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Voorwoord

Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap verheugt
zich over het weer opengaan van het Rijksmuseum.
Sinds de opening van het museum in 1885 in het
toen geheel nieuwe gebouw van Cuypers heeft het
Genootschap belangrijke voorwerpen van vooral de
verzameling kunst én geschiedenis aan het museum
in bruikleen gegeven. In het begin van de vorige eeuw
werd de hechte band nog eens bekrachtigd door huisvesting van het Genootschap in het museum met eigen
zalen.
Na jaren waarin veel niet zichtbaar was, kan nu
weer een groot aantal van onze voorwerpen worden
getoond. In het schitterend gerenoveerde gebouw zijn
deze objecten thans in een spectaculaire presentatie
ingebed in het chronologische verhaal van de vaderlandse geschiedenis.
Het Genootschap wil aandacht vragen voor deze in
ruim honderdvijftig jaar gevormde verzamelingen
met vele voorwerpen. Daarvan zijn sommige door
schenking, sommige door aankoop, en andere weer als
bruikleen verkregen. Dat alles was mogelijk dankzij de
vrijgevigheid van onze leden. In deze publicatie willen
wij u niet alleen wijzen op de kwaliteit van die objecten,
maar ook op de gevarieerdheid daarvan en de in vele
gevallen bijzondere herkomst. De collectie als geheel
vormt zo een bijzonder cultuurhistorisch monument.

6

In het Rijksmuseum staat bij die objecten vermeld:
bruikleen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap.
Hoe het Genootschap die voorwerpen heeft verworven,
staat er niet bij. Dat is begrijpelijk, maar jammer, want
door die herkomst krijgen onze objecten vaak nog een
bijzondere glans.
Graag eren wij met deze publicatie onze leden voor
hun schenkingen. Zo kan het Genootschap een belangrijke rol als bruikleengever blijven spelen, niet alleen
voor het Rijksmuseum, ook voor ruim dertig andere
Nederlandse musea. In het verleden is het niet altijd
de Gouden Eeuw geweest. Er zijn echter steeds particulieren geweest, die belangrijk hebben bijgedragen aan
de Collectie Nederland.
Wij hopen dat u als bezoeker van ons prachtige nationale museum extra zult kunnen genieten van de, mede
dankzij hun verhaal, schitterende objecten van het
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap.
Het bestuur

vo or wo ord
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Weldoeners van
het Genootschap
Het Genootschap dankt haar kostbare verzamelingen
aan de voortdurende inspanning van zijn betrokken
leden, vaak over meerdere generaties. Dat was en is
ook de doelstelling, nl. de bevordering van de kennis
van het verleden, en wel ten eerste door het aanleggen
en onderhouden van verzamelingen op het gebied van
oudheidkunde, kunst en geschiedenis.
Het lijkt zinnig om deze schenkingen te zien in de tijd
waarin ze gedaan werden. Het ruim 150-jarig bestaan
van het Genootschap is te verdelen in drie perioden
van ruwweg vijftig jaar:

1858-1910 _ Groei en Bloei
De laatste decennia van de negentiende eeuw worden
wel omschreven als een tweede Gouden Eeuw. De grote
infrastructurele werken voor de havens van Rotterdam
en Amsterdam, als mede de ontwikkeling van Indië
als producent van tropische producten versterkten de
positie van Nederland als handelsnatie. Dat maakte
Nederland welvarend, vooral de ondernemers. In het
midden van de negentiende eeuw waren er in Nederland maar enkele musea.
Het Genootschap is ontstaan na de historische tentoonstellingen in Arti & Amicitiae in 1854 en 1858, die
alom de aandacht trokken. Koning Willem III toonde
zijn interesse. Zijn vriend Nicolaas Pieneman, voorzitter van Arti, portretschilder en schilder van historische
schilderijen sprak hem hierover aan. Hoe die vriendschap is ontstaan is niet duidelijk; er is duidelijk meer
contact geweest dan de beleefde conversatie tijdens
het poseren voor staatsieportretten. In ieder geval wist
Pieneman de koning over te halen het initiatief van
het Genootschap te steunen. De koning verleende
meteen bij de oprichting het predicaat Koninklijk; alle
manlijke leden van het Koninklijk Huis aanvaardden
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het lidmaatschap; bovendien schonk hij een collectie
oude glazen, afkomstig van zijn vader koning Willem
II, de belangrijkste Nederlandse verzamelaar van de
negentiende eeuw. In hoeverre in die collectie ook
nog oud-Oranje bezit was opgenomen, lijkt moeilijk te
bewijzen. De zestiende-eeuwse Antwerpse glazen bokaal
met verguld zilveren montuur zou goed verworven kunnen zijn door prins Willem I, burggraaf van Antwerpen
en daar een aantal jaren woonachtig. Ook schonk de
koning 1000 gulden om aankopen te kunnen doen op
de veiling Jacques Moyet in 1859. Doel van die schenking zou vooral gericht kunnen zijn geweest om de
wapenrok voor de begrafenis van Frederik Hendrik te
verwerven; maar toen die voor 50 gulden ging, was er
nog een groot bedrag beschikbaar voor andere belangrijke aankopen.
Korte tijd daarna overleed Pieneman; hij legateerde
het Genootschap zijn verzameling oudheden, zoals de
veelal zeventiende-eeuwse kunsthistorische voorwerpen
werden genoemd, waarmee hij zijn historiestukken aankleedde. Dat was ook de motivering van Pieneman om
zich in te zetten voor de historische tentoonstellingen
en ook voor het Genootschap. Zo konden de leden van
Arti zich verder bekwamen in de historische schilderkunst, wat toen de meest lucratieve was.
Vanaf de oprichting heeft het Genootschap altijd ook
afstammelingen van Amsterdamse regentenfamilies
onder haar leden gehad. Dat zo de families De Graeff,
Six en de afstammelingen Van Heemskerck tot schenkers en bruikleengevers zouden worden is goed verklaarbaar. Er was in de negentiende eeuw nog het nodige in
familiebezit gebleven. Door voor bruiklenen te kiezen
bleef ook de band met het historisch erfgoed bestaan,
hoewel die band misschien in de loop der tijden wel te
veel is verwaterd.
weldo ener s van het geno ot schap
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Twee opvallende voorwerpen: het iconische schilderij het
Raampoortje van Van Troostwijk en de zilveren tabakspot, ereprijs aan Adriaen Paets van Troostwijk, kwamen
aan het Genootschap dankzij notaris Biesman Simons,
echtgenoot van ene Doude van Troostwijk.
Klikspaan, pseudoniem voor Johannes Kneppelhout,
schonk enkele interessante muziekinstrumenten.
Een aparte groep schenkers vormde ook de actieve
leden, sommige succesvolle ondernemers of bankiers,
zoals G.A. Heineken (1841-1893) en Daniel Franken
Dzn. (1838-1898), maar ook vaklieden als de apotheker Orobio de Castro, de onderwijzer Ter Gouw en
Enschedé, de archivaris van Haarlem. Heineken en
Franken deden beiden velerlei schenkingen en zijn de
grondleggers van de belangrijke atlassen Amsterdam
(nu ongeveer 5000 tekeningen en 25.000 prenten en
foto’s) en die van Zeden en Gewoonten (ongeveer
1000 tekeningen en vele prenten), waaraan beiden
leden belangrijk bijdroegen. Ook de bibliotheek
(nu 5500 werken) ontving menig zeldzaam exemplaar dankzij hun vrijgevigheid. Beiden schonken ook
geldbedragen, waardoor dankzij het fonds Franken nu
nog steeds aankopen gedaan kunnen worden. Na het
overlijden van de kinderloze Franken kwam een uitgelezen verzameling kunstnijverheidvoorwerpen naar het
Genootschap. Daarin bevond zich een aantal uiterst
fraaie voorbeelden van graveerkunst in zilver.
In die beginperiode waren onder de actieve leden vele
numismaten. Zo ontstond ook de uitstekende verzameling munten en penningen. Vooral het legaat van
Willem Canneman (veel munten, een bijna complete
verzameling Nederlands-Indië) in 1881 en het bruikleen De Graeff (gouden Lutma penning voor de
eerstesteenlegging van het stadhuis in 1648) droegen
daaraan bij.
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Mr A.W.M.C. Verhuell, zelf tekenaar, schonk in die
zelfde periode zijn verzameling van maar liefst 43 tekeningen van Cornelis Troost. De zonen van jhr dr J.P. Six
schonken na de dood van hun vader diens verzameling
zegels en oorkonden, waaronder een aantal historische
stukken. In 1858 was in diens huis het Genootschap
opgericht.
Op een veiling in Arnhem in 1903 wist het Genootschap met gelukkige hand een verzameling van 210
dagboekbladen, naar later bleek van Christiaan
Andriessen, voor de atlas Zeden en Gewoonten te
veroveren.

1910-1960 _ Veel eigen activiteiten
Deze periode bestrijkt de Eerste Wereldoorlog, het
interbellum, de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw. In deze decennia stond ook Nederland aan grote
veranderingen bloot. De Eerste Wereldoorlog ging
buiten Nederland om, er werd zelfs door onze handels
positie nog behoorlijk verdiend, en ook de jaren
daarna ging het nog goed; tot de beurskrach van 1929.
De dertiger jaren waren een moeilijke periode en de
Tweede Wereldoorlog helemaal. Daarna wist Nederland
zich krachtig te herstellen.
Aanvankelijk kwamen nog legaten, zoals in 1929 de
boeiende verzameling van 80 stukken Delfts aardewerk, bijeengebracht door jhr mr W. F. van der Wijck,
geschonken door zijn weduwe.
Later in 1937 legateerde de apotheker dr E. Vita Israel
zijn rijk geschakeerde verzameling metalen sleutels.
Hij had zijn apotheek overgenomen van Orobio de
Castro, die we al eerder als schenker tegenkwamen.

weldo ener s van het geno ot schap
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Daarnaast was het bestuur actief en organiseerde in
haar nieuwe grote zaal in het Rijksmuseum belangrijke
tentoonstellingen over Egyptische en Grieks-Romeinse
kunst (toch wel wat buiten de doelstellingen, lijkt me).
Ook werd daar een belangrijke Nederlandse zilver
tentoonstelling in 1929 gehouden.
Door het bestuur onder voorzitter dr F.W. Hudig,
werden in die tijd interessante voorwerpen aangekocht, o.a. de St. Agnes van Adriaen van Wesel, en een
aantal grote Delftse tegels naar ontwerp van Marot, die
koningin Mary Stuart II, echtgenote van Willem III,
voor een paviljoen in de tuin van het Kensington Palace
had besteld. Toch bleven steeds individuele geschenken
binnendruppelen.
De periode van de Tweede Wereldoorlog was dramatisch: joodse leden werden gedwongen hun lidmaatschap op te zeggen. Velen zouden de oorlog niet
overleven. Vanaf de oprichting maakten zij deel uit van
de actieve ledenkern; ook als schenkers.
Het bestuur wist na de oorlog nog interessante tentoonstellingen te organiseren. Ook kwamen toen twee
belangrijke tekeningencollecties, die van Van Eck en
Coffeng vooral de atlas Amsterdam op een gelukkige
manier verrijken. Van Eck liet tevens geld na voor
aanvullingen.
Sympathiek was de schenking in 1950 door H.G. de
Voogt van een al lang in bruikleen zijnde zilveren
molenbeker ter herinnering aan zijn jong overleden
vader, secretaris van het Genootschap in de eerste
jaren, W.J. de Voogt.

1960-nu _ Naar binnen gekeerd
De na 1960 weer sterk toegenomen welvaart stelde
de overheid in staat de musea steeds beter te laten
functioneren: betere gebouwen, meer geld voor
12

tentoonstellingen, aankopen en meer professionele
krachten. Het particuliere initiatief vanuit het KOG
werd minder.
Niet dat er niets gedaan werd. Het passieve lezingen
programma, ter vervanging van de discussie over
oudheidkundige onderwerpen, en een enkele aankoop
hielden bestuur en leden bezig.
De trouw van leden en hun families is opvallend.
Zo schonk de familie Six belangrijke voorwerpen, zoals
o.a. de kaart van Cornelis Anthonisz.. Mejuffrouw dr Isa
van Eeghen liet haar omvangrijke collectie waaiers aan
het Genootschap na, met onderhoudsfonds. Recent
vulde de gemeente Velsen de verzameling waaiers
belangrijk aan door de collectie waaiers van Felix Tal
te schenken. Een achterkleindochter van een van de
oprichters van het Genootschap, Jacob de Vos jr, vertrouwde als laatste van haar familie de boeiende serie
van 267 tekeningen van een voorvader toe.
In 1995/96 trachtte het Rijksmuseum meer bekendheid te geven aan de verzamelingen van het Genootschap. De tentoonstelling Voor Nederland bewaard trok de
aandacht. Blijvend is de door Freek Heijbroek verzorgde uitgave van het standaardwerk Voor Nederland bewaard
met informatieve beschrijvingen over de verschillende
deelverzamelingen.
De laatste jaren werd veel aandacht besteed aan het
ontsluiten en het beheer van de omvangrijke verzamelingen. Zo werd recent de bibliotheek toegankelijk
via de catalogus van de bibliotheek van het Rijks
museum. Het aantal raadplegingen nam spectaculair
toe. De komende maanden wordt hard gewerkt om
ook de bibliotheek van de schutterijverzameling, die
vele unieke exemplaren bevat, digitaal toegankelijk te
maken. Ook de verzameling Munten en Penningen
wordt zo momenteel ontsloten.
weldo ener s van het geno ot schap
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Nog steeds vallen elk jaar enkele aanwinsten te melden
door schenking bij leven, na overlijden, maar ook door
aankoop zoals recent een zeventiende-eeuwse zilveren
toegangspenning van Lutma voor de Amsterdamse
Stadsschouwburg.
Anno 2013 is het tij gekeerd. Sterk moet de o
 verheid
bezuinigen. Particulier initiatief is nu meer dan
welkom.
Norbert van den Berg
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Mal voor een Maria met kind
utrecht, tweede kwart 15de eeuw _ pijpaarde,
h. 82,2 x b. 11,7 x d. 4,5 cm _ geschonken door
j.p. menger in 1859 _ bk-kog-585

Gedurende de late middeleeuwen was de productie van
plastiek in pijpaarde een florerende tak van ambacht
in de Nederlanden. Dankzij het goedkope materiaal
en het gebruik van mallen konden de zogenaamde
‘beeldendrukkers’ een hoge oplage bereiken en waren
de beeldjes een betaalbaar alternatief voor houten
sculpturen. Deze mal werd omstreeks 1844 in de
bodem van Utrecht aangetroffen tijdens het slechten
van de stadswal nabij de Tolsteegpoort. De bovenkant
werd in 1859 aan het KOG geschonken door ’s Rijks
stempelsnijder Johan Philip Menger (1818-1895).
Het onderste deel werd in 1888 aan het Rijksmuseum
overgedragen door de gemeente Utrecht. [bvdm]

middele euwen
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Houten beeld van de heilige Agnes
adriaen van wesel (ca. 1420-na 1490), utrecht
ca. 1480 _ eikenhout, h. 56 cm _ gekocht van
k unsthandel mr n. beets in 1939 voor ƒ 1500 _
bk-kog-1732

Agnes, een maagdelijke martelares en een van de eerste
heiligen van de christelijke kerk, is weergegeven met
haar attribuut, een lam (agnus in het Latijn), aan haar
voeten. Het beeldje werd gesneden door de beroemde
Utrechtse beeldhouwer Adriaen van Wesel, van wiens
hoofdwerk, het uit hout gesneden Maria-retabel van
de St. Jan in Den Bosch, het Rijksmuseum een aantal
groepen in de collectie heeft. [bvdm]
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Twee Bourgondische schilden
tweede helft 15de eeuw _ lindehout bespannen met
hertenleer, vlas, ijzer, h. ca. 100 cm _ oud bezit,
herkomst niet meer bekend _ ng-kog-2517-a en c

Paveses of standschilden werden gebruikt door kruisboogschutters. Met een ijzeren punt, die hier ontbreekt, konden ze in de grond worden gestoken zodat
de schutter beschermd was terwijl hij met beide handen
zijn boog spande. Op één van de schilden (hier links
afgebeeld) zien we het wapen van Keulen met de drie
kronen. Het andere schild toont een rood Andreaskruis
op een blauw-wit vlak met gele vuurslagen, zwart-witte
vuurstenen en rode vlammen.
Beide schilden zagen er tot de jaren ’60 van de vorige
eeuw zo uit als het linker schild – beschilderd met het
wapen van Keulen. Restauratoren vermoedden echter
een oudere beschildering en verwijderden van één van
de schilden de bovenste verflaag. Daaronder kwam het
Andreaskruis tevoorschijn. Waarschijnlijk behoorden
de schilden oorspronkelijk toe aan de troepen van
Karel de Stoute, hertog van Bourgondië, blauw en
wit zijn de kleuren van één van zijn legeronderdelen.
Toen de hertog in oorlog raakte met Keulen in 1474,
zouden de Keulenaren de schilden hebben buit
gemaakt en ze daarna hebben overschilderd met
hun eigen stadswapen. [tm]

middele euwen
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Veertien panelen van een orgelkast
jan eerstensz van schayck (ca. 1470-vóór 1527),
utrecht ca. 1510-20 _ eikenhout, h. ridders
ca. 85 cm _ vier panelen geschonken door daniel
franken dzn., 1868; de overige tien panelen gekocht
van lt-gen meyers voor ƒ 2400 in 1881 _
bk-kog-664 t/m 670 (groepsafbeelding)

Deze panelen zijn afkomstig van het middeleeuwse
orgel van de St. Vituskerk in Naarden. De wapens
waren oorspronkelijk beschilderd. Mogelijk stellen de
mannen de graven van Holland voor, al is de tulband
op het hoofd van de ridder met de strijdhamer voor
een Hollander misschien wat al te exotisch. Doorgaans
wordt daarom vermoed dat het om de Negen Helden
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gaat. Deze populaire reeks van dappere krijgers uit drie
verschillende historische periodes, bestaat uit: Hector,
Alexander de Grote en Julius Caesar (de drie heidense
vorsten), Jozua, David en Judas Maccabeus (de drie
joodse vorsten) en Arthur, Karel de Grote en Godfried
van Bouillon (de drie christelijke vorsten). In de late
middeleeuwen werd de reeks soms aangevuld met een
tiende, eigentijdse held.
In 1862 werd het orgelcomplex ontmanteld en de
ombouwing verkocht. In 1868 schonk Daniel Franken
Dzn. vier van de panelen aan het KOG. Toen de overige
tien panelen in 1881 verkocht dreigden te worden aan
het South Kensington Museum (het huidige V&A), wist
het KOG ze uit het eigen museumfonds aan te kopen.
Zo werden alle panelen van het orgel weer verenigd en
voor Nederland bewaard. [bvdm]

middele euwen
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Lakzegels van Graaf Floris V,
Filips de Goede en Karel V
holland, floris v ca. 1266-96; filips de goede
ca. 1433-67; karel v ca. 1553-57 _ rode en bruine was,
h. 8-15 cm _ schenking zonen van jhr dr j.p. six, 1899
_ ng-kog-1901-52, 54 en 62

“Zegel van Floris, Graaf van Holland” staat te lezen
in de bruine was rond de galopperende ridder met
getrokken zwaard. Het betreft Floris V, die vooral
beroemd werd vanwege het complot dat in 1296 tegen
hem werd gesmeed door andere edelen en dat uiteindelijk tot zijn dood leidde.
Anderhalve eeuw later was Filips de Goede graaf van
Holland. De meeste Nederlandse gewesten waren
ondertussen verenigd onder het huis van Bourgondië
– het randschrift somt de verschillende gebieden op
waarover Filips de Goede heerste.
Keizer Karel V was ook graaf van Holland, maar had
daarnaast zo’n lijst titels dat hij niet kon hopen ze
allemaal op zijn zegel kwijt te kunnen – hij heerste over
grote delen van Europa en een indrukwekkend koloniaal rijk. Te midden van de titels en wapens van zijn
belangrijkste domeinen zit de keizer getroond, in zijn
ene hand een rijksappel, in de andere een zwaard – een
interessant contrast met de galopperende Floris V. [TM]
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Glazen bokaal met verguld zilveren
deksel, bekroond door een everzwijn
zilversmid: reynier van jaersvelt; glasblazer:
michiel cornachini, antwerpen ca. 1546 _ glas,
verguld zilver, parel, h. 27,1 cm _ collectie koning
willem ii, geschonken door zijn zoon, koning
willem iii, 1858 _ bk-kog-2465

De glazen bokaal doet Venetiaans aan, maar is waarschijnlijk in Antwerpen geblazen door de Italiaan
Michiel Cornachini. Het verguld zilveren montuur,
dat werd gemaakt door de vooraanstaande Antwerpse
zilversmid Reynier van Jaersvelt, is bovenaan met
een zwijntje versierd. Onderaan het deksel steekt het
lichaam van een eenhoorn uit, die waarschijnlijk voorzien was van een narwaltand. Aan deze tand werden
magische krachten toegedicht, die aan de drank zouden worden overgedragen. Mogelijk komt de bokaal
uit stadhouderlijk bezit. [bvdm]

middele euwen
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Dressoir van een schutterij
alkmaar?, ca. 1520-30 _ eikenhout, h. 147 cm _
gekocht van het proveniershuis (hofje) paling en
van foreest te alkmaar voor ƒ 300 in 1862 _
bk-kog-656

Dit gaaf bewaarde ‘tresoor’ (dressoir) in gotische stijl
geldt wereldwijd als een van de hoogtepunten uit de
zestiende-eeuwse meubelkunst. Het meubel is aan alle
vier de zijden bewerkt en was dus bedoeld om vrij in
een vertrek te staan. De versiering bestaat onder meer
uit een schilddragende engel, leeuwen en allerlei
symbolen die naar Karel V verwijzen. Het onder de
keizerskroon geplaatste symbool van een vuurslag waar
twee pijlen doorheen zijn gestoken duidt erop dat een
schuttersgilde de oorspronkelijke opdrachtgever moet
zijn geweest. Waarschijnlijk was dit een schutterij uit
Alkmaar, want tot ver in de negentiende eeuw bevond
het dressoir zich in die stad. [bvdm]
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Twee vleugelglazen
venetië, ca. 1550-1600 _ helder, kleurloos en blauw
glas, h. 28 en 15,5 cm _ fluitglas: collectie koning
willem ii, geschonken door zijn zoon, koning
willem iii, 1858 _ zeslobbig kelkglas: collectie
daniel henriques de castro, nagelaten door zijn
zoon, david, 1890 _ bk-kog-120 en 1637

Venetië is al sinds de middeleeuwen het onbetwiste
centrum van de glaskunst. De ambachtslieden in deze
stad slaagden er het eerste in om geheel zuiver, kleurloos glas te produceren. Om deze kwaliteit ten volle
tot zijn recht te laten komen, werd de versiering vaak
beperkt tot enkele kleuraccenten of tot een decoratieve
uitwerking van de constructieve delen, zoals de stam.
De blauwe vleugels van deze glazen zijn gemaakt van
dikke glasdraden die in verhitte toestand met een tang
tot sierlijke voluten zijn geknepen. Bij het hier afgebeelde zeslobbige kelkglas nemen de vleugels de vorm
van zeepaardjes aan. [bvdm]

middele euwen
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Ursula met haar maagden
nederlanden, ca. 1525 _ eikenhout met latere
polychromie _ gekocht voor ƒ 30 in 1861 _ bk-kog-659

Ursula was een vrome Engelse prinses die in het
jaar 451 op bedevaart naar Rome ging. Op haar reis
werd ze vergezeld door tien maagdelijke dienaressen.
Volgens latere versies van de legende waren dit er
maar liefst 11.000, maar vermoedelijk berust dat aantal
op een leesfout. Op de terugweg sloeg het noodlot
toe. Ter hoogte van Keulen werd het gezelschap door
de Hunnen aangevallen en gedood. Dit beeld toont
Ursula terwijl zij beschermend haar mantel boven haar
dienstmaagden uitspreidt. In haar rechterhand hield
zij oorspronkelijk een pijl vast, verwijzend naar haar
marteldood. De beeldhouwer heeft zichtbaar genoegen
gehad in het weergeven van de rijke kledingdetails.
In Ursula’s achterhoofd bevond zich oorspronkelijk
een reliek. [bvdm]

24

Zwaard en harnas van
Jacob van Heemskerck
vierde kwart 16de eeuw, eerste kwart 17de eeuw
ijzer, h. harnas: 80 cm, l. zwaard: 96 cm _ bruikleen
nazaten jacob van heemskerck, 1876 _ ng-kog-987

Jacob van Heemskerck zou dit harnas hebben gedragen
toen de vloot onder zijn bevel op 25 april 1607 de baai
van Gibraltar invoer om de daar liggende Spaanse vloot
te vernietigen. De Nederlanders brachten de Spanjaarden die dag een verschrikkelijke slag toe zonder zelf
een schip te verliezen. Van Heemskerck zelf werd echter al vroeg in de slag in zijn linkerbeen getroffen door
een kanonskogel – een feit dat angstvallig geheim werd
gehouden voor de andere schepen. Nadat de slag was
gewonnen en de vloot op weg terug naar Nederland
was, bezweek Van Heemskerck aan de verwonding.
Van Heemskerck kreeg een grafmonument in de
Oude Kerk in Amsterdam en volgens oud gebruik
werden zijn zwaard en wapenrusting – waarvan het
linkerdijstuk veelbetekenend ontbreekt – boven het
graf getoond. Toen dit gebruik in de Franse tijd werd
verboden, haalden nazaten de wapenrusting en het
zwaard van het graf. [tm]

gouden e euw
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Kinderledikant
noordelijke nederlanden, ca. 1620-50 _ eikenhout,
ebbenhout, h. 108 x b. 58 x d. 117,5 cm _ bruikleen
jhr dr j.p. six, aanwezig in het amsterdamsch
museum in 1877 (nr. 676) _ bk-kog-1810

Dit is een van de zeldzame kinderledikanten die uit de
eerste helft van de zeventiende eeuw zijn overgebleven.
Het wat strenge, sobere uiterlijk van het meubel kan als
typisch Noord-Nederlands worden beschouwd; in het
zuiden van het land was een rijkere en barokkere vormgeving gangbaar. De opbouw en profilering van het
ledikant wordt benadrukt door het gebruik van twee
verschillend gekleurde houtsoorten. Het hoofdeinde is
versierd met opengewerkt rolwerk en bezet met ebbenhouten dopjes. [bvdm]
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Boekenkist van Hugo de Groot
noordelijke nederlanden, eerste kwart 17de eeuw
vurenhout, leer, ijzer, h. 73 x b. 160 x d. 75 cm _
schenking familie klinkhamer, 1873 _ ng-kog-1208

Volgens overlevering is dit de kist waarin Hugo de
Groot op 22 maart 1621 uit Slot Loevestein ontsnapte.
De kist werd later belangrijk in het debat tussen orangisten en patriotten, omdat Hugo de Groot door de
patriotten als een held werd gezien. In 1783 was de kist
in het bezit van J. Klinkhamer; diens nazaten schonken
de kist in 1873 aan het KOG. Ze beweerden dat de kist
uit het bezit was gekomen van de familie Daetselaar,
die Hugo de Groot had geholpen bij zijn ontsnapping.
Vermeldenswaardig is dat er in dezelfde tijd een kist
opdook in het bezit van de nazaten van Hugo de Groot,
die eveneens ‘de kist’ heette te zijn. [tm]

gouden e euw
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Troffel voor de eerste steenlegging
van het Amsterdamse stadhuis en
gedenkpenning
toegeschreven aan johannes lutma (1584-1669),
amsterdam 1648 _ troffel: zilver, l. 27,8 cm, penning:
goud, diam. 5,4 cm _ bruikleen van de kinderen van
g. de graeff van polsbroek, 1873 _ bk-kog-1494 en
kog-mp-2-0025

Deze zilveren troffel is in 1648 gebruikt door de toen
zesjarige Jacob de Graeff (1642-1690), bij de eerste
steenlegging van het Amsterdamse stadhuis (nu het
Paleis op de Dam). Jacob was het zoontje van Cornelis
de Graeff (1599-1664), een van de vier Amsterdamse
burgemeesters en tevens een van de initiators van dit
ambitieuze bouwproject. Het gedreven handvat is geheel
versierd met kwabornament. De troffel is, net als de
gouden penning die Jacob als aandenken ontving, toegeschreven aan Johannes Lutma, de beste edelsmid van
de stad. Samen met het zeemleren schootsvel, dat Jacob
tijdens de ceremonie droeg, behoren zij tot het belangwekkend bruikleen van de familie De Graeff. [bvdm]
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De Nassause wapenrok
noordelijke nederlanden, 1647 _ zijde, linnen,
metaalgaren, h. 90 x b. 130 cm _ gekocht op de
veiling jacques moyet, voor ƒ 50 in 1859 _ ng-kog-42

Deze rok is waarschijnlijk gedragen door één van
de wapenherauten bij de begrafenis van stadhouder
Frederik Hendrik in 1647 en misschien later opnieuw
bij de begrafenissen van de stadhouders Willem II in
1650 en Willem IV in 1752. Vier van de herauten droegen zo’n rok: een vijfde werd op een stok meegedragen.
De rok vertoont viermaal het volledige wapen van het
huis Oranje-Nassau zoals dat door Frederik Hendrik
werd gevoerd. De wapens waaruit het volledige wapen is
samengesteld geven de verschillende bezittingen van de
stadhouders aan: Nassau, Katzenellenbogen, Vianden,
Dietz, Chalon, Orange, Genève, Meurs en Buren. [tm]

gouden e euw
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Tuitkan
raeren (rijnland), ca. 1580 _ steengoed, tin, h. 24 cm
_ oud bezit, sinds 1885 in rijksmuseum _ bk-kog-506

Deze kan is omstreeks 1580 gemaakt in Raeren, in de
periode dat dit Rijnlandse plaatsje als pottenbakkerscentrum zijn bloeitijd beleefde. Het steengoed uit Raeren is herkenbaar aan de beigekleurige klei met grijze
kern en de fraaie, gelijkmatig dekkende bruine afwerklaag. Om die te verkrijgen werd het vaatwerk voor het
bakken ondergedompeld in een engobe, een oxidehoudend kleipapje. Het ontwerp van de kan met zijn
vloeiende peervormige lichaam en lange, smalle tuit is
geïnspireerd door metalen voorwerpen. Op de aanzet
van de tuit is een leeuwenmasker aangebracht. [bvdm]

30

Molenbeker
utrecht, ca. 1642 _ zilver, h. 20,5 cm _ collectie
w.j. de voogt, namens deze in bruikleen en
vervolgens geschonken door zijn zoon,
h.g. de voogt, 1950 _ bk-kog-2474

Aan de achterzijde van de molen zit een blaaspijpje,
waarmee de wieken in beweging konden worden
gebracht. Het was de bedoeling om de met wijn gevulde beker leeg te drinken voordat de wieken stil bleven
staan. Lukte dit niet, dan moest de drinker zoveel
bekers leegdrinken als het pijltje op de wijzerplaat
aangaf. De beker heeft echter ook een vrome noot: de
inscripties: die honger begaeft en den dorstigen laeft verwijzen naar de eerste twee werken van barmhartigheid.
De beker is afkomstig uit de collectie van W.J. de Voogt,
medeoprichter en secretaris van het KOG van 1860 tot
1870. [bvdm]

gouden e euw
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Hansje-in-de-kelder
focke raerda (ca. 1615-in of na 1676), groningen,
1670 _ zilver, vergulding, h. 22,5 cm _ gekocht op
de veiling jacques moyet, voor ƒ 143 in 1859 _
bk-nm-13029 (kog-1679)

In de zeventiende en achttiende eeuw werden drinkschalen als deze in gegoede kringen gebruikt om op
subtiele wijze een gezinsuitbreiding aan te kondigen.
Onder de kogel met de ridder zit een zilveren kindje
(‘Hansje’) verborgen. Als de bokaal met likeur werd
gevuld, kwam dit boven drijven en werd er door het
bezoek in koor ‘Hansje-in-de-kelder’ geroepen, om de
vrouw des huizes een voorspoedige zwangerschap en
bevalling toe te wensen. Het object kon dankzij een gift
van koning Willem III en een bijeen verzameld bedrag
van KOG-leden worden aangeschaft op de beroemde
veiling Moyet. Van het begin af aan behoort deze
bokaal tot de topstukken van de collectie. [bvdm]
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Dobbelsteenbeker
claes muntinck (meester in 1686), groningen,
ca. 1688-89 _ zilver, h. 10,3 cm _ gekocht op de
veiling van stockum voor ƒ 14 in 1859 _ bk-kog-1675

In de opengewerkte voet van deze beker is een losse,
zilveren dobbelsteen verwerkt. Voor welk spel of ritueel
dit eigenaardige object werd gebruikt, is niet meer
bekend. De beker is voorzien van het meesterteken CM,
voor de Groningse zilversmid Claes Muntinck. Op de
voorkant is een nog niet geïdentificeerd alliantiewapen
gegraveerd. [bvdm]

gouden e euw
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Roemer met een gezicht op Nijmegen
nederlanden, 1644 _ glas, h. 24,3 cm
collectie daniel henriques de castro, nagelaten
door zijn zoon, david, 1890 _ bk-kog-1557

Waar de kelken van roemers meestal onversierd bleven,
is deze bij dit luxueuze exemplaar gedecoreerd met
een gedetailleerde diamantgravure. Het stelt een
gezicht op Nijmegen voor, dat is ontleend aan een
prent uit Johannes Pontanus’ Historiae Gelricae uit 1639,
een bekend boek over de geschiedenis van Gelderland.
De stam van de roemer is versierd met vier rijen braamnoppen, die niet alleen decoratief zijn maar ook voor
extra grip zorgen. De prachtige groene tint van het glas
werd verkregen door zand met een hoog ijzeroxidegehalte te gebruiken. [bvdm]
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Portretten van het echtpaar
Joan Huydecoper en Sophia C
 oymans
als Mars en Venus
toegeschreven aan rombout verhulst (1624-1698),
amsterdam ca. 1656 _ terracotta, h. 42 en 40,5 cm _
geschonken door mr a.j. enschedé, 1859 _
bk-kog-1644 en 1645

De Amsterdamse burgemeester Joan Huydecoper van
Maarsseveen (1624-1704) is hier voorgesteld als de
oorlogsgod Mars. Zijn vrouw Sophia Coymans (16361714) neemt de gedaante van de liefdesgodin Venus
aan en helpt hem bij het uittrekken van zijn harnas.
Met deze portraits historiés geven de echtelieden uitdrukking aan hun liefdesband. Bovendien is ‘Mars en
Venus’ een spitsvondige toespeling op ‘Maarsseveen’,
de toevoeging aan Joans familienaam. Mogelijk zijn
deze bijzondere beeldjes in 1656 gemaakt als aandenken aan het huwelijk van het echtpaar. Ze worden
toegeschreven aan Rombout Verhulst. [bvdm]

gouden e euw
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Portretten van het echtpaar
Cornelis de Graeff en Catharina Hooft
artus quellinus (1609-1668), amsterdam 1660
carrara-marmer, h. 58 cm _ gekocht uit de
verzameling g.l. baud, lausanne voor ƒ 2000,
met legaat van j.a. völcker van soelen, 1881 _
bk-kog-1458

In 1650 werd de Antwerpse beeldhouwer Artus Quellinus naar Amsterdam gehaald voor de sculpturale
decoratie van het in aanbouw zijnde stadhuis op de
Dam. Burgemeester Cornelis de Graeff (1599-1664)
was een van de initiatiefnemers tot het bouwen van dit
grootse stadspaleis in de stijl van het Hollands classicisme, geïnspireerd door het oude Rome. Omdat hij zijn
classicistische smaak ook op persoonlijk vlak wilde etaleren, liet hij zich samen met zijn vrouw door Quellinus
in de nieuwe stijl portretteren. De klassieke oriëntatie
komt tot uitdrukking in de ‘Romeinse’ wijze waarop
het echtpaar en profil is vereeuwigd, de materiaalkeuze
(marmer) en de Latijnse opschriften waarin De Graeff
‘consul’ wordt genoemd. [bvdm]
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Portret van burgemeester
Johannes Munter
bartholomeus eggers (1637-vóór 1692), a msterdam
1673 _ carrara-marmer, h. 90 cm _ bruikleen
jhr w. boreel van hogelanden, aanwezig in het
amsterdamsch museum in 1877 (nr. 130) _
bk-kog-1457

Bartholomeus Eggers maakte deze buste van de Amsterdamse burgervader Johannes Munter (1611-1685) in
1673. Zij staat aan het eind van een reeks marmeren
burgemeestersportretten die meer dan twintig jaar
eerder door zijn leermeester Artus Quellinus was
begonnen. In de monumentaliteit en de levensechtheid van het imposante borstbeeld is Quellinus’ invloed
nog duidelijk aanwezig. Hier wist Eggers echter een
bijzonder origineel element aan toe te voegen: hij laat
de burgemeester op nonchalante wijze met de kwastjes
van zijn kraag spelen. [bvdm]

gouden e euw
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Tafelkleed met bloemenpatroon
maximiliaan van der gucht?, delft? ca. 1650-75 _
linnen, wol, zijde, 191,5 x 268 cm _ geschonken door
mr a.j. enschedé, 1859 _ bk-kog-41

Florale tapisserieweefsels zijn typische voorbeelden
van Noord-Nederlandse textielnijverheid. Anders dan
de Zuid-Nederlandse middeleeuwse millefleur-weefsels,
worden de bloemen los van elkaar afgebeeld en wijzen
ze alle richtingen op, wat een veel spontaner patroon
oplevert. Op grond van de hoge kwaliteit wordt dit
tafelkleed toegeschreven aan het Delftse atelier van
Maximiliaan van der Gucht. De classicistische voorstelling in het midden is wellicht ontworpen door de
schilder Christiaen van Couwenbergh, met wie Van der
Gucht heeft samengewerkt. De vrouw in de cartouche
stelt de bloemengodin Flora voor, wat het florale thema
van dit tafelkleed nogmaals onderstreept. [bvdm]

38

Armstoel met bloementapisserie
abraham adriaensz. goossenson?, gouda ca. 1650-75 _
notenhout, linnen, wol, zijde, h. 111,5 cm _ bruikleen
jhr dr j.p. six, aanwezig in het amsterdamsch museum
in 1877 (nr. 703) _ bk-kog-1799

Behalve in tafelkleden, werden de typisch Hollandse
florale patronen ook in de tapisseriebekleding van
stoelen toegepast. In dit geval is het decor van tulpen
en rozen speciaal voor het zitmeubel ontworpen.
De bloemen zijn van een groter formaat dan gewoonlijk
en volgen de contour van de rugleuning en het
zitvlak. De notenhouten stoel heeft geslingerde poten.
De armleggers zijn met acanthusblad versierd. [bvdm]

gouden e euw
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Fluitglas met wapen en portret
van stadhouder Willem II

nederlanden, ca. 1650-75 _ glas, h. 37,2 cm _
collectie koning willem ii, geschonken door
zijn zoon, koning willem iii, 1858 _ bk-kog-116
(afbeelding links)

Fluitglas met wapen van stadhouder
Willem III
nederlanden, ca. 1675-1700 _ glas, h. 38,6 cm _
collectie daniel henriques de castro, nagelaten
door zijn zoon, david, 1890 _ bk-kog-1559

Wijnglas met een portret van Willem III
nederlanden, 1689-1702 _ glas, h. 18,5 cm _
collectie koning willem ii, geschonken door
zijn zoon, koning willem iii, 1858 _ bk-kog-151
(afbeelding rechts)

40

Het fluitglas (KOG-116) is versierd met een portret
van stadhouder prins Willem II op 23-jarige leeftijd,
naar een prent van Chrispijn van den Queborn. Onder
de buste is een gevelde boomstronk te zien, waaruit
een nieuwe tak ontspruit. Dit motief wordt ook op
het fluitglas (KOG-1559) met de tekst Vive le Prince
d’orange en het wapen van Willem III afgebeeld en
staat symbool voor het Huis van Oranje dat, ondanks
de moord op Willem de Zwijger in 1584, toch aan de
macht is gebleven. Het wijnglas (KOG-151) draagt een
portret van stadhouder Willem III met een forse kroon
op zijn hoofd en de tekst: William Rex, verwijzend naar
zijn koningschap van Engeland. De diamantgravure is
mogelijk aangebracht door de Rotterdamse glasgraveur
Willem Mooleyser die bekend staat om zijn krachtige,
maar weinig sierlijke stijl. [bvdm]

gouden e euw
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Fles met opschrift:
Gebruik elck ding tot nut
graveur: willem jacobsz. van heemskerk (16131693), leiden 1684 _ glas, zilver, h. 24,2 cm
gekocht op de veiling jacques moyet, voor ƒ 10,25
in 1859 _ bk-kog-133

Met sierlijk krullende letters is de tekst Gebruik elck
ding tot nut op de buik van deze donkergroene fles
gegraveerd. Op de onderkant van de fles wordt
deze moralistische les nader toegelicht. Er staat:
CATHARINA, volgt uws Vaders Raed; Wijl ’t Nut-gebruik
van all’s bestaet, In ’t houden van de middel-maet. Willem
van Heemskerk graveerde deze fles in 1684 als
geschenk voor zijn dochter Catharina, zijn elfde kind.
Zij was geboren in 1653 en was dus al minstens 31 jaar
oud toen zij de fles ontving. De zilveren dop is gemaakt
van een munt met de beeltenis van de Zweedse
koningin Christina. [bvdm]
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Wijnglas
meester cm, nederlanden 1652 _ glas, h. 14,5 cm _
geschenk n.j.b. kappeyne van de copello, 1867 _
bk-kog-144

Op de kelk van dit wijnglas worden de betaalde en
de onbaatzuchtige liefde uitgebeeld. Op de ene kant
biedt een satyr een naakte vrouw een ketting aan. Naast
haar staat een wijnkruik en de tekst Ick om gelt. Aan de
andere kant is een keurig geklede vrouw te zien en een
krijgsman die haar een boeket bloemen aanbiedt, met
daarin een tulp, rozen en lelietjes-van-dalen: symbolen
van vergankelijkheid, liefde en kuisheid. Aan haar
voeten bevinden zich twee lammetjes, zinnebeelden
van onschuld. De tekst Ick om lijeft maakt eens te meer
duidelijk dat het haar om de liefde gaat. [bvdm]

gouden e euw
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Twee glazen met dansende boeren
graveur: willem mooleyser (actief ca. 1666-1697),
rotterdam 1685 _ glas, fluitglas: h. 35,5 cm,
wijnglas: h. 16,4 cm _ gekocht voor ƒ 70 en ƒ 55
in 1879 _ bk-kog-117 (afbeelding) en 149

Deze glazen zijn versierd met afbeeldingen van vrolijk
dansende boeren en boerinnen. Sommigen roken daarbij een pijp, anderen heffen het glas. De koddige figuren zijn ontleend aan prenten van de Haagse graveur
Pieter Nolpe (ca. 1613/14 - ca. 1652/53) behorende
tot de serie ’t Boeren Leven. [bvdm]
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Wijnglas met Geloof, Hoop en Liefde
nederlanden, ca. 1675-1700 _ glas, h. 18,7 cm _
collectie daniel henriques de castro, nagelaten
door zijn zoon david, 1890 _ bk-kog-1563

De rand van dit wijnglas is versierd met een doorlopende wijnrank. Daaronder zijn drie allegorische
vrouwenfiguren afgebeeld: één met een kruis, één met
een anker en één met drie naakte kinderen. Het zijn
de personificaties van de drie goddelijke deugden –
Geloof, Hoop en Liefde – die het fundament vormen
van een in christelijke zin geleid leven. [bvdm]

gouden e euw

45

Fles met bloem- en wijnranken
nederlanden, ca. 1675-1700 _ glas, h. 27,4 cm _
collectie koning willem ii, geschonken door zijn
zoon, koning willem iii, 1858 _ bk-kog-139

Luxueuze flessen als deze werden gebruikt om wijn
mee uit te schenken. Onder de vergulde stop met
druipring gaat een kurk schuil, die ervoor zorgde dat
de wijn langer goed bleef: een zeventiende-eeuwse
uitvinding. Het bolvormige lichaam van de fles is met
zes gedraaide ribben versierd. Daartussen en op de hals
is met een diamantstift een versiering van bloem- en
wijnranken gegraveerd. [bvdm]

46

Schotel met de herberg ‘Kruipin’
delft, 1675 _ faience, diam. 39,5 cm _
aankoop voor ƒ 250 in 1931 _ ng-kog-1711

Deze schotel werd gemaakt in opdracht van Koenraad
’t Hoen, van de herberg ‘Kruipin’ die is afgebeeld.
Met de schotel wilde hij zowel zijn herberg als het huis
van Oranje in het zonnetje zetten. Kruipin was gelegen
bij de Kamerikker Sluis in de buurt van Woerden – een
strategisch punt in de Hollandse waterlinie.
We zien Koenraad ’t Hoen zelf, herkenbaar aan de
letters K. H., een drankje aanbieden aan de ‘kertiermeester’ (kwartiermeester). Op de voorgrond blaft
een hond, Mars genaamd, tegen twee in het Frans
bedelende kinderen. Binnen staat een man die wordt
aangeduid als ‘Van den Burgh.’
Op de rand van de schotel zien we het wapen van
stadhouder Willem III en de woorden Vijva Oranie.
Het gedichtje eronder benadrukt de Oranjegezindheid
van de herbergier. [tm]

gouden e euw
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Vijf tegels van Delfts aardewerk
de grieksche a (onder adrianus kocx, naar ontwerp
van daniel marot, ca. 1690 _ faience, elke tegel
62 x 62 cm _ hampton court, water gallery op
bestelling van stadhouder-koning willem iii en
koningin mary _ aankoop 1923 voor ƒ 550, aankoop
1955 bij a. nijstad, lochem voor ƒ 2000
bk-kog-1680-1681, 2566-2568

48

Deze kolommen van extreem grote Delftse tegels zijn
gemaakt in opdracht van stadhouder Willem III en
diens vrouw Mary Stuart. In 1689, het jaar dat het
paar de Engelse troon had bestegen, besloten ze het
bestaande paleis Hampton Court te vervangen door
een nieuw gebouw en lieten ze ook de nabijgelegen
Water Gallery volledig herinrichten. Daartoe werden
deze tegels besteld in Delft. Oorspronkelijk hebben ze
kolommen van tenminste vier tegels hoog gevormd.
In de door Daniel Marot ontworpen decoratie zien
we onder a ndere een medaillon van Willem III als
Romeins keizer te paard, en diens borstbeeld waar
boven twee engeltjes een lauwerkrans vasthouden.
De heringerichte Water Gallery werd in 1700 alweer
afgebroken. [tm]

gouden e euw
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Vaas met decoratie
naar Chinees porselein
delft, ca. 1670-85 _ faience, h 30 cm _
legaat douairière jhr mr w. f. van der wijck, 1929 _
bk-kog-2422

In de eerste helft van de zeventiende eeuw was Chinees
porselein zeer in de mode geraakt in Nederland.
Toen de stroom Chinees porselein omstreeks 1650
tijdelijk opdroogde, zagen Delftse plateelbakkers een
gat in de markt. Zij begonnen het Chinese porselein
na te maken. Ze beschikten niet over de techniek of
de grondstoffen om echt porselein te maken, maar
probeerden het te benaderen door bestaande majolicatechnieken te verfijnen. Ze slaagden erin zeer
dunwandig aardewerk te maken, dat met wit tinglazuur
werd bedekt en vervolgens beschilderd met voorstel
lingen naar Chinees voorbeeld. Een laatste laag doorzichtig loodglazuur zorgde voor extra glans. [tm]

50

Twee bloemhouders en twee kannen
bloemhouders: de grieksche a (onder adriaen kocx),
ca. 1690-1700. kannen: delft, ca. 1700 _
faience, bloemhouders: b. 26 x h. 11 c d. 8 cm,
kannen: h. 23 cm _ legaat daniel franken dzn., 1898 _
bk-kog-1533-1535 en 1542

De decoratie op Delfts aardewerk beperkte zich niet
tot Chinese motieven. Deze bloemhouders en kannen
tonen ons Europese landschappen, die aan het eind
van de zeventiende eeuw populair werden. Vooral de
twee langwerpige bloemhouders zijn ware staaltjes van
vakmanschap: het is extreem moeilijk een object als dit
te maken zonder dat de bovenkant tijdens het bakken
instort. Dit zijn de enige twee bekende exemplaren uit
Delft. Langwerpige bloemhouders als deze zouden later
wel in Engeland in zwang komen.
De decoratie van deze stukken werd waarschijnlijk
uit de losse pols geschilderd door hierin gespecialiseerde vakmensen. De bloemhouders zijn afkomstig
uit De Grieksche A; de kannen waarschijnlijk uit een
andere plateelbakkerij. [tm]

gouden e euw

51

Doodshoofd met etui
albert vinckenbrinck (1605-1664), amsterdam
ca. 1650 _ buxushout, h. 4 cm; etui: segrijnleer,
fluweel en koper, h. 6.5 cm _ collectie s.w. josephus
jitta; collectie m. nathusius- elias; gekocht voor
ƒ 700 van k.a. legat, 1951 _ bk-kog-2486

Dit miniatuur doodshoofdje van buxushout is
omstreeks 1650 gesneden door de Amsterdamse
beeldhouwer Albert Vinckenbrinck. Schedels gelden
traditioneel als memento mori, vanitassymbolen die
mensen eraan moesten herinneren dat ze sterfelijk zijn.
Bij dit schedeltje hoort een leren koffertje. Het wekt
de indruk dat de eigenaar het als een soort talisman bij
zich heeft gedragen. Wellicht hoopte hij zodoende op
bescherming tegen de pest die indertijd in Amsterdam
regelmatig de kop opstak. [bvdm]
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De munten
Van de ongeveer 250 munten en penningen die
worden getoond, zijn alle 80 munten uit de collectie
van het Genootschap.
Munten en penningen werden in de eerste decennia van het bestaan van het KOG flink verzameld.
Verschillende schenkers brachten bijzondere stukken
de collectie binnen. Niet zeldzaam maar wel de oudste
Nederlandse munt in de opstelling is de penning van
graaf Floris V van Holland, die tussen 1266 en 1296
geslagen moet zijn (KOG-MP-1-1522). Ook de oudste
getoonde Nederlandse gulden, uit 1682, verdient hier
vermelding (KOG-MP-1-1561B). De Franse Tijd is
onder andere vertegenwoordigd door een in 1813 in
Utrecht geslagen gouden munt van 20 franc met een
portret van een gelauwerde Napoleon erop (KOG-MP1-2200C). Nederland was toen geen soevereine staat
maar maakte deel uit van het Franse Keizerrijk.
De veilinghouder en verzamelaar R.W.P. de Vries
schonk de Amerikaanse munt die hier te zien is, en wel
de zilveren dollar die in 1794 in de nog niet zo lang
onafhankelijke VS werd geslagen. Deze heeft tegenwoordig de bijnaam flowing hair dollar vanwege het
golvende haar van de vrouw die de Vrijheid verbeeldt.
Het was de eerste dollarmunt die in de onafhankelijke
VS werd geslagen.

munten
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Willem Canneman legateerde zijn collectie munten
en penningen, waarvan de grote verzameling koloniale en niet-westerse munten vooral erg bijzonder is.
Dat hij ook over een collectie Nederlandse munten
beschikte bewijst de gouden Gelderse rozenobel (KOGMP-1-2092) van omstreeks 1600.
Uit de collectie Canneman stamt eveneens de oudste
getoonde munt: een messing Chinese Tao, of mesmunt,
daterend van het begin van onze jaartelling – een
mesvormige munt met een gat erin, waardoor deze
aan een koord geregen kon worden. Van koloniale
oorsprong is bijvoorbeeld een zilveren reaal van
achten die in 1601 werd geslagen voor de Verenigde
Compagnie Amsterdam, één van de voorlopers van
de VOC, om in de Oost als betaalmiddel te dienen.
(KOG-MP-1-4388.) Ook wordt hier een gouden kobang
getoond, een Japanse munt die later ook in circulatie
kwam bij de VOC. Om de echtheid en het goudgehalte
van de munt te garanderen liet de VOC vanaf 1690
een Hollandse Leeuw in de kobangs slaan, die we
hier zien te midden van de verder Japanse stempels
(KOG-MP-1-4285). [tm]
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Tafelklok
uurwerk: nicolaas weylandt (ca. 1700-1756),
amsterdam ca. 1730-50 _ eikenhout, perenhout,
schildpad, zilver, messing, textiel _ h. 20,1 cm
legaat daniel franken dzn., 1898 _ bk-kog-1670

Deze tafelklok is geheel bekleed met kostbaar schildpad. De zilveren wijzerplaat met vergulde wijzers is in
de hoeken met vrouwenfiguren versierd die de vier
werelddelen symboliseren. In de rest van de decoratie zijn trofeeën van muziekinstrumenten met een
luit, een viool en trompetten verwerkt die verwijzen
naar de verschillende wijsjes die de klok kan spelen.
Het uurwerk is gesigneerd door Nicolaas Weylandt,
een specialist in het maken van dit soort ‘capitale
horlogien’, gevestigd in een atelier aan de Amster
damse Nieuwendijk. [bvdm]

acht tiende e euw
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Broodmand
toegeschreven aan wijnand warneke (ca. 1738-1810),
amsterdam 1770 _ zilver, h. 10,7 x b. 32,3 x d. 18 cm _
gekocht voor ƒ 1500 in 1925 _ bk-kog-1689

Omstreeks 1760 ontwikkelden Amsterdamse edelsmeden een geheel eigen type zilveren mand. Deze
manden zijn herkenbaar aan de hoge gewelfde wanden
waar een verfijnd ajourpatroon in is uitgezaagd, voorzien van gedetailleerd graveerwerk. Het exemplaar van
het KOG is een variant van dit model uit 1770, versierd
met delicate bloemranken. Pas in 1837 werd het
alliantiewapen in de bodem aangebracht, toen het als
verlovingsgeschenk aan een Engels paar cadeau werd
gedaan. [bvdm]

56

Twee trommels
johannis h. logerath (1731-1805), amsterdam 1788
het ronde exemplaar: zilver, h. 8,6 x b. 13 x d.
13,3 cm _ het rechthoekige exemplaar: zilver, h.
8,6 x b. 15.2 x d. 10,9 cm _ legaat s. de clercq, 1962
_ bk-kog-2604-a-1 en b-1

Uit een inscriptie op de onderzijde kan worden opgemaakt dat deze twee zilveren trommels in 1788 door
broer en zus, Gooitjen Stinstra en Isabella de ClercqStinstra, aan hun oom en tante werden geschonken
als dank voor de jaren dat zij hun opvoeding hadden
verzorgd. De ronde trommel was voor beschuit, de
rechthoekige voor oublies. In 1891 zijn er nog twee
bijpassende presenteerblaadjes bij de trommels
gemaakt, met een bodem van spiegel (collectie KOG,
depot Rijksmuseum). Het geheel werd met een aantal
familiesouvenirs in 1962 aan het KOG gelegateerd
door de laatste afstammeling van de oudste tak van
de familie De C
 lercq, de bekende architect Samuel
de Clercq. [bvdm]

acht tiende e euw
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Cornelis Ploos van Amstel
aan zijn graveertafel
jacobus buys (1724-1801), amsterdam 1766
olieverf op paneel, 25,5 x 23 cm _ schenking jhrn
j. en j.a.g. ploos van amstel, 1878 _ sk-c-515

Cornelis Ploos van Amstel (1726-1798) speelde in zijn
tijd een belangrijke rol in de kunstwereld. Hij was verzamelaar en kenner van prenten, tekeningen en schilderijen, en was daarnaast onder andere directeur van de
Amsterdamse Tekenacademie en het Zeeuws Genootschap. Hij was eveneens actief betrokken bij Felix
Meritis, waarvan hij zelf één van de oprichters was. Ook
was hij prentmaker. Hij perfectioneerde de techniek
om prenten te drukken die bijna niet te onderscheiden
waren van de tekening waarnaar ze waren gemaakt –
bekend als ‘prenttekening.’
In de bewaard gebleven portretten van Ploos van
Amstel laat hij zich steevast uitbeelden te midden
van zijn kunstverzameling. Dit portret is uitzonderlijk
omdat Ploos erop staat als graveur, gezeten achter zijn
graveertafel. Ploos van Amstel liet het in 1766 schilderen door Jacobus Buys. [tm]
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Tabakspot
johannes schiotling (1730-1799), amsterdam 1787 _
zilver, h. 18,8 x b. 12,3 x d. 12,3 cm _ bruikleen
notaris j.j.c. biesman simons, weduwnaar van
c.a. doude van troostwijk, aanwezig in het amster
damsch museum in 1877 (nr. 531) _ ng-kog-1676

In 1787 wonnen Adriaen Paets van Troostwijk (17521837) en Cornelis Kraijenhoff (1758-1840) een
wetenschappelijke prijsvraag van de Académie Royale
et Patriotique te Valence over de voordelen van elektriciteit binnen de natuur- en geneeskunde. Met het
prijzengeld lieten zij in Amsterdam de van oorsprong
Zweedse Johannes Schiotling twee tabakspotten maken
met een inscriptie die hun bekroonde verhandeling
memoreert. Dit is het exemplaar dat aan Paets van
Troostwijk heeft toebehoord. [bvdm]

acht tiende e euw
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Takje van de vrijheidsboom
amsterdam, gedateerd 21 januari 1795 _
sparrenhout, l. 17 cm _ aankoop collectie
d.c. meijer jr _ ng-kog-1204

In de nacht van 18 op 19 januari 1795 werd de
macht over de stad Amsterdam door het stadsbestuur
overgedragen aan een patriots Revolutionair Comité.
Stadhouder Willem V was Nederland die dag ontvlucht, Franse troepen trokken steeds verder het land
in – de Franse Tijd. Meteen de volgende dag werd een
inderhaast in de Watergraafsmeer gerooide spar naar
de Dam gebracht en daar opgericht als Vrijheidsboom,
symbool voor de nieuwe tijd die was aangebroken.
Rond de boom werd gedanst, gefeest en de Marseillaise
aangeheven.
Twee dagen later zal iemand dit takje als aandenken
van de boom hebben genomen: het gedroogde en op
een kussentje vastgenaaide sparrentakje gaat vergezeld
van een klein stukje papier met de woorden: Takje van
de vrijheidsboom, 21 jan 1795. [tm]
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Wijnglas met het wapenschild
van Willem V
graveur: meester alius, den haag? ca. 1760-80 _
glas, h. 19 x d. 9 cm _ collectie daniel henriques de
castro, nagelaten door zijn zoon, david, 1890 _
bk-kog-1575

Op de kelk van dit wijnglas zijn in stippelgravure drie
putti op wolken afgebeeld die het wapen van stadhouder Willem V (1748-1806) dragen. De talrijke fijne,
dichter of verder van elkaar afstaande stipjes waaruit
de voorstelling is opgebouwd, zijn één voor één aangebracht met behulp van een diamantstift, een techniek
die vrijwel alleen in de Noordelijke Nederlanden werd
toegepast. Dit glas is versierd door een anonieme
meester met de noodnaam Alius. Hij wordt beschouwd
als een van de beste stippelgraveurs die ons land heeft
gekend. [bvdm]

acht tiende e euw
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Twee schilderijen van het slot Berckenrode
te Heemstede, na de brand van
4-5 mei 1747
jan ten compe (1713-1761), heemstede en amsterdam
1747 _ olieverf op paneel, 39 x 45 cm (zijaanzicht)
en 39 x 52 cm (achteraanzicht) _ schenking l.m. beels
van heemstede, 1860 _ sk-c-1529 (zijaanzicht),
sk-c-1530 (achteraanzicht)

De Oranjegezinde Amsterdamse patriciër Mattheus
Lestevenon (1717-1797) had op de avond van 4 mei 1747
vreugdevuren rond kasteel Berkenrode laten ontsteken,
om te vieren dat Willem IV tot stadhouder van Holland
was verheven. Die nacht brandde het slot geheel af, wellicht als gevolg van de vuren. De landschapsschilder Jan
ten Compe maakte waarschijnlijk datzelfde jaar deze twee
schilderijen van het uitgebrande slot: één van de voorzijde
en één van de achterzijde. Lestevenon werd drie jaar later
ambassadeur in Parijs en zou dat bijna zijn hele leven
blijven. Na zijn dood werd het landgoed verkocht. De
nieuwe eigenaar liet de ruïne afbreken en een nieuw slot
bouwen. [tm]
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Handschoenen van een sappeur
nederland, ca. 1832 _ bruikleen van de commissie
burgerbewapening en schutterij, 1932 _
ng-kog-schutterij-e-2-2-8-a+b

In 1884 werd een stichting opgericht die ervoor waakte
dat de met vernietiging bedreigde inventaris van de
Amsterdamse schutterij voor de eeuwigheid zou worden
bewaard. De ‘Historische Verzameling der Schutterij
te Amsterdam’ die hieruit voortkwam, wordt sindsdien
door de commissie Burgerbewapening en Schutterij
beheerd en bestaat uit prenten, tekeningen, penningen,
boekwerken, foto’s, portretten, documenten en allerlei
voorwerpen van de schutterij. Van 1895 tot 1922 werd
de collectie in het Stedelijk Museum in Amsterdam
tentoongesteld om vervolgens te worden verspreid over
het Amsterdams Historisch Museum, het Legermuseum
in kasteel Doorwerth en het KOG. Deze handschoenen
horen bij een uniform van een sappeur (‘bijleman’), een
militair die was belast met het aanleggen van versterkingen en het graven van loopgraven of ‘sappes’. [bvdm]
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Potgieter-parure
johannes mattheus van kempen (1814-1817),
voorschoten ca. 1854-58 _ goud, email, glas, haar
en een foto, geheel: h. 28 x b. 20,5 x d. 33,5 cm _
legaat mej. s.j. potgieter, 1898 _ bk-kog-2654

De literator Everhardus Johannes Potgieter (18081875) bestelde deze parure voor zijn tante, Wilhelmina
van Ulsen, als gebaar van dank. Vanaf zijn dertiende
levensjaar had zij hem namelijk opgevoed om vervolgens, tot haar dood, zijn huishouden te blijven verzorgen. Het ensemble bestaat uit een collier, een broche,
twee oorhangers, een armband en twee manchet
knopen. Op de cameeën zijn zeven belangrijke Nederlandse historische vrouwen weergegeven. De hanger
van het collier bevat een foto van Potgieter en een lok
van zijn haar. Na de dood van Potgieters geliefde tante,
vererfde de parure op zijn zuster, Sophie, die eveneens
in het huis aan de Amsterdamse Leliegracht woon
achtig was. [bvdm]

ne gentiende e euw
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Het Raampoortje te Amsterdam
wouter johannes van troostwijk (1782-1810),
amsterdam 1809 _ olieverf op doek, 57 x 48 cm
bruikleen notaris j.j.c. biesman simons, weduwnaar
van c.a. doude van troostwijk, 1875, schenking 1880
_ sk-c-1535

Van vlak buiten de stadswal is het besneeuwde Amsterdam te zien. Links geeft het Raampoortje toegang tot
de stad; boven de poort hangt de bel die werd geluid
als de poort ’s avonds sloot. Rechts geeft een waterpoort schuiten toegang tot de Lijnbaansgracht en de
Bloemgracht; op de achtergrond de Westertoren. Van
de gewoonte om vooral monumentale, representatieve
delen van een stad af te beelden week Van Troostwijk
met dit werk als een van de eersten af.
Van Troostwijk zou in 1810, een jaar nadat hij dit werk
had geschilderd, door ziekte overlijden, nog maar
28 jaar oud. Op een veiling van zijn ateliernalatenschap
in 1875 bleef het onverkocht: de familie gaf het in
bruikleen aan het KOG en schonk het uiteindelijk in
1880. [tm]
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Wijnglas met bloem- en bladranken
parijs, baccarat, ca. 1846-60 _ helder, kleurloos en
blauw glas met ingesmolten veelkleurig millefiori glas, h. 20,3 x d. 8.9 cm _ collectie daniel henriques
de castro, nagelaten door zijn zoon david, 1890 _
bk-kog-1643

De techniek van het veelkleurige millefiori -glas stamt
uit de Romeinse tijd en werd tijdens de renaissance in
Venetië herontdekt. In de loop van de negentiende
eeuw werd het millefiori -glas opnieuw razend populair.
In die tijd paste men de techniek voornamelijk toe op
boules (glazen presse-papiers). De prestigieuze glas
fabriek van Baccarat maakte behalve boules ook een
scala aan bijpassende voorwerpen, zoals karaffen, vazen
en drinkglazen, waaronder dit bekoorlijke wijnglas.
De ingesmolten millefiori -bloemen in combinatie met
de rad gegraveerde bladranken zijn kenmerkend voor
de Baccarat-productie. [bvdm]
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Negenendertig sleutels en twee sloten
metaal, klassieke oudheid t/m 19de eeuw _
schenking dr emanuel vita israel, 1937

In 1937 schonk de apotheker Emanuel Vita Israel
(1873-1940) zijn grote collectie sleutels, waarin zich
ook enkele sloten bevonden. Twee van de aan het begin
van de Speciale Collecties getoonde sloten en alle
negenendertig sleutels zijn afkomstig uit deze verzameling. Zij bevat sleutels uit heel Europa, van de Griekse
oudheid tot de negentiende eeuw. Vermeldenswaardig
zijn onder andere het Spaanse hangslot met de bijbehorende sleutels (KOG-2375), dat slechts in twee fasen
geopend kan worden: eerst moet de vreemd gevormde
schuifsleutel in de sleuf worden geplaatst. Pas daarna
kan met de draaisleutel het slot worden geopend. Ook
liggen hier verschillende Griekse en Romeinse sleutels.
Verder drie vergulde kamerheersleutels, waarvan één
(KOG-2343) met het monogram van tsaar Paul I van
Rusland (r. 1796-1801). [tm]
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Bestek in foedraal
toegeschreven aan marten hartenbuyck, amsterdam
1673 _ zilver, lepel 19,5 cm, vork 18,5 cm, mes
21,5 cm in leren etui _ geschenk van mej. h.a. van
heukelom, 1882 _ ng-kog-1221

In de zeventiende eeuw was het nog gebruikelijk dat
een gast bij een maaltijd zijn eigen bestek meenam.
Dit couvert, compleet met leren etui, behoorde toe aan
de vice-admiraal Isaäc Sweers (1662-1673) wiens wapen
in alle onderdelen van het zilveren eetgerei is gegraveerd. Lang heeft hij niet met het uit 1673 daterende
bestek kunnen eten, want op 21 augustus van datzelfde jaar zou Sweers in de Slag bij Kijkduin het leven
laten. [bvdm]

sp e cial colle c tions
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Reisnecessaire
nederlanden, ca. 1675-1700 _ schildpad, zilver,
spiegelglas, ivoor, kristal, glas, zand, haar, h. 8,5 x
b. 10,3 x d. 6,3 cm _ legaat notaris françois eduard
hancock, 1940 _ bk-br-543 (kog-1954)

Deze met schildpad beklede reisnecessaire heeft de
vorm van een koffertje. Onder het bolle deksel gaat
een volledig garnituur van damesgerief verborgen:
een spiegeltje gevat in een zilveren lijstje, een doosje
voor het bewaren van mouches (plakkertjes waarmee
moedervlekjes werden geïmiteerd), een s nuiflepeltje,
twee parfumflesjes, een ivoren notitieboekje en
naai- en schrijfgerei. [bvdm]
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Schoen in de vorm van een vis
noordelijke nederlanden, ca. 1675-1700 _ leer,
l. 30 cm _ geschenk j.j. graaf, 1877 _ bk-kog-1382

Deze schoen in de vorm van een vis of een dolfijn is
gemaakt als gildeproef en vervolgens gebruikt als drinkhoorn door de gildeleden. De schoen is uit één stuk
zwart leer gevormd met een hoge vierkante hak onder
de opengesperde muil van het dier. In de losse staartvin
is een kurk verwerkt waarmee de fles kan worden
afgesloten. [bvdm]

sp e cial colle c tions
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Juwelenkist
nederlanden, ca. 1600-35 _ eikenhout, ebbenhout,
zilver, messing, _ h. 23 x b. 26 x d. 15 cm _
legaat daniel franken dzn., 1898 _ bk-kog-1511

Dit deftige ebbenhouten kistje is voor het opbergen
van juwelen bestemd. Als de voorkant wordt neergeklapt komen er drie laatjes tevoorschijn en in het
deksel bevindt zich nog een extra opbergruimte.
De vier zilveren plaatjes waar het kistje mee is versierd,
zijn gegraveerd met voorstellingen van goden die de
jaargetijden personifiëren naar prenten van Chrispijn
van de Passe I (1564-1637). Venus staat voor de lente,
Ceres voor de zomer, Bacchus voor de herfst en Aeolus,
heerser van de winden, voor de winter. [bvdm]
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Kist met stumpwork borduursels
engeland, ca. 1650 _ ebbenhoutfineer, zilverdraad,
gouddraad, zijde, h. 25,5 x b. 27,2 x l. 35 cm _
gekocht voor ƒ 1750 in 1946 _ bk-kog-2443

Dit kistje werd omstreeks 1650 in Engeland gemaakt
en is versierd met een borduurtechniek die men daar
kort tevoren had uitgevonden: stumpwork. Om dit
driedimensionale borduurwerk te verkrijgen werd het
garen om metaaldraad gewonden en werden stukjes vilt
onder de stiksels verwerkt die de ruimtelijkheid van het
weer te geven object benadrukken. Op de geborduurde
panelen van het kistje zijn vijf gedetailleerde fantasielandschappen te zien. [bvdm]
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Kist
nederlanden, 18de eeuw _ grenenhout, textiel,
glaskraaltjes _ h. 12,5 x b. 25 x d. 19 cm _
geschonken door l.m. beels van heemstede, 1861 _
bk-kog-1257

Het kleurige bloemmotief op dit houten kistje bestaat
uit honderden aan elkaar geregen glaskraaltjes die zijn
gefixeerd tegen een donkerblauwe ondergrond van
textiel. Deze uitzonderlijke decoratiewijze maakt het
object volstrekt uniek.
Het kistje is in 1861 geschonken door L.M. Beels
van Heemstede, vanaf de oprichting een belangrijk
bestuurslid van het KOG. [bvdm]
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Kist
europa, 15de eeuw _ ijzer en hout, h. 13 x b. 16
x l. 23,5 cm _ oud bezit kog _ bk-kog-1377

De wanden van dit middeleeuwse draagkistje zijn
bekleed met maliën (ijzeren ringetjes), die in elkaar
zijn gesmeed. Achter de pilasters op een van de
korte zijdes gaat een slot schuil waarmee het deksel
kan worden afgesloten. De inhoud van dit nagenoeg
onverslijtbare kistje moest kennelijk goed worden
beschermd. [bvdm]
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Snuifdoos met parelmoeren deksel
parelmoergraveur: cornelis bellekin
(ca. 1625-vóór 1711), amsterdam ca. 1660-1700 _
zilver, parelmoer, h. 3,4 x l. 8,3 x b. 7,7 cm _ gekocht
voor ƒ 30 in 1880 _ bk-nm-13008 (kog-1658)

Het deksel van deze snuifdoos is vervaardigd van de
schelp van een grote zeepareloester. De reliëfvoorstelling met de drie vissende putti in een heuvellandschap
is in het harde parelmoer aangebracht met behulp van
kleine boortjes en graveerstiften. De maker, Cornelis
Bellekin, was de meest vooraanstaande Noord-Nederlandse parelmoerbewerker van zijn tijd. Zijn gegraveerde schelpen verkocht hij los. In een later stadium werd
er pas een montuur, of zoals in dit geval, een snuifdoos
omheen gemaakt. [bvdm]
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Gezichtskruik
aken of raeren, ca. 1520-50 _ steengoed, h. 26 cm
geschenk j.a. geill jr, 1861 _ bk-kog-462

Gezichtskruiken zijn de voorlopers van de Keulse
baardmankruiken. Ze gaan terug op voorbeelden uit
de klassieke oudheid die men in de late middeleeuwen
in de grond aantrof. De gezichten werden ten dele
geboetseerd (neus, oogleden, mond) en ten dele ingekrast (wenkbrauwen, pupillen). Volgens een onderaan
opgeplakt etiket zou deze kruik in 1858 zijn o
 pgedoken
in een kelder te Oud-Krabbendijke, een dorpje ten
noorden van het huidige Krabbendijke dat tijdens de
Sint-Felixvloed van 1530 is verdronken. [bvdm]
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Vijf baardmankruiken
keulen of frechen, ca. 1500-80 _ steengoed _
bk-kog-471 _ h. 22 cm _ gekocht op de veiling jacques
moyet, voor ƒ 6,50 in 1859
bk-kog-493 _ h. 13 cm _ oud bezit kog
bk-kog-497 (afbeelding) _ h. 5,5 cm _ gevonden bij
het ontgraven van een fundament op de rijkswerf te
amsterdam, 1883 _ geschenk van kapitein w. steffens,
1883
bk-kog-499 en 507 _ h. 41 en 22 cm _ legaat nicolaas
pieneman, 1860

De baardmankruik is zonder twijfel het meest herkenbare type vaatwerk dat uit het Rijnland is voortgekomen. De kruiken danken hun naam aan het gebaarde
mannengezicht dat meestal met behulp van een matrijs
(mal) op de hals tegenover het oor is aangebracht.
De grote exemplaren waren bedoeld om drank uit te
schenken, de kleine om direct uit te drinken. Deze
baardmankruiken zijn vervaardigd in Keulen of in
Frechen naar Keuls voorbeeld. [bvdm]
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Cilindrische drinkkan (snelle) met
Judith, Esther en Lucretia
keulen, 1566 _ steengoed, h. 21,5 cm _ legaat
nicolaas pieneman, 1860 _ bk-kog-494

Een snelle is een hoge, bijna cilindrisch gevormde kruik
die omstreeks 1520 in Keulen ontstond en vervolgens
ook in Siegburg en Raeren is overgenomen. Boven
het standvlak en onder de bovenrand zijn steeds drie
banden aangebracht. Daartussen bevinden zich meestal
drie reliëfs van staande mythologische, wereldse of
bijbelse figuren. Bij dit voorbeeld uit 1566 zijn het
Judith, Esther en Lucretia, die in deze periode wel
vaker tezamen als serie deugdzame vrouwen werden
opgevoerd. [bvdm]
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Trechterkan
siegburg, ca. 1550-1600 _ steengoed, h. 16,5 cm _
oud bezit kog _ bk-kog-505

Trechterkannen zijn typische producten uit Siegburg.
Op dit luxueuze exemplaar zijn drie medaillons
gedrukt met bustes van Karel V, de hertog van Saksen
en de hertog van Gulik, Kleef en Berg. [BVDM]
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Dekselbokaal met leeuwen en
schildornamenten
anno knütgen, siegburg 1577 _ steengoed, h. 31 cm _
legaat nicolaas pieneman, 1860 _ bk-kog-504

Naast de veelvoorkomende trechterkannen kende
Siegburg ook bijzondere vormen van vaatwerk die
slechts in kleine oplagen, meestal in opdracht, werden
geproduceerd. Deze dekselbokaal met leeuwen en
schildornamenten is daar een goed voorbeeld van.
In de kenmerkende decoratie openbaart het object
zich als een werk van de pottenbakker Anno Knütgen.
De voor- en achterzijde zijn voorzien van het jaartal
1577 en het heraldische teken van de familie Von
Schwindt, de opdrachtgevers. Van alle bewaard
gebleven Siegburgse dekselbokalen is dit de enige die
nog compleet is met zijn originele deksel. [bvdm]
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Vijf stuks vaatwerk
westerwald, ca. 1630-1800 _ steengoed _
bk-kog-536 (afbeelding) en 538 _ h. 28 en 28,5 cm _
legaat nicolaas pieneman, 1860 _
bk-kog-552-a _ h. 7,5 cm _ geschenk mr j.p. amersfoort,
1863 _
bk-kog-554 en 558 _ h. 12,5 cm en 21 cm _ oud bezit kog

Dit vaatwerk is afkomstig uit het Westerwald, dat vanaf
omstreeks 1590 zou uitgroeien tot een van de belangrijkste en meest productieve pottenbakkerscentra van
het Rijnland. Het steengoed uit deze regio is herkenbaar aan de lichtgrijze kleur, het kobaltblauwe en/of
mangaanpaars gekleurde glazuur en de ingekerfde,
gestempelde of geboetseerde reliëfversieringen. Enkele
voorbeelden, zoals de 1665 gedateerde pelgrimsfles met
het wapen van Frankrijk, komen uit het legaat van de
welgestelde schilder Nicolaas Pieneman (1809-1860) die
antiquiteiten verzamelde om ze als voorbeeld te gebruiken bij de aankleding van zijn historiestukken. [bvdm]
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Beker met de Drie Koningen
hindrick muntinck jr, groningen 1655-56 _ zilver,
h. 23, diam. 14 cm _ legaat daniel franken dzn., 1898
_ bk-kog-1543

Deze zilveren beker behoort tot een type dat in de
zeventiende eeuw vrijwel alleen in Groningen en OostFriesland werd gemaakt. Kenmerkend zijn de druk
bewerkte voet die van de gladde kelk gescheiden wordt
door een touw- of, zoals hier, een stekelrand. De kelk
van dit exemplaar toont de Drie Koningen staande
in een landschap. Zij worden omvat door cartouches
van kwabornament en vruchtenfestoenen. Onderaan
zijn bovendien nog een hond, een vos en een haas
afgebeeld. [bvdm]
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Boekband
nederlanden, begin 17de eeuw _ zilver, h. 5,5 x b. 9,5
x d. 2 cm _ gekocht voor ƒ 50 in 1878 _ bk-kog-1693

In de voor- en achterzijde van deze zilveren boekband
is uitgezaagd en gegraveerd bandkrulwerk aangebracht
met dieren, putti en bloemen. Met de sleutel aan het
kettinkje kan de band worden afgesloten en geopend.
Binnenin bevinden zich een spiegeltje, een opvouwbare
zonnewijzer en een kompas. Tussen de bladen zijn twee
zilveren plaatjes aangebracht met gegraveerde voorstellingen van Sint Anna-te-Drieën en Daniël in de leeuwenkuil
naar ontwerp van Dirk Barends. [bvdm]
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Tabaksdoos met boerentaferelen
noordelijke nederlanden, ca. 1645-65 _ zilver,
h. 3 x b. 10 x d. 8 cm _ legaat daniel franken dzn.,
1898 _ bk-kog-1513

Deze tabaksdoos is geheel versierd met gegraveerde
en geciseleerde bladranken en figuren op een zwartgemaakte, verdiepte grond. Op het deksel en op de
onderzijde zijn vrolijke boerentaferelen aangebracht
naar prenten van de Haarlemse genreschilder en
graveur Cornelis Bega (1620-1664). [bvdm]
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Tabaksdoos met landschap
zilversmid: andreas blytt (1754-1825), bergen
(noorwegen) 1800; graveur: joannes pieter visser
bender (1785-1813), haarlem vóór 1813 _ zilver,
h. 1,8 x b. 12,5 x d. 8,8 cm _ legaat daniel franken
dzn., 1898 _ bk-kog-1514

Deze tabaksdoos is in het jaar 1800 te Bergen gemaakt
door de Noorse zilversmid Andreas Blytt. In een later
stadium heeft de Haarlemse graveur Joannes Pieter
Visser Bender op het deksel de voorstelling van het
boeren gezinnetje in een heuvellandschap aangebracht. In het doosje bevindt zich een los papiertje met
een zelfportret van Bender in potlood. [bvdm]
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Portret van een onbekende jongeman
hendrick goltzius (1558-1617), haarlem 1583
zilver, diam. 5,4 cm _ legaat daniel franken dzn.,
1898 _
bk-kog-1516

Hendrick Goltzius staat in de eerste plaats bekend als
prentkunstenaar, waarbij het kunstwerk in serie op
papier werd afgedrukt met een gegraveerde metalen
drukplaat. Hier is het gegraveerde plaatje echter zélf
het kunstwerk. Het plaatje is zo gegraveerd dat het,
anders dan bij een drukplaat, zelf een sprekende
afbeelding is. Ook is het randschrift normaal leesbaar
– het zou in een afdruk een gespiegelde tekst opleveren. Het plaatje is overigens wel degelijk meermaals
afgedrukt maar waarschijnlijk slechts bij gelegenheid –
zilver is tamelijk zacht, en bij grote aantallen afdrukken
zou de afbeelding op het plaatje uiteindelijk wegslijten.
Het randschrift vermeldt Goltzius als maker in 1583,
de leeftijd van de voorgestelde als 24 jaar en de spreuk
“vertu vray honneur”. Het is echter nog onbekend
wie er is afgebeeld. [tm]
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Beker van Zwartsluis
joan kuynder, zwolle 1676 _ zilver, h. 51,5 cm
gekocht voor ƒ 1800 in 1864 _ ng-nm-13028
(bk-kog-1678)

Deze beker werd in 1678 door Hendrik Bentinck
(1640-1691) aan Zwartsluis geschonken, mogelijk
als troost voor het zilver dat zes jaar eerder tijdens de
Münsterse bezetting uit dit vestingstadje was geroofd.
Op de gebolde, met kwabornament versierde cuppa
zijn allegorieën van de Oorlog, Vrede en Gerechtigheid aangebracht. Hoewel het kostbare object
volgens een inscriptie op de voet voor altijd op het
raadhuis van Zwartsluis bewaard diende te blijven,
verkocht het gemeentebestuur de bokaal in 1864 aan
een handelaar. Met een door leden bijeengebracht
bedrag wist het KOG de beker voor het vaderland
te behouden. [bvdm]
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Vleugelglas
nederlanden, 17de eeuw _ helder, kleurloos, blauw
en wit glas, h. 19,5 cm _ legaat nicolaas pieneman,
1860 _ bk-kog-124

Fluitglas
nederlanden, 17de eeuw _ helder en kleurloos glas,
h. 37,5 cm _ legaat nicolaas pieneman, 1860 _
bk-kog-118

In de zestiende eeuw was het procedé om geheel zuiver,
kleurloos glas te blazen een goed bewaard Venetiaans
geheim. De imitaties die elders in Europa werden
gemaakt, worden façon de Venise (op de Venetiaanse
manier) genoemd. De kwaliteit ervan was op een
gegeven moment zo hoog, dat de glazen nauwelijks
nog onder deden voor het echte Venetiaanse glas. Deze
twee in de Nederlanden geblazen, zeventiende-eeuwse
glazen getuigen daarvan. [bvdm]
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Delfts aardewerk
delft, 1650-1800 _ faience _ legaat douairière jhr mr
w. f. van der wijck, 1929 behalve _ bk-kog-290: oud
bezit kog _ bk-kog-290, 2404, 2413, 2418 en 2421

Het leeuwendeel van de collectie Delfts van het KOG
gaat terug op één legaat: dat van de douairière Van der
Wijck in 1929. Haar man, jhr mr W. F. van der Wijck,
had deze stukken verzameld en het was haar wens
dat de collectie zijn naam zou dragen. Mevrouw van
der Wijck-Loudon was zelf een nicht van de bekende
verzamelaar van Delfts aardewerk John Loudon, wiens
collectie in 1916 door zijn erven aan het Rijksmuseum
werd geschonken. De collectie bestaat voor het grootste
deel uit typische kleine stukken van hoge kwaliteit
– zeer geschikt voor de privé-verzamelaar. [tm]
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Fopkan
delft, de 3 vergulde astonne (gemerkt d3),
ca. 1722-35 _ faience _ legaat douairière jhr mr
w. f. van der wijck, 1929 _ bk-kog-2412

Wie uit een fopkan probeert te drinken door zijn mond
aan de rand te zetten, krijgt de drank door de opengewerkte versieringen over zijn kleren. Het handvat
is echter hol en staat in verbinding met een eveneens
holle ring bovenaan de hals – een in de kan verwerkt
‘rietje’. Door aan het tuitje op die ring te zuigen kan
men toch zonder morsen de kan leegdrinken.
De beschildering op de buik van de kan is gebaseerd op
de beschilderingen van Chinees porselein uit het begin
van de achttiende eeuw. In Delft werd deze specifieke
stijl vooral aangebracht door De 3 Vergulde Astonne.
Het zilveren deksel is een latere toevoeging. [tm]
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Schotel met voorstelling van gezin
in interieur
toegeschreven aan de grieksche a, ca. 1705-15 _
faience, diam. 39 cm _ legaat daniel franken dzn.,
1898 _ bk-kog-1536

Op het plat van het bord zien we een gezin in een interieur – vader bij de onderdeur, moeder omringd door
drie kinderen en een wieg. Het was gebruikelijk dat een
prent model stond voor zulke afbeeldingen op borden,
maar de specifieke prent is in dit geval niet bekend.
De rand is geschilderd in zogenaamde vultechniek: de
afgebeelde dieren en bladeren zijn wit gelaten, de lege
ruimte eromheen is blauw geschilderd. [tm]

92

Schotel met draken, vogels en vlinders
plateelbakkerij de roos (gemerkt), delft, ca. 16951710 _ faience, diam. 38,5 cm _ schenking douairière
jhr mr w. f. van der wijck, 1929
_ bk-kog-2387

De beschildering van deze schotel, met zijn (fantasie)
dieren, planten en bloemmotieven, lijkt Chinees.
Het bord is echter afkomstig uit de Delftse plateelbakkerij De Roos. Vanaf het midden van de zeventiende
eeuw probeerde men in Delft Chinees porselein na te
bootsen, en men paste zich daarbij ook aan de veranderingen in het aanbod uit China aan. Deze schotel volgt
het Chinees porselein in de ‘famille verte’ stijl dat aan
het eind van de zeventiende eeuw met de VOC-schepen
naar Nederland kwam. [tm]
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Schotel beschilderd met
pastorale scène
delft, gedateerd in blauw: 1756-11-23
faience, diam. 33 cm _ legaat douairière jhr mr
w. f. van der wijck, 1929 _ bk-kog-2389

Schotels als deze, met hun rijkversierde en veelkleurige
rand, zijn typisch voor de laatste bloeiperiode van het
Delfts aardewerk. Deze viel grotendeels samen met de
Zevenjarige Oorlog (1756-1763), toen de import van
porselein uit Duitsland stagneerde. De behoefte aan
luxueuze servies- en pronkstukken bleef echter onverminderd. Delftse bakkerijen sprongen in het gat in de
markt en pasten hun stijl aan aan de fijne en kleurrijke
beschilderingen van het Duitse porselein. Deze schotel
werd gemaakt aan het begin van de bloeiperiode,
getuige de uitzonderlijk precieze datering op de achterzijde: 23-11-1756. Het midden van het bord toont een
pastorale scène. [tm]
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Plaat beschilderd met het leprozenhuis
aan het huidige Waterlooplein te
Amsterdam
delft, 1753 _ faience, h. 33 cm _ geschenk a. crabée,
brussel, 1866 _ bk-kog-295

Deze plaat toont ons het voormalige leprozenhuis van
Amsterdam. Toen de plaat in 1753 werd gemaakt, was
dit gebouw echter allang niet meer in gebruik voor
leprozen: het was toen een proveniershuis, waar men
tegen een eenmalige betaling levenslang kost en inwoning genoot. De ‘proveniers’ waren over het algemeen
mannen die niet (meer) voor zichzelf konden zorgen,
maar wier families welvarend genoeg waren om een
plaats in het huis te betalen.
De afbeelding op het bord is gemaakt naar een prent
van Abraham Rademaker uit 1727. De grote open
ruimte boven het gebouw is gevuld met een grote
wolkenlucht. Het lijkt aannemelijk dat de plaat in
opdracht is gemaakt. [tm]
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Plaat beschilderd met landschap
delft, ca. 1750-75 _ faience, h. 16 cm (excl.
uitsteeksel) x b. 19,5 cm _ herkomst verzameling
m.p. voûte; aankoop frederik muller, voor ƒ 1000
in 1956 _ bk-kog-2570

Op het eerste gezicht lijkt dit een plaat van Delfts
aardewerk in een donkere gelakte houten lijst.
Bij nadere beschouwing blijkt de lijst zelf echter ook
van geglazuurd aardewerk te zijn en onderdeel van de
plaque uit te maken. Uit deze truc van de maker valt af
te leiden dat zulke platen indertijd soms in een houten
lijst werden getoond.
Het landschap werd geschilderd naar voorbeeld van
een prent van Jan de Visscher uit het derde kwart van
de zeventiende eeuw, naar een tekening van Jan van
Goyen.
De aankoop van de plaat kon worden gedaan dankzij een gift van mevrouw C. van Notten-barones
van Lynden, ter herinnering aan haar echtgenoot,
M. van Notten, die van 1918-1925 bestuurslid van het
KOG was geweest. [tm]
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Pijpenkop beschilderd met landschap
amstel, ca. 1784-1814 _ porselein, h 11. cm
geschenk h. gruyter jr, 1875 _ bk-kog-319

Deze pijpenkop met een zeer fijn geschilderd landschap stamt uit de nadagen van de Nederlandse
porseleinproductie. Nadat men begin achttiende
eeuw in Duitsland het vervaardigingsprocedé onder
de knie kreeg (tot dan toe een goed bewaard Aziatisch
geheim), kwam overal in Europa de productie op gang
– in Nederland eerst in Weesp en later in Loosdrecht.
De fabriek aan de Amstel waar deze pijpenkop is
gemaakt, was een voortzetting van laatstgenoemde en
opende de deuren in 1784. De fabriek kreeg het in de
Franse Tijd echter zwaar en moest in 1815 de deuren
sluiten. [tm]
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Wijnglas met vrouw achter spinet
graveur: willem fortuyn, noordelijke nederlanden,
1757 _ helder, kleurloos glas, h. 23,2 x diam. 9,6 cm _
gekocht op veiling jacques moyet, voor ƒ 8 in 1859
_ bk-kog-145

Getuige de signatuur heeft de weinig bekende maar
zeer bekwame tekenaar/graveur Willem Fortuyn het
frivole muzikale gezelschap in 1757 op dit wijnglas
aangebracht. De stippelgravure is gebaseerd op een
prent van Johannes Esaias Nilson (1721-1788) getiteld
La Musique du Cabinet. In de vitrine waarin dit glas is
opgesteld, bevinden zich nog tientallen andere glazen
objecten van het Genootschap. [bvdm]
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Bokaal met twee rokende mannen
graveur: jacobus van den blijk (1736-1814),
d ordrecht 1776 _ helder, kleurloos glas, h. 28,2
x diam. 15,5 cm _ collectie daniel henriques de
castro, nagelaten door zijn zoon, david, 1890 _
bk-kog-1551

De stippelgravure met de twee pijprokende mannen is
in 1776 op de glazen bokaal aangebracht door J acobus
van den Blijk, die eigenlijk zilversmid van beroep
was. De voorstelling gaat vermoedelijk terug op een
zeventiende-eeuwse Nederlandse prent. [bvdm]
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Bokaal en wijnglas ter ere
van Karel VI van Habsburg
bokaal: bohemen, ca. 1711 _ glas met radgravure,
h. 26,1 x diam. 11 cm _ legaat nicolaas pieneman,
1860 _ bk-kog-203
wijnglas: bohemen, ca. 1712-14 _ glas met
radgravure, h. 29,9 x diam. 10,4 cm _ collectie
koning willem ii, geschonken door zijn zoon,
koning willem iii, 1858 _ bk-kog-168 (afbeelding)

De rijk versierde bokaal met deksel is vervaardigd ter
gelegenheid van de kroning van Karel VI (1685-1740)
als keizer van het Heilige Roomse Rijk, die op 22 decem
ber 1711 in de Dom van Frankfurt plaatsvond. Op de
kelk is een priester afgebeeld onder een afhangende
banderol met tekst: Deus elegit carolum (God heeft Karel
uitverkoren [om keizer te worden]). Het wijnglas, eveneens
met deksel, is gedecoreerd met Karels portret. Om zijn
nek draagt hij de keten van de Orde van het Gulden
Vlies, die hem in 1712 werd toegekend. [bvdm]
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Bokaal en cassette van het
heemraadschap Nieuwer Amstel
radgravure: nederland, ca. 1775-1800 _ glas,
h. 24,2 cm in mahoniehouten cassette _ afkomstig
van het heemraadschap nieuwer amstel, opgeheven
1 januari 1908 _ bk-kog-2661

Deze bokaal van het heemraadschap Nieuwer Amstel,
het huidige Amstelveen, werd door de dijkgraaf en
heemraden gebruikt tijdens de feestelijke diners die na
een inspectieronde (‘schouw’) langs de dijken in hun
gebied werden georganiseerd. De rest van de tijd was
de bokaal veilig opgeborgen in de bijbehorende mahoniehouten cassette. [bvdm]
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Twee basgamba’s, een pardessus de viole
en een hobo
zevensnarig instrument: omgeving pieter rombouts,
amsterdam ca. 1700; zessnarige: barack norman,
londen 1705; pardessus de viole: toegeschreven
aan paul alletsee (1684-1735), parijs ca. 1730;
hobo: duitsland, ca. 1800 _ esdoorn, beukenhout,
notenhout, naaldhout, ebbenhout en darm _
schenking jan kneppelhout, 1868 _ bk-kog-1347-b
(zevensnarige), bk-nm-12548 ( zessnarige), bk-kog1347-c (pardessus de viole), bk-kog-1348 (hobo)

Letterlijk betekent viola da gamba “beenviool”: een
viool die tussen de benen wordt vastgehouden. Deze
instrumenten, die in verschillende varianten voorkwamen, waren de voorlopers van de tegenwoordige
cello’s en contrabassen, hoewel viola da gamba’s meer
snaren hadden en waren voorzien van fretten. In het
Nederlands is de naam gamba overigens de hele instrumentenfamilie gaan aanduiden, ook de in de hand
vastgehouden exemplaren.
Aan de zevensnarige basgamba was oorspronkelijk een
label met “John Roos” bevestigd – John Rose was een
beroemde 17de-eeuwse Engelse vioolbouwer. Het is
echter hoogst onwaarschijnlijk dat die de maker was.
De herkomst die nu wordt verondersteld is echter
bijna even bijzonder: het instrument heeft sterk het
signatuur van de beroemde Amsterdamse bouwer
Pieter Rombouts of iemand uit zijn omgeving, en zal
van ca. 1700 zijn. Het zessnarige exemplaar is overigens
wel van Engelse makelij. Het werd gemaakt door de in
Londen werkzame Barack Norman in 1705.
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De pardessus de viole was één van de kleinste leden van
de gamba-familie, en was uitdrukkelijk een melodieinstrument. Toen het omstreeks 1700 opkwam, was
ook de viool zoals we die nog kennen ondertussen in
gebruik: op de pardessus de viole, die ongeveer even
groot was en een vergelijkbaar bereik had, konden
mensen die meer gewend waren aan gamba’s viool
muziek spelen. [tm]

sp e cial colle c tions

103

Tafelpiano
zumpe & buntebart, londen 1773 _ mahonie, esdoorn,
naaldhout, ebbenhout, ivoor, messing, ijzer, stof en
leer _ geschenk, ds. h.m. berns, 1878 _ bk-kog-733

Hoewel de piano een uitvinding is van omstreeks 1700,
had dit instrument in de achttiende een heel andere
vorm dan tegenwoordig. Vleugels kwamen wel sporadisch voor; veel gebruikelijker was echter de tafelpiano,
waar dit een voorbeeld van is.
Dit instrument werd in 1773 te London gemaakt door
Johannes Zumpe en Gabriel Buntebart. De werkplaats
van Zumpe droeg in hoge mate bij aan de popularisering van de piano. De instrumenten uit deze werkplaats
waren handzaam, relatief betaalbaar en klonken zeer
mooi. Daardoor vonden ze in heel Europa aftrek. [tm]
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Miniatuurkeuken met zilveren
keukeninventaris
nederland, zilver: 17de en 18de eeuw, keuken:
1840-60 _ beschilderd eikenhout, zilver, h. 41,8 x
b. 47,8 x d. 24,6 cm; vuurklok: h. 3,6 cm _ legaat
j. h. w. heusken, 1893 (keuken), legaat s. de clercq,
1962 (vuurklok) _ bk-kog-1917 (keuken),
bk-kog-2605 (vuurklok)

Dit miniatuurkeukentje werd in 1893 aan het KOG
gelegateerd door de heer J. H. W. Heusken, die bij
leven commissionair in Amsterdam was geweest en
ongehuwd was gebleven.
De boedel van het keukentje bestaat uit zilveren
miniatuurvoorwerpen, afkomstig van verschillende
zeventiende- en achttiende-eeuwse Nederlandse zilversmeden. Het keukentje zelf dateert van halverwege de
negentiende eeuw.
De tussen het andere miniatuurzilver getoonde vuurklok maakt geen deel uit van het keukentje. Vuurklokken, in het algemeen van aardewerk, werden gebruikt
om ’s nachts het vuur in de haard af te dekken. Er is
geen ander exemplaar in miniatuurzilver bekend.
Dat maakt het zeer waarschijnlijk dat deze vuurklok
ooit in opdracht is vervaardigd. [tm]
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Reishorloge met in het deksel en de kast
geschilderde mansportretten
salomon coster (gest. 1659), den haag ca. 1650 _
zilver, olieverf, glas; uurwerk: diverse mater ialen,
h. 10,5 cm _ gekocht op de veiling jacques moyet,
voor ƒ 105 in 1859 _ bk-kog-1779

Op het uurwerk van dit grote reishorloge is de
naam van de maker gegraveerd: Salomon Coster van
Haerlem, die, anders dan zijn naam doet vermoeden, werkzaam was in Den Haag. Coster onderhield
contacten met wetenschappers als Christiaan Huygens
en werd in 1657 door hem gevraagd om diens slingeruurwerk daadwerkelijk te gaan bouwen. Huygens zou
ook uitvindingen doen die horloges preciezer lieten
lopen, zoals de balansveer. Deze is ook aanwezig in het
binnenwerk van dit horloge, maar is zeker een latere
toevoeging, omdat Huygens deze uitvinding pas deed
nadat Coster was overleden.
Zeldzaam zijn de twee geschilderde portretten, mogelijk van geleerden, in de kast van het horloge. [tm]
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Demi-parure
guillaume louis ploem en c. charles colsoul,
amsterdam (horloge: genève), 1824-1838 _
goud, email, collier: l. 37,4 cm; stel oorhangers:
h. 4,3 cm ; horloge, h. 8,7 cm _ legaat joh. van willes
(afkomstig van zijn m oeder), 1894 _ bk-kog-2383
t/m 2385

Wanneer een set juwelen uit een bescheiden aantal
onderdelen bestaat, wordt er van een demi-parure
gesproken. Het komt niet vaak voor dat het ensemble behalve een collier en oorhangers, zoals hier
ook een horloge bevat. Het geëmailleerde, Zwitserse
berglandschap op dit exemplaar en het uurwerk
dat erachter schuilgaat, zijn in Genève vervaardigd,
indertijd E
 uropa’s belangrijkste centrum van emailleerkunst. Daarentegen zijn de gouden buitenkast
en de haak waarmee het horloge aan een ceintuur
kon worden gehangen – net als de oorhangers en het
collier – het werk van de Amsterdamse goudsmeden
Ploem en Colsoul. Het rozetvormige filigrainwerk
waarmee de juwelen zijn versierd, is uitgesproken
Nederlands. [bvdm]
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Twee paar damesschoenen
nederlanden?, ca. 1800-10 _ leer, zijde, linnen,
l. 24,8 × b. 7,5 cm _ bk-nm-13146 _ kog-1686
hon sing (schoenmaker), kanton, 1790-1800 _ zijde,
rips, linnen, leer, zilverdraad, zilver, l. 24,8 ×
b 5,7 cm _ bk-nm-13145 _ gekocht samen met een
collectie damesschoenen voor ƒ 12 in 1924

Het model van deze damesschoenen was van ongeveer
1790 tot 1807 in de mode. Daarna maakten de spitse
neuzen geleidelijk plaats voor vierkante. Het ene paar
heeft sleehakken en is van karmijnrood leer. Het andere paar heeft platte hakken en is van zwarte genopte
zijde. Op de voet is bovendien een versiering van zilverdraad met lovertjes aangebracht. Dankzij het stempel
aan de binnenzijde weten we dat dit paar vervaardigd is
door Hon Sing Shoes, een Chinese schoenmakerij die
voor de exportmarkt produceerde. [bvdm]
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Een paar lange handschoenen en
een paar mitaines
nederlanden, ca. 1800-1825 _ katoen, l. 47 × b. 12 cm
geschenk j. boas berg, 1868 _ bk-kog-87
nederlanden, ca. 1807-1825 _ katoen, zijde, l. 43 ×
b. 16 cm _ geschenk mevr. swartwout-wenke, 1878
_ bk-kog-88

De lange katoenen handschoenen rijken tot over de
elleboog. Ze zijn in een ajour patroon gebreid zodat er
bij het dragen ook nog iets van de huid doorschemert.
De mitaines zijn uit een stuk witte keperkatoen geknipt
met een apart aangezette duim. Ter decoratie is met
witte floszijde een floraal motief geborduurd. Aan
de binnenzijde van de pols bevindt zich een verticale
opening die het aantrekken vergemakkelijkt. Stoffen
mitaines zoals deze waren bedoeld om dagelijks binnenshuis te dragen, voor buiten werden leren mitaines
gebruikt. [bvdm]
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Vuursteenpistool met inscriptie
utrecht, ca. 1700 _ notenhout, blankstaal, messing,
l. 49 cm _ bruikleen baron werdmüller von ellg,
1880 _ ng-kog-975

Op de loop van dit pistool is een tekstje gegraveerd:
Le Bon Werdmüller, de son temps l’espoir / En culbulant
l’Ennemi / Nous procura la Gloire / Et sauva sa patrie /
1709 Eugène
De Eugène die hier heeft ondertekend is Eugenius
van Savoye, de beroemde generaal in dienst van het
Habsburgse Rijk. Het in Utrecht vervaardigde pistool
met de gegraveerde boodschap was bestemd voor Hans
Felix baron Werdmüller. Deze ontving het wapen als
dank voor zijn moed in de Spaanse Successieoorlog
en in het bijzonder de slag bij Ramilies (1706), waarin
Werdmüller als kolonel het bevel voerde over Nederlandse en Zwitserse troepen – indertijd had het Staatse
leger veel Zwitserse soldaten in dienst. Een nazaat van
de baron gaf het wapen in 1880 in bruikleen aan het
KOG. [tm]
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Een furket, een musket
en een doelgeweer
nederlanden, 17de eeuw _ notenhout, ijzer, messing,
parelmoer, eikenhout, furket: l. 147 cm, musket:
l. 154 cm, doelgeweer: l. 167 cm _ legaat nicolaas
pieneman, 1860 _ ng-kog-866, 869 en 879

Een furket (‘vork’) was een steun die men in de grond
kon steken om een musket, zoals de hier getoonde
exemplaren, op te laten rusten en zo beter te k
 unnen
richten. Het musket is van hetzelfde type als het standaardmusket waarmee soldaten uit de Staatse legers
in de zeventiende eeuw werden uitgerust, maar dan
uitgevoerd in duur notenhout en prachtig ingelegd
met parelmoer en metaaldraad. Het bezit van dit soort
pronkwapens was voorbehouden aan de gegoede
burgers in de steden. Vaak waren die ook lid van de
schutterijen en kwamen op de ‘doelen’ samen om
hun schietvaardigheid en hun sociale contacten te
onderhouden. Of ze dan hun mooist versierde musket
meenamen om daadwerkelijk mee te schieten is echter
de vraag. Zulke wapens waren in de eerste plaats statussymbolen. Het simpelere doelgeweer was waarschijnlijk
geschikter voor deze taak. [tm]
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Een kruitfles en twee kruithoorns
17de eeuw _ platte hoorn: hoorn, ijzer, h. 39 cm.
fles: koper, ivoor, notenhout, ijzer, l. 28,7 cm.
grote koehoorn: hoorn, l. 47 cm _ fles en platte
hoorn: legaat nicolaas pieneman, 1860. grote
koehoorn: gekocht op de veiling jacques moyet,
voor ƒ 25 in 1859 _ ng-kog-910, 913 en 915

Voordat het patroon bestond werd kruit – al naar
gelang de benodigde hoeveelheid – meegevoerd naar
het strijdveld in cartouches, musketmaatjes, kruitflessen
of kruithoorns. Deze drie exemplaren zijn zeventiendeeeuws: de hoorns stammen uit het begin van die eeuw.
Aan de vervaardiging van kruithoorns en -flessen
werd veel aandacht besteed, en deze exemplaren
zijn prachtig versierd. Vooral de grote gegraveerde
kanonnierskruithoorn heeft wel heel gepaste versieringen: we zien een artillerist bij een kanon, met
links daarvan de oorlogsgod Mars die Venus omhelst.
Op de andere kant zien we links en rechts van de zon
medaillons met troms, vlaggen, schilden en allerhande
wapentuig. [tm]
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Twee jachtgeweren
duitsland, 17de eeuw _ ijzer, hout, hoorn,
been, koper, l. 99 cm _ (ng-kog-873) en 121 cm
(ng-kog-952) _ legaat nicolaas pieneman 1860
(langere), aankoop met 8 anderen voor ƒ 270
(kortere) in 1872
_ ng-kog-873 en 952

De twee hier getoonde jachtgeweren uit de KOG-collectie zijn van Duitse makelij. Op die jachtgeweren was de
decoratie vaak nog uitbundiger dan op Nederlandse.
Beide exemplaren illustreren dit: vooral het geweer
ng-kog-873 heeft een zeer rijke en betekenisvolle
versiering. Op de haan zien we Diana, de godin van
de jacht, en op de slotplaat een hert dat door h
 onden
wordt opgejaagd. Een hert dat het minder zwaar
heeft, is afgebeeld op een kleine messingplaat op de
andere kant van de kolf – het dier schuurt ongestoord
zijn gewei aan een boom, en mag daar volgens het
opschrift, Heureux qui peut faire autant, heel blij om
zijn. [tm]
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Twee hellebaarden, een paardenschender
en een mensenvanger
hellebaarden en mensenvanger: nederlanden,
17de eeuw. paardenschender: italië, 16de eeuw
hout, ijzer, l. 231-265 cm
hellebaarden: schenking door jhr w. van loon,
1877. paardenschender: aankoop auctie ysertilt te
bosch en hoven, voor ƒ 24,50 in 1859. mensenvanger:
schenking notaris a. j. rijshouwer, 1861
ng-kog-943, 944, 838 en 959

Hellebaarden waren oorspronkelijk een combinatie
van slag- en steekwapen – de kling bevestigd aan een
lange stok en voorzien van een haak om ruiters van hun
paard te trekken. In de zeventiende eeuw hadden ze
hun functie op het slagveld echter grotendeels verloren. Deze twee exemplaren, met hun versierde klingen,
illustreren dat de hellebaard toen vooral nog dienst
deed als ceremonieel pronkwapen. De mensenvanger
of dievenvanger had, anders dan de hellebaarden, wel
een praktische toepassing in de zeventiende-eeuwse
steden: de stadswacht kon er een crimineel in gevangen
nemen, en deze kon zich door de weerhaken niet meer
uit de greep van het wapen losmaken. De paardenschender of gleve is waarschijnlijk zestiende-eeuws en
gemaakt in Italië – hoewel deze ook rijkelijk is versierd,
is het bij dit exemplaar waarschijnlijker dat het ook
echt als wapen heeft gediend. [tm]
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Vier tweehandszwaarden
duitsland, tweede helft 16de eeuw _ ijzer, leer,
hout, l. 160-180 cm _ legaat nicolaas pieneman, 1860
(ng-kog-799 en 800), schenking jhr w. van loon,
1877 (ng-kog-948 en 949) _ ng-kog-799, 800, 948 en
949

Deze tweehandszwaarden zijn vermoedelijk in Duitsland vervaardigd in de tweede helft van de zestiende
eeuw. Zij hadden, net als de hellebaarden, vooral een
ceremoniële functie: op het slagveld hadden ze hun
functie inmiddels grotendeels verloren. Wel behielden
ze vanwege hun indrukwekkende voorkomen hun
waarde als symbool. Als zodanig werden ze bijvoorbeeld
meegevoerd in optochten van schutterijen. [tm]
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Uithangbord scheepswerf
nederlanden, 17de eeuw _ hout, polychromie,
hangend aan een slijpsteen, h. 62,5 x b. 76 x d. 8 cm _
gekocht voor ƒ 25 in 1878 _ ng-kog-606

Dit uithangbord heeft hoogstwaarschijnlijk aan een
scheepswerf toebehoord. Het toont de romp van een
schip in aanbouw. Zoals gebruikelijk werden de masten
pas op het schip gezet nadat dit te water was gelaten.
Rondom zijn vier putti weergegeven met verschillende
gereedschappen die op de werf werden gebruikt:
een slijpsteen, zaagbokken, spaandermanden, zagen,
dissels, hamers, boren, bijlen en boeitangen. Het wat
onbeholpen snijwerk zal ter plaatse door een van de
vaklieden zijn uitgevoerd. [bvdm]
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