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VAN DE VOORZITTER
Beste leden,

VRIJDAG 17 JANUARI
NIEUWJAARSBIJEENKOMST
IN HUIS TE VOGELENZANG
Op vrijdag 17 januari a.s. vindt de Nieuwjaarsbijeenkomst plaats in Huis te Vogelenzang
in Vogelenzang. Een unieke locatie waar wij als leden van het Genootschap bij hoge uitzondering welkom zijn. De bijeenkomst start om 17.00 uur. Martin Bunnik, auteur van het
boek Landgoed Huis te Vogelenzang en de familie Barnaart, verzorgt de rondleiding door
een deel van het huis. Aansluitend heffen we het glas op het nieuwe jaar. Het bestuur
nodigt u van harte uit.

Alweer het laatste Mededelingenblad en ook de
laatste ‘Leeuw’ van dit jaar liggen voor u. Een
prachtige editie met onder andere een aardig
artikel over de wapenborden in de Grote of SintJacobskerk in Den Haag. Daarin lezen we dat in
1471 de Brederode-broers op instigatie van de
bisschop gevangen werden genomen onder verdenking van het smeden van een complot samen met
hertog Adolf van Gelre tegen de Bourgondiërs.
Het doet mij meteen denken aan een belangrijk
kunstwerk uit onze geschiedenis dat sinds eind
november online staat: het ‘Wapenboek Gelre’
door Claes Heinen, onder meer bekend onder de
ambtstitel ‘Heraut Gelre’. Dit middeleeuwse boek
werd aan het einde van de veertiende eeuw door
hem samengesteld. Het boek is al bijna 200 jaar in
het bezit van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel.
Het staat vol met kleurrijke wapenschilden van
Europese vorsten en edelen. Ook de wapens van
de hertog van Gelre en tientallen Gelderse ridders
staan in het boek. Middeleeuwse herauten en
wapenkoningen gebruikten een dergelijk wapenboek bij toernooien en andere ontmoetingen met
Europese vorsten en ridders. Zo wist bijvoorbeeld
de hertog van Gelre (rond 1395 Willem III van Gulik)
met wie hij te maken had. Kunstenaars verfden
voornamelijk de kleuren van wapens op de schilden
van hun opdrachtgevers. Dat verklaart ook de
herkomst van het woord ‘schilderen’. Leden uit de
Nijmeegse families Maelwael en Van Lymborch
ontwikkelden zich dan ook tot de eerste schilders
uit de Nederlandse kunstgeschiedenis. Een pareltje
voor onze leden om online in te zien. De Hoge
Raad van Adel bezit een kopie, ongeveer 100 jaar
later samengesteld, maar met aanzienlijk minder
wapens dan het origineel.

Huis te Vogelenzang is van oorsprong middeleeuws en daarmee een van de oudste
Noord-Hollandse buitenplaatsen. In 1807 werden huis en landgoed als buitenverblijf
aangekocht door Willem Philip Barnaart. Ook nu nog beheren Alexandra Dorhout MeesBarnaart en Christine Barnaart de buitenplaats geheel in de geest van hun voorouders
en stellen alles in het werk om het landgoed voor de toekomst te behouden.

We kijken terug op een succesvol jaar. Vooral door
de activiteiten die wij organiseerden voor de
Herauten konden wij veel nieuwe jonge leden verwelkomen. Dat is broodnodig voor een vereniging
als de onze. Op vrijdag 17 januari a.s. organiseert
het bestuur de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst
op Huis te Vogelenzang. Ik hoop u daar te treffen
en gezamenlijk het glas te heffen op het nieuwe
jaar.

Aanmelden en kosten

Ik wens u, namens het gehele bestuur, een
gezegend kerstfeest toe.

Rijke geschiedenis

Graag uiterlijk 3 januari a.s. aantal personen en namen doorgeven via secretaris@knggw.nl.
De ruimte is beperkt; maximaal 60 personen. Deze locatie leent zich helaas niet voor
minder-validen. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van betaling.
De kosten voor toegang tot het huis, rondleiding en aangeklede borrel bedragen € 25
per persoon. Het bedrag overmaken op: NL25 INGB 0000 0209 10 t.n.v. KNGGW o.v.v.
Nieuwjaarsborrel 2020.
U ontvangt nog een separate uitnodiging.
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Carl-Eric Rasch
Voorzitter

Schenken aan het Genootschap

KNGGW
Workshops
Een belangrijke doelstelling van het
Genootschap is genealogisch onderzoek
te bevorderen en daarbij hulp te bieden.
Het bestuur organiseert daarom in
samenwerking met de redactie van De
Nederlandsche Leeuw twee verschillende
workshops voor leden.

Workshop
Genealogisch onderzoek gedegen
uitvoeren
Deze workshop is bestemd voor minder ervaren
onderzoekers. Ze zijn enigszins bekend met
archiefonderzoek (niet alleen online), bezig
met een bepaald onderwerp en kunnen goed
wat extra hulp gebruiken om de juiste (vervolg)
stappen te zetten. Deelnemers leveren van tevoren een A4 in met hun onderzoeksonderwerp,
bevindingen tot dusver en mogelijke vragen.

Zoals u wellicht weet is het Genootschap aangemerkt als een zogenaamde ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenken aan het Genootschap kan daardoor voor u fiscaal interessant zijn. We zetten kort de diverse mogelijkheden van
schenken aan een ANBI op een rij.
Eenmalige gift
Bij een eenmalige gift aan een ANBI mag
de schenker dit in aftrek brengen op de
Inkomstenbelasting. Voor deze gift geldt een
drempel van 1% van het drempelinkomen,
met een minimum van € 60. Alles wat daarboven wordt gegeven is aftrekbaar, met een
maximumbedrag van 10% van het drempelinkomen.

Periodieke schenking
De periodieke schenking is een jaarlijkse,
vaste gift die minimaal vijf jaar loopt en
schriftelijk is vastgelegd in een zgn. ‘overeenkomst periodieke gift’. De gift is volledig
aftrekbaar van het belastbaar inkomen. De
schenker betaalt daardoor minder belasting
of ontvangt een deel van de gift terug via de
Belastingdienst. Via de schenkcalculator kunt
u berekenen wat uw voordeel is.

tevoren vastgesteld bedrag wordt nagelaten.
Ook een legaat moet worden vastgelegd in
een testament. Een ANBI is vrijgesteld van
schenkings- en successierecht. Daardoor
komt een erfenis of legaat dus volledig ten
goede aan, in dit geval, het Genootschap.

Meer informatie
Bovenstaande informatie is summier en
vooral bedoeld om u op de fiscale mogelijkheden te wijzen van het schenken en nalaten
aan een ANBI, zoals het Genootschap. Meer
informatie is onder meer te vinden op de site
van de Belastingdienst en de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland.
Hebt u vragen over schenken aan het Genootschap dan kunt u contact opnemen met
ons bestuurslid Ubbo Scholten van Aschat
(06 46 61 38 16). Op onze website is ook
meer informatie te vinden.

Nalaten
In uw testament kunt u een ANBI opnemen
als (mede)erfgenaam en aangeven wat u
wilt nalaten. Een andere mogelijkheid is
een legaat toe te wijzen waarbij een van

Workshop
Van onderzoek naar publicatie
Deze workshop is voor gevorderde onderzoekers, die bijvoorbeeld hun onderzoek zouden
willen publiceren, maar twijfelen of hun stuk
aan de kwaliteitsstandaarden voldoet, worstelen met de afbakening van het onderzoek of
met de presentatie en de leesbaarheid ervan.
De deelnemers kunnen na afloop ook rekenen
op ‘nazorg’, met als doel binnen afzienbare tijd
een publiceerbaar artikel af te leveren. Vooraf
geven deelnemers het onderwerp van onderzoek en hun specifieke vragen door. Op die
manier kan er gericht worden ingespeeld op
hun behoeften.

Extra activiteit

Nicolaas Maes tentoonstelling
Op zaterdag 14 december a.s. organiseert
het bestuur een extra activiteit in Den Haag:
een bezoek aan de Nicolaas Maes tentoonstelling in het Mauritshuis. Na afloop wordt
er gezamenlijk een aperitief gedronken in de
bovenzaal van café restaurant Schlemmer.
De aanmelding is inmiddels gesloten.

Voorjaar 2020
De workshops staan gepland voor begin 2020.
Binnenkort ontvangen leden een mailing met
nadere details over de workshops en meer info
over datum (een zaterdag), locatie (midden des
lands), kosten en aanmelden.
Indien u interesse hebt in een van de workshops
kunt u dat nu al aangeven door een mail te
sturen naar secretaris@knggw.nl.
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HERAUTENBIJEENKOMST - 6 FEBRUARI A.S.

TE GAST BIJ HET TRIPPENHUIS EN HET SPINHUIS

Op donderdag 6 februari a.s. treffen de Herauten, onze jonge leden, elkaar in Amsterdam. Het belooft een bijzondere bijeenkomst te worden. Bij hoge uitzondering zijn we welkom voor een rondleiding in het Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal.
Al sinds jaar en dag de zetel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
Gebroeders Trip

Biografisch Portaal

De broers Louys en Hendrick Trip lieten het
huis rond 1660 bouwen door Justus Vingboons. Hendrick en zijn vrouw Johanna de
Geer woonden in het noordelijke huis en
Louys en zijn vrouw Emerentia Hoefslager
in het zuidelijke. Opmerkelijk is dat aan de
uitbundig gedecoreerde buitenkant van het
pand bijna niet te zien is dat zich achter de
gevel twee woonhuizen bevinden. Van de
rijke decoraties in de kamers, de gangen en
het trappenhuis is veel bewaard gebleven.

Na het Trippenhuis zijn we te gast bij ‘de
buren’, het Huygens Instituut (onderdeel
van het KNAW). Het instituut is gevestigd
in het voormalige Spinhuis (tuchthuis voor
vrouwen) op de Oudezijds Achterburgwal.
Aldaar is er een toelichting over het Spinhuis,
het Huygens Instituut en over het Biografisch
Portaal. Het programma wordt afgesloten
met een drankje en een hapje.

Herauten ontvangen
binnenkort een aankondiging per mail.
Op Facebook is
binnenkort ook meer
info te vinden.

NIEUWE VOORZITTER EN PENNINGMEESTER
Tijdens de afgelopen ALV in Schoonhoven is Carl-Eric Rasch benoemd tot nieuwe voorzitter van het Genootschap. Ubbo Scholten van Aschat volgt de huidige penningmeester in
mei a.s. op en is nu alvast aangetreden als bestuurslid. Hieronder een korte introductie van
beide heren.
Carl-Eric Rasch
Carl-Eric studeerde politicologie in Leiden en deed een postdoctorale marketing opleiding.
Hij werkte ruim 20 jaar bij ING Groep en bij Nationale-Nederlanden. Sinds 2015 verricht
hij als zelfstandige advies- en interim werkzaamheden op het gebied van compliance bij
financiële instellingen. Carl-Eric bekleedt diverse bestuursfuncties. Al langere tijd heeft hij
belangstelling voor genealogie. Hij werkte onder meer mee aan een boek over de geschiedenis en genealogie van de Utrechtse bankiersfamilie Kol. Sinds 2009 is Carl-Eric lid van
het Genootschap en vanaf 2014 actief als bestuurslid.
Ubbo Scholten van Aschat
Ubbo studeerde rechten in Leiden en volgde een postdoctorale opleiding master financiële
planning. Hij werkt al jaren voor de Rabobank, momenteel als vermogensmanager voor de
regio Midden Nederland. Sinds 2017 is hij voorzitter van de Stichting Vriendenkring van het
Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven en al langere tijd penningmeester van de Stichting Pieus Fonds de Jonge van Ellemeet-Briels. De stichting geeft nog steeds uitvoering aan
het legaat van de in 1685 overleden Magdalena Briels.
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TERUGBLIK

ALV EN NAJAARSBIJEENKOMST
IN SCHOONHOVEN
Op zaterdag 9 november jl. waren ongeveer 60 leden
naar het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven
afgereisd. Na een ‘walking’ lunch vond de Algemene
Ledenvergadering plaats. De notulen daarvan kunt u
over enige tijd vinden op het besloten deel van onze
website.
Aansluitend op de ALV hield Janjaap Luijt, historisch
onderzoeker en redacteur, een boeiende lezing over
de roerige familiegeschiedenis van de families Begeer
en Van Kempen. Daarna volgde een rondleiding door
het museum en langs de expositie ‘Dynasty – Glitter &
Glamour’ over de zilverfabrieken van Van Kempen en
Begeer.
De middag werd afgesloten met een geanimeerde
borrel.

AGENDA 2019 / 2020
14 december v Extra activiteit: Nicolaas Maes tentoonstelling
15.30 – 18.00 uur| Mauritshuis, Plein 29, Den Haag

17 januari v Nieuwjaarsbijeenkomst

17.00 - 19.00 uur| Huis te Vogelenzang, Bekslaan 14, Vogelenzang

Overleden leden
v ing. F.H.J. van Aesch (lid sinds 1980)
v jhr. Mr F.F.A. Beelaerts van Blokland (lid sinds 2014)
v dr. H.H. J. Brouwer (lid sinds 2013)
v R.L.E. Hoppe (lid sinds 1966)

6 februari v Herautenbijeenkomst

17.00 - 19.30 uur | Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

6 juni v ALV en Leeuwdag
meer informatie volgt t.z.t.

info@knggw.nl v 06 52 00 43 58 v postadres: Torenlaan 25, 1211 JA Hilversum v knggw.nl
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