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VAN DE VOORZITTER
Beste leden,

Na het verschijnen van het laatste Mededelingen- 
blad heeft de tijd niet stil gestaan. Als gevolg van 
het coronavirus kon ook dit bestuur geen activi- 
teiten meer organiseren, zoals bijvoorbeeld de 
Leeuwdag. Tijdens een Leeuwdag is er altijd ruimte 
voor een ALV. Deze keer hebben we dat digitaal ge-
daan (zie pag. 1). Penningmeester Theo Verhoeff is 
tijdens deze algemene ledenvergadering opgevolgd 
door Ubbo Scholten van Aschat. We danken Theo 
voor zijn jarenlange inzet, eerst als gewoon 
bestuurslid en later als penningmeester. Naar ver-
wachting  kunnen we hier in de najaarsvergadering 
gepaste aandacht aan besteden.
  
Eind april overleed, toch nog vrij onverwacht, onze 
oud-voorzitter mr dr Vincent van der Burg. In het 
juninummer van ‘De Leeuw’ is een In Memoriam 
over deze markante oud-voorzitter opgenomen.

Na Pinksteren zijn de musea weer open voor het 
publiek - wel vooraf online een ticket kopen - en 
hoeft u een museum niet alleen meer via de web-
site te bezoeken. Toch is ook dat de moeite waard. 
Kortgeleden las ik een aardig artikel op de site van 
een Amsterdams museum over de beginjaren van 
de jeneverstoker Lucas Bols. Toen in 1953 de excur-
sie van het Genootschap Amstelodamum naar de 
toenmalige Bolsvestiging op de Rozengracht ging, 
was dat voor Piet van Eeghen aanleiding om met 
zijn zusje Isa, de bekende Amsterdamse archivaris 
en historica, de genealogie van de familie Bols 
uit te zoeken. Het resultaat publiceerde hij in het 
maandblad van het Genootschap. De oprichting 
van het bedrijf in Amsterdam was helemaal niet 
1575, maar veel later: 1649. Evenmin was het Lucas 
Bols, maar zijn vader die als stoker was begonnen. 
Ondanks deze vondst deed de reclameafdeling van 
Bols er natuurlijk niets mee en bleef hardnekkig uit 
het 1575 vaatje tappen! 

Ik hoop dat u allen gezond bent en blijft en we 
elkaar in ieder geval op de najaarsvergadering 
kunnen treffen. 

Carl-Eric Rasch 
Voorzitter

VANWEGE CORONAMAATREGELEN

VOORJAARS ALV OP ALTERNATIEVE 
WIJZE EN IN AFGESLANKTE VORM

Paul Heijligers maakte een indrukwekkende video van Dordrecht in coronatijden.
Bekijk de video ‘Dordt - Samen zijn we één’.

Door de huidige omstandigheden is bij elkaar komen als grote groep niet mogelijk. 
Vandaar dat de voorjaars ALV, die gepland stond op 6 juni jl. in Dordrecht, fysiek 
geen doorgang kon vinden. Niettemin moest het bestuur aan een aantal statutaire 
verplichtingen voldoen. Vandaar dat besloten is deze algemene ledenvergadering 
deels digitaal te laten verlopen en deels, afhankelijk van de situatie dan, door te 
schuiven naar de ALV in het najaar. 

Statuten
Op grond van de statuten van het Genootschap dient de eerste ALV vóór 1 juli van 
het jaar te worden gehouden en wordt in die vergadering door het bestuur de jaar-
rekening toegelicht en rekening en verantwoording afgelegd. De kascommissie doet 
ook verslag. Goedkeuring door de ALV houdt dan tevens in decharge aan het bestuur 
voor het door hen gevoerde beleid.
 
Decharge aan het bestuur
Het bestuur heeft begin april en opnieuw in mei de leden geïnformeerd over deze bij-
zondere gang van zaken. Op het besloten deel van de website konden verschillende 
documenten worden ingezien, zoals de realisatie 2019 en balans per 31/12/2019, inclu-
sief toelichting van de penningmeester en verslag van de kascommissie 2019. Leden 
hadden tot 6 juni gelegenheid om te reageren. Wie niet voor die tijd reageerde, werd 
geacht in te stemmen met de gepresenteerde stukken. Daarbij gold een meerderheid 
van 50,1%. Deze meerderheid is ruim gehaald. Zodoende is de jaarrekening vastge-
steld en kon er decharge aan het bestuur worden verleend voor het gevoerde beleid 
in 2019.

Nieuwe penningmeester
Penningmeester Theo Verhoeff, die aan het einde van zijn tweede termijn zat, is  
ook tijdens deze ALV officieel teruggetreden. Zijn plaats is ingenomen door huidig 
bestuurslid Ubbo Scholten van Aschat. Naar verwachting zal er tijdens de najaars ALV 
een feestelijker moment van aandacht zijn voor deze bestuurswissel. 

Jaarverslag 2019
Op het besloten deel van de website is ook het Jaarverslag 2019 te vinden. Eventuele 
reacties kunnen naar de secretaris worden gemaild. Bespreking van dit stuk vindt 
plaats in de najaarsvergadering.  

https://youtu.be/Bpjq7GkqtOE
mailto:mailto:info%40knggw.nl?subject=


HERALDISCHE 
DAG 2020
3 oktober in Utrecht 
De Heraldische Dag 2020 staat gepland op 
zaterdag 3 oktober a.s. in het Maltezerhuis  
in Utrecht. Vanwege de coronacrisis is het 
nog niet zeker of de dag doorgaat of evt. 
uitgesteld wordt naar een later moment.  
In augustus nemen we hierover een definitief 
besluit.

Heraldiek
Ditmaal organiseert het Genootschap samen met 
het Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH) 
de dag. Er is een heraldische markt met boekhande-
laren, heraldische schilders/kunstenaars, relevante 
verenigingen, e.a. Verder staat een aantal inspire-
rende lezingen op de planning en is er voldoende 
gelegenheid om gelijkgestemden te ontmoeten. 

De dag start om 11.00 uur en wordt om 16.00 uur  
afgesloten met een borrel. De kosten bedragen  
€ 25 p.p., inclusief drankjes, lunch en borrel. 

Aanmelden
Aanmelden voor de Heraldische Dag kan via deze 
link. Indien u zich heeft aangemeld en de dag wordt 
uitgesteld naar een datum die u niet schikt, dan 
wordt uw betaling uiteraard teruggestort. 
Voor vragen en/of meer informatie:  
Hans Peijnenburg of Hans Duitgenius. 
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KNGGW Workshops 
in najaar van start
Nu de coronamaatregelen langzaam versoepeld  
worden verwachten we in het najaar te kunnen 
starten met de meerdaagse genealogie work-
shops die gepland stonden voor het voorjaar. 
Een workshop is gericht op minder ervaren 
onderzoekers, de andere is bedoeld voor gevor-
derde onderzoekers, die hun werk zouden willen 
publiceren. Via de mail volgt binnenkort meer 
informatie. 

THEMANUMMER
over genetische genealogie
De ontwikkelingen op het gebied van DNA-analyse, in het bijzonder 
bij onderzoek naar de geschiedenis van een familie, zijn stormachtig te 
noemen. De redactie van De Nederlandsche Leeuw wil daarom volgend 
jaar een themanummer wijden aan genetische genealogie. Daarin zal 
een overzicht worden gegeven van de huidige mogelijkheden op het 
gebied van genealogisch DNA-onderzoek. Privacy en wetgeving komen 
onder meer ook aan bod. Daarnaast wil de redactie een aantal interes- 
sante genealogische vraagstellingen opnemen die met behulp van 
DNA-analyse worden opgelost. 

Oproep aan de leden 
De redactie doet in dat kader een oproep aan de leden van 
het Genootschap. Heeft u een genealogische vraagstelling 
waarvan u vermoedt dat een DNA-test een antwoord kan 
geven? Stuur deze dan naar redactie@knggw.nl.  

Uit de inzendingen wordt een selectie gemaakt*. 
Twee hoogleraren humane genetica hebben hun mede- 
werking al toegezegd bij de uitvoering van de benodigde 
genetische onderzoeken.  
De uitkomsten worden gepubliceerd in De Leeuw. 

*Voor de DNA-analyse zal een geringe vergoeding worden gevraagd.

https://ordevanmalta.nl/huren/
mailto:https://www.knggw.nl/actueel/nieuws/heraldische-dag-2020/?subject=
mailto:https://www.knggw.nl/actueel/nieuws/heraldische-dag-2020/?subject=
mailto:mailto:peijnenburg%40knggw.nl?subject=
mailto:mailto:duit77%40gmail.com?subject=
mailto:mailto:redactie%40knggw.nl?subject=


Digitale werkgroep
Om het uitstel van de geplande genealogie workshops wat te verzachten heeft 
ons lid Kees Briët het idee opgevat in de tussentijd leden de gelegenheid te  
bieden (meer) ervaring op te doen met onderzoek in genealogische bronnen.  
Dit gebeurt in de vorm van een digitale werkgroep. Raadplegen van archieven kan 
online en de begeleiding en het onderlinge contact tussen de werkgroep deel- 
nemers vinden digitaal plaats.

Parenteel opstellen
De digitale werkgroep is eind mei van start gegaan. De deelnemers hebben de opdracht 
gekregen een nauwkeurig geannoteerde en goed geformuleerde parenteel op te stellen 
van een echtpaar, hun kinderen en kleinkinderen (19e eeuw). De nadruk ligt vooral op het 
zoeken naar originele primaire genealogische bronnen op internet, het interpreteren van de 
gevonden gegevens en het opstellen van een genealogische tekst. De deelnemers hebben 
ook een instructie gekregen en als ze tegen problemen aanlopen kunnen ze begeleider, Kees 
Briët, raadplegen. Eind augustus moet het werk zijn afgerond. Daarna krijgen de deelnemers 
feedback. Indien de omstandigheden dat toelaten, komt de werkgroep daarna fysiek bijeen 
om ervaringen te delen en te bezien of op basis van hun werk een gezamenlijke publicatie kan 
worden opgesteld voor De Nederlandsche Leeuw.
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AGENDA 2020*

3 oktober v Heraldische Dag 
11.00 - 16.00 | Maltezerhuis, Utrecht

14 november v ALV en Najaars- 
bijeenkomst
meer informatie volgt t.z.t.

* onder voorbehoud

Overleden leden
v mr. dr. V.A.M. van der Burg (lid sinds 1965) 
v J.C. Okkema (lid sinds 1978)
v F.J.J. van Riemsdijk Kreenen (lid sinds 2004)

Nieuwe leden
v J. D. van der Borg, Apeldoorn
v dr. J. J. Bos, Utrecht
v M. Flokstra, Venray
v K.G. Jumelet, Harlingen
v drs F.J.W. Koopman, Aalsmeer
v mevrouw M.E.E. Kramer, Alkmaar

v.l.n.r. mr A. Snethlage, jhr mr Th. Sandberg, drs L.A.C.A.M. van Rijckevorsel (van 1973 tot 1988 voorzitter van het 
Genootschap), mr J.T. Anema, drs A.J. van Galen Last, mr E. Idema Greidanus
zittend: jhr mr C.L. Reigersman, J. barones van Dedem-Weijschedé, jhr M.A. Beelaerts van Blokland (voorzitter 
Lustrumcommissie), J.C.A. Besier-Thomassen à Thuessink van der Hoop en mr F.J.J. Besier 

Foto uit de oude doos
Fotograaf Dick Jager is zijn archief aan 
het opruimen en was zo aardig het 
bestuur onlangs onderstaande foto toe 
te sturen. De foto is 37 jaar geleden ge-
nomen. In juni 1983 in het oude stadhuis 
in Den Haag tijdens de viering van het 
100-jarig bestaan van het Genootschap. 
Een mooie herinnering!

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


