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Is de maand van de restjes opmaken,
afkicken van de caloriebommen van
Sinterklaas en Kerst. Maar vooral van de
hoop: wordt het na 19 jan. eindelijk beter,
losser, opener? En...natuurlijk
Openbaarheidsdag. Zie bij de Archieven.
Nog even terugkomen op de oliebollen. Die
waren er al heel lang. Alleen had men in de
vorige eeuwen niet zo veel bakolie

Albert Cuyp. Oliekoeken ca 1650

beschikbaar en in een dun laagje valt er weinig te rijzen. Dus werden het
geen bollen maar koeken: oliekoeken. Wil je het zelf eens proberen? Hier
is het recept uit de 17e eeuw.

Lezingen
Na september was het organiseren van een lezing niet meer mogelijk. De
maatregelen van Marc en Hugo zorgden voor gesloten zalen en ‘te’
beperkte contactmogelijkheden. December is geen maand van dalende
aantallen besmettingen geworden en de afname van de
Kerst/OudNieuwjaar piek in januari zorgt voor
een onzekere situatie in februari.
Daarom durven we pas een lezing te plannen in
maart. Paul Welling zal 16 maart in het RAR een
lezing houden over de februari staking in
Amsterdam 80jaar geleden.
Op 20 april komt Fouke Boss ons meer vertellen
over zijn alternatieve genealogieprogramma
‘Centurial’.
Tenslotte willen we in mei een lezing laten geven over één van de
historische toppers van Tiel: Diederick Vijgh. Zie verder op.

StamboomCafé
Ook het StamboomCafé willen we in maart weer opstarten. Noteer
vrijdagmiddag 12maart maar in de agenda. Mochten de besmettingen zo
hardnekkig zijn dat Marc en Hugo weer ingrijpen, dan melden we dat in
de maart editie van de nieuwsbrief.
Kijk tot die tijd eens hier naar onze nieuwe digitale versie van het
StamboomCafé.

Bemens de ondersteuningsgroep van ons
hoofdbestuur
Kijk nog eens naar de vorige nieuwsbrief. Onze vereniging en haar
bestuur heeft overkoepelende hulp nodig om goed te blijven
functioneren. Hier zitten voor iedereen interessante functies tussen.
Zit er wat voor je bij neem dan contact op met Jos Taalman, onze
voorzitter via voorzitter@ngv.nl.
Jos zit op je melding te wachten, laat hem niet langer wachten.

Nieuwe website NGV afd.Betuwe
Bedankt voor jullie suggesties, we hebben er naar geluisterd. Nu wordt
het tijd om concreter te worden. Kijk eens hier en laat weten wat je er
van vind en hoe je er andere leden mee kan helpen.

NieuwNieuwsNGV!

Kijk regelmatig op onze algemene NGV nieuwssite voor deze en andere
nieuwsberichten, zoals bijvoorbeeld de misbruik van Ancestry van de
persoonlijke informatie van hun leden en hun DNA profielen.

Aqua Vitae.

Maja Westhoff , onze redactrice, legt de laatste hand aan de 2021 editie
van Aqua Vitae. Binnenkort zal die in jullie mailbox verschijnen. Maar ook
hier kan hij dan worden gedownload.

Nieuws van de archieven
Haags Gemeentearchief: Openbaarheidsdag
Op Openbaarheidsdag worden bij alle archieven honderden en soms duizenden
archiefstukken openbaar die nog niet eerder in te zien waren, of alleen onder
voorwaarden. Bij het Haags Gemeentearchief worden er dit nieuwe jaar 750
dossiers vrijgegeven uit 97 verschillende archieven. Kijk eens hier

Gelders Archief: Pronkzucht, status,
onderscheid en familieverband:
familiewapens
Edelen voerden vaak een familiewapen.
Die wapens stonden aanvankelijk op
vechtschilden, zodat je wist wie de vriend
en wie de vijand was. Later gebruikten de
edelen familiewapens om te pronken en
op te vallen. Om je te onderscheiden van
andere belangrijke families.

Reg.Archief Tiel
Jaarlijks versturen we miljoenen nieuwjaars- en kerstkaarten. Wist je dat de oudst
bekende Nederlandse nieuwjaarswens uit 1500 stamt? Bij het RAR zijn er prachtige
handgeschreven nieuwjaarswensen uit de 18de en 19de eeuw. Ella duikt in de
geschiedenis van de nieuwjaarswens. Kijk je mee?

Utrechts Archief: Het Flevolands Archief
zelfstandig verder vanaf 2021
Op 1 januari 2021 wordt de samenwerking van Het
Utrechts Archief en Het Flevolands Archief (HFA)
volgens plan na vier jaar afgerond. Vanaf die datum gaat
HFA als zelfstandige organisatie verder, met Marloes van
der Sommen als nieuwe directeur. Zij neemt het stokje

over van Chantal Keijsper, die de afgelopen vier jaar zowel directeur was van Het
Utrechts Archief, als van HFA. In deze periode werd de nieuwe organisatie Het
Flevolands Archief opgezet.

Nijmeegs Archief: Openbaarheidsdag
Hier is een lijst van alle archiefstukken die openbaar zijn geworden.

BHIC: Archieven Bisdom ‘s-Hertogenbosch nu online raadpleegbaar!
De huidige bisschop van ’s-Hertogenbosch, mgr. Gerard de Korte, en zijn
voorganger, mgr. Antonius Hurkmans, hebben in het afgelopen decennium uiterst
belangwekkende archieven in bewaring gegeven aan het Brabants Historisch
Informatie Centrum (BHIC) in ‘s-Hertogenbosch. De kern ervan wordt gevormd
door het archief van de eerste zeven bisschoppen van ’s-Hertogenbosch. De
inventaris is nu raadpleegbaar via internet en de stukken kunnen voor een
belangrijk deel tevens in digitale vorm ingezien worden.
In 1559 viel het besluit de oude middeleeuwse bisdommen in de Nederlanden te
reorganiseren. Voor het grondgebied van het huidige Noord-Brabant betekende dit
grofweg dat het bisdom Luik er zijn macht verloor. Antwerpen werd centrum van
een bisdom waarbinnen onder meer het westen van het huidige Noord-Brabant
viel. ’s-Hertogenbosch werd een bisschopsstad voor het oostelijke deel en
noordwestelijke deel, met een uitloper naar het zuiden tot voorbij de Abdij van
Tongerlo, die als inkomstenbron toeviel aan de nieuwe bisschop. Aan deze
herindeling lagen politieke motieven van Karel V en zijn zoon Filips II ten grondslag.
Kerkelijk gezien was het een gelegenheid de hervormingen die vastgelegd waren
door het Concilie van Trente (1545-1563), in praktijk te brengen.

Nationaal Archief:
Ook het Nat.Archief heeft een lijst met archieven die beschikbaar zijn per 1/1/2021

Stadsarchief Amsterdam: In januari weer Verborgen Verleden
Op zaterdag 9 januari start een nieuwe serie van
Verborgen Verleden. Van de acht afleveringen zit het
Stadsarchief daar vier keer in. Eerst met Rifka Lodeizen,
dan Diederik Ebbinge en Simone Kleinsma en tenslotte
Danny de Munck. Wie van de vier zou het meest

Amsterdamse voorgeslacht hebben?
Wil je de oude afleveringen nog eens zien?

Stadsarchief Rotterdam: Na de bevrijding
Van een groot aantal archieven schuift in januari 2021 de openbaarheidsgrens een
jaartje op. Van de archieven met een openbaarheidsbeperking van 75 jaar komen nu
de stukken uit het bevrijdingsjaar 1945 vrij. Daaronder zijn, zoals inmiddels
gebruikelijk, veel documenten uit het archief van de Rotterdamse gemeentepolitie,
maar ook van bedrijven en particuliere instellingen.

Lezing Dirk Vijgh
In 2018 gaf dhr D.P.Spies een lezing over de Classis
van Tiel. De laatste paar jaar heeft hij zich verdiept
in de beschrijving van het leven van Diederick
Claesz Vijgh, die rond 1600 een groot stempel
drukte op Tiel en omgeving. Vanwege die
historische betekenis van Dirk hebben we de
Oudheidskamer Tiel e.o. gevraagd deze avond in
mei gezamelijk te organiseren. Mei vanwege de
grotere kans dat deze avond niet door Coronabeperkingen de nek om wordt gedraaid.

Wilt u beslagen ten ijs komen op deze avond, dan is hier meer
achtergrond te vinden. En wilt u het boek lezen wat dhr. Spies gebruikt
als basis voor zijn lezing? Kijk dan naar de informatie, hoe u het kunt
bestellen.

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

