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VAN DE VOORZITTER
Beste leden, 

Met plezier kijk ik terug op een goedbezochte en 
geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst op Huis te  
Vogelenzang waar we veel nieuwe gezichten  
mochten verwelkomen. 
Bijgaand ook de eerste nieuwe ‘Leeuw’ van dit 
jaar met onder andere aandacht voor Mr François 
Fagel (1740-1773), een voor zijn tijd uiterst bereisd 
en geletterd man en bovendien een uitstekende 
diplomaat. Dat boeken over de geschiedenis waarin 
ook een genealogisch element op een grotere 
belangstelling kunnen rekenen, blijkt ook uit het 
boekenweekgeschenk 2020 van Annejet van der 
Zijl: ‘Leon en Juliette’. Het boekje staat in het teken 
van haar zoektocht naar Juliette Louisa McCormick 
(1809-1856), een zwart meisje dat in Charleston 
(South Carolina) in slavernij werd geboren en 
huwde met de Nederlandse koopman Leonardus 
Joannes (Leon) Herckenrath (1800-1861). 
Het zal een schandaal zijn geweest, in het gesegre-
geerde negentiende-eeuwse Amerika, al helemaal 
in South Carolina. Niettemin bekleedde Leon 
Herckenrath, een vooraanstaand handelsman, er 
tot 1835 de positie van consul der Nederlanden 
en van de groothertogdommen Oldenburg en 
Mecklenburg te Charleston. Niet lang daarna 
vertrok het gezin Herckenrath-McCormick, inmid-
dels met zeven kinderen, naar het Nederlandse 
Monster, waar tussen 1838 en 1850 nog eens acht 
kinderen werden geboren. 
Het levensverhaal van Juliette toont maar weer aan 
hoe weinig zo’n ‘steriele’ vermelding in een genea-
logie soms zegt. Het verhaal áchter die namen en 
data is veel aardiger en spreekt veel meer tot de 
verbeelding en dat heeft juist de interesse van het 
grotere publiek. 

Als het coronavirus ons de bezoeken van evene-
menten niet te lastig maakt: het grootste genea-
logische evenement van Nederland komt naar 
Amsterdam. In samenwerking met het Stadsarchief 
Amsterdam brengt het CBG|Centrum voor familie- 
geschiedenis weer een inspirerende bijeenkomst 
voor iedereen die geïnteresseerd is in genealogie. 
Op 27 juni vindt het Famillement plaats in het 
Stadsarchief aan de Vijzelgracht. 

Ik hoop u snel weer bij één van onze activiteiten te 
treffen. 

Carl-Eric Rasch 
Voorzitter

ZATERDAG 6 JUNI A.S. 
ALV EN LEEUWDAG 
IN DORDRECHT 

De komende ALV en Leeuwdag staan in principe gepland voor zaterdag 6 juni in  
Dordrecht. Een officiële uitnodiging met exacte locatie en programma volgt nog. 
Een en ander is uiteraard afhankelijk van het verdere verloop van het coronavirus. 

Aangemerkt als culturele 

Onlangs heeft de Belastingdienst het KNGGW aangemerkt als ‘culturele ANBI’.  
Deze status geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019. Het Genoot-
schap had al langere tijd de gewone ANBI-status. De toevoeging ‘culturele’ 
maakt het schenken fiscaal extra aantrekkelijk. 

Multiplier
Voor schenken aan een culturele ANBI is namelijk de zogenaamde multiplier van 
toepassing. Dat houdt in dat bij een eenmalige gift of periodieke gift de schenker 
voor aftrek bij de Inkomstenbelasting de gift met 25% mag verhogen. Voor deze 
verhoging geldt een maximumbedrag van € 1.250. Het maximale effect van de 
multiplier wordt behaald bij een schenkingsbedrag van € 5.000 (25% van € 5.000 is 
€ 1.250). Meer geven mag altijd, maar de multiplier blijft maximaal € 1.250.  
Giften zijn aftrekbaar als ze minimaal 1% en maximaal 10% van het verzamel- 
inkomen bedragen. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar. Het Genootschap  
accepteert periodieke giften vanaf € 100 per jaar. 

 
Meer informatie
Hebt u vragen over schenken, wilt u advies of overweegt u het Genootschap te 
benoemen in uw testament? Kijk voor meer informatie op onze website. Of neem 
contact op met bestuurslid Ubbo Scholten van Aschat (06 46 61 38 16). 

https://www.knggw.nl/vereniging/anbi/


INTERESSANTE 
HERAUTENBIJEENKOMST 
IN AMSTERDAM
Op 6 februari jl. was er weer een Herautenbijeenkomst. Gestart werd met een 
rondleiding door het Amsterdamse Trippenhuis, waar al sinds jaar en dag de  
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) huist. 
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Hendrick en Louys Trip 
Het Trippenhuis werd rond 1660 in opdracht 
van de gebroeders Trip gebouwd door Justus 
Vingboons. Opmerkelijk is dat aan de rijk ge-
decoreerde buitenkant niet te zien is dat zich 
achter de gevel twee aparte woonhuizen 
bevinden. Hendrick en zijn vrouw Johanna de 
Geer bewoonden het noordelijke deel, Louys 
en zijn echtgenote Emerentia Hoefslager 
het zuidelijke deel. De rijke decoraties in de 
kamers, gangen en het trappenhuis zijn goed 
bewaard gebleven en nog altijd een lust voor 
het oog, zo bleek ook tijdens de rondleiding. 

Huygens Instituut
Na het Trippenhuis vervoegde het gezel-
schap zich naar het voormalige Spinhuis, 
tuchthuis voor vrouwen, waar tegenwoordig 
het Huygens Instituut zetelt. De Herauten 
werden bijgepraat over het Spinhuis, het 
Huygens Instituut en ook over het Biogra-
fisch Portaal. De boeiende en geslaagde 
avond werd afgesloten met een drankje en 
hapje.  
Rond de zomer staat een volgende bijeen-
komst van onze jongerenkring op de rol.  

KNGGW 
Workshops 

In het vorige Mededelingenblad hebben 
we bericht over onze plannen om dit 
voorjaar twee meerdaagse workshops 
voor leden aan te gaan bieden. Door de 
onzekerheid die de coronacrisis met zich 
meebrengt hebben we besloten om de 
workshops voorlopig uit te stellen tot 
nader order.

Minder en meer ervaren onderzoekers
Het gaat om de workshop ‘Genealogisch on-
derzoek gedegen uitvoeren’ die bestemd is voor 
minder ervaren onderzoekers die bezig zijn met 
een bepaald onderwerp en goed wat extra hulp 
kunnen gebruiken om de juiste vervolgstappen 
te kunnen zetten. 
De andere workshop ‘Van onderzoek naar publi-
catie’ is bedoeld voor gevorderde onderzoekers 
die hun onderzoek zouden willen publiceren, 
maar twijfelen of hun stuk aan de kwaliteits-
voorwaarden voldoet, worstelen met de afba-
kening van het onderzoek of met de presentatie 
of leesbaarheid ervan. 

UITGESTELD 

TOT NADER ORDER

https://www.knaw.nl/nl/de-knaw/het-trippenhuis
https://www.huygens.knaw.nl/
http://www.biografischportaal.nl/
http://www.biografischportaal.nl/


HERALDISCHE DAG 2020
Maltezerhuis in Utrecht 
Wie zich wil onderdompelen in de schoonheid van de heraldiek is meer dan welkom op de  
Heraldische Dag 2020 die op zaterdag 3 oktober a.s. wordt gehouden in Utrecht, in het statige  
en sfeervolle Maltezerhuis, waar de Orde van Malta in Nederland is gevestigd. Dit jaar organiseren 
wij samen met het Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH) deze dag.  

Programma
Ongetwijfeld valt er veel te ontdekken op de heraldische markt met boekhandelaren, heraldische 
schilders/kunstenaars, relevante verenigingen, e.a. Verder staat een aantal inspirerende 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.

Aanmelden
De kosten bedragen € 25 p.p., inclusief drankjes, lunch en borrel. Voor vragen en/of meer informatie: 
Hans Peijnenburg of Hans Duitgenius. Aanmelden kan nu al via deze link. 
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Het KNGGW beschikt over een omvangrijke 
bibliotheek. Dit collectieonderdeel wordt 
beheerd door het CBG in Den Haag en vormt 
samen met hun bibliotheek één geïntegreerd 
geheel. Veel minder bekend is dat ons Genoot-
schap over een ‘Schaduwbibliotheek’ beschikt 
die is ondergebracht bij het Regionaal Archief 
Zuid-Utrecht (RAZU) in Wijk bij Duurstede. 
In deze schaduwbibliotheek zijn de dubbelen 
uit de Haagse collectie ondergebracht. Onder 
leiding van de directeur-archivaris, mevrouw  
van der Eerden-Vonk, is door haar team de afge-
lopen jaren hard gewerkt aan het catalogiseren 
van alle boektitels. 

Website RAZU
Wie naar de site van het RAZU gaat en onder 
de knop ‘Bibliotheek’ KNGGW intoetst kan het 
resultaat bewonderen. Wij zijn het RAZU zeer 
erkentelijk voor de inzet, tijd en ruimte die zij 
aan onze collectie hebben besteed.

Schaduwbibliotheek 
van het Genootschap

Extra activiteit
Terugblik 
Nicolaas Maes 
tentoonstelling
Behalve een genealogisch en heraldisch 
platform wil het Genootschap ook een 
vereniging zijn waarbinnen leden elkaar 
kunnen treffen. Daarom organiseert het 
bestuur naast de reguliere bijeenkomsten 
extra activiteiten, zoals bijvoorbeeld 
gezamenlijk museumbezoek. 

Geslaagde middag
Zo hadden op 14 december jl. ruim 
dertig leden en geïnteresseerden het 
slechte weer getrotseerd om gezamen-
lijk de tentoonstelling ‘Nicolaes Maes 
– Rembrandts veelzijdige leerling’ in het 
Mauritshuis te bezoeken. En werden er 
de nodige wetenswaardigheden over 
het werk van deze talentvolle schilder 
uitgewisseld.  
Na afloop werd er een drankje gedronken 
in een café-restaurant in de buurt. Een 
geslaagde en geanimeerde middag en 
zeker voor herhaling vatbaar. 

AGENDA 2020*

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

27 juni v Famillement
10.00 - 18.00 | Stadsarchief Amsterdam en 
DeLaMar theater, Amsterdam

juni/juli v Herautenbijeenkomst
meer informatie volgt t.z.t.

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

https://ordevanmalta.nl/huren/
mailto:peijnenburg%40knggw.nl?subject=
mailto:duit77%40gmail.com?subject=
https://www.knggw.nl/actueel/nieuws/heraldische-dag-2020/
https://www.razu.nl/collectie/online-zoeken-in-bibliotheek/?mivast=74&miadt=74&mizig=64&miview=tbl&milang=nl&micols=1&misort=last_mod%7Casc&mizk_alle=KNGGW
https://cbg.nl/Famillement/programma/


info@knggw.nl v 06 52 00 43 58 v postadres: Torenlaan 25, 1211 JA Hilversum v knggw.nl
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Overleden leden
v mr. R.S. Wegener Sleeswijk (lid sinds 2002) 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
IN HUIS TE VOGELENZANG
17 JANUARI JL.

Nieuwe leden
v Ch. de Cocq, Leiden
v W. de Groot, Amsterdam
v M. Jonker, Voorschoten
v M.W.H.P. Lansbergen, Rotterdam
v D.P.E. de Kruijff, Rotterdam
v mevrouw drs. E.A. Kanbier-Kallenborn, Rijnsburg 
v ir. drs. G.A. van Strien, Arcen

Nieuw mailadres
v mr.W.W. de Nijs Bik >  ww.denijsbik@kpnmail.nl

Eigenaren Alexandra Dorhout Mees- 
Barnaart en Christine Barnaart  
beheren de buitenplaats nog geheel in  
de geest van hun voorouders. 

Inleiding door Martin Bunnik over het landgoed en 
de familie Barnaart. Daarna een rondleiding en 
toasten op een voorspoedig 2020!

mailto:info%40knggw.nl?subject=
https://www.knggw.nl/
mailto:ww.denijsbik%40kpnmail.nl?subject=

