KONINKLIJK
OUDHEIDKUNDIG
GENOOTSCHAP
jaarverslag
CLXIII

2020

VERSLAG VAN HET BESTUUR
Uitgebracht in de 163ste jaarvergadering op 12 april 2021.
door Chris P. van Eeghen

De leden
We staan stil bij het overlijden van onze leden:
De heer drs. P.C. Jansen
Mevrouw drs. M.H. Josephus Jitta
De heer mr. G. Korthals Altes, MA
De heer E. Meijers
Mevrouw drs. I.A. Uitenhage de Mist-Verspyck
Mevr. A.H van Stigt-Amesz
Mevr. H.J. Wieringa
Mevr. S. L.R. Zimmerman-Taylor
Wij danken hen voor hun vaak langdurige lidmaatschappen en herdenken hen.
Op pagina 46 t/m 48 staat een in memoriam van drs. P.C. Jansen die jarenlang lid was van
de Commissie Burgerbewapening en Schutterij.
Het ledenaantal eind 2019 is 725 waaronder 24 leden voor het leven. Het aantal jongere
leden onder de 30 jaar bedraagt 20.
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COVID-19 PANDEMIE
2020 stond in het teken van de wereldwijde Covid-19 pandemie en landelijk geldende
maatregelen. Deze werden door minister-president Mark Rutte altijd op dinsdagavonden
om 19.00 tijdens persconferenties aangekondigd. Nieuwe gedragsregels volgden zoals
anderhalve meter samenleving, verplicht mondkapje, handenwassen, niezen in de elleboog,
thuiswerken, avondklok, maximale bezoekersregelingen en gesloten publieke voorzieningen.
De culturele sector ondervond grote gevolgen: musea, podiumkunsten en evenementen waren
maandenlang gesloten voor het publiek.
Ook voor het KOG had dit grote consequenties: alle activiteiten werden gereguleerd op basis
van de actuele regels van het Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu (RIVM).
Vanaf maart werden de kunstbeschouwingen en excursies naar tentoonstellingen geannuleerd.
Het aantal leden dat de lezingen in het auditorium mocht bijwonen, was beperkt tot
maximaal 30 personen. Het KOG heeft daarom verschillende lezingen online live gestreamd
(via Microsoft Teams). Daarbij was het mogelijk vragen te stellen via de chatfunctie waar de
leden gebruik van maakten. Tijdens de verschillende lockdowns waarbij het Rijksmuseum
gesloten was, bood het bestuur de lezingen geheel online aan. Tevens worden er integrale
video-opnames van de lezingen gemaakt. De meeste zijn openbaar op de website van het
KOG te bekijken. De lezingen werden door de sprekers vanuit hun huis gegeven met Chris
van Eeghen als moderator. Een speciaal woord van dank is er voor Jurriaan Langelaar, junior
eventmanager in het Rijksmuseum, die het KOG hierin heeft bijgestaan.

Om contact te houden met de leden maakte Chris van Eeghen op 27 mei een video in
samenwerking met het Rijksmuseum. De opname vond plaats voor het hek van de tuin van
het Rijksmuseum. Op de achtergrond het KOG-kantoor in de Teekenschool. Van Eeghen
benoemde onder andere de moeilijke tijden tijdens de Covid-19 pandemie, vertelde over de
voorbereidingen van verschillende werkzaamheden en wenste de leden alle goeds.
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VERGADERINGEN / LEZINGEN IN 2020
20 januari: Jenny Reynaerts over Spiegel van

de werkelijkheid. 19de-eeuwse schilderkunst in
Nederland (139 aanwezigen) met borrel
aangeboden door het Rijksmuseum.

17 februari: Imara Limon over Een zoektocht
naar nieuwe narratieven; over o.a. inclusiviteit
(84 aanwezigen).

21 september:
Algemene
Leden
Vergadering.
(36 leden).
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De Algemene Ledenvergadering was uitgesteld van 16 maart naar 21 september in verband
met de Covid-19 pandemie. De leden waren verplicht bij binnenkomst in het Rijksmuseum
een mondkapje te dragen totdat zij hun plaats innamen - op anderhalve meter van elkaar - in
het auditorium. Op de ontvangstbalie stonden spatschermen en desinfecterende handgel. Na
afloop kon er door de geldende corona-maatregelen geen borrel worden aangeboden.

Jurriaan Langelaar (junior-event manager Rijksmuseum) en Carina Greven treffen
voorbereidingen voor de Algemene Ledenvergadering. De ontvangstbalie in het Atrium was
voorzien van zogenaamde spatschermen en desinfecterende handgel.
KOG-voorzitter Chris van Eeghen presenteerde het jaarverslag. Laura Klijs-Sanders nam
afscheid als penningmeester en haar opvolgster, Hella Binnendijk werd benoemd. Willem te
Slaa trad aan als bestuurslid namens de KOG-jongeren. Jan Boekelman van de Financiële
Commissie presenteerde de Jaarrekening.
Na de vergadering toonde Hugo de Pagter van Pony Design Club de nieuwe KOG-website en
een bijbehorende nieuwsbrief.
Hugo de Pagter,
directeur van Pony
Design Club,
presenteert de KOGwebsite tijdens de
Algemene
Ledenvergadering.
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5 oktober: Fransje
Kuyvenhoven, De

Beeldende Kunstenaars
Regeling. In verband

met de maatregelen
vanwege de Covid-19
pandemie gold een
maximale capaciteit
van 30 personen, 18
aanwezigen). De
online-livestream was
een debuut voor het
KOG met Yuri van der
Linden als moderator.
9 november, Gregor
Weber, Jacob de Wit.

Het muzenplafond in
Huis Marseille. Online
livestream-lezing.

14 december: Hans Piena, Net echt. Beschilderd
meubilair in Nederland 1600-1900. In verband met de
corona-maatregelen gold een maximale capaciteit van 30
personen in het auditorium van het Rijksmuseum. De
lezing werd ook met een online livestream aangeboden.
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ACTIVITEITEN VOOR DE LEDEN
28 februari: lezing en rondleiding
door Judith van Gent, Opslaan

als... Amsterdam in objecten en
verhalen in het Amsterdam
Museum met speciale aandacht
voor de langdurige bruiklenen
van het KOG.

22 augustus: lezing en ontvangst
in Kunsthandel Pygmalion in
Maarssen door Jaap Versteegh
en Joke van Veen. De
tentoonstelling in de
kunsthandel Leveranciers van
schoonheid werd toegelicht door
de samenstelster Babette
Claassen.

TENTOONSTELLING HOOGTEPUNTEN ATLAS AMSTERDAM EN ATLAS
ZEDEN EN GEWOONTEN IN HET RIJKSMUSEUM
Van 19 november 2020 tot en met 9 mei 2021 presenteert het KOG werken op papier uit de
Atlas Amsterdam en de Atlas Zeden en Gewoonten. De Commissies tonen hun topstukken in
samenwerking met het Rijksprentenkabinet. De tentoonstelling is te zien in de vijf hoekzaal
kabinetten op verschillende verdiepingen in het Rijksmuseum. Daniel Horst, commissielid van
de Atlas Zeden en Gewoonten en wetenschappelijk medewerker van het Rijksmuseum, was de
bezielende coördinator en medesamensteller van deze tentoonstelling.
De Atlas Amsterdam toont in het kabinet van de zestiende eeuw (begane grond zaal 0.3) de
vroegste kaarten waarop de stad Amsterdam is afgebeeld. Het KOG bezit uit deze vroege
periode enkele belangrijke en unieke werken, waaronder het enige contemporain ingekleurde
exemplaar van de beroemde vogelvluchtkaart van Cornelis Anthonisz.
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De Atlas Amsterdam toont in twee kabinetten (tweede verdieping) enkele stukken uit 17deeeuwse Amsterdamse stadsgezichten:
-Het eerste kabinet (zaal 2.7): werken uit de eerste helft van de zeventiende eeuw toen het
stadsgezicht als genre nog volop in ontwikkeling is. Er zijn afbeeldingen van de Dam met
stadhuis en Waag, de haven aan het IJ, de vestingwerken rond de stad en de landelijke
omgeving.
-Het tweede kabinet (zaal 2.21): werken uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. De
nadruk ligt hier op de haven en de scheepvaart, met tekeningen van Willem van de Velde en
Jan van der Heyden.
De Atlas Zeden en Gewoonten toont in twee kabinetten (eerste verdieping) de rijke
gevarieerdheid van haar collectie:
-Het kabinet van de achttiende eeuw (zaal 1.8): geknipte silhouetten van Joseph Schmetterling
en knipsels van de vermaarde papierkunstenares Johanna Koerten.

7

-Het kabinet van de negentiende eeuw (zaal 1.16): tekeningen van de Amsterdammer Jacob
Willemsz. de Vos. Deze amateurtekenaar maakte dagboekjes over het leven van zijn
opgroeiende kinderen en tekeningen van feestelijke bijeenkomsten van vrienden en familie.
Deze mooie en verrassende tentoonstelling bereikte op verschillende manieren de pers. Het
televisieprogramma AT5 wijdde een item aan de expositie. Daniel Horst werd geïnterviewd
voor de medewerkers van het museum in Rijksmuseum gaat door. Francoise Ledeboer roemde
onder andere de virtuoze knipsels van Joseph Schmetterling in Museumkijker (6 december).
Het Museumtijdschrift besteedde ook aandacht aan de expositie evenals De Boekenwereld en

Ons Amsterdam.
Daniel Horst wordt
geïnterviewd door Casper van
der Kruit over de kabinettententoonstelling in Rijksmuseum
gaat door, 19 november.

NIEUWE WEBSITE EN NIEUWSBRIEF
Om de KOG-collectie en de activiteiten inzichtelijker, eenvoudiger en moderner te
presenteren liet het KOG een nieuwe website maken met een bijbehorende nieuwsbrief in
respectievelijk Wordpress en Mailchimp: zie www.kog.nu. Het bestuur van de Koninklijke
Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst (KVVAK) stemde ermee in dat het format
van hun website ook gebruikt kon worden door het KOG.
De website en bijbehorende nieuwsbrief is ontwikkeld door Hugo de Pagter van Pony Design
Club in samenwerking met Ties Alfrink en Marc de Bruijn.

Vanuit het KOG werkten mee Chris van Eeghen, Angeniet Boeve, Judith van Gent, Carina
Greven en Frans Cladder. Alle bestuursleden werden op verschillende momenten betrokken
bij de vorderingen. Esther Doornbusch, lid van het KOG, heeft eveneens meegeholpen.
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Online-overleg
over de website
met Carina
Greven, Angeniet
Boeve, Hugo de
Pagter en Judith
van Gent.

Op de nieuwe website worden de activiteiten overzichtelijk gepresenteerd in Agenda en
Nieuws. De KOG-collectie - indien gedigitaliseerd en geregistreerd - is eveneens te raadplegen.
De Rijksstudio van het Rijksmuseum levert daarvoor – via een application programming
interface (API) - de afbeeldingen en gegevens over de kunstwerken. Deze online collectiepresentatie groeit dagelijks en zal de aankomende jaren fors toenemen. Inhoudelijke informatie
staat in de rubrieken Commissies en Uitgelicht. Aparte rubrieken zijn er voor de Jongeren,
KOG-hoogleraar, Publicaties en verschillende vormen van Doneren. Ook zijn er rubrieken
Geschiedenis, Jaarverslagen en Archief.
Een deel van
een pagina
van de nieuwe
website.

De Nieuwsbrief informeert de leden over de activiteiten, bevat korte artikelen over objecten
en belicht bruiklenen, aanwinsten en nieuwe commissieleden. Voor de inhoudelijke artikelen
is een redactieraad opgericht bestaande uit Koen Kleijn, Malou Koster, Marijn
Schapelhouman, Pieter Vlaardingerbroek en Angeniet Boeve als coördinator. Behalve
Nieuwsbrieven ontvangen de leden ook een actueel Nieuwsbericht.
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Op de website en de Nieuwsbrief worden video-opnames geplaatst van KOG-activiteiten.
Hiervoor heeft het KOG een videokanaal via YouTube aangemaakt. Ook de lezingen worden
hierop - met toestemming van de spreker - geplaatst.
De koptekst van de
eerste KOGnieuwsbrief, november
2020.

METAMORFOZE: VOORLOPIGE HONORERING ‘KOG-METAMORFOZE
PROJECTAANVRAAG ARCHIEVEN EN COLLECTIES’: CONSERVERING EN
DIGITALISERING ZES PAPIEREN COLLECTIES
Het KOG diende in 2020 bij Metamorfoze een projectaanvraag in voor het conserveren en
digitaliseren van 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
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. Het Bureau 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.
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Het KOG werkte sinds augustus 2019, met verschillende, ook externe, medewerkers aan het
indienen van de projectaanvraag. Vanuit het KOG waren dat vooral Judith van Gent, Carina
Greven en Chris van Eeghen. De ingehuurde externe partij was Bureau de Melker & Partners:
Anne-Marie Jeunink (directeur, senior-adviseur) en de medewerkers Lisa Cavero Cuena en
Marielle Callenbach. Alexandra Daniëls (coördinator Metamorfoze) en Marg van der Burgh
(programmamanager Metamorfoze) van Bureau Metamorfoze hebben het KOG 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 wordt genoemd. Vanuit het
Rijksmuseum lazen mee Sanne van der Maarel en Manon van der Mullen, beiden werkzaam bij
het Prentenkabinet Online Project.
Het Bestuur van het KOG is zeer verheugd met de toegekende voorlopige honorering van de
KOG-Projectaanvraag. De Adviescommissie van Metamorfoze Archieven en Collecties heeft
op 17 december een bedrag van € 345.000,- exclusief BTW toegekend. Zes papieren collecties
van het KOG worden – na indiening en goedkeuring van het projectplan in te leveren in 2021 –
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.
De volgende fase is het maken van een 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 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 zal de financiële commissie van de KOG en de leden
regelmatig informeren over de voortgang.
PILOT HERKOMSTGESCHIEDENIS
De herkomstgeschiedenis van de verzamelingen wordt onderzocht. De inventarisboeken,
inventariskaarten, jaarverslagen en het archief bieden voldoende onderzoeksmogelijkheden.
Er is een pilot gestart met een onderzoek naar honderd objecten. Deze pilot wordt uitgevoerd
door Annemarie Schüller-Vels Heijn. Vanwege de Covid-19 pandemie werden helaas deze
werkzaamheden onderbroken.
DE COMMISSIE NA-OORLOGSE KUNST (NOK)
De Commissie Na-Oorlogse Kunst (NOK) is in 2020 opgericht om het KOG-verzamelgebied
door te trekken naar het heden. Het instellen van deze commissie wordt gesteund door de
directeur Rijksmuseum (Taco Dibbits) en de Raad van Advies van het KOG.
Vanaf het jaar van oprichting in 1858 heeft het KOG eigentijds verzameld tot dat rond 1930
stagneerde. Het Genootschap wil deze leemte in het KOG-verzamelbeleid aanvullen met
verwervingen uit de na-oorlogse periode en gaat daartoe actief op zoek bij kunstenaars,
verzamelaars, veilingen en kunsthandelaars. Eigentijdse aanwinsten kunnen terzijnertijd
eventueel worden ondergebracht bij deelcollecties als de Atlas Amsterdam en de Atlas Zeden
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en Gewoonten. Kenmerkend voor het KOG is dat de objecten zowel vanuit een historisch als
een kunsthistorisch belang worden verzameld.
De Commissie zal kunstbeschouwingen en lezingen over na-oorlogse kunst organiseren voor de
leden en schenkers zodra er voldoende werken zijn opgenomen.
BESTUUR
Het bestuur bestond in 2020 uit:
- Chris P. van Eeghen, voorzitter
- Angeniet Boeve, secretaris
- Laura Klijs-Sanders, penningmeester, afgetreden in 2020
- Hella Binnendijk, penningmeester, aangetreden in 2020
- Yuri van der Linden, bestuurslid collecties
- Judith van Gent
- Marijn Schapelhouman
- Willem te Slaa, bestuurslid Jongeren, aangetreden in 2020
Carina Greven is de coördinator-administrateur.
Er zijn acht bestuursvergaderingen gehouden. Het Bestuur kwam bijeen in de Mediatheek
van de Teekenschool en online (via Zoom).
- 27 januari (2020/01)
- 2 maart (2020/02, online)
- 11 mei (2020/03, online)
- 8 juni (2020/04, online)
- 6 juli (2020/05, online)
- 14 september (2020/06)
- 2 november (2020/07, online)
- 14 december (2020/08, online)
Online
bestuursvergadering 27
maart, van l.b. naar
r.o.: Angeniet Boeve,
Judith van Gent,
Carina Greven, Yuri
van der Linden, Willem
te Slaa, Chris van
Eeghen, Laura KlijsSanders.
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Online
bestuursvergadering
11 mei. Van l.b. naar
r.o.: Carina Greven,
Angeniet Boeve,
Willem te Slaa, Chris
van Eeghen, Marijn
Schapelhouman, Yuri
van der Linden.

14 januari:
nieuwjaarsbijeenkomst
voor het bestuur,
commissieleden en
genodigden in Museum
Van Loon in
Amsterdam, nog voor
de uitbraak van de
Covid-19 pandemie.

Op 30 maart hield het Bestuur een online vergadering met de voorzitters van de commissies
over de situatie rondom de Covid-19 pandemie en de gevolgen voor de werkzaamheden voor
de commissieleden. Vanwege de sluiting van het Rijksmuseum op verschillende momenten
was het KOG-kantoor gesloten evenals de depots met de verzamelingen. Op 20 november
hield het KOG een online commissieborrel met een petje op-petje af quiz.
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Het KOG heeft een intensieve samenwerking met het Rijksmuseum en zijn medewerkers en
dankt allen voor de genereuze inbreng.
KOG-JONGEREN
Er zijn 20 leden onder de 30 jaar. In de Jongeren-commissie hebben zitting:
- Willem te Slaa (aanstelling als bestuurslid bij de ledenvergadering in 2020)
- Aileen de Witte: voorzitter
- Guido Leguit
- Fleur Siedenburg
- Malou Koster
De verjonging van het ledenbestand heeft de aandacht van de Jongeren-commissie
en het bestuur.
RAAD VAN ADVIES

14

Leden van de Raad van Advies zijn Taco Dibbits, algemeen directeur Rijksmuseum,
mevrouw Irene Asscher-Vonk, voorzitter van het bestuur van de Museumvereniging en Chris
Stolwijk, directeur Stichting RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.
Op 16 november was de vergadering, ook online, met de Raad van Advies met Chris van
Eeghen, Angeniet Boeve en Carina Greven. De Raad van Advies geeft niet alleen adviezen
maar waarborgt ook dat de collectie van het KOG bijeenblijft en niet kan worden vervreemd.
SAMENWERKING MET DE VERENIGING REMBRANDT
Het KOG-Vereniging Rembrandt Fonds is het fonds van de KOG-Vereniging Rembrandt
Cirkel (18 leden). Dit fonds heeft als doel het ondersteunen van aankopen die het Nederlands
openbaar kunstbezit versterken met voorwerpen van kunsthistorische en geschiedkundige
betekenis voor Nederland. Leden van deze Cirkel zijn dankzij hun bijdrage aan het Fonds
zowel lid van het KOG als van de Vereniging Rembrandt.
20 september:
Jacques Bartels
geeft een
toelichting op
het schutterijglas
tijdens de
ontvangst van de
leden van de
KOGVereniging
Rembrandt
Cirkel en een
delegatie van het
KOG-bestuur in
het Amsterdam
Museum.
Het KOG kon in 2020 met steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij de KOGVereniging Rembrandt Cirkel, een 18de -eeuws schutterijglas aankopen. Het betreft een
zogenaamd hensglas, een gebruiksglas dat met wijn gevuld rondging tijdens bijeenkomsten om
elkaar voorspoed te wensen en de onderlinge band te bestendigen. Dankzij het opschrift ’T
WELZIJN VAN WYK 5 is bekend door wie het is gebruikt: door de schutters van wijk 5, een
van de vele tientallen wijken in Amsterdam waar de schutterij de orde en veiligheid
handhaafde.
Het 18de-eeuws glas is in bruikleen gegeven aan het Amsterdam Museum en werd op 20
september overhandigd aan de directeur van het museum, Judikje Kiers. Jacques Bartels gaf
een toelichting op het schutterijglas.
SCHENKINGEN AAN HET KOG
Als gevolg van de Covid-19 pandemie zijn nog niet alle aanwinsten genummerd en optimaal
gefotografeerd.
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Mevrouw A. van de Linde-de
Gelder schonk een prent
getiteld Dorf (33,5 x 43 cm).
Dit type prent kon worden
uitgeknipt om bijvoorbeeld een
kijkdoos mee te maken.
Commissie: Atlas van Zeden
en Gewoonten

Mevrouw M. van Thienen schonk
een briefkaart d.d. 12 februari 1882
met een aankondiging van een
vergadering van het Koninklijk
Oudheidkundig Genootschap.

Mevr. E. Sint Nicolaas schonk het album, D.J. van
der Ven, De Gilde viert…, N.V.
Stoomtabaksfabriek TH. Niemeijer, Groningen,
1931. Commissie
Burgerbewapening en Schutterij: KOG 2020:7.
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De heer F. Klein schonk
een Album amicorum van
Helena Verrijn Stuart,
Kampen, Amersfoort,
Amsterdam, Ootmarsum,
Apeldoorn, Deventer,
Zwolle, 1840-1856: 38 losse
fol. (10 blanco): illustraties;
90 x 160 mm. Bevat 15
geschreven bijdragen, 3
borduurwerkjes, 5
tekeningen, 1 prikwerkje en
3 plakwerkjes. Commissie
Bibliotheek: KOG 2020:2.

Mevrouw L. van der
Peet-Ariëns Kappers
schonk een tekening
van Lodewijk
Schelfhout.
Schelfhout tekende in
1932 vanuit de
Keizersgracht 482 de
panden aan de
overzijde, Keizersgracht
433, 435 en 437. De
kunstenaar schonk de
tekening aan zijn
dochter, mevrouw C.
van der PeetSchelfhout, de moeder
van de schenkster.
Commissie Atlas
Amsterdam: KOG-AA1-09-6005.
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De heer C. van
Eeghen jr. schonk
een waaierblad,
Henry Detoucher,
La danse, ca. 1840,
litho, 460 x 620 mm.
Commissie Waaiers.

De heer F. Klein schonk twee waaiers, Commissie Waaiers: KOG-WA-3-0061 (boven) en
KOG-WA-3-0062 (onder).
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De heer C. van Eeghen jr.
schonk een tekening van
J.C. Wendel (1796-1860),
285 x 392 mm. Commissie
Burgerbewapening en
Schutterij. Zie voor de
beschrijving van de
tekening pag. 42.

Foolscap Fine Art, Gouda schonk twee tekeningen
van ontwerpen voor een orgelfront.
J. Goossens en zoon, ontwerp voor een orgelkas, ca.
1850-1870, pen in zwart over potlood, 327 x 293 mm,
Commissie Architectuur en Ontwerptekeningen:
KOG-AT-1-6.

W.J. van Vogelpoel, ontwerp voor een orgelkas, 1856,
pen in zwart, 433 x 359 mm. Commissie Architectuur
en ontwerptekeningen: KOG-AT-1-7.
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Mevrouw A. Boeve schonk een aquarel van
Co Westerik (1924-2018), Linkshandige

tekenaar buiten (recto); figuurstudies en glas
met vrucht op tafeltje (verso) gesigneerd,
gedateerd en getiteld ‘Westerik 2000 /
linkshandige / tekenaar buiten (recto); en
geannoteerd ‘heb dank voor / uw prachtig werk
/ aan het / Westerik / boek’ (verso) kleurkrijt,
pen en grijze inkt, groen en grijs gewassen
(recto); pen en bruine en zwarte inkt (verso) op
papier, 233 x 244 mm. Commissie Naoorlogse
kunst: KOG-NOK-1.

Verso aquarel Co Westerik.

AANKOPEN VAN HET KOG
Anoniem, gevelontwerp met een rondvenster met
een kerkvader of bisschop, 19de- eeuw, potlood, pen
in zwart, penseel in grijs en roze over potlood, 491 x
368 mm. Foolscap Fine Art Gouda. Commissie
Architectuur en ontwerptekeningen: KOG-AT-1-1.
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Hollandse school, ontwerp voor een altaar,
18de eeuw, pen in zwart, penseel in grijs met
enig zwart, 453 x 334 mm. Foolscap Fine
Art Gouda. Commissie Architectuur en
ontwerptekeningen: KOG-AT-1-2.

Hollandse school, ontwerp voor een altaar,
18de eeuw, pen in zwart, penseel in grijs
over potlood, 392 x 247 mm. Foolscap Fine
Art Gouda. Commissie Architectuur en
ontwerptekeningen:KOG-AT-1-4.
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Hollandse school, ontwerp voor een altaar, 18deeeuw,pen in zwart, penseel in grijs en roze, enig zwart
krijt, 460 x 274 mm. Foolscap Fine Art Gouda.
Commissie Architectuur en ontwerptekeningen: KOGAT-1-3.

Hollandse school, ontwerp voor een altaar, ca. 1780,
pen in zwart, penseel in grijs en geel over potlood, 415
x 270 mm. Foolscap Fine Art Gouda. Commissie
Architectuur en ontwerptekeningen: KOG-AT-1-5.
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Anoniem, De tent van de Poolse Konstmeester, pen en penseel in kleur op papier, 145 x105
mm. Bij Venduehuis der Notarissen, Den Haag 19 december 2020, voormalige collectie
I.Q. van Regteren Altena. Commissie: Atlas van Zeden en Gewoonten: KOG-ZG-1XXVIIIB-274.
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Sylvain Le Guen, waaier, 2019 (op de foto signeert Le Guen), Fragments d’Origamis, een
cabrioletwaaier met een blad van papier waarop een print van hagedishuid, techniek origami.
Het montuur is van Amerikaans, grijs notenhout, roodgekleurd. De bijbehorende waaierdoos is
beplakt met rood papier en aan de binnenzijde bekleed met zwart velours. Commissie waaiers:
KOG-WA-3-006-1.
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Een 18e--eeuws
Amsterdams Schutterijglas
met de gravure ‘T Welzyn
van Wyk 5. Commissie
Burgerbewapening en
Schutterij: KOG-2743, in
langdurig bruikleen bij het
Amsterdam Museum.

Wachtbriefje, op naam gesteld,

1792. Via Marktplaats. Commissie
Burgerbewapening en Schutterij.
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Plaquettepenning Kleis Lanting (17831827), portret Simon van Slingelandt
(1664-1736), raadpensionaris van
Holland, gemaakt tussen 1816 en 1821,
in opdracht van Jeronimo de Vries.
Aankoop uit particulier bezit.
Commissie Munt- en penningkabinet:
KOG-MP-2-2076.

Plaquettepenning Kleis Lanting (17831827), portret Joan Melchior Kemper
(1776-1824) advocaat en politicus,
gemaakt in 1821, in opdracht van
Jeronimo de Vries. Aankoop uit
particulier bezit. Commissie Munt- en
penningkabinet: KOG-MP-2-2077.
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BRUIKLENEN AAN TENTOONSTELLINGEN

A. Objecten in KOG-beheer
Het KOG verleende een bruikleen aan het Stadsarchief Amsterdam voor de tentoonstelling
Breitner, Israels en tijdgenoten. Amsterdam in aquarel en pastel 1860-1925, van 13 november
t/m 14 maart 2021. Uit de verzameling Atlas Amsterdam worden werken van Hobbe Smith,
M.J. (‘Tinus’) de Jongh, E.A. Hilverdink, W. Knaup, W. Hekking jr., S.J.H. van der Noorda,
H. M.J. (‘Herman’) Misset, J. Baureis en J.M.A. Rieke geëxposeerd.
De tentoonstelling is vanwege de Covid-19 pandemie uitgesteld naar 3 maart 2021 t/m 30
mei 2021.
Tinus de
Jongh, Café
" 't Vissertje"
aan de
Omval,
aquarel,
1919 (KOGAA-2-08182A). Eén
van de
bruiklenen
aan het
Stadsarchief
Amsterdam.

B. Objecten in beheer bij het Rijksmuseum
Het KOG verleende een bruikleen aan het Kunstmuseum Den Haag voor de tentoonstelling
Koninklijk Blauw. Het mooiste Delfts aardewerk van Willem en Mary, van 1 juni 2020 t/m
22 november 2020. De volgende kunstwerken werden uitgeleend: BK-KOG-2568, BK-KOG2567, BK-KOG-2566, BK-KOG-1681, NG-KOG-1711. Uit de verzameling Voorwerpen
van Geschiedenis en Kunst. De geplande excursie met een lezing en ontvangst in het
Kunstmuseum ging vanwege de Covid-19 pandemie niet door.
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BK-KOG-2568, Tegel, De Grieksche A, naar
Daniël Marot (I), Adrianus Kocx, Delft, ca.
1690, aardewerk, tinglazuur.

BK-KOG-2567, Tegel, De Grieksche A, naar
Daniël Marot (I), Adrianus Kocx, Delft, ca.
1690, aardewerk, tinglazuur.

BK-KOG-2566, Tegel, De Grieksche A, naar
Daniël Marot (I), Adrianus Kocx, Delft, ca.
1690, aardewerk, tinglazuur.
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BK-KOG-1681, Tegel, De Grieksche A, naar
Daniël Marot (I), Adrianus Kocx, Delft, ca. 1690,
aardewerk, tinglazuur.

Tegel, De Grieksche A, naar Daniël Marot (I),
Adrianus Kocx, Delft, ca. 1690, aardewerk,
tinglazuur, BK-KOG-1680.

Schotel met de herberg Kruipin, Delft, 1675,
faience, NG-KOG-1711.
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C. Objecten in beheer bij andere instellingen dan het Rijksmuseum
In de tentoonstelling in het Amsterdam Museum, Bier. Amsterdam, stad van bier en brouwers,
van 10 juli t/m 1 november werd het houten beeld De Korendrager geëxposeerd. Het beeld
maakt deel uit van de verzameling Voorwerpen van geschiedenis en kunst.
Judith van Gent, KOG-bestuurslid, hoofd Collecties & Onderzoek en conservator bij het
Amsterdam Museum, heeft een podcast ingesproken over de Korendrager uit 1678.
(https://soundcloud.com/user.../audio-2020-04-22-20-14-46). Het beeld bevindt zich als
langdurig bruikleen in het Amsterdam Museum.
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DE COMMISSIES EN
VERZAMELINGEN
De schenkingen en aankopen staan vermeld op pag. 15 t/m 26.

Commissies
De commissies verrichtten onbezoldigd op het kantoor, in de depots en op diverse locaties
werkzaamheden voor de verschillende collecties, zie hierover het verslag van de Commissies.

BIBLOTHEEK
Algemeen:
De Bibliotheekcommissie nam afscheid van Adriaan Plak en verwelkomde twee nieuwe leden:
Hugo Rijpma en Stijn van Rossem. De commissie bestaat nu uit Geert-Jan Koot (voorzitter),
Ellen Grabowsky, Hugo Rijpma, Stijn van Rossem. De voltallige commissie kwam bijeen op 9
oktober om onder meer te overleggen over de toekomstplannen en met name de conservering
en de digitalisering van de collectie.

Hugo Rijpma

Stijn van Rossem

In november 2020 is een conditiecheck op basis van steekproeven uitgevoerd door Restauratie
Nijhoff Asser resulterend in een Rapport van de conditiebepaling van de bibliotheek van het
Rijksmuseum Amsterdam. Tot de vijf deelcollecties die aan dit onderzoek zijn onderworpen
behoorde ook de KOG boekencollectie, uitgezonderd de Schutterij collectie. Laatstgenoemde
collectie is buiten beschouwing gelaten vanwege de Metamorfoze aanvraag voor conservering en
digitalisering. In de concept rapportage (januari 2021) is onder meer het volgende opgenomen
ten aanzien van de KOG bibliotheek:
Er is een steekproef gedaan van 373 boeken uit een totaal van 7835 boeken. ‘’De volgende
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd:
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Interne werkzaamheden: De interne werkzaamheden voor de KOG-collectie worden geschat
op 556 uur. Het is duidelijk dat er bij de KOG-collectie eerst flink moet worden
schoongemaakt en droog gereinigd. Daarna kunnen de brochures gerepareerd worden en in
een schone folder in een ruime cassette teruggeplaatst worden.
Werkzaamheden uit te voeren door externen: De externe werkzaamheden voor de KOGcollectie worden geschat op 3718 uur, waarvan 1617 uur in-situ. Het overgrote deel van het
toekomstige werk bestaat uit klein herstelwerk dat ter plekke kan worden uitgevoerd. Het is
vooral schade aan de papieren, linnen en leren bekleding, relatief veel scheuren en lacunes, en
is er veel constructie kapot in de vorm van gebroken naaisel. Verder is er redelijk wat bros
papier bij de originele papieren omslagen. En relatief veel verzuring van gehele boekblokken”.
Toekomstplannen:
• Naar aanleiding van de definitieve Rapport van de conditiebepaling van de bibliotheek
van het Rijksmuseum Amsterdam zal het Rijksmuseum een actieplan met een
financieringsvoorstel voor conserverende maatregelen opstellen. De voorzitter van de
KOG bibliotheekcommissie is hierbij nauw betrokken vanwege zijn functie als
conservator bibliotheekcollecties Rijksmuseum.
• De herverpakking van de Schutterij collectie in verband met het Metamorfoze project
zal tot aanpassingen van de vindplaatsen in de catalogus leiden. Hierover moet met de
administratie van de bibliotheek van het Rijksmuseum worden overlegd.
• De voorzitter van de commissie neemt in september afscheid vanwege zijn pensionering
bij het Rijksmuseum. Diens eventuele opvolger kan het voorzitterschap op zich nemen
om de band met het Rijksmuseum te bestendigen.
Aanwinsten:
•
•

•

•
•
•
•

In het voetspoor van Blasius : een wandeling langs 350 jaar medische zorg en opleiding
in Amsterdam / Thomas van Gulik, Frank IJpma, Nienke Fleuren ; Matthanja Bieze
(fotografie). Amsterdam: AUP, 2019. (KOG 2020:1)
Album amicorum / Helena Verrijn Stuart. Kampen ; Amersfoort ; Amsterdam ;
Ootmarsum ; Apeldoorn ; Deventer ; Zwolle, 1840-1856. 38 losse fol. (10 blanco) :
illustraties ; 90 x 160 mm. Bevat 15 geschreven bijdragen, 3 borduurwerkjes, 5
tekeningen, 1 prikwerkje en 3 plakwerkjes. (KOG 2020:2)
Toen en later, 1967-2017 : de Schutterij der Colveniers of Lieve Vrouwe Gilde te
Helmond / samengesteld door Gertjan Dicker en Dennis van Thiel. Helmond :
Schutterij der Colveniers of Lieve Vrouwe Gilde te Helmond, [2019]. 248 pagina's :
illustraties ; 22 cm. (KOG 2020:3)
The history of dentistry : in 256 prints 1470-1870 / Dr. Gert J. Schade. [Plaats van
uitgave en uitgever niet vastgesteld], 2020. 317 pagina's : illustraties ; 33 cm. (KOG
2020:4)
'De sarcofagen van Heiloo' : echo's uit het verleden / Jaap de Graaf. Reeks: Historische
Reeks Heiloo ; 5. Heiloo : Historische Vereniging Heiloo, 2020. 30 pagina's : illustraties
; 25 cm. (KOG 2020:5)
Geschiedenis van het Westland : van Romeinse nederzetting tot tuin van Europa / Jaap
van Duijn. Zutphen : Walburg Pers, [2020]. 431 pagina's : illustraties ; 31 cm. (KOG
2020:6)
De gilde viert ... / door D.J. van der Ven. Groningen : N.V. Stoomtabaksfabriek Th.
Niemeyer, [ca.1931]. 32 p. : met 120 ingeplakte platen ; 32 cm. (KOG 2020:7)
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ATLAS VAN AMSTERDAM
Algemeen:
In de commissie hebben zitting Chris van Eeghen (vz), Robert-Jan te Rijdt, Bert Gerlagh,
Leonoor van Oosterzee, David Mulder en Machteld van Voskuilen.
Bert Gerlagh (links) en David Mulder
(rechts) aan het werk in het depot aan de
Atlas Amsterdam.

Algemeen
De commissie is in de eerste maanden van het jaar driemaal bijeengekomen. Er is een begin
gemaakt met het nummeren van de kort daarvoor verworven prentbriefkaartencollectie van
L.C. Schade van Westrum. Verder werd het definitieve voorstel voor de tentoonstelling in de
prentenkabinetten van het Rijksmuseum voltooid en zijn de te exposeren originelen gelicht.
Vanaf half maart bleef het contact grotendeels beperkt tot e-mailverkeer vanwege de
coronapandemie. Toen in augustus duidelijk werd dat de uitgestelde expositie in het
Rijksmuseum alsnog in november open zou gaan, zijn de tentoonstellingsteksten geschreven.
Op 27 augustus bracht een aantal commissieleden een bezoek aan de kabinetten. Na een
digitale bijeenkomst van alle betrokkenen van KOG en Rijksmuseum op 5 november werden
op 16 en 17 november de kabinetten ingericht in aanwezigheid van de commissieleden. Op 18
november maakte de lokale omroep AT5 opnamen met toelichting van de samenstellers die de
volgende dag in het Amsterdamse nieuws werden uitgezonden en aansluitend op de website van
AT5 en het KOG verschenen. Het Rijksmuseum heropende de deuren op 19 november,
waarmee de tentoonstelling zonder enige ceremonie geopend was. Helaas moest het museum
vanwege de volgende lockdown op 15 december opnieuw voor langere tijd sluiten.
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Bert Gerlagh op AT5 over de KOG kabinetten tentoonstelling, 18 november:
https://www.at5.nl/artikelen/205670/tentoonstelling-rijksmuseum-met-zeldzame-prenten-speciaalvoor-amsterdammers.

Toekomstplannen
De nummering van de Collectie Schade van Westrum moet worden afgerond. Er is nog veel
werk te doen met betrekking tot nummering van andere onderdelen van de Atlas Amsterdam.
Tijdens de voorbereiding van de tentoonstelling werd nader onderzoek gedaan naar enkele tot
dan toe nauwelijks of niet bestudeerde tekeningen. Dit onderzoek verdient aanvulling en
publicatie, bijvoorbeeld op de website van het KOG of in gedrukte vorm.
Aanwinsten
Op 26 november schonk mevrouw L. van der Peet-Ariëns Kappers een gekleurde tekening van
Lodewijk Schelfhout, Uitzicht vanuit zijn atelier op Keizersgracht 482 op de panden
Keizersgracht 433, 435, 437, vervaardigd in de winter van 1932. De schenkster is de
kleindochter van de kunstenaar.
Mevrouw L. van der Peet-Ariëns Kappers met de door
haar geschonken tekening van Lodewijk Schelfhout,
KOG-kantoor, 26 november.
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ATLAS VAN AFBEELDINGEN BETREFFENDE
ZEDEN EN GEWOONTEN
Algemeen:
De commissie bestaat uit: Helen Schretlen (vz), Daniel Horst, Machteld Löwensteyn, Eva
Schimmelpenninck en Janine Grünfeld.
Het jaar 2020 was ook voor de Commissie Atlas Z&G een bizar jaar. Vanwege de pandemie
zijn de commissieleden niet bij elkaar gekomen. Wel hebben twee van hen in juli en augustus
een aantal keren in het depot orde op zaken gesteld en opgeruimd. Dit ter voorbereiding van
het KOG Metamorfoze-project.
Veel tijd werd besteed aan de voorbereiding van twee presentaties in de 18de -en 19de-eeuwse
hoekkabinetten van het Rijksmuseum, in samenwerking met de Atlas Amsterdam, die de
exposities in de 16e - en 17e-eeuwse kabinetten verzorgde.
Bij de 18de eeuw werd gekozen voor papierknipkunst, knipsels en silhouetten. De 19de eeuw
werd gewijd aan tekeningen van de Amsterdammer Jacob de Vos Willemsz. Als vader en
amateurtekenaar maakte hij onder meer dagboekjes over het dagelijks leven van zijn
opgroeiende kinderen, waarvan er ook enkele getoond worden.
De kabinetten zijn op 16 en 17 november ingericht en de tentoonstelling Topstukken uit de
collecties van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap is open voor het publiek tot en met
10 mei 2021. Op de website van het Rijksmuseum is de tentoonstelling te vinden onder de
titel Historisch Amsterdam. Tekeningen en prenten van het Koninklijk Oudheidkundig
Genootschap.

Het inrichten van de tentoonstelling op 16 en 17 november, links commissielid Machteld
Löwensteyn.
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Daniel Horst op AT5 over de KOG kabinetten tentoonstelling, 18 november:
https://www.at5.nl/artikelen/205670/tentoonstelling-rijksmuseum-met-zeldzame-prentenspeciaal-voor-amsterdammers.
Toekomstplannen:
Het uitbreiden van het aantal commissieleden, een nieuwe index maken (de oude is uit 1919),
bestuderen en beschrijven van de collectie, de aanwinstenprocedure weer op orde brengen en
achterstallige registratie van de aanwinsten wegwerken.

WAAIERS
Algemeen
De Commissie Waaiers bestond in 2020 uit Jannie Polak (vz), Loutje den Tex, Nettie Cassee
en Chris van Eeghen. Door de beperkingen vanwege de coronamaatregelen is de commissie
slechts 8 keer bijeengeweest.
Werkzaamheden
Er is verder gegaan met het beschrijven van de waaiers in Adlib. Door verschillende
lockdowns en sluiting van het museum zijn er in 2020 niet veel vorderingen gemaakt.
Inmiddels zijn ongeveer 250 waaiers in Adlib beschreven.
Andere activiteiten
Het jaar begon heel goed. Op 21 januari reisde de waaiercommissie naar Parijs om de Franse
waaiermaker Sylvain Le Guen te ontmoeten. Het bestuur van het KOG had een lang
gekoesterde wens van de waaiercommissie in vervulling laten gaan om een eigentijdse waaier
voor de collectie van het KOG aan te schaffen.
Le Guen beheerst het vak van waaiermaker en is een van de vijf waaiermakers die er nog zijn.
Zijn waaiers kenmerken zich door een eigentijdse ruimtelijk geometrische vormgeving,
perfectionisme, vakmanschap en een grote diversiteit aan materialen. Een aantal waaiers (ca.
36

30) had hij meegebracht. De commissieleden waren zeer onder de indruk van de ingenieuze
en originele vormgeving, de materiaalkeuze en de technische uitvoering. Veel foto’s werden
gemaakt om een beeld te geven van zijn werk. Uiteindelijk werd gekozen voor “Fragments
d’Origamis”, een cabrioletwaaier met een blad van papier waarop een print van hagedishuid,
techniek origami. Het montuur is van Amerikaans, grijs notenhout, roodgekleurd.
De waaier is kenmerkend voor zijn werk en vormt een prachtige aanvulling op de collectie
van het KOG. Terug in Amsterdam konden de commissieleden de aanwinst verheugd aan het
bestuur tonen!

Commissieleden Nettie Cassee en Jannie Polak bekijken in het bijzijn van Sylvain Le Guen
enkele waaiers van zijn hand, Parijs 2020. Op de foto ontbreekt Loutje den Tex.

Jannie Polak toont de aangekochte waaier van Sylvain Le Guen aan KOG-bestuurslid Marijn
Schapelhouman. Op de website van het KOG staat het filmpje.
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ZEGELS EN CHARTERS
Algemeen
De commissie Zegels en Charters bestaat uit Cees Verkerk (vz).
Hij is verdergegaan met de wetenschappelijke bewerking van de verzameling charters. Er
wordt gewerkt aan een publicatie.

SCHILDERIJEN
Algemeen
In de commissie hebben zitting: Jenny Reynaerts (vz), Norbert Middelkoop, Yuri van der
Linden, Geeta Bruin, Janneke van Asperen en Valérie Lewis.
De commissie kwam dit jaar eenmaal virtueel bijeen. Vanwege corona en de verhuizing van
het Rijksmuseumdepot van Lelystad naar Amersfoort (Collectie Centrum Nederland) bleven
de activiteiten van de commissie dit jaar beperkt. De voorzitter van de commissie gaf op 20
januari een KOG-lezing over haar nieuw verschenen boek Spiegel van de werkelijkheid :

19de-eeuwse schilderkunst in Nederland.

In 2020 is de schenking van mevr. Renate Meijer van het portret van D.C. Meijer jr., door
Thérèse Schwartze, afgerond. Daarbij deed zij een schenking voor de kosten voor restauratie.
De verdere fondsenwerving voor deze restauratie is in gang gezet.

MUNT- EN PENNINGKABINET
Algemeen
In de commissie hebben zitting Gijs van der Ham (vz), Marcel van der Beek, Frans Cladder
en Jeroen de Wilde.
Algemeen
De samenstelling van de Commissie is onveranderd gebleven.
Als gevolg van de Coronacrisis kon de Commissie in 2020 helaas niet bij elkaar komen en zijn
er derhalve geen bijzondere activiteiten te melden. Door de sluiting van het Rijksmuseumdepot
in Lelystad en de verhuizing hiervan naar het Collectiecentrum Nederland (CC NL) in
Amersfoort-Vathorst, was de collectie bovendien niet toegankelijk.
Aan het eind van het jaar kon de Commissie het bestuur van het KOG wel met succes een
voorstel tot aankoop van twee unieke penningen door Kleis Lanting voorleggen. Lanting (17831827) was zilversmid en medailleur. In die laatste hoedanigheid heeft hij als verzamelaarsobject
een betrekkelijk klein aantal van 21 unieke plaquettepenningen gemaakt, allemaal portretten
van bekende Nederlanders. De meeste hiervan zijn terechtgekomen in openbare
verzamelingen. De twee die nu uit particulier bezit werden aangekocht zijn: een portret van
Simon van Slingerlandt (1664-1736), raadpensionaris van Holland, gemaakt tussen 1816 en
1821, en een beeltenis van Melchior Kemper (1776-1824) advocaat en politicus, gemaakt in
1821, beide als opdracht van Jeronimo de Vries. Deze aanwinst past uitstekend in de
verzamelingen van het KOG.
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Toekomstplannen
De commissie hoopt dat in 2021 de bruikleenovereenkomst met het Rijksmuseum ten aanzien
van deze collectie formeel geregeld wordt.
De commissie wil het in 2019 geformuleerde en door het bestuur goedgekeurde
verzamelbeleid komend jaar verder ontwikkelen. De commissie hoopt zo meer naar buiten te
treden, onder meer via kunstbeschouwingen en publicaties. Tevens hoopt de commissie de
digitale informatie over de verzameling te versterken.
Voorts zal overwogen worden de samenstelling van de commissie aan te passen, onder meer
vanwege de pensionering van de voorzitter als conservator bij het Rijksmuseum.

Presentatie van munten en penningen in de vitrines op het balkon van het Rijksmuseum.

GEVELSTENEN EN BOUWFRAGMENTEN
Algemeen:
In de commissie hebben zitting Onno Boers (vz) en Jan Bosma.
Het bestuur is benaderd door het Amsterdam Museum in verband met de as. verbouwing en
de KOG-gevelstenen die zich bevinden in de Sint Luciensteeg. Het overleg is gaande.

BURGERBEWAPENING EN SCHUTTERIJ
Samenstelling commissie
In de commissie hebben zitting Jacques Bartels (vz), Christiaan van Beek, Koen Kleijn, Louis
Sloos en Dirk Tang.
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1. Algemeen:
Het jaar 2020 heeft voornamelijk in het teken gestaan van Covid-19 met alle beperkende
maatregelen. Dit gold dus ook voor de Schutterijcommissie die dan ook slechts één keer in
persona bijeen is gekomen. Maar gelet op de landelijke spreiding van de Commissieleden was
de Commissie al gewoon veel per mail te doen, dit jaar aangevuld met videovergaderingen
met hulp van Zoom.
1.1 Aankoop en publiciteit rond Schuttersglas Wijk 5
Hoogtepunt in het afgelopen verslagjaar mag wel heten de goedkeuring die de Vereniging
Rembrandt op vrijdag 7 februari gaf aan het verzoek om het op de PAN gesignaleerde
Amsterdamse Schuttersglas met de inscriptie ‘T Welzyn van Wyk 5 financieel te steunen.
Dankzij een voor het KOG ongekende door de Schutterijcommissie opgezette
communicatiestrategie konden de lezers van Het Parool diezelfde avond nog van deze
aankoop op de hoogte worden gebracht, inclusief foto.
Ook de NRC besteedde een week later op 15 februari aandacht aan deze verwerving,
wederom met foto, nadat deze krant de avond er voor er al op zijn website de foto met
begeleidende tekst had geplaatst.
Op 23 februari plaatste de Vereniging Rembrandt op zijn website een artikel met foto over de
recente verwerving van het glas door het KOG met hulp van eerdergenoemde vereniging.
Kort daarop verscheen in het tijdschrift VIND (nr. 37) het artikel Een glazen Nachtwacht van
de hand van Dirk J. Tang, in november gevolgd door het artikel Gespaard door de tijd in het
najaars Bulletin van de Vereniging Rembrandt met de voorzitter van de Commissie Jacques
A.C. Bartels als auteur.
Op 20 september vond in −helaas− beperkte kring de officiële overdracht plaats in
permanente bruikleen van het Schuttersglas aan het Amsterdammuseum. Voorzitter van de
Schutterijcommissie heeft daar een inleiding gehouden over de Schutterij in het algemeen en
over Wijk 5 in het bijzonder. Het is de eerste aankoop van de Schutterijcommissie sinds
decennia.
1.2 Wachtbriefje
Op een wel heel onverwachte plek, namelijk Marktplaats, kon door snel handelen een fraai
gekleurd exemplaar van een zogenaamd Wachtbriefje verworven worden. Het ging hier om
een op naam gestelde oproep van een kapitein van de Amsterdamse schutterij om zich te
melden met het "volle" geweer uit 1792. In de Schutterijcollectie bevinden zich meer
wachtbriefjes, maar niet op naam.
1.3 Publicatie Schatten van de Schutterij
In het kader van het permanente streven om landelijke bekendheid te geven aan de
importante Schutterijcollectie is in het eerste kwartaal in eerste instantie besloten tot het
schrijven van artikelen gebaseerd op voorwerpen c.q. archiefstukken uit de collectie. Al snel
kwam toen het idee om te komen tot een rijkelijk geïllustreerde bundeling van artikelen in
boekvorm. Dit is met voortvarendheid door de individuele leden van de Commissie opgepakt
zodat op 14 september de voorzitter aan het Bestuur zelfs al een complete, fraai vormgegeven
dummy van de eerste 50 pagina`s van het boekwerk Schatten van de Schutterij kon tonen.
Het Bestuur toonde zich enthousiast maar nam helaas niet de suggestie van de
Schutterijcommissie over deze publicatie te zien als een eerste uit een reeks verzorgd door de
overige Commissies van het KOG. Het wil er bij de Schutterijcommissie niet in dat zij de
enige Commissie is die kan schrijven. Verkenningen in de uitgeverswereld leverde een
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enthousiaste reactie op van de Walburg Pers te Zutphen, zowel wat opzet, inhoud als
vormgeving betreft. Met deze uitgeverij zijn werkafspraken voor 2021 gemaakt.

1.4 Overige publicaties
Koen Kleijn publiceerde in het aprilnummer van Ons Amsterdam het artikel Nestje ijsvogels.

Trouwe schutters ontvangen zilveren penning met bijzondere beeltenis.

Naar verwachting zal van de hand van dezelfde auteur nog een publicatie over het
Schuttersglas uit Wijk 5 volgen in het aprilnummer van 2021 van Ons Amsterdam.
1.5 Contact met Commissie Atlas Zeden en Gewoonten
Met de Commissie Atlas Zeden en Gewoonten wordt een goed contact onderhouden. Tijdens
de voorbereidingen voor de Kunstbeschouwing van 16 november 2019 was geconstateerd dat
deze Commissie in haar collectie ook mappen met het onderwerp Krijgswezen herbergde. Dit
was voor de Schutterijcommissie aanleiding om deze mappen op 20 februari met eigen ogen
te aanschouwen. Het gaf geen aanleiding tot een verzoek om deze mappen over te dragen aan
de Schutterijcommissie.
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Anders was het toen de voorzitter van de Commissie Atlas Zeden en Gewoonten zelf meldde
dat zich in deze collectie een paar mappen bevonden (plank 22.05.15) die tot de collectie van
de Schutterij gerekend moeten worden. Door corona is er dezerzijds nog geen sprake van
autopsie geweest.
1.6 Opzeggen lidmaatschap Commissie
Helaas heeft na een jaar lidmaatschap Dirk J. Tang op 23 september aangegeven dat hij zijn
(gewaardeerde) werkzaamheden voor de Schutterijcommissie niet langer kon voortzetten. Hij
gaf er de voorkeur aan zijn tijd aan zijn eigen projecten te besteden die anders in de knel
zouden kunnen komen. Wij danken Dirk ook vanaf deze plaats voor zijn bijdragen aan de
discussies én aan zijn gastvrijheid thuis.
1.7 Resultaat archiefinventarisatie
Commissielid Peter Jansen vond bij zijn inventarisatiewerkzaamheden twee brieven over een
voorgenomen audiëntie van de Schutterijcommissie aan koningin Wilhelmina in 1921.
Vanwege de mazelenepidemie kon deze niet door gaan. De vondst bracht de voorzitter ertoe,
gelet op de Covid-19 beperkingen het artikel Afstand Houden te publiceren op de website van
het KOG.
2. Toekomstplannen:
Het jaar 2021 zal voornamelijk in het teken staan van de afronding van de werkzaamheden
ten behoeve van de publicatie van Schatten van de Schutterij.
Chris van Eeghen schonk een tekening van J.C. Wendel (zie pag. 19). Louis Sloos beschrijft
deze tekening als volgt: “Op het eerste gezicht lijkt het een tekening van Nicolas Toussaint
Charlet (1792-1845), maar linksonder staat duidelijk J.C. Wendel, vermoedelijk Jacobus
Cornelis Wendel (1796-1860), van wiens hand de Universiteit Leiden een grote collectie
tekeningen heeft. Het kan zijn dat Wendel zich heeft laten inspireren door Charlet, wiens werk
erg invloedrijk was of dat dit een natekening is van een prent van Charlet, wat regelmatig
voorkomt. Opvallend is dat de Franse militair geheel links twee geweren draagt en dat naast
hem overduidelijk een Engelse militair zichtbaar is. Dit lijkt een krijgsgevangene, zijn handen
lijken ook bij elkaar gebonden te zijn en dat zou een verklaring kunnen zijn waarop de
Fransman zijn geweer draagt. Verder zijn er duinen te zien wat zou kunnen betekenen dat het
hier om een afbeelding gaat met als onderwerp de mislukte Engelse invasie in Zeeland in 1809.
Qua uniformering komt de Brits-Russische invasie in Noord-Holland in 1799 niet aan de orde.
Het tafereel kan ook buiten Nederland zijn, maar de situering doet toch Nederland vermoeden.
Enerzijds omdat Wendel aktief in Nederland was, anderzijds omdat er niet zoveel confrontaties
tussen Fransen en Engelsen in kustgebieden zijn geweest”.

VOORWERPEN VAN GESCHIEDENIS EN
KUNST
Algemeen:
De commissie bestaat uit Thijs Boers (vz, afgetreden), Dirk Jan Biemond, Suzanne van
Leeuwen (nieuwe vz), Tessel Dekker en Laurien van der Werff.
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Zoals iedereen had en heeft deze commissie last van de corona-crises. We zijn dus niet in staat
geweest om met de hele commissie fysiek bij elkaar te komen. De werkzaamheden stonden dan
ook op een laag pitje. Wel is er een voorzitterswissel geweest. Thijs Boers heeft de
voorzittershamer overgedragen aan Suzanne van Leeuwen.

Suzanne van Leeuwen, opvolgster van Thijs Boers als
voorzitter van de commissie.

Digitaal Platform Reisnecessaires
Er is mooi nieuws te melden wat betreft de subcommissie reisnecessaires onder leiding van Jaap
Kamp en Charlotte van Rappard. Samen met leden van de commissie is er een plan opgesteld
om te komen tot een digitaal platform voor de reisnecessaires. Het plan is door het KOGbestuur enthousiast ontvangen. In samenwerking met het Rijksmuseum, speciaal Rijkslab en
Rijksstudio, is er al een eerste filmpje gemaakt.
Hopelijk kunnen we dit plan verder gestalte geven in 2021, wanneer de restricties ver genoeg
zijn opgeheven.

Inventarisboeken, gedigitaliseerd, van het KOG.
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ARCHITECTUUR- EN ONTWERPTEKENINGEN
Algemeen:
De commissie, die uit Reinier Baarsen, David Mulder, Wolbert Vroom en Pieter
Vlaardingerbroek (vz) bestaat, heeft een relatief rustig jaar achter de rug. De uitbraak van het
Coronavirus verhinderde de voortzetting van de activiteiten waarmee in de jaren ervoor een
aanvang was gemaakt. De samenwerking met de TU Delft en de begeleiding van studenten
kwam daardoor tijdelijk tot stilstand. Ook de publicatie van de bij het KOG berustende Atlas
Kok is daardoor stil komen te liggen.
Pieter Vlaardingerbroek schreef over de aanwinsten van 2020 een bijdrage voor de
Nieuwsbrief van het KOG.
Toekomstplannen:
In 2121 wil de commissie de activiteiten uit 2019 weer oppakken en verder gaan met de
ontsluiting van de collectie (Atlas Kok en aanwinst Six). Daarnaast hopen we een student uit
Utrecht te enthousiasmeren om het manuscript Teijssen, dat wij van de heer en mevrouw
Kooijman uit Gouda mochten ontvangen, tot onderwerp van zijn afstudeerscriptie te kiezen.
Aram Deknatel, masterstudent Universiteit Utrecht,
depot KOG.

Aanwinsten:
In 2020 is door bemiddeling van Reinier Baarsen een zevental tekeningen toegevoegd aan de
collectie. Vier bladen van achttiende-eeuwse altaarontwerpen werden aangekocht bij Foolscap
Fine Art te Gouda. Deze ontwerpen in Rijnlandse voet zijn zeldzame voorbeelden van
Nederlandse ontwerptekeningen uit een rooms-katholieke context. Aan deze groep was
toegevoegd een gevelontwerp met hierin een rondvenster met een kerkvader of bisschop. Een
vergelijkbaar ontwerp in dezelfde hand wordt in het Dordrechts Museum bewaard (met dank
aan Sander Paarlberg).
Als aanvulling op deze aankoop schonk Foolscap Fine Art twee negentiende-eeuwse
tekeningen van orgelfronten.
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NA-OORLOGSE KUNST
In de commissie hebben zitting Chris van Eeghen (voorzitter), Sophia Thomassen (secretaris),
Niels van Maanen, Marijn Schapelhouman, Angeniet Boeve, Hester Manger Cats-Van den
Berg, Eva Schimmelpenninck, Bert Gerlagh en Helen Schretlen (adviseur).
Vanaf het jaar van oprichting in 1858 heeft het KOG eigentijds verzameld totdat dit rond 1930
stagneerde. Daarna zijn er incidenteel aanwinsten van na-oorlogse kunst verworven door
verschillende commissies. Het Genootschap wil deze leemte in het KOG-verzamelbeleid
aanvullen met hedendaagse aankopen en schenkingen. De Commissie zal actief op zoek gaan
bij kunstenaars, verzamelaars, veilingen en kunsthandelaars. Na een oproep aan de leden in
2019 is een bedrag van ruim 2500 euro geschonken en ondergebracht in Fonds Franken voor
aankopen Na-oorlogse kunst.
De Commissie Na-oorlogse Kunst (NOK) is in 2020 opgericht om de KOG-verzamelingen
door te trekken naar het heden. Het instellen van deze commissie wordt gesteund door het
Rijksmuseum (Taco Dibbits) en de Raad van Advies van het KOG. Op een congres van KOGhoogleraren op 18 december 2017 werd hiertoe ook een suggestie gedaan. De startbijeenkomst
van de Commissie was op 11 februari. Op 24 november gaf Chris van Eeghen aan de
commissieleden en Ludo van Halem (conservator Rijksmuseum) een online-presentatie van
zijn verzameling Na-oorlogse kunst van ca. 800 werken op papier waar men enthousiast op
reageerde. Het eerste deel ging over de periode 1940-1960 en het tweede deel behandelde
1960-2000.
Inmiddels is de eerste schenking ontvangen van Angeniet Boeve, een aantrekkelijke tekening
van Co Westerik (zie pag. 20), terwijl Chris van Eeghen zijn collectie werken op papier van na
de oorlog heeft aangeboden. In 2021 wordt deze schenking gerealiseerd.

JONGEREN
Algemeen
In de Jongeren-commissie hebben zitting Aileen de Witte (vz), Willem te Slaa (afgevaardigde
vanuit het bestuur), Guido Leguit, Malou Koster, Fleur Siedenburg en Nanine van
Smoorenburg (afgetreden in november).
Vlot met techniek als jongeren zijn, wist de commissie jongeren al snel over te schakelen op
digitaal vergaderen. Helaas was juist dat waarvoor de commissie in het leven is geroepen niet
mogelijk. De bijzondere activiteiten voor Jongeren die naast het lezingenprogramma bestaan,
zoals een excursie of borrel op bijzondere plek, konden door corona geen doorgang vinden.
Wél wisten drie nieuwe enthousiastelingen de weg naar de commissie te vinden! Fleur
Siedenburg, Guido Leguit en Malou Koster hebben zich bij de commissie aangesloten. De
commissie hoopt zo snel mogelijk weer fysiek met andere jonge leden samen te kunnen
komen. De eerste activiteiten zitten in de pijplijn.
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Fleur Siedenburg

Guido Leguit

Malou Koster

In memoriam Peter Jansen (1939-2020)
Lid van de commissie Burgerbewapening en Schutterij, KOG lid vanaf
1980
Omdat de enige catalogi van de verzameling nog steeds alleen bestonden uit enkele boeken van
de hand van Majoor Jochems en zijn opvolgers, namen Peter en ik de taak op ons om de
verzameling te inventariseren en om uit te zoeken wat er wel en niet was, met als doel om de
verzameling voor de buitenwereld te ontsluiten. Deze klus heeft vele jaren geduurd en
betekende dat wij bijna wekelijks de trappen van de Franekertoren moesten beklimmen.
De verzameling bestaat uit prenten en tekeningen, boeken, pamfletten en penningen. Hiervan
was net voor onze komst de verzameling bestaande uit ruim 1200 prenten en tekeningen
vakkundig op zuurvrij karton bevestigd en in 48 dozen opgeslagen. Wij begonnen daarom met
de prenten en tekeningen.
De taakverdeling was duidelijk. Peter, pakte elke prent uit de doos, bekeek hem aandachtig,
keek vervolgens in de Jochems-catalogus wat erover verteld werd en gaf mij aan wat er op de
laptop in het spreadsheet genoteerd moest worden. Dit proces kon snel gaan, maar als Peter
zijn aandacht voor het onderwerp gewekt was, kon dit langer duren en kreeg ik regelmatig een
klein privé college.
Omdat het een verzameling betrof, was de zolder van de Franekertoren voorzien van
klimaatbeheersing en werd de ruimte behoorlijk koel gehouden. Vrij regelmatig daalden wij dan
ook de trappen af om even warm te worden. Deze kou was ook de aanleiding dat Peter mij
regelmatig voor de lunch bij hem thuis uitnodigde. Dit waren heel gezellige lunches samen met
Peter en zijn vrouw.
Omdat de zolder van de Franekertoren elektronisch beveiligd was, moesten wij ons bij
binnenkomst altijd telefonisch bij de beveiliging van het museum melden. Wij raakten hierdoor
bij de beveiliging bekend als de heren “ Jansen en Jansen” zoals wij later hebben gehoord.
Na de prenten waren de boeken aan de beurt. En daaraan heb ik een lesje “hoe pak je een
boek uit een boekenkast” overgehouden. Peter was daar, terecht, heel streng op.
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Peter Jansen aan het werk met de verzameling
Burgerbewapening en Schutterij, 2003.

De tijd vloog en we hadden het grootste deel van het inventariseren achter de rug toen het
ineens 2003 was en het museum dicht ging. De verzameling moest door verhuizers ingepakt en
naar het depot in Lelystad worden gebracht. Om te zorgen dat alles over een paar!!!! jaar weer
netjes terecht zou komen, heeft Peter er alles aan gedaan om de collectie zo goed mogelijk voor
te bereiden op dit inpakken.
Een klein deel van de verzameling, namelijk de pamfletten bleef voor ons nog bereikbaar in het
Stadsarchief van Amsterdam, toen nog aan de Amsteldijk. Daar heerste echter een streng
regime. Zelf de dozen ophalen was er niet meer bij, keurig aanvragen en in de studiezaal
werken was de regel.
Omdat de door Majoor Jochems gebruikte etiketjes door de jaren heen van veel documenten
waren afgevallen was het de gewoonte van Peter om het noodzakelijke catalogus nummer op
het eerste blanke blad van het betreffende document, klein en met potlood te vermelden. Dit
tot grote verbazing van het toezichthoudend personeel die daar Peter een behoorlijke
reprimande voor gaven. Na enig gepraat werd de noodzaak begrepen, maar om te voorkomen
dat andere bezoekers ook in documenten zouden gaan schrijven, werden wij apart gezet.
Eindelijk was het zover. In 2013 kon de verzameling terugkomen. Wij snel naar Lelystad om te
kijken hoe de verzameling erbij stond. De boeken waren ondanks de instructies van Peter
behoorlijk door elkaar geraakt, maar gelukkig nog wel allemaal aanwezig wat uit een check met
behulp van onze digitale inventarislijsten snel verliep.
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Toen de verzameling weer veilig terug was in het Rijksmuseum en Peter tevreden was met de
opslag, waren er nog enige dozen over met ‘hopeloze’ stukken. Peter heeft nog veel tijd gestoken
in het inventariseren hiervan waarbij hij nog enige interessante correspondentie uit 1921 vond
tussen Koningin Wilhelmina en het toenmalige bestuur van de Historische Verzameling der
Schutterij.
Op zaterdag 16 november 2019 organiseerde de Schutterijcommissie een kunstbeschouwing in
het Rijksmuseum, waar veel moois werd gepresenteerd. Uiteraard was Peter van de partij. Dat
was ook de laatste keer dat wij elkaar ontmoet hebben, helaas.
Ik heb Peter leren kennen als iemand met veel gevoel voor humor en heel fijn om mee samen
te werken en als niet historicus heb ik veel van hem geleerd.
Als het KOG, net als heel lang geleden, nog erepenningen uitgaf, zou Peter er zeker een
verdiend hebben.
Rob Joghems, oud lid schutterijcommissie.
Met dank aan Eveline Sint Nicolaas, Miekie Donner en Carina Greven.

HOOGLERAAR
KOG-hoogleraar
In 2016 is dr. W.H.M. Hupperetz benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel
Nederlandse Cultuurgeschiedenis in het bijzonder de studie der voorwerpen, vanwege het
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap bij de faculteit der Geesteswetenschappen der Vrije
Universiteit.
Prof. dr. Wim Hupperetz.
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Jaarverslag 2020
Samengesteld door prof. dr. W. Hupperetz
Activiteiten Buitengewoon hoogleraar Nederlandse cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de
studie der voorwerpen, aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, namens het Koninklijk
Oudheidkundig Genootschap
Jaarverslag academisch jaar 2020
Activiteiten Buitengewoon hoogleraar Nederlandse cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de
studie der voorwerpen , aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, namens het Koninklijk
Oudheidkundig Genootschap.
Per 1 februari 2016 benoeming van de hoogleraar door het College van Bestuur van de Vrije
Universiteit van Amsterdam voor de periode van 5 jaar voor 0,2 fte.
Promotie trajecten als supervisor:
- Kalle-den Oudsten, PhD verdediging aan UvA was op 19 juni 2020: 'A Chance for Change?
New Media and Visitor Meanings in the Transforming Museum', supervised by Prof. R. Boast,
Prof. W. Hupperetz, and Dr M. Hoijtink.
- Seyyed Hadi Hashemi MA, PhD verdediging gepland 26 februari 2021 aan UvA Modeling
Users Interacting with Smart Devices (supervised by Prof. W. Hupperetz and Dr. J. Kamps)
- L.R. (Lindsay) Morehouse MPhil (PhD verdediging aan UvA voorzien in 2021) Making and
Faking Egypt: Re(contextualizing) Late Antique Egyptian Artefacts in Museum Collections
(supervised by Prof. J. Symonds, Prof. W. Hupperetz and dr. H. Ronnes)
- Drs. Eric Wetzels (verdediging voorzien in 2023) In search of stratification, ambiguity and
dynamics: the Maastricht municipal heritage collections in Euregional perspective, their
meaning for science and society. (supervised by Prof. W. Hupperetz and Prof. A.J. Bijsterveld,
University of Tilburg)
Eric Wetzels is formeel nog niet gestart als buitenpromovendus. Hij richt zich op de culturele
biografie van Maastricht.
overleed op 5 maart 2020 en kan derhalve haar onderzoek op de museale representatie van
meervoudige identiteit niet afronden. Ik ben bezig om haar nagelaten geschriften te bewerken.
Studenten:
Bachelor paper begeleiding van Astrid Koersvelt, Nica de Korte, Martijn Smeekes.
Colleges aan de Vrije Universiteit
30 maart t/m 17 mei 2020: De Amsterdamse elite: zeden en gewoonten
Door de lockdown is de gehele cursus online gegeven aan vier studenten die zich hadden
ingeschreven. De lezingen en gastcolleges zijn opgenomen en dus beschikbaar voor verder
onderwijs in de volgende cursus.
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