
 
 
 
Het Bestuur van het KOG is heel blij met de toegekende voorlopige honorering van de KOG-
Projectaanvraag Metamorfoze Archieven en Collecties. Zes papieren collecties van het KOG worden – 
na indienen en goedkeuring van een projectplan – geheel geconserveerd en gedigitaliseerd. Het is 
een fantastische stap naar het online brengen van deze collecties voor de leden en een breder 
publiek via de website van het KOG en het Rijksmuseum.   
 
METAMORFOZE 
Metamorfoze is het nationale programma voor het behoud van papieren erfgoed en wordt 
gefinancierd door het Ministerie van OCW. Bureau Metamorfoze coördineert het programma dat is 
ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek.   
 
Bureau Metamorfoze financiert het conserveren en digitaliseren van archieven en collecties. Het gaat 
om uniek materiaal uit de periode tot 1950, dat van nationaal belang is en onderhevig is aan verval. 
Zie www.metamorfoze.nl. 
 
KOG-METAMORFOZE PROJECTAANVRAAG ARCHIEVEN EN COLLECTIES   
Het KOG diende in 2020 een projectaanvraag in voor de volgende omvangrijke papieren 
deelverzamelingen:  
  

1.    Historische verzameling der Schutterij 
2. Charters 
3. Handschriften  
4. Atlas Amsterdam inclusief de architectuur-en ontwerptekeningen  
5. Atlas Zeden en Gewoonten  
6. Atlas Schoemaker  

   
RESULTAAT PROJECTAANVRAAG  
De projectaanvraag voldeed aan de voorwaarden van de Financieringsregeling en is voorgelegd aan 
de Adviescommissie Metamorfoze Archieven en Collecties. De Adviescommissie voorzag op 17 
december 2020 de projectaanvraag van het advies “honoreren” met de aanbeveling de aanvraag uit 
te werken tot een projectplan. Dit advies is overgenomen door de Algemeen Directeur van de 
Koninklijke Bibliotheek.   
 
MEDEWERKERS PROJECTAANVRAAG 
Het KOG werkte anderhalf jaar, sinds augustus 2019, met verschillende – ook externe - medewerkers 
aan het indienen van de projectaanvraag.  
 
Vanuit het KOG waren dat vnl. Judith van Gent (bestuurslid), Carina Greven (coördinator-
administrateur) en Chris van Eeghen (voorzitter).  
De ingehuurde externe partij was Bureau de Melker & Partners: Anne-Marie Jeunink (directeur, 
senior-adviseur) en de medewerkers Lisa Cavero Cuena, Marielle Callenbach: www.dmpart.nl.  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap
https://www.kb.nl/
http://www.metamorfoze.nl/
http://www.dmpart.nl/


Alexandra Daniëls (coördinator Metamorfoze) en Marg van der Burgh (programmamanager 
Metamorfoze) van Bureau Metamorfoze hebben het KOG heel intensief begeleid bij het maken en 
indienen van de projectaanvraag.   
Bij de materiaalanalyse voor het projectplan waren betrokken Elly Pouwels (conserveringsadviseur 
Metamorfoze) en Benita Jansma (boek- en papierrestaurator, Rijksarchief Alkmaar, verantwoordelijk 
voor de PH (zuurgraad)metingen).    
 
In verschillende stadia bij het indienen van de Projectaanvraag is ruimschoots en onbezoldigd 
assistentie verleend door KOG-leden waarbij Jacques Bartels (voorzitter Commissie Schutterij en 
Burgerbewapening) apart moet worden genoemd. Vanuit het Rijksmuseum lazen mee Sanne van der 
Maarel en Manon van der Mullen, beide werkzaam bij het Prentenkabinet Online Project: 
https://www.rijksmuseum.nl/nl/onderzoek/ons-onderzoek/rijksprentenkabinet/prentenkabinet-
online 
 
VOLGENDE FASE: HET MAKEN VAN EEN PROJECTPLAN  
Het KOG werkt nu (rekening houdend met de corona-maatregelen) aan het Projectplan (planning, 
begroting en offertes) in te dienen voor 17 april 2021. Bureau Metamorfoze heeft voor het KOG een 
maximaal budget gereserveerd gebaseerd op de projectaanvraag. Alle aangevraagde deelcollecties 
kunnen binnen dat voorlopig toegekende budget worden gedigitaliseerd en geconserveerd.   
 
Het KOG besteedt het projectmanagement, voorbereidingen en uitvoering uit aan een derde partij 
nml. Bureau de Melker & Partners onder leiding van Anne-Marie Jeunink.   
 
Naar verwachting is het KOG-Metamorfoze-project aan het eind van 2023 afgerond. Het Bestuur 
informeert u vanaf nu regelmatig over de voortgang.    
  
 
 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/onderzoek/ons-onderzoek/rijksprentenkabinet/prentenkabinet-online
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