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DOELSTELLING

Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de
middeleeuwse genealogie en prosopografie.

De stichting tracht dit doel te bereiken door 
- het geven van financiële steun aan welomschreven en goed
gefundeerde onderzoeksprojecten en aan publicaties;
- het verlenen van bijdragen in de kosten van restauratie of
reproductie van relevante middeleeuwse, zestiende-eeuwse en
zeventiende-eeuwse bronnen *;
- het stimuleren van de gedachtenwisseling op het genoemde terrein
van onderzoek.

* Bedoeld zijn zestiende- en zeventiende-eeuwse bronnen, waarin
unieke informatie uit en aangaande de middeleeuwen overgeleverd is,
b.v. ms.-genealogieën.



UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

Sinds de oprichting in 2000 heeft de stichting zich vooral gericht op
het subsidiëren van voorgenomen publicaties. Het bestuur beoordeelt
aanvragen om een financiële tegemoetkoming op basis van daartoe bij
de stichting in te dienen manuscripten.

Een overzicht van de door de stichting gesubsidieerde publicaties
moge hier volgen:

Dr. Antheun Janse, Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke
elite in de late Middeleeuwen (Hilversum: Verloren 2001)

Drs. Redmer Alma, Adel in het Westerkwartier in de late Middeleeuwen,
verschenen in: Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis 12 (2005) 35-
74

F.H.J. van Aesch en B. de Keijzer, Het wapenboekje van Willem
Jacobsz., glasschilder in Den Haag, uit 1565, en een parenteel van
zijn nazaten uitgewerkt tot circa 1700, jubileumuitgave van de
Zuidhollandse [thans Hollandse] Vereniging voor Genealogie "Ons
Voorgeslacht" (Rotterdam 2006)

Dr. Serge ter Braake, Met Recht en Rekenschap. De ambtenaren bij het
Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer in de Habsburgse Tijd (1483-
1558) (proefschrift Leiden 2007, Hilversum: Verloren 2007)

Dr. S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese
aristocraten. Hun geschiedenis en hun portretten, 2 dln.,
jubileumuitgave van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor
Geslacht- en Wapenkunde ('s-Gravenhage 2008)

Utrechtse parentelen vóór 1650, uitgave van de Hollandse Vereniging
voor Genealogie "Ons Voorgeslacht", dl. 1, 2, 3, 7 en 8 (Rotterdam
resp. 2010, 2011, 2012, 2017 en 2019)

Dr. Arie van Steensel, Edelen in Zeeland. Macht, rijkdom en status in
een laatmiddeleeuwse samenleving (proefschrift Leiden 2010,
Hilversum: Verloren 2010)

B. de Keijzer, De borgen voor Gijsbert van Amstel en Herman van
Woerden. Onderzoek naar borgstellingen in de middeleeuwen, uitgave
van de Hollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht"
(Rotterdam 2011)

Dr. J.A.E. (Jan) Kuys, Repertorium van collegiale kapittels in het
middeleeuwse bisdom Utrecht (Hilversum: Verloren 2014)

Warmond beelden van een millennium. Bijdragen aan de Warmondse
geschiedenis bij het 50-jarig jubileum van het Historisch Genootschap
Warmelda (Warmond 2016)

Mathieu Fannee, Heren van Warmond en Woude (985-1503), uitgave van
het Historisch Genootschap Warmelda (Warmond 2017)

A.G.J. (Alois) van Doormalen, De Herlaars in het Midden-Nederlands
rivierengebied ca.1075-ca.1400 (proefschrift Leiden 2019, Hilversum:
Verloren 2019)



Naast het bevorderen van de historische kennis, waarbij onder meer te
denken valt aan het stimuleren van jonge mediëvisten bij hun
onderzoek, gaat de stichting het behoud van ons erfgoed ter harte. Zo
heeft de stichting in het verleden onder meer getracht een
handschrift van de oudheidkundige en genealoog Aernout van Buchel
(1565-1641) te verwerven en heeft zij het haar toegevallen archief
van de Leidse universitaire Werkgroep Elites (1975-2001) door
overdracht aan het Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
voor teloorgang kunnen behoeden.

VERMOGEN

Vermogensopstelling

Beginbalans Eindbalans
1-1-2019 31-12-2019
EURO EURO

Kas     -,-     -,-
Bank rek.crt.   115,64     654,05

spaarrekening  16864,78 15669,33
16980,42 16323,38

Vermogen 16980,42 16323,38

---------------------------------------------------------------------
Staat van baten en lasten

    EURO        EURO

Kosten bankrekening         66,00      Rente spaarrekening    3,80
Bijdrage publicatiekosten  500,00 Vermogensafname      657,79
Website         95,59  661,59

       661,59

BELEID

De vooralsnog beperkte middelen van de stichting leggen beperkingen
op aan de uitgaven. Het bestuur meent op grond van de ervaring uit
het verleden jaarlijks niet meer dan 1000 euro voor subsidiëring van
publicaties te moeten bestemmen. Het kan dit maximum bedrag zowel aan
één project als - verspreid over het jaar - aan meer dan één project
toekennen. Het kan daarbij ook maatschappelijke overwegingen, zoals
de financiering van de voor jonge academici moeilijk betaalbare
drukkosten van een dissertatie, in zijn afweging betrekken. Ook dan
dient echter de kwaliteit van het onderzoek naar het oordeel van het
bestuur doorslaggevend te zijn.



In het algemeen zal de toekenning van een subsidie door de stichting
niet meer dan een aanmoediging zijn om ook elders naar financiële
tegemoetkomingen om te zien. Het feit dat men van deze stichting al
een bescheiden bedrag toegekend gekregen heeft, kan voor andere
fondsen een overweging zijn om ook "over de brug te komen".

BELONING

Behoudens een eventuele vergoeding van reiskosten genieten de
bestuursleden generlei beloning.
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