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Bekijk de webversie

VAN DE VOORZITTER
Beste KNGGW-leden,
Nu de Covid-periode alweer wat langer achter ons ligt is, is het bestuur verheugd het Genootschap
als vanouds vorm te geven, met ook weer directer contact met de leden. Natuurlijk hebben ook wij
deze laatste twee jaar niet stilgestaan: er is een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de
digitalisering van onze collectie. Daarnaast zijn we in overleg met de interim-directeur van het CBG
om onze collectie aldaar beter toegankelijk te maken. Voorts kijken we terug op een bijzonder
geslaagde Voorjaarsbijeenkomst in Venlo op 1 april jl. waar onze leden onder leiding van bestuurslid
Jaap Verdonck Huffnagel de tentoonstelling 'De Vergeten Prinsessen van Thorn' hebben bezocht.
Binnenkort zal er eindelijk weer een activiteit plaatsvinden voor onze jongere leden, de Herauten. Ook
zijn er (online) werkgroepen actief die zich buigen over verschillende genealogische onderwerpen. Ik
wijs u op de Voorjaars ALV op zaterdag 11 juni aanstaande in Amsterdam, alwaar de expositie van
portretschilder Adolf Pirsch (1858-1929) in het Museum van Loon bezocht zal worden. Meer
informatie over aanmelden en programma volgt.
Het genealogische en heraldische landschap in Nederland is niet alleen versnipperd, maar heeft het
soms ook wat zwaar. Dat is tegengesteld aan de hernieuwde opleving van genealogie. Het heeft ertoe
geleid dat er inmiddels regelmatig bijeenkomsten worden georganiseerd waar afgevaardigden van de
grotere genealogische verenigingen met elkaar de gezamenlijke knelpunten en uitdagingen
bespreken. Het meest recente overleg laat zien dat wij als Genootschap, in tegenstelling tot alle
overige verenigingen, nauwelijks beschikbare vrijwilligers inzetten die het bestuur ondersteunen met
hand- en spandiensten. Vandaar ook de oproep verderop in dit Mededelingenblad om u, of een van
uw kennissen, als vrijwilliger bij ons op te geven.
Ik hoop u in ieder geval op de Voorjaars ALV op zaterdag 11 juni in Amsterdam te treffen.
Carl-Eric Rasch
voorzitter

EEN TERUGBLIK: DE VOORJAARSBIJEENKOMST
Op 1 april reisde een delegatie van het Genootschap af naar het
Limburgs Museum voor een bezoek aan de tentoonstelling 'De
vergeten prinsessen van Thorn'. Na een geweldige ontvangst door het
museum stonden een rondleiding door de tentoonstelling, een lunch
en een bezoek aan de vaste collectie op het programma.

en een bezoek aan de vaste collectie op het programma.
De tentoonstelling vertelde het verhaal van de bijzondere leefwereld
van hoogadellijke dames, die op zoek naar een gepaste gade in de
achttiende eeuw korter of langer de scepter zwaaiden in het
abdijvorstendom Thorn. Van staatsieportretten en prachtige jurken,
tot de mooiste juwelen: stuk voor stuk prachtige objecten met een
ferme dosis genealogie en heraldiek.
Een geslaagde voorjaarsbijeenkomst in een fantastische
tentoonstelling!

Digitalisering van start
De collectie van het Genootschap is uitzonderlijk en divers. Hetzelfde geldt voor de vele publicaties
op het gebied van genealogie en heraldiek. Om deze grote hoeveelheid kennis en
onderzoeksmateriaal te behouden voor de toekomst én open te stellen voor onderzoek worden op dit
moment voorbereidingen getroffen voor het digitaliseren en toegankelijk maken van delen uit de
collectie. Als startsignaal zijn de uitgaven van De Nederlandsche Leeuw vanaf 2009 te raadplegen via
de reader op het Ledendeel. Een mooie en grote stap voorwaarts.
De komende maanden zal een vervolg worden gemaakt met bijzondere stukken uit de collectie van
het Genootschap. Houd dus de website en onze social media in de gaten!

Boekennieuws
Nieuwe uitgave van Stichting De Nederlandse Leeuw
Broek in Waterland genoot in de achttiende eeuw
internationale naam en faam. Het was Neeltje Pater (17301789), die het dorp op de kaart zette. Zij was bij leven de
rijkste vrouw in de Republiek. Maar Pater stond niet alleen,
het dorp zat vol kooplieden- en regentenfamilies die zeer
uiteenlopende commerciële activiteiten ontpopten en
daarmee veel geld verdienden. Wie waren zij en hoe was hun
reputatie?

Het dorp van Neeltje Pater. De kooplieden- en
regentenfamilies van Broek in Waterland in de achttiende
eeuw door dr. Jochem Kroes is te bestellen via onze
webwinkel voor € 25 (excl. verzendkosten).

Word vrijwilliger
Het bestuur wil gaan werken met vrijwilligers en is derhalve op zoek naar hulp van leden bij op te
zetten projecten en day-to-day werkzaamheden. Te denken valt aan hulp bij het digitaliseren en
toegankelijk maken van onderdelen van onze collectie, zoals het blazoeneren van wapens, en het
organiseren van evenementen voor de leden.
Geïnteresseerd of op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met de secretaris.

DIGITALE LEEUW

Gezocht: bestuurslid
Het bestuur is per direct op zoek naar een
enthousiast bestuurslid voor de digitale
portefeuille. Deze portefeuille omvat onder meer
nieuwe media, het gebruik van digitale
middelen, het verder professionaliseren van de
website en het ondersteunen van
digitaliseringsprojecten.
Voor meer informatie, zie de uitgebreide
vacaturetekst.

Nieuwe leden
De meest recente Leeuw (no. 2 | 2022) is online

N.G.M. (Nic) Hinssen, Helden
P. (Peter) Schaad, Rotterdam

in te zien op het besloten deel van de website.
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