnaast gaan uiteraard de reguliere 
werkzaamheden van een archiefinspecteur altijd door. 
Ze bezocht diverse archiefruimten, beoordeelde en 
besprak vernietigingslijsten, waarna de gemeentear-
chivaris een machtiging tot vernietiging afgaf.  

Vervanging
In rap tempo nemen steeds meer gemeenten in ons 
werkgebied een vervangingsbesluit. In een vervan-
gingsbesluit staat welke papieren documenten na 
digitalisering kunnen worden vernietigd. Hiermee kan 
dan echt een einde komen aan het hybride werken 
(deels op papier, deels digitaal). In 2018 namen de 
gemeenten Neder-Betuwe, Buren en Maasdriel een 
vervangingsbesluit. Ze kregen een positief advies van 
de gemeentearchivaris, sommige onder voorbehoud. 
Nu steeds meer gemeenten volledig digitaal werken, 
is het wel zaak om de vinger aan de pols te houden in 
de verantwoordingsfunctie en als toekomstig erfgoed. 
Digitaal is nu eenmaal vluchtiger dan papier, maar is 
net zo belangrijk. 

https://regionaalarchiefrivierenland.nl/gemeente-overzicht
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/gemeente-overzicht


6. Advies bij gemeentelijke fusie

Een groot deel van de advisering aan gemeentes 
richtte zich in 2018 op de informatievoorziening voor 
de nieuwe gemeente West Betuwe. De fusieoperatie 
zelf was een groot, complex proces met veel partijen: 
Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen, de 
Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, externe 
deskundigen, Culemborg, Tiel en AVRI. 

Nieuwe ervaring
Voor het RAR was zo’n proces een nieuwe ervaring. 
Er waren meer dan vijftig sub-projecten. Applicaties 
werden vernieuwd, systemen samengevoegd, data 
gemigreerd en men bereidde grootschalige cloud-
opslag voor. Tijdens het proces besloot men de 
informatievoorziening architectonisch opnieuw te 
onderbouwen. Dit was zeer ingrijpend voor het 
procesverloop en de adviesrol van het RAR.

Breed takenpakket
Het RAR las projectprogramma’s en -plannen, wees 
kritische applicaties aan en richtte zich op het archi-
tectuurplan, de datamigratie, de Cloudcomputing, de 
aanschaf van een zaaksysteem en uiteindelijk op de 
oplevering van het programma in december. Het 
onderhield vele contacten en leverde een formeel 
rapport vanuit de toezichthoudende rol. 

Gemeenschappelijk regelingen
Daarnaast adviseerden we over archiefaangelegen-
heden binnen het complexe landschap van gemeen-
schappelijke regelingen, zoals Belasting 
Samenwerking Rivierenland, Breedband Rivierenland, 
Omgevingsdienst Rivierenland, Werkzaak Rivierenland 
en de Recreatiemaatschappij Uiterwaarde. Over de 
manier waarop het archieftoezicht voor deze regelin-
gen nader vorm moet krijgen, overlegden we met 
verschillende betrokkenen. 
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7. Een half miljoen digitale opnamen

Bij het RAR wordt door een groep vrijwilligers, onder 
begeleiding, dagelijks gedigitaliseerd. Omvangrijke en 
complexe projecten besteden we uit. Digitalisering is 
het digitaal maken van papieren archief en analoog 
beeld- en geluidsmateriaal. Maar het is ook de work-
flow bij de digitale uitleen van gemeentedossiers.

Van oorkonde tot videoband
In totaal zijn er in 2018 zo’n 500.000 digitale opna-
men gemaakt, intern en extern. Voorbeelden van 
bestanden die vorig jaar zijn gedigitaliseerd, zijn (mid-
deleeuwse) oorkonden, oude magistraatsresoluties 
van voor 1811, gemeenteraadsnotulen (1811-2001), 
bouwvergunningen, milieuvergunningen, begraafad-
ministraties, kaarten, kranten, tijdschriften, videoban-
den en foto’s. 
Belangrijke mijlpalen waren de afronding van de digi-
talisering van alle gemeenteraadsnotulen tot en met 
1945, het weekblad Het Carillon en 900 oorkonden 
over de Bommelerwaard.

Privacy
Wet- en regelgeving rond auteursrecht en de privacy 
is streng. Daarom is niet al het digitale materiaal volle-
dig openbaar of via internet in te zien. Sommige stuk-
ken kunt u alleen digitaal inzien op onze studiezaal. 

https://regionaalarchiefrivierenland.nl/fotocollectie-chamotte-unie-gedigitaliseerd
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/900-charters-online
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/900-charters-online


8. Dieper het archief in

In 2018 zijn door medewerkers en vrijwilligers weer 
veel meters en namen toegankelijk gemaakt. Het 
afgelopen jaar hebben we door een beperkte perso-
nele bezetting een wachtlijst moeten aanleggen voor 
vrijwilligerswerk. In 2019 gaan we weer nieuwe vrij-
willigers benaderen, onder meer voor een nieuw 
indexeringsproject.  

Door ontsluiting op drie niveaus kan men steeds die-
per de archieven in duiken.

1. Inventariseren. We maakten in 2018 circa 404 
meter archief toegankelijk. Hieronder waren 
enkele grote gemeentearchieven. Ook hebben we 
enkele oude kerkarchieven uit de Bommelerwaard 
ontsloten. En het Rechterlijk archief van Tiel en 
Zandwijk (1431-1811), vol met echte pareltjes, is 
toegankelijk.  In het afgelopen jaar zijn twee grote 
archieven van polderdistricten geïnventariseerd 
en zijn alle procesdossiers beschreven. Ook bij-
zonder: het archief van de Bescherming Bevolking 
kring XI.  Zo’n 44 kleinere archieven werden 
bewerkt, evenals vele bouwvergunningen. 

2. Indexeren. Door indexen te maken, kunt u voor-
ouders op naam vinden. In het afgelopen jaar 
hebben we 175.000 namen toegevoegd aan onze 
personendatabase!

3. Transcriberen. Nog dieper de stukken in: belang-
rijke oude stukken worden geheel ‘vertaald’ naar 
modern schrift. Deze transcripties zijn direct naast 
de scan te zien. Honderden nieuwe transcripties 
kwamen in 2018 beschikbaar. Hieronder ook de 
volledige transcriptie van de akte met stadsrech-
ten van Culemborg en de bevestiging van deze 
rechten. 

Tijdens deze werkzaamheden stuiten medewerkers 
en vrijwilligers regelmatig op bijzondere vondsten. 

https://regionaalarchiefrivierenland.nl/schatgraven-in-het-rechterlijk-archief-van-tiel-en-zandwijk
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/schatgraven-in-het-rechterlijk-archief-van-tiel-en-zandwijk
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/weer-bijna-70-000-nieuwe-namen-online
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/weer-bijna-70-000-nieuwe-namen-online
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/weer-bijna-70-000-nieuwe-namen-online
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/stadsrechten-culemborg-ontcijferd
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/archieven?mivast=102&mizig=210&miadt=102&miaet=1&micode=0826&minr=10370624&miview=inv2
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/archieven?mivast=102&mizig=210&miadt=102&miaet=1&micode=0826&minr=10370624&miview=inv2
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/archieven?mivast=102&mizig=210&miadt=102&miaet=1&micode=0826&minr=10370624&miview=inv2
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/archieven?mivast=102&mizig=210&miadt=102&miaet=1&micode=0826&minr=10370624&miview=inv2
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/bijzondere-vondsten
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/bijzondere-vondsten
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/bijzondere-vondsten


9. Waardevolle aanwinsten

Afgelopen jaar hebben we weer een aantal belang-
rijke en bijzondere archieven en collecties verwor-
ven. Soms als nieuw archief of nieuwe collectie, soms 
als aanvulling op archieven en collecties die hier al 
aanwezig waren. Maar stuk voor stuk zijn het aanwin-
sten die betrekking hebben op ons werkgebied, bij-
voorbeeld qua plaats, activiteit of bekende personen. 
Een kleine greep uit de aanwinsten:

 ■ Collectie Kers, postgeschiedenis Tiel en omgeving.
 ■ Jongerensociëteit Marquee uit Kesteren.
 ■ Dorpshuis Toevershof uit Varik-Heesselt.
 ■ Originele dagboeken van Lies ten Bokkel, als basis 

voor het boek ‘Waar blijven de Tommies?’.
 ■ Fotoboeken Van der Valk.
 ■ Affiches Fruitdelta Rivierenland.
 ■ Foto’s van familie van Heemskerk uit Nederhemert. 
 ■ 13 kadastrale kaarten.

Bibliotheek
Ook onze uitgebreide bibliotheek met informatie uit 
ons werkgebied is vorig jaar verder uitgebreid. In deze 
bibliotheek is veel achtergrondinformatie te vinden 
over de meest uiteenlopende onderwerpen. Enkele 
aanwinsten in 2018:

 ■ Sententien over Iacob Mom,  
uit 1621.

 ■ De portretten van Willem 
den Ouden, door 
Van der Wal.

https://regionaalarchiefrivierenland.nl/mooie-aanwinsten
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/mooie-aanwinsten


10. Lang leve de archieven

Behoudswerkzaamheden zijn bedoeld om archieven 
en collecties lang en goed te bewaren. We proberen 
schade zoveel mogelijk te voorkomen en verval te 
vertragen. Het archief is immers van en voor ons 
allemaal. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. 

Van preventie tot restauratie
In 2018 verpakten we 250 meter archiefmateriaal in 
zuurvrije materialen voor duurzame opslag in onze 
depots. Van 450 meter archief brachten we de mate-
riële staat en de eventuele schade in kaart. Dit deden 
we deels op basis van steekproeven. Van de archieven 
met ernstige schade conserveerden en restaureerden 
we 4 meter. 139 archiefstukken daarvan waren zo 
ernstig beschadigd dat ze niet meer te raadplegen 
waren. Na restauratie zijn deze archiefstukken nu 
gelukkig weer toegankelijk. 

Kennismaking met het publiek
Ook in het belang van digitalisering hebben we 
archiefstukken gecontroleerd en geconserveerd. 
Daarnaast werkten we in 2018 mee aan vier tentoon-
stellingen, diverse rondleidingen en de Gelredag die 
in oktober bij het RAR plaatsvond. De rondleidingen 
en de Gelredag waren mooie gelegenheden om 
bezoekers te laten zien wat ons werk nou eigenlijk 
inhoudt. Een leuke ervaring! 

https://regionaalarchiefrivierenland.nl/wat-is-inktvraat


Wist u dat over het RAR? 

 ■  Er staan meer dan 5 miljoen beschrijvingen online 
op onze website.

 ■ We hebben 8 depots met in totaal ruimte voor 
19,765 kilometer archief. 

 ■ Er heerst een constant klimaat en een constante 
luchtstroom in de depots. In het depot voor 
fotografisch materiaal is het altijd 7oC.

 ■ Ons kantoor is duurzaam gebouwd. We hebben 
onder meer een WKO-installatie (warmtekoude-
opslag) voor energie en een groen mossedumdak. 

 ■ Het oudste archiefstuk is het dodenboek uit 1303 
van de St. Maartenskerk in Zaltbommel.

 ■ Op de glazen wand van onze studiezaal staan 
archiefstukken met QR-codes. Als u deze codes 
scant, komt een stukje geschiedenis tot leven. 

 ■ Onze vrijwilligers verzetten enorm veel werk. In 
2018 indexeerden ze ongeveer 175.000 namen in 
trouw- en doopregisters en transcribeerden ze 
ongeveer 500 aktes.

 ■ Het RAR wordt gesteund door twee 
vriendenstichtingen: De Stichting Vrienden van het 
Regionaal Archief, die in 2018 dertig jaar bestond en 
de Stichting Vrienden van de Bommelerwaardse 
Archieven, die in 2019 25 jaar bestaat.  

 ■ In 2018 is de online Waterschapstamboom officieel 
‘geopend’. Hier vindt u een overzicht van de 474 
waterschapsorganisaties die, na vele 
samenvoegingen, sinds 2005 het huidige 
Waterschap Rivierenland vormen. Via deze 
stamboom kunt u direct doorklikken naar 
archiefstukken bij verschillende archiefdiensten. 

 ■ We zijn begonnen met het in kaart brengen van de 
geschiedenis van straatnamen in het Rivierengebied. 
Dit project gaat een paar jaar duren.

 ■ Onze toegangen staan op onze website, maar ook 
op Archives Portal Europe, Archieven.nl, 
genealogieonline/Open Archieven en binnenkort 
ook op Collectie Gelderland. Data over de Tweede 
Wereldoorlog staat ook op Netwerk 
Oorlogsbronnen

https://regionaalarchiefrivierenland.nl/nl/page/5?mivast=102&mizig=210&miadt=102&miaet=1&micode=3198&minr=4744146&miview=inv2
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/nl/page/5?mivast=102&mizig=210&miadt=102&miaet=1&micode=3198&minr=4744146&miview=inv2
http://www.studiezaalwand.nl/
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/Vrienden-Regionaal-Archief-Rivierenland
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/Vrienden-Regionaal-Archief-Rivierenland
http://www.bommelerwaardsearchieven.nl
http://www.bommelerwaardsearchieven.nl
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/waterschap-rivierenland


2017 2018

Paginaweergaves via archieven.nl 3.594.233 3.713.134

Aanvragen inzage archiefstukken 7.088 5.391

Fysieke bezoeken 1.737 1.720

Bezoekers evenementen 5.150 2.985

Aantal bezochte webpagina’s 1.734.021 1.266.249

Leerlingenbereik (aantal personen)
• Basisonderwijs
• Voortgezet onderwijs
• Hoger onderwijs

358 437 
197
194
46

Ontsluiting archieven in meters 235 404  

Objecten beschreven in bibliotheek en documentatie ca. 3.000 ca. 2.500 

Objecten ontsloten in TH Atlas ca. 1.750 ca. 1561

Omvang archieven (in meters) 12.885 13.561,5 

Aantal medewerkers in dienst 21 25

Aantal fte 17,50 17,78

Aantal vrijwilligers 32 29

Jaarcijfers



Januari

l Joost Reus @joostreus
Vanaf vandaag zijn de originele stadsrechten van 
@Culemborg te zien bij het @RARivierenland in Tiel, 
plus nog enkele andere bestuurlijke stukken uit de 
afgelopen eeuwen

Februari

l CDA Tiel @cdatiel 
Bij het @RARivierenland is het met gastvrouw 
@KokMajewska altijd gezellig maar vooral interessant. 
Vanmiddag de openingshandelingen Depot 8 met 
een terugblik naar de wateroverlast van januari 1995.

Maart

l Jelmer Krom @JelmerKrom
Bij @RARivierenland ligt inderdaad het mooiste 
verhaal over je dorp, familie, je werkgever... Je huis! 
Bleek er nog een blauwdruk uit 1908 te bestaan! 
#erfgoed

April

l Foto Jan Bouwhuis @fotobouwhuis 
RT @detielenaar: Eerste 80.000 foto’s van collectie 
Bouwhuis ter inzage bij het Regionaal Archief 
Rivierenland - https://detielenaar.nl/historie/2018/04/
eerste-80-000-fotos-van-collectie-bouwhuis-ter-
inzage-bij-het-regionaal-archief-rivierenland/ … 
@RARivierenland

Mei

l MarcelMelissenVVD @melissenVVD
Mooi “waterschapsstamboom online” bij 
@RARivierenland van 447 organisaties tot 1 groot 
waterschap Rivierenland in het heden. Het oudste 
orginele document komt uit het jaar 1284. @gemTiel

@RARivierenland in 2018

Een greep uit de Twitterfeed van het RAR van het 
afgelopen jaar.

Juni

l Ella Kok-Majewska @KokMajewska  
@SimonBuwalda dank voor je werk in het bestuur van 
het @RARivierenland #afscheid @gem_zaltbommel 

Juli

l Carla @carlalepoole 
Prettig klimaat om #onderzoek te doen zelfs de 
temperatuur is fijn (vest mee) bij @RARivierenland

September

l Claire Vaessen @clairevaessen  
Terechte opmerking @KokMajewska. @RARivierenland 
heeft prachtige kwartetten t.g.v. #Culemborg700 
opgeleverd. Moeite waard om állemaal te hebben :-)

Oktober 

l Carla Kreuk @CarlaKreuk
Top uitzending @OmroepGLD In de voetsporen van 
hertogin Mechteld van Gelre: In #Tiel verliest 
Mechteld haar laatste slag van zus Maria. In het 
mooiste Archief @RARivierenland #tiel ligt de Kroniek 
uit 1450, waarin deze bloedige slag wordt beschreven.

November

l Elisabeth Weeshuis @WeeshuisMuseum
Zeven eeuwen Culemborgse archieven in Elisabeth 
Weeshuis Museum - Maar liefst 25 archiefstukken 
uit Tielse archiefdepot en kroniek uit het 
@museumactueel @rarivierenland @culemborgklopt 
@culemborg700

December 

l Berco Hoegen @bercohoegen
Gisteren in het @RARivierenland archief gesnuffeld in 
17e eeuwse schouwbrieven van sloten, dito bestekken 
van dijkreparaties en processen over doorgestoken 
dijken. Prachtig gebouw, attente mensen, heerlijke 
koffie, geweldige ervaring. Nu werken aan een 
publicatie over deze zaken. 

https://twitter.com/joostreus/status/951071238981636096
https://twitter.com/cdatiel/status/958712450295259138
https://twitter.com/jelmerkrom/status/971413933419573248
https://twitter.com/fotobouwhuis/status/986501216342564864
https://twitter.com/melissenVVD/status/997142838998597632
https://twitter.com/KokMajewska/status/1009496559707402240
https://twitter.com/carlalepoole/status/1022404659628126209
https://twitter.com/KokMajewska/status/1040986598299578370
https://twitter.com/carlakreuk/status/1054778948343787522
https://twitter.com/WeeshuisMuseum/status/1067008824735920130
https://twitter.com/BercoHoegen/status/1075681716436697091


Bezoekadres:
J.S. de Jongplein 3
4001 WG Tiel

Telefoon: 0344 61 22 30

E-mail: info@regionaalarchiefrivierenland.nl
Website: www.regionaalarchiefrivierenland.nl

l RARivierenland

Colofon 
Tekst: RAR
Beeldmateriaal: collectie RAR 
Realisatie: emjee | grafische vormgeving


