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VERSLAG VAN
HET BESTUUR
Uitgebracht in de 164ste jaarvergadering op
28 maart 2022 door prof. dr. Jan Teeuwisse
De leden

We staan stil bij het overlijden van onze leden:

De heer L. Bierenbroodspot
De heer D.W.Bilderbeek
De heer O.W. Boers
De heer H. Hagenbeek
Mevrouw A.G.J.M. Heimeriks
De heer B. Hulst
De heer Ir. W. Kuyper
De heer dr. J. Overbeke
De heer H.J.W. Plusquin
Mevrouw H.A. Schade van
Westrum-Backer
Wij danken hen voor hun vaak langdurige lidmaatschappen en herdenken hen. Op pagina 49 staat
een in memoriam van de heer O.W. Boers die
jarenlang lid was van de Commissie Gevelstenen en
Bouwfragmenten.
Het ledenaantal eind 2021 is 743 waaronder 24 leden
voor het leven. Het aantal jongere leden onder de 30
jaar bedraagt 20.

KOG Jaarverslag 2021

3

COVID-19 PANDEMIE
2021 stond net als 2020 grotendeels in het teken
van de wereldwijde Covid-19 pandemie en de
landelijk geldende maatregelen. De culturele
sector ondervond grote gevolgen. Thuiswerken
was gedurende lange tijd weer de norm.
Het jaar 2021 was ook het jaar van het
aftreden na acht jaar voorzitterschap
van mr. Chris van Eeghen en het
aantreden van de nieuwe voorzitter,
prof. dr. Jan Teeuwisse. Tijdens een
feestelijke - ook online - Algemene
Ledenvergadering werd Van Eeghen
door verschillende KOG-leden toegesproken en Teeuwisse verwelkomd.
Op 1 december 2021 werd
dr. Hans Piena benoemd tot
Chris van Eeghen (l), afgetreden voorzitter in 2021 en
bijzonder hoogleraar Nederlandse
aangetreden voorzitter Jan Teeuwisse.
Cultuurgeschiedenis, en in het
bijzonder de studie der voorwerpen,
aan de faculteit der Geesteswetenschappen van
Ook voor het KOG had dit grote consequenties:
de Vrije Universiteit Amsterdam. Piena vervult het
alle activiteiten en werkzaamheden op het
bijzonder hoogleraarschap naast zijn functie als
KOG-kantoor en in de depots werden gereguleerd
conservator Werken bij het Nederlands Openlucht
op basis van de actuele regels van het Rijksinstituut
Museum. Hij volgt prof. dr. Wim Hupperetz op.
voor Gezondheid en Milieu (RIVM) en die van het
Rijksmuseum. Van de acht lezingen konden er
In 2020 diende het KOG bij Metamorfoze een
twee doorgang vinden in het auditorium van het
projectaanvraag in voor het conserveren en digitaliRijksmuseum, de overige waren online. Alle lezingen
seren van omvangrijke papieren deelverzamelingen.
werden online geplaatst op het KOG-YouTube
In 2021 volgde de definitieve honorering van het
kanaal en zijn terug te zien via de website van
project en zijn er verschillende werkzaamheden van
het KOG. Een speciaal woord van dank is er voor
start gegaan. Speciaal genoemd moet worden de
Jurriaan Langelaar, junior eventmanager in het
enorme inzet van vele KOG-leden bij de voorbeRijksmuseum die het KOG bij alle evenementen
reidingen in de zogeheten Picknickruimte in het
bijstond. De kunstbeschouwingen werden helaas
Rijksmuseum.
ook geannuleerd. Wel was er in de zomer - met
inachtneming van de nodige maatregelen - een goed
Het KOG-jaarverslag toont aan dat er, ondanks
bezochte excursie naar een tentoonstelling met
de beperkende maatregelen, met veel plezier van
veel bruiklenen van het KOG in het Stadsarchief
allerlei ondernomen is in een goede samenwerking
Amsterdam en een rondleiding in verschillende
met de medewerkers van het Rijksmuseum en
groepen langs de beeldententoonstelling in de tuin
andere partners.
van het Rijksmuseum.
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VERGADERINGEN /
LEZINGEN IN 2021
18 januari

Wim Hoeben, ‘Collectie Centrum
Nederland (CCNL)’, online.
De collectie van het KOG verhuisde
mee naar het CCNL: schilderijen,
munten en penningen, waaiers,
voorwerpen van kunstnijverheid,
textilia, gevelstenen en de
bouwfragmenten kregen een
nieuw onderkomen. Een groot
deel van de KOG-verzamelingen
blijft bewaard in de depots van het
Rijksmuseum in Amsterdam zoals de
Atlas Amsterdam, de Atlas Zeden
en Gewoonten, de Architectuur-en
ontwerptekeningen, de collectie
Burgerbewapening en Schutterij,
de Charters en de Zegels en de
Bibliotheekcollectie.

1 maart

Caro Verbeek, ‘Ruiken aan de
tijd - geur in kunst’, online.

KOG Jaarverslag 2021
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VERGADERINGEN / LEZINGEN IN 2021

12 april

Algemene Leden Vergadering,
online.
Het Jaarverslag, door Chris van
Eeghen, en de Jaarrekening, door
Hella Binnendijk, over 2020 werden
gepresenteerd. Robert Specken,
voorzitter van de commissie Nazien
der Boeken verleende vervolgens de
goedkeuring.
Ceremoniemeester Willem te
Slaa leidde daarna het feestelijke
programma. Na acht jaar nam Chris
van Eeghen afscheid als voorzitter
en werd de kandidaat-voorzitter Jan
Teeuwisse benoemd. Taco Dibbits,
directeur Rijksmuseum en voorzitter
Raad van Advies van het KOG, en
Leonoor van Oosterzee, namens
alle commissies en in het bijzonder
de Atlas Amsterdam, spraken Van
Eeghen toe. Naast mooie en lovende
woorden kreeg hij een porseleinen
tulpenvaas van het Rijksmuseum
en van het KOG een sieraad
‘Wintersneeuw’ vervaardigd door
Beppe Kessler. Van Eeghen toonde na
afsluiting van de vergadering door de
kersverse voorzitter Jan Teeuwisse
een presentatie van zijn voorgenomen
schenking Naoorlogse kunst van
werken op papier.

Meinbert Gozewijn van Soest, portret Chris van
Eeghen jr., 30 x 40 cm, potlood, kleurpotlood,
gehoogd met wit en mat gevernist, paneel van
berkenmultiplex, ‘naar het leven getekend’,
2021. Het portret is aan het KOG aangeboden
door een lid dat anoniem wil blijven, op 12 april,
als huldeblijk aan Chris van Eeghen.

KOG Jaarverslag 2021
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VERGADERINGEN / LEZINGEN IN 2021

17 mei

Eveline Holsappel en
Anne-Marie Segeren
‘Haute Bordure.
400 jaar borduurwerk
in de Nederlandse
mode’, online. De lezing
werd gehouden naar
aanleiding van een
bruikleen van het KOG
aan de tentoonstelling
in het Fries Museum in
Leeuwarden.

7 juli

Valika Smeulders, ‘Tentoonstelling
Slavernij in het Rijksmuseum’,
vanuit het auditorium in het
Rijksmuseum met een online
livestream.

KOG Jaarverslag 2021
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VERGADERINGEN / LEZINGEN IN 2021

4 oktober

Dick van Broekhuizen, ‘Ontstellend
weerzinwekkend maar wonderbaarlijk intens.
Enige perspectieven op Emmanuel
Fremiets gorillabeelden (18591888)’, vanuit het auditorium in
het Rijksmuseum met een online
livestream.

15 november

Giovanni Paolo Di Stefano,
‘Musical Instruments on Parade.
An overview from the 16th to the
19th centuries’, vanuit het auditorium
in het Rijksmuseum met een online
livestream. Aanleiding waren de
bruiklenen van het KOG aan de
tentoonstelling ‘Muziekparade’ in het
Rijksmuseum.

20 december

online, Eefje van
der Weijden, ‘Heinz
Keijser (1911-1988).
Amsterdamse
verzamelaar van
rammelaars’.

KOG Jaarverslag 2021

8

ACTIVITEITEN
VOOR DE LEDEN
9 juli

introductie en rondleiding
door Freek Heijbroek op de
tentoonstelling ‘Breitner, Israels en
tijdgenoten.
Amsterdam in aquarel en pastel’ met
speciale aandacht voor de vele bruiklenen van het KOG in het Stadsarchief
Amsterdam.

KOG-leden in
café De Bazel
na afloop van
de introductie
en rondleiding
door de
tentoonstelling
‘Breitner, Israels
en tijdgenoten.
Amsterdam
in aquarel en
pastel’, 9 juli.

KOG Jaarverslag 2021
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ACTIVITEITEN VOOR DE LEDEN

10 september

Ludo van Halem geeft een
rondleiding aan de KOG-leden over
de tentoonstelling ‘Ellsworth Kelly
in de Rijksmuseumtuinen’.

29 september

Petrus Christus, Portret van
een jonge vrouw, c. 1470,
Gemäldegalerie der Staatlichen
Museen zu Berlin.
De KOG-leden werden uitgenodigd
op 29 september voor de preview van
de tentoonstelling ‘Vergeet me niet.
Portretten van Dürer tot Sofonisba’,
Rijksmuseum Amsterdam.

KOG Jaarverslag 2021
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TENTOONSTELLING HOOGTEPUNTEN:

ATLAS AMSTERDAM
EN ATLAS ZEDEN EN
GEWOONTEN IN HET
RIJKSMUSEUM
Van 19 november 2020 tot en met
14 november 2021 presenteerde het
KOG werken op papier uit de Atlas
Amsterdam en de Atlas Zeden en
Gewoonten. De tentoonstelling was
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 coördinator en medesamensteller van deze tentoonstelling.
Voor meer informatie zie het
KOG-Jaarverslag 2020 en de website
van het KOG. De 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.
Museumkijker, Het Museumtijdschrift,
De Boekenwereld en Ons Amsterdam
besteedden aandacht aan de
tentoonstelling.
Commissieleden van de Atlas
Amsterdam en de Atlas Zeden en
Gewoonten maakten in januari
- tijdens de lockdown - een videopresentatie over de tentoonstelling.
Per kabinet vertelden zij over de
keuzes van de kunstwerken en gaven
een boeiende toelichting. De video is
terug te zien via de KOG-website.

KOG Jaarverslag 2021

11 januari
Video-opname in de kabinetten-tentoonstelling met
commissieleden van de Atlas Amsterdam en de Atlas Zeden
en Gewoonten in het Rijksmuseum.

Tijdens de sluiting van het Rijksmuseum als gevolg van de
corona-maatregelen zijn de kunstwerken van het KOG in de
kabinetten afgedekt met tyvek om schadelijke lichtval te
beperken, januari.
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‘KOG-METAMORFOZE PROJECTAANVRAAG ARCHIEVEN EN COLLECTIES’:

CONSERVERING EN
DIGITALISERING ZES
PAPIEREN COLLECTIES
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.

1.
2.
3.
4.

Het Bestuur van het KOG is zeer verheugd
met de toegekende honorering van de
KOG-Projectaanvraag Archieven en Collecties.
Op 17 december 2020 kreeg het KOG een bedrag
van € 345.000,- exclusief BTW voor de conservering
en digitalisering van zes papieren collecties:

KOG Jaarverslag 2021

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

Projectplan en startgesprek

De voorbereidingen voor het KOG-Metamorfoze
project zijn gestart in 2019. In 2020 diende het KOG
de Projectaanvraag in en in 2021 zijn het Projectplan
en de noodzakelijke inventarisaties voltooid. Het
conserveren en digitaliseren zal in verschillende
tranches tot eind 2023 voortduren.

Het ingediende Projectplan werd op 10 september
2021 gepresenteerd in de Teekenschool van het
Rijksmuseum in aanwezigheid van alle betrokken
partijen. Het bijzondere karakter van het project met
de gevarieerde deelcollecties van het KOG werd door
allen benoemd. Ook de verschillende locaties waar de
werkzaamheden, met corona beperkende maatregelen, worden uitgevoerd, kreeg veel aandacht.

10 september: presentatie Projectplan KOG Archieven en Collecties met alle betrokken partners: medewerkers van Picturae,
Rijksmuseum, Bureau Metamorfoze, De Melker & Partners en het KOG, Rijksmuseum, Teekenschool.

Alexandra Daniels (l) en Anne-Marie
Jeunink bij het Startgesprek Metamorfoze,
Rijksmuseum, Teekenschool.

KOG Jaarverslag 2021
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PARTNERS KOG-METAMORFOZE-PROJECT
Koninklijk
Oudheidkundig
Genootschap
als de aanvrager van
de projectsubsidie en
vertegenwoordigd
door Judith van Gent
en Carina Greven. Het
KOG vervult binnen het
project verschillende
rollen.

Judith van Gent (l) en Carina
Greven bij het Startgesprek
Metamorfoze, Rijksmuseum
Teekenschool.

Rijksmuseum (RM)

de Melker & Partners BV (dMP)

vertegenwoordigd door Manon van der Mullen en
Anna van Lingen. Het Rijksmuseum stelt haar depots
en expertise ter beschikking aan het KOG en treedt
binnen het project op als expert beheer, behoud en
beschikbaarstelling van archieven. Het RM vervult
tegelijkertijd ook de rol van adviseur voor conserverings- en digitaliseringsvraagstukken.

vertegenwoordigd door Anne-Marie Jeunink en
Mariëlle Callenbach. dMP is opdrachtnemer van het
KOG en vervult binnen het project uiteenlopende
rollen. dMP is projectleider en heeft de verantwoordelijkheid het project binnen het vastgestelde
tijdsbestek en de beschikbare middelen succesvol
te realiseren. De uitvoering ligt voor een groot
deel eveneens bij dMP, die een ervaren team van
medewerkers op het gebied van conservering
beschikbaar stelt. dMP werkt samen met Anne
Roos - Restauratieatelier. Zij voert restauratie-en
conserveringswerkzaamheden uit aan de charters
en het gerolde materiaal.

Bureau Metamorfoze (MM)
vertegenwoordigd door Alexandra Daniels (coördinator), Marit Kloostra, Kirsten van Engelenburg
en Elly Pouwels (conserveringsadviseur). MM is de
subsidieverstrekker van het conserveringsproject en
heeft de leiding van het subsidieproces. De coördinator Archieven en Collecties van Metamorfoze
(Alexandra Daniels) vervult gedurende het project
ook de rol van adviseur over conserverings- en
digitaliseringsvraagstukken.

Picturae BV
vertegenwoordigd door Martijn Roelofs en Frank
Pera. Picturae B.V. is opdrachtnemer van het KOG
en voert onder aansturing van dMP, daarbij geadviseerd en begeleid door RM, het digitaliseren van de
zes deelcollecties uit.
Het offertetraject voor de digitaliseerder vond
plaats in nauwe samenspraak en afstemming met
het Rijksmuseum.

KOG Jaarverslag 2021
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AANVALSPLAN OBJECTNUMMERING VOOR HET
KOG-METAMORFOZE-PROJECT

KOG-(commissie)
leden werken
aan de deelcollecties voor
Metamorfoze in
de Picknickruimte,
Rijksmuseum, juni.

(L) Mariëlle Callenbach toont collectiestukken van het KOG aan Manon van der
Mullen en Jan Teeuwisse, Picknickruimte,
juni. (R) Inventariseren en gereed maken
van de collecties voor Metamorfoze
door Mariëlle Callenbach en Leonoor van
Oosterzee, depot Rijksmuseum.

KOG Jaarverslag 2021

Het doel van het ‘Aanvalsplan
Objectnummering KOG’ was in korte
tijd met KOG-commissieleden en leden
de papieren collecties te voorzien van
een volledig objectnummer. Voor het
KOG-Metamorfoze-project Archieven
en Collecties is het noodzakelijk dat
voorafgaand aan de digitalisering alle
objecten genummerd en beschreven
staan in een Excel lijst. Behalve het
objectnummer bevat deze lijst ook
enkele andere velden zoals portefeuillenummer, trefwoord, onregelmatigheden en opmerkingen. De
werkzaamheden – opgezet door Carina
Greven en Judith van Gent en begeleid
door Sterre Berentzen, Mariëlle
Callenbach en Leonoor van Oosterzee,
vonden plaats in de Picknickruimte die
voor dit doel beschikbaar was gesteld
door het Rijksmuseum.
Als leidraad voor de objectnummering
is – in overleg met de commissies,
Manon van der Mullen en Sanne van
der Maarel van het Rijksmuseum –
gebruik gemaakt van de Handleiding
Objectnummering van het
Rijksmuseum. Iedere ochtend om 9:00
uur werd een dagelijkse toelichting
gegeven op de werkzaamheden en
wijze van objectnummering gedurende
ca. 15 werkdagen met een bezetting
van ca. 6 medewerkers.
Wisselende teams van
KOG-commissieleden en leden
werkten geïnspireerd, enthousiast en
serieus mee aan het gereed maken van
de deelcollecties voor Metamorfoze.
De deelnemers waren: Miekie Donner,
Eva Schimmelpenninck, Lotje Ariëns
Kappers, Frans Klein, Angeniet Boeve,
Janine Grünfeld, Helen Schretlen,
Daniel Horst, Pieter Vlaardingerbroek,
David Mulder, Sterre Berentzen,
Maaike Dirkx, Loutje den Tex,
Christiaan van Beek, Bert Gerlagh,
Tine Muller en Geert-Jan Koot.
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HISTORISCHE VERZAMELING DER SCHUTTERIJ TIJDELIJK
OVERGEBRACHT NAAR HET REGIONAAL ARCHIEF ALKMAAR.
Op 9 maart 2021 is de Historische
verzameling der Burgerbewapening
en Schutterij (ca. 1650-1930)
overgebracht van de depots in het
Rijksmuseum naar het Regionaal
Archief in Alkmaar. Deze deelcollectie
wordt voor het Metamorfoze project
in Alkmaar bewerkt, geconserveerd
en gereed gemaakt voor digitalisering
in daarvoor geschikte ruimtes. De
werkzaamheden worden uitgevoerd
door Sterre Berentzen en Lisa Cavero
Cueno, beiden werkzaam bij dMP.
(L)Voorbereidende werkzaamheden in het KOG-depot in het Rijksmuseum door
Lisa Cavero Cueno voor Metamorfoze. (R) Judith van Gent met archiefdozen
van de Historische verzameling der Schutterij, tijdelijk overgebracht naar het
Regionaal Archief Alkmaar, maart.

Ontvangst door Paul Post,
directeur Regionaal Archief
Alkmaar. V.l.n.r.: Carina
Greven, Paul Post, Lisa
Cavero Cuenca en Judith van
Gent, 29 maart.

Archiefstuk Historische
verzameling der
Schutterij, 1825.

KOG Jaarverslag 2021
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Registratie: een nieuw traject

Voorbereidende werkzaamheden voor Metamorfoze door

Na conservering en digitalisering met
subsidie van Metamorfoze, volgt
een nieuw traject: de registratie
van KOG-objecten. Registratie is
noodzakelijk om de zes papieren
deelcollecties online te publiceren
op de website van het KOG en het
Rijksmuseum. Hiervoor sluit het
KOG graag aan bij de ervaring die
is opgedaan bij het Prentenkabinet
Online Project: conservering,
digitalisering en registratie van de
collectie werken op papier van het
Rijksmuseum.

Manon van der Mullen, depot KOG, Rijksmuseum.

Fondswerving in aanvulling op
Metamorfoze

Transport van de KOG-proefbatch voor het digitaliseren bij
Picturae, door Imming Logistics met medewerking van het
Rijksmuseum, 30 november. In de proefbatch bevindt zich een
representatieve steekproef van de deelverzamelingen.

Het bestuur is volop bezig met
het werven van fondsen voor de
registratie van de KOG-objecten
in aanvulling op de Metamorfozesubsidie (€ 345.000,- exclusief BTW).
Het doel is duidelijk: online publicatie
van de omvangrijke en nu grotendeels
verborgen papieren schatten op
de website van het KOG en het
Rijksmuseum. Voor de registratie is
een projectbegroting opgesteld van
€ 296.400,-. Met wisselend succes
zijn hiervoor fondsen benaderd.
Enkele fondsen hebben een bijdrage
toegezegd. Het bestuur continueert
de fondsaanvragen voor de ontbrekende gelden.

Voorbereidende werkzaamheden aan
de charters door Mariëlle Callenbach,
december, Rijksmuseum.

KOG Jaarverslag 2021
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BESTUUR
Het bestuur bestond in 2021 uit:

Chris P. van Eeghen

Yuri van der Linden

Jan Teeuwisse

Judith van Gent

voorzitter, afgetreden 12 april

bestuurslid collecties

benoemd 12 april

Marijn Schapelhouman

Angeniet Boeve

secretaris

Willem te Slaa

bestuurslid Jongeren

Hella Binnendijk

penningmeester

Carina Greven is de coördinatoradministrateur.

(foto hierboven) Laatste KOG-bestuursvergadering van de voorzitter Chris van Eeghen op 15 maart. Aan het einde van de onlinevergadering sprak Yuri van der Linden Chris toe en bedankte hem voor de enorme inzet waarmee hij de afgelopen acht jaar het KOG
heeft gediend. Chris bedankte iedereen voor de plezierige samenwerking en hoopt dat zijn opvolger ook acht jaar zal aanblijven.

Het bestuur vergaderde achtmaal op een maandagmiddag van 16:00 tot 18:00 uur. Deze bestuursvergaderingen vinden plaats in een van de ateliers in de
Teekenschool van het Rijksmuseum en online.

KOG Jaarverslag 2021

•
•
•
•
•
•
•
•

1 februari (online)
15 maart (online)
6 april (online)
19 april
14 juni
20 september
15 november
13 december (online)
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Op 9 november was er een
afscheidsdiner voor Chris van
Eeghen georganiseerd in De Ceuvel
in Amsterdam. Bij deze bijeenkomst
waren ook uitgenodigd Jacques
Bartels, Geert-Jan Koot, Gijs van der
Ham en Wim Hupperetz die bij het
KOG zijn afgetreden.

Chris van Eeghen (l) en Jan Teeuwisse, De Ceuvel, Amsterdam,
9 november.

De Ceuvel, 9 november, Hella Binnendijk (l), Judith van Gent en
Geert-Jan Koot.

De Ceuvel, 9 november,
Carina Greven (l),
Chris van Eeghen, Jan
Teeuwisse, Angeniet
Boeve, Jacques
Bartels, Famke van
Eeghen-Hajonides van
der Meulen, Charlotte
van Rappard, Wim
Hupperetz, Hans Piena en
Yuri van der Linden.

KOG Jaarverslag 2021
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15 januari: de nieuwjaarsbijeenkomst voor de commissieleden, bestuur en genodigden vond dit jaar ook weer online plaats.

Onderzoek en beoogde publicatie het KOG tijdens de
Tweede Wereldoorlog
Willem van Bennekom heeft onder meer de geschiedenis van het Genootschap Amstelodamum tijdens
de Tweede Wereldoorlog onderzocht resulterend
in de publicatie ‘Voorzichtig manoeuvreren’. De
bezettingsgeschiedenis van het Genootschap
Amstelodamum 1940-1945.

Jan Teeuwisse heeft Willem van Bennekom gevraagd
om een vergelijkbaar onderzoek met publicatie
voor het KOG op te zetten. Van Bennekom heeft
ingestemd en aangeboden dit onderzoek uit te
voeren. De werkzaamheden hebben kort voor het
einde van het jaar een aanvang genomen. Er wordt
een redactiecommissie benoemd.

Evacuatie Rijksmuseum
Amsterdam, 1939 (Historisch
Archief Rijksmuseum,
RMA-SSA-F05151-1).
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KOG-JONGEREN
Er zijn 20 leden onder de 30 jaar. In de
Jongeren-commissie hebben zitting:

Willem te Slaa

(bestuurslid namens de Jongeren)

Aileen de Witte

Fleur Siedenburg

Guido Leguit

Malou Koster

voorzitter

De verjonging van het ledenbestand heeft de
aandacht van de Jongeren-commissie en het
bestuur.
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Door corona zijn er vanuit de Jongerencommissie geen activiteiten geweest. Zodra
de maatregelen versoepelen staan er weer
activiteiten op de rol.
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RAAD VAN ADVIES
Leden van de Raad van Advies zijn Taco
Dibbits, algemeen directeur Rijksmuseum,
Irene Asscher-Vonk, voorzitter van het bestuur
van de Museumvereniging en Chris Stolwijk,
directeur Stichting RKD - Nederlands Instituut
voor Kunstgeschiedenis.

Taco Dibbits

algemeen directeur
Rijksmuseum

Irene Asscher-Vonk

voorzitter van het
bestuur van de
Museumvereniging

De KOG-Raad van Advies vergadering was op 8
november in het kantoor van Taco Dibbits in het
Rijksmuseum. Voor het KOG waren aanwezig Jan
Teeuwisse, Angeniet Boeve en Carina Greven.
Vanwege het KOG-Metamorfoze -project vergaderden mee Judith van Gent en Hella Binnendijk.
De Raad van Advies geeft niet alleen adviezen
maar waarborgt ook dat de collectie van het KOG
bijeenblijft en niet kan worden vervreemd.
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Chris Stolwijk

directeur Stichting RKD
- Nederlands Instituut
voor Kunstgeschiedenis

Het was de laatste KOG-Raad van Advies vergadering voor Irene Asscher-Vonk na twee termijnen.
Per 1 januari 2022 eindigt haar voorzitterschap bij de
Museumvereniging en de Stichting Museumkaart.
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SAMENWERKING
MET DE VERENIGING
REMBRANDT
Het KOG-Vereniging Rembrandt Fonds is
het fonds van de KOG-Vereniging Rembrandt
Cirkel (huidige aantal leden: 17). Leden van deze
cirkel zijn dankzij hun bijdrage aan het fonds
zowel lid van het KOG als van de Vereniging
Rembrandt. Meer informatie vindt u op de
website van het KOG onder het kopje Doneren.
8 juli: bezoek aan
Het Scheepvaartmuseum,
Amsterdam.

Er waren in 2021 drie ontvangsten voor de
KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel:
Op 19 april kregen de leden via Zoom een digitale
tour langs de toen net geopende tentoonstelling
Ongekend. 10 jaar bijzondere aanwinsten en hun
verhalen. Maar liefst negen aanwinsten op de
tentoonstelling zijn tot stand gekomen met steun
van de Vereniging Rembrandt, die tevens partner
was van de tentoonstelling.
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Op 8 juli was er een ontvangst in Het
Scheepvaartmuseum rondom de spectaculaire
aankoop (met steun van de Vereniging Rembrandt)
van twee 17de-eeuwse monumentale wandtapijten
van de Slag bij Solebay, gemaakt naar ontwerp van
Willem van de Velde de Oude. De KOG-Vereniging
Rembrandt Cirkel kreeg een exclusieve voorbezichtiging van deze kunstwerken die werden toegelicht
door een conservator.
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Op 24 oktober was de KOG-Vereniging Rembrandt
Cirkel te gast in het Amsterdams Stadsarchief.
Na de borrel lichtte conservator Jan de Klerk in de
studiezaal de Collectie Van der Heyden toe, een
collectie bestaande uit voornamelijk eigenhandig
werk van Jan van der Heyden. De Klerk: ‘Dankzij de
belangrijke steun van de Vereniging Rembrandt,
mede dankzij haar KOG-Vereniging Rembrandt
Fonds, kunnen het Stadsarchief Amsterdam en
het Amsterdam Museum het verhaal vertellen van
de veelzijdige Jan van der Heyden, wiens belang
voor Amsterdam nauwelijks te overtreffen is: het
is goed mogelijk dat grote delen van de historische
binnenstad hun voortbestaan aan Van der Heyden
te danken hebben.’ De avond werd afgesloten met
het jaardiner in de prachtige Koningszaal.

24 oktober:
ontvangst
Stadsarchief,
Amsterdam.

Jan van der Heyden, Dwarsdoorsnede van een brandend huis met spuitgasten, ca. 1690. Zwart krijt, pen in bruine inkt, grijs
gewassen, doorgegriffeld, 34 x 46,1 cm, Stadsarchief Amsterdam.
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SCHENKINGEN
AAN HET KOG
Renate Meijer schonk een collectie prenten
(190) van de Oosterkerk, de Oostelijke Eilanden
en de Plantage, bijeengebracht door haar broer
Willem de Araujo Meijer (overleden 2017).

Chris van Eeghen schonk vier menukaarten
vervaardigd door Henk Broer (1904-1986)
voor de Holland-Amerika Lijn, 1955. Commissie
Atlas Amsterdam. Afgebeeld is een van de
menukaarten.

Oosterkerk, ets, 26,3 x 24,9 cm, Atlas Amsterdam:
KOG-AA-8-5.

Chris van Eeghen schonk een tekening van
Lau Heidendael, ‘Gezicht op de Dopperkade’,
Amsterdam, Atlas Amsterdam.
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Chris van Eeghen schonk vier tekeningen van
de architect Henrik Wolterstorff, Commissie
Architectuur- en Ontwerptekeningen.

Chris van Eeghen schonk twee scheepsmenu kaarten in de vorm van vouwwaaiers,
blad van papier, montuur van hout: gedateerd
25 juni 1933 (KOG-WA-3-0063) en 25 juli 1936
(KOG-WA-3-0064).

Aanwinsten bibliotheek
Clé Lesger, Shopping spaces and the urban
landscape in early modern Amsterdam, 1550-1850
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020),
KOG 2021:1.

Ferd. J.A.M. Wierdels, Gebrek aan doorzicht of oog
voor noodzakelijkheid? : een vriendschappelijk woord
over Difficiles nugae, aan den oud-rector van den
I.S.S.A.: H. J. Koenen gericht, KOG 2021:7.

Kees Wijdooge, Zoektocht naar ‘de kleine meester’
N.M. Wijdoogen: Nicolaas Martinus Wijdoogen
(1824-1898) (Doetinchem: Kees Wijdooge, 2021),
KOG 2021:3.

Circulaire 1 November 1874 tot de vorming van een
waarborgfonds ter bevordering der stichting der
Vereeniging tot het bouwen van Arbeiderswoningen,
KOG 2021:8.

Amsterdam voorheen en thans. KOG 2021:5.

Waar de liberalen voor strijden, KOG 2021:9.

Corpsvergadering op Maandag 6 Mei 1907, des
avonds te 8 uur, in “Parkzicht”, Stadhouderskade
hoek Hobbemastraat : KOG 2021:6.
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AANKOPEN
VAN HET KOG
Aankoop 19 september, Veilinghuis Peerdeman
B.V., Utrecht, Kind met jojo, gewassen inkttekening, 25 x 19 cm., Commissie Atlas Zeden en
Gewoonten (KOG-ZG-1-34-86).

Acht aquarellen geschilderd in maart 2021 door
de Amsterdamse kunstenaar Maartje Jaquet.
De aquarellen zijn bestemd als illustratie bij een
artikel van Rudie Kagie voor het tijdschrift Argus,
jubileumnummer 100, verschenen in april 2021.
De tekeningen zijn 10 x 10 cm, gesigneerd en
gedateerd. Commissie Atlas Zeden en Gewoonten
(KOG-ZG-1-XVI-C-66-1 t/m KOG-ZG-1XVI-C-66-8, een schets KOG-ZG-1-XVI-C-66-9 en
een exemplaar van Argus KOG-ZG-1-XVI-C-66-10.
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BRUIKLENEN AAN
TENTOONSTELLINGEN

A. Objecten in
KOG-beheer

Willem Hekking jr., Paleis van Volksvlijt Amsterdam, exterieur van de zij- en

Het KOG verleende een omvangrijk
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 werden 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.

achtergevel, gezien van het Westeinde, pen in bruin, penseel in kleur over
potlood, c. 9,8 x 13,8 cm: Atlas Amsterdam.

De tentoonstelling werd vanwege
de Covid-19 pandemie diverse keren
uitgesteld en was korte tijd te zien
van 3 mei t/m 11 juli.

Vitrine waaronder KOG-bruiklenen op de tentoonstelling ‘Breitner, Israels
en tijdgenoten. Amsterdam in aquarel en pastel 1860-1925’, Stadsarchief
Amsterdam.
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B. Objecten in beheer
bij het Rijksmuseum
Het KOG verleende een bruikleen aan
het Mauritshuis in Den Haag voor de
tentoonstelling ‘Vervlogen - geuren
in kleuren’, van 11 februari t/m 29
augustus 2021. De volgende objecten
werden uitgeleend: BK-KOG-20-8-A
en BK-KOG-20-8-B: twee bruidshandschoenen van wasleer met losse
kappen van blauw/grijs satijn versierd
met borduurwerk in veelkleurige
zijde, zilverdraad, zoetwaterparels,
robijntjes en zilveren lovertjes,
anoniem, Noordelijke Nederlanden,
ca. 1600-1625. Uit de verzameling
Voorwerpen van Geschiedenis en
Kunst. De excursie met een lezing en
ontvangst in het Mauritshuis ging
vanwege de Covid-19 pandemie niet
door.

Bruidshandschoenen, Noordelijke Nederlanden,
ca. 1600-1625, BK-KOG-20-8-A en B.

Brieventas van dik papier bekleed met petitpoint borduurwerk, waarin het
monogram van admiraal Isaac Sweers, met gegraveerd zilveren slot, anoniem,
Nederland, ca. 1700-1715, BK-KOG-1222.

Maskeradekostuum,
anoniem, Nederland,
1740-1770 (BK-KOG-2611):
Verzameling Voorwerpen
van Geschiedenis en Kunst.
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Het KOG verleende een bruikleen
aan het Musée d’Arts de Nantes
aan de tentoonstelling ‘À la mode.
L’art de paraître au 18e siècle’ van 26
november 2021 t/m 6 maart 2022.
Uitgeleend werd een maskeradekostuum, bestaande uit wambuis en
kniebroek van zalmroze zijdedamast
met grote bloem-, vrucht- en bladmotieven naast rastervullingen, met
bijbehorende cape van lichtblauwe
ripszijde en accessoires, anoniem,
Nederland, 1740-1770: BK-KOG-2611:
uit de verzameling Voorwerpen van
Geschiedenis en Kunst.
Het KOG verleende een bruikleen
aan het Fries Museum in Leeuwarden
voor de tentoonstelling ‘Haute
Bordure. 400 jaar borduurwerk
in de Nederlandse mode’ van 13
februari t/m 18 juli. Uitgeleend werd
een brieventas uit de verzameling
Voorwerpen van Geschiedenis en
Kunst.
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Het KOG verleende bruiklenen aan
de tentoonstelling ‘Muziekparade’ in
het Rijksmuseum, Special Collections
van februari t/m 4 december.
Tentoongesteld waren de volgende
objecten:

(L) Dirk Sluyter (1790-1852), naar een tekening van Bartholomeus Johannes
van Hove (1790-1880), illustratie uit Jan Frederik Teupken, ‘Beschrijving
hoedanig de Koninklijke Nederlandsche troepen…, ’s-Gravenhage:
Amsterdam, 1823, ets en gravure met de hand gekleurd, (KOG S 522). (R)
Kleppenbugel, anoniem, Duitsland, 1830-1850, koper, BK-KOG-1041-A.
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•

Kleppenbugel van koper van een
anonieme maker uit Duitsland,
1830-1850, BK-KOG-1041-A:
Verzameling Voorwerpen van
Geschiedenis en Kunst.

•

Boek van Jan Frederik Teupken,
‘Beschrijving hoedanig de
Koninklijke Nederlandsche troepen
en alle in militaire betrekking
staande personen gekleed,
geëquipeerd en gewapend zijn :
de bepalingen daaromtrent; de
dimensien en verdere vereischten
van de kleeding- equipement- en
harnachement-stukken in het
algemeen; [...] : gevolgd van
51 platen met eene titelplaat,
voorstellende officieren en
manschappen van alle wapenen,
in hunne volle kleeding en
wapenrusting’, ’s-Gravenhage:
Amsterdam, Gebr. Van Cleef,
1823: KOG S 52: Verzameling
Burgerbewapening en Schutterij.

•

Boek, ‘Begraeffenisse van Syne
Hoogheyt Frederick Henrick ... /
Gheteeckent en uytghegheven
door Pieter Post, architect
ende schilder der ... Princen van
Orangien; en gesneden door Pieter
Nolpe’’, Amsterdam, Nikolaes
van ravesteyn, 1651: KOG OF 40:
Verzameling Bibliotheek.

•

Boek, ‘Lyk-staetsie van Zyne
Doorluchtigste Hoogheid den
Heere Willem Carel Hendrik Friso
... !V gehouden den IV. Februari
MDCCLII. Naeuwkeuriglyk
nagetekent door P. van Cuyck,
junior en in het kooper gebragt
door J. Punt’, ’s Gravenhage,
1755: KOG GF 60: Verzameling
Bibliotheek.
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Pieter Godfried Bertichen, De scheepstimmerwerf ‘St Jago’ op het Bickers
Eiland te Amsterdam, 1823, olieverf op doek op paneel: SK-C-1540.

Het KOG verleende een bruikleen
aan het Stedelijk Museum in Zutphen
aan de tentoonstelling ‘Hoge
luchten. Schatten uit het Rijks’. Deze
tentoonstelling is georganiseerd door
Stichting M6: een samenwerkingsverband van zes stadsmusea: Museum
Gouda, Markiezenhof in Bergen
op Zoom, Gemeentemuseum Het
Hannemahuis in Harlingen, Westfries
Museum in Hoorn, Stedelijk Museum
Zutphen en Limburgs Museum in
Venlo. Deze musea speuren in het
depot van het Rijksmuseum naar
verrassend werk van kunstenaars en
stellen reizende tentoonstellingen
samen. In de periode 2018-2025 gaat
het om vier thematentoonstellingen
die in de betreffende steden getoond
worden. De thematentoonstellingen
zijn: Lage Landen, Koele Wateren,
Hoge Luchten en Hete Vuren.
De bruiklenen van het KOG aan ‘Hoge
Luchten’ zijn:

Frans de Hulst, Gezicht op het Valkhof te Nijmegen, ca. 1645 - ca. 1650,

•

Pieter Godfried Bertichen, De
scheepstimmerwerf ‘St Jago’ op
het Bickers Eiland te Amsterdam,
1823, olieverf op doek op paneel,
40.8 x 51 cm: SK-C-1540.

•

Willem Pieter Hoevenaar, De
Slijpsteenmarkt te Amsterdam,
1835, olieverf op doek, 63 x 54,5
cm: SK-C-1541.

•

Frans de Hulst, Gezicht op het
Valkhof te Nijmegen, ca. 1645 ca. 1650, olieverf op paneel, 35,6 x
58,3 cm: SK-C-519.

•

Charles Rochussen, De Osjessluis
bij de Kalverstraat, 1855,
olieverf op paneel, 32 x 23,5 cm:
SK-C-1584.

olieverf op paneel, 35,6 x 58,3 cm: SK-C-519.

Charles Rochussen,
De Osjessluis bij de
Kalverstraat, 1855,
olieverf op paneel, 32 x
23,5 cm.: SK-C-1584.
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Willem Pieter Hoevenaar, De
Slijpsteenmarkt te Amsterdam,
1835, olieverf op doek, 63 x 54,5
cm: SK-C-1541.

C. Objecten in beheer bij
andere instellingen
dan het Rijksmuseum
Geen bruiklenen aan tentoonstellingen.

31

DE COMMISSIES EN
VERZAMELINGEN
De schenkingen en aankopen staan vermeld
op pag. 25 tot en met 27.

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.

Kennismakingsrondes met de KOG-commissies door Jan
Teeuwisse en Hella Binnendijk, afgebeeld is de bijenkomst met
de commissie Na-oorlogse kunst in de Teekenschool.

Jan Teeuwisse en Hella Binnendijk maakten in
verschillende rondes kennis met de commissies.
De ateliers in de Teekenschool in het Rijksmuseum
lenen zich goed voor de plezierige en inspirerende
bijeenkomsten.
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BIBLOTHEEK
Algemeen

De Bibliotheekcommissie nam afscheid
van Geert-Jan Koot als voorzitter vanwege
zijn pensionering bij het Rijksmuseum.
Alex Alsemgeest volgde hem op.
De commissie bestaat nu uit Alex Alsemgeest
(voorzitter), Ellen Grabowsky, Hugo Rijpma
en Stijn van Rossem.
Alex Alsemgeest, voorzitter
commissie Bibliotheek. Hij
studeerde geschiedenis aan
de Erasmus Universiteit
van Rotterdam en Book and
Digital Media Studies aan
de Universiteit Leiden, foto
Olga Rook.
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33

ATLAS VAN
AMSTERDAM
Algemeen

In de commissie hebben zitting Chris van
Eeghen (voorzitter), Robert-Jan te Rijdt,
Bert Gerlagh, Leonoor van Oosterzee,
David Mulder en Machteld van Voskuilen.

Omdat aan het begin van het jaar duidelijk was
dat de presentaties van de Atlas Amsterdam en de
Atlas Zeden en Gewoonten in de prentenkabinetjes
van het Rijksmuseum nog langere tijd niet te zien
zouden zijn, werden op 11 januari opnamen gemaakt
voor een virtuele rondleiding. De presentaties waren
geopend op 19 november 2020 en een maand later
gesloten vanwege de coronacrisis. De rondleiding
ging op 21 januari online op de website van het
KOG. Leonoor van Oosterzee en Bert Gerlagh
geven toelichting in de drie zaaltjes die door de
Atlas Amsterdam waren ingericht, te weten de
periode voor 1600, 1600-1650 en 1650-1700. Na
heropening van het Rijksmuseum op 5 juni waren de
presentaties nog in het echt te zien tot respectievelijk 25 augustus, 13 oktober en 16 november.
In 2020 en 2021 hebben David Mulder en Bert
Gerlagh gewerkt aan het voltooien van de catalogisering van een collectie prenten van de Oosterkerk,
de Oostelijke Eilanden en de Plantage, bijeengebracht door Willem de Araujo Meijer (overleden
2017) met het oog op eventuele verwerving door
het KOG. Op 17 september is deze omvangrijke
verzameling daadwerkelijk als schenking overgedragen en aansluitend direct van KOG-nummers
voorzien.
Eerder in het jaar is de nummering van de in 2019
verworven prentbriefkaartencollectie L.C. Schade
van Westrum afgerond.
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Ruïne van het voormalig O.I. Comp. Magazijn te Amsterdam zoo
als zich dezelve vertoonde de 14 april 1822, lithografie, 30,8 x
28,9 cm.: KOG-AA-8-102.

In het kader van het KOG-Metamorfozeproject zijn
in juni ook alle nog niet genummerde objecten in de
Atlas Amsterdam van een nummer voorzien.
In de omvangrijke schenking van naoorlogse kunst
van Chris van Eeghen zijn ca. 90 bladen- ook uit
oudere perioden - die toegevoegd kunnen worden
aan de Atlas Amsterdam. Chris van Eeghen, Leonoor
van Oosterzee en Bert Gerlagh hebben een eerste
selectie gemaakt.
Verder is assistentie verleend bij het onderzoek voor
een tentoonstelling in het Stadsarchief Amsterdam
in 2022 over de tekenaar Gerrit Lamberts (17761850), van wie het KOG veel werk bezit.
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Toekomstplannen
Aan het beschrijven van de Collectie
Willem de Araujo Meijer hoeft nog
maar weinig aanvullends gedaan te
worden.
De bladen uit de schenking van
Chris van Eeghen voor de Atlas
Amsterdam van na- en vooroorlogse
kunstenaars moeten nog worden
beschreven, opgemeten, genummerd
en ingevoegd in de collectie; vaak
moet ook aanvullend onderzoek aan
de kunstenaars gedaan worden.

Bert Gerlagh (l), David Mulder en Leonoor van Oosterzee werken aan de
schenking van Renate Meijer van de collectie van haar broer Willem de Araujo
Meijer, Rijksmuseum, 23 september.

Renate Meijer bij de door
haar geschonken collectie
prenten van haar broer
Willem de Araujo Meijer,
Amsterdam, 10 september.

Johan Bosch van Rosenthal taxeert de collectie
van Willem de Araujo Meijer, 29 november,
Studiezaal Rijksmuseum.
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ATLAS VAN
AFBEELDINGEN
BETREFFENDE ZEDEN
EN GEWOONTEN
Algemeen

De commissie bestaat uit: Helen Schretlen
(voorzitter), Daniel Horst, Machteld
Löwensteyn, Eva Schimmelpenninck en
Janine Grünfeld.
2021 was het jaar van corona, de wereldwijde
pandemie. Door verschillende lockdowns waren de
Nederlandse musea voor een groot deel van het
jaar dicht. Dat was ook de reden dat onze kabinetten-tentoonstellingen, 18e en 19e eeuw, die we in
november 2020 hadden ingericht, maar tijdelijk te
bezoeken waren. Officieel waren de knipsels en de
kunstuitingen van de familie De Vos te zien tot mei
2021, maar na de heropening van het museum in
juni werden de twee tentoonstellingen in de zomer
afgebroken.
In verband met het project Metamorfoze ruimden
enkele commissieleden de nieuwe aanwinsten en
overige nog zwervende bladen in het depot op en
plaatsten ze in de daarvoor bestemde portefeuilles.
Het oude inventarisboek werd om dezelfde reden
afgesloten, de nieuwe aanwinsten zullen vanaf 2021
direct in Adlib worden ingevoerd. In juli werden
nieuwe nummers aan de Atlas toegekend, i.v.m.
hetzelfde project Metamorfoze.
De commissie van de Atlas Z&G is slechts één keer
bij elkaar gekomen, namelijk op dinsdag 7 december.
Dat bleek nodig, want twee commissieleden gaven
te kennen dat ze het contact node gemist hadden.
Ze uitten de wens om meer bij het reilen en zeilen
van de commissie betrokken te worden. Nieuwe

KOG Jaarverslag 2021

afspraken omtrent bijeenkomsten van de commissie
werden vastgelegd, waarvan de eerste in januari
2022 zal worden gewijd aan de doelstellingen voor
wat betreft de toekomst van de Atlas.

Toekomstplannen

Het project Metamorfoze, waarbij de collectie
onderdeel gaat uitmaken van een enorme digitale
databank, was aanleiding voor de commissie om na
te denken over wat een Atlas Z&G inhoudt, toen, nu
en in de toekomst. Naast de jaarlijkse voornemens
om de Atlas uit te breiden en toegankelijker te
maken - Metamorfoze sluit daar mooi bij aan
- willen we de collectie meer bekendheid geven
door het entameren van onderzoek, het schrijven
van artikelen en het maken van kleine museale
presentaties. We kunnen vaststellen dat de Atlas
zelf als verzameling een historisch object is en uit
dien hoofde bewaard en beheerd moet worden. We
willen nadenken over wat er indertijd, toen er werd
begonnen met het aanleggen van de Atlas, onder
Zeden en Gewoonten werd verstaan; wat zijn Zeden
en hoe verschillen die van Gewoonten? Interessante
onderwerpen, naar aanleiding waarvan een
commissielid voorstelt: misschien een KOG-lezing
aan wijden?
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WAAIERS
Algemeen

De commissie Waaiers bestond uit Chris van
Eeghen, Jannie Polak, Loutje den Tex en Nettie
Cassee.

Loutje den Tex (l) en Nettie Cassee aan het
werk met de collectie waaiers, oktober,
kantoor KOG, Teekenschool, Rijksmuseum.

Door de beperkingen vanwege de coronamaatregelen kon de commissie het grootste gedeelte van
het jaar tot haar spijt niet bijeenkomen.

Werkzaamheden

Pas in oktober is de commissie eenmalig bijeengeweest om te bespreken op welke manier er verder
gewerkt kan worden.
Omdat er veel overleg nodig is bij het beschrijven
van de waaiers, heeft de commissie een voorkeur
voor het voltallig aanwezig zijn, maar dit is voorlopig
niet mogelijk. Door de huidige corona maatregelen
is er te weinig werkplek om met voldoende afstand
gedrieën in de ruimte te verblijven.

beschreven. Zij komt nu eenmaal per week om
verder te gaan met de beschrijving van de waaiers
uit de collectie Van Eeghen.
Jannie Polak en Nettie Cassee hebben hun
werkzaamheden tijdelijk opgeschort, totdat
het veilig reizen met het openbaar vervoer weer
mogelijk is.
Een masterstudent van de UvA, Anastasia Baars
wilde onderzoek doen naar specifieke problemen
van papieren waaiers en daarover haar scriptie
schrijven. Er is een aantal waaiers voor haar uitgezocht, die met haar zijn besproken. Het bleek dat
zijzelf al had besloten om toch een ander onderwerp
te kiezen, het zou vermoedelijk inhoudelijk niet
voldoende zijn voor een masterscriptie.

Loutje den Tex heeft in de zomer de waaiers uit
de collectie Aanwinsten geïnventariseerd en
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ZEGELS EN CHARTERS
Algemeen

De commissie Zegels en Charters bestaat
uit Kees Verkerk (vz). Kees Verkerk gaat
verder met de wetenschappelijke bewerking
van de verzameling charters. Hij bereidt een
publicatie voor.

Kees Verkerk maakt kennis met Jan Teeuwisse en Hella Binnendijk, september, kantoor KOG, Teekenschool, Rijksmuseum.
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SCHILDERIJEN
Algemeen

In de commissie hebben zitting:
Jenny Reynaerts (vz), Norbert Middelkoop,
Yuri van der Linden, Geeta Bruin,
Janneke van Asperen en Valérie Lewis.

Opnieuw was 2021 een stil jaar, als gevolg
van de pandemie en het vele thuiswerken.
Tentoonstellingen werden verschoven, uitgesteld of
afgelast.
De verhuizing van de depotcollectie van het
Rijksmuseum naar CCNL, het nieuwe collectiecentrum in Amersfoort, werd succesvol afgerond
in juli. Vanaf oktober werd het collectiecentrum
opengesteld voor ontvangsten. De KOG-bruiklenen
zijn niet apart opgeslagen, omdat alle schilderijen in
beheer van het Rijksmuseum zijn geordend op eeuw
en op genre.
De restauratie van het in 2020 geschonken Portret
van D.C. Meijer jr. door Thérèse Schwartze werd
in gang gezet, ondersteund door een bijdrage
van eenderde van de kosten door de schenker
Renate Meijer. Het Pruikenburg Fonds, beheerd
door de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe,
draagt € 3500,-- bij. De Stichting dr. Hendrik
Muller's Vaderlandsch Fonds € 1000,--, echter
op voorwaarde dat het schilderij op een openbaar
toegankelijk plaats getoond gaat worden. De
behandeling zal plaatsvinden in het restauratieatelier van Meta Chavannes en wordt begeleid door
een restaurator van het Rijksmuseum en Jenny
Reynaerts.
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Twee leden van de commissie kregen een nieuwe
functie: Janneke van Asperen werd benoemd tot
conservator oude kunst in Museum De Lakenhal,
Leiden en Norbert Middelkoop werd conservator
oude meesters in het Frans Hals Museum, Haarlem.
Hij zal daarnaast aan het Amsterdam Museum
verbonden blijven ter voorbereiding van een grote
reizende tentoonstelling over groepsportretten.

Toekomstplannen

Een gewenst bezoek aan CCNL kon door de corona
maatregelen niet worden gepland. De commissie
hoopt het komend jaar de mogelijkheid te hebben
daar de bruiklenen van het KOG te bekijken.
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MUNT- EN
PENNINGKABINET
Algemeen

In de commissie hebben zitting: Gijs van der
Ham (vz; afgetreden), Jeroen de Wilde (vz,
aangetreden) Stephanie Archangel, Frans
Cladder en Marcel van der Beek. Vanwege zijn
pensionering bij het Rijksmuseum is Gijs van
der Ham afgetreden als voorzitter, hij blijft in
de commissie. Jeroen de Wilde is aangetreden
als voorzitter. Hij is numismaat en verzamelaar
van Griekse en Romeinse munten. De Wilde is
op vrijwillige basis betrokken bij de collectie
munten en penningen van het Rijksmuseum.
Kick-off Munten en Penningen
Online

De deelcollectie munten en penningen is - op een
klein aantal na - geregistreerd en gedigitaliseerd.
Om de objecten te publiceren op de website van het
KOG en het Rijksmuseum zijn vele werkzaamheden
nodig. Tijdens de kick-off werden deze besproken in
het bijzin van medewerkers van het Rijksmuseum en
het KOG, waaronder Taco Dibbits en Jan Teeuwisse.

Stephanie Archangel, aangetreden in 2021. Zij heeft sociologie
gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds
november 2016 als junior conservator verbonden aan de
afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum.
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De collectie munten en penningen
wordt als eerste deelcollectie als
addendum aan het al bestaande
bruikleencontract tussen het
Rijksmuseum en het KOG toegevoegd.
Aan de hand van de ervaringen met
de munten en penningen wordt er
een format opgezet dat ook voor de
volgende deelcollecties gaat gelden.

Medewerkers KOG en Rijksmuseum tijdens de Kick-off Munten en Penningen
Online, CCNL, Amersfoort, 2 juli.

Penningen in het depot in het
CCNL, Amersfoort.
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GEVELSTENEN EN
BOUWFRAGMENTEN
Op 4 maart overleed Onno Boers, voorzitter
van de commissie. Een in memoriam staat op
pag. 49. Jan Bosma is afgetreden.

BURGERBEWAPENING
EN SCHUTTERIJ
Algemeen

De commissie bestaat uit Jacques Bartels
(vz), Christiaan van Beek, Koen Kleijn en Louis
Sloos. Jacques Bartels is in april afgetreden als
voorzitter en lid van de commissie.
De commissie heeft een bezoek gebracht aan het
Nationaal Militair Museum in Soesterberg. In de
depots ligt veel materiaal, met name wapens, dat
vermoedelijk uit de oude Schutterijverzameling
afkomstig is. Aangezien dit spaarzaam vermeld
en gedocumenteerd is, zal het een tijdrovend en
grondig onderzoek vergen om de herkomst te
achterhalen.

Koen Kleijn bekijkt de collectie burgerbewapening en schutterij
in het depot van het KOG, Rijksmuseum.
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VOORWERPEN VAN
GESCHIEDENIS EN KUNST
Algemeen

De commissie bestaat uit Suzanne van Leeuwen
(vz), Thijs Boers, Dirk Jan Biemond,
Tessel Dekker en Laurien van der Werff.
De commissie is dit jaar een keer (bijna)
voltallig samengekomen in november.

Overdracht twee reisnecessaires, deel uitmakend
van een omvangrijke
schenking uit 2016 van 19
reisnecessaires aan het KOG,
7 mei, Rijksmuseum. Suzanne
van Leeuwen (l), Jaap Kamp,
Mies Kamp-Heldring, Carina
Greven.

Begin mei heeft Suzanne van Leeuwen namens de
commissie de laatste twee reisnecessaires van de
heer Jaap Kamp en mevrouw Mies Kamp-Heldring
in ontvangst mogen nemen. De verkennende
onderzoeken om de gehele collectie reisnecessaires
op een online platform zichtbaar te maken zijn in
2021 voortgezet. Voor de ontsluiting van de gehele
collectie zal een projectaanvraag geformuleerd
moeten worden door het KOG in samenspraak met
de commissie en het Rijksmuseum.
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Begin oktober heeft de commissie (afwezig: Thijs
Boers en Dirk Jan Biemond) kennis gemaakt met de
nieuwe voorzitter Jan Teeuwisse en penningmeester
Hella Binnendijk. Het was een goed gesprek
waarin onder andere werd gesproken over de
toekomstplannen van de commissie en mogelijke
kleinere onderzoeksprojecten. Tessel heeft in 2019
al verkennend onderzoek gedaan naar de collectie
toverlantaarnplaatjes van het KOG.
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Op maandag 15 november heeft de commissie
(afwezig: Dirk Jan Biemond) met Jan Teeuwisse en
Hella Binnendijk een rondgang gemaakt door het
Rijksmuseum en naar enkele KOG objecten gekeken.
Daarbij viel vooral de ongelooflijke diversiteit aan
objecten op die deze commissie onder haar hoede
heeft. Interessante verhalen zijn aan deze objecten
verbonden en ze spelen een belangrijke rol op zaal.

Toekomstplannen

In 2022 hoopt de commissie een actievere rol
binnen het KOG te spelen. De plannen voor een
mogelijke publicatie met KOG hoogtepunten zou
een aanleiding kunnen zijn voor de commissie om
zich in enkele objecten te verdiepen. De wens om
onderzoek te doen naar enkele belangrijke verzamelaars voor het KOG staat hoog op het lijstje voor de
commissie.
In 2022 zal een projectplan geformuleerd worden
voor de ontsluiting van de reisnecessaires. Een
deel van het plan zal bestaan uit het aanvragen van
fondsen om een projectmedewerker aan te trekken.
Er is afgesproken om in 2022 nogmaals een of meer
rondgangen in te plannen om daarmee de collectie
beter te leren kennen en inspiratie op te doen voor
een mogelijke publicatie (hoogtepunten KOG) en
kleinere projecten.
Johannes Ruckers (toegeschreven aan), virginaal, Antwerpen,
1640, BK-KOG-595, BK-KOG-595.

Reconstructie Johannes Ruckers
virginaal

Giovanni Paolo Di Stefano, conservator muziekinstrumenten in het Rijksmuseum, vertelde in de
KOG-lezing op 15 november over de reconstructie
van het virginaal, toegeschreven aan Johannes
Ruckers in Antwerpen in ca. 1640. De partners
van dit internationale onderzoeksproject zijn
Rijksmuseum Amsterdam (Giovanni Paolo di
Stefano, Paul van Duin), The Metropolitan Museum
of Art New York (Manu Frederikx), University
College Gent KASK & Conservatorium en de
Universiteit Leiden (Tamar Hestrin-Grader).

NWO Team Science Award

Het onderzoeksteam Boekenkist Hugo de Groot
heeft de eerste NWO Team Science Award
gewonnen. In de TV-serie ‘Historisch Bewijs’ werd
de authenticiteit van iconische historische objecten
van het Rijksmuseum onderzocht waaronder de
boekenkist.
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Teamleden met de Hugo de Groot Boekenkist (NG-KOG-1208):
(l) dendrochronoloog Marta Domínguez Delmás (UvA),
wiskundige Francien Bossema (CWI) en meubelrestaurator Jan
Dorscheid (Rijksmuseum).
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ARCHITECTUUR- EN
ONTWERPTEKENINGEN
Algemeen

De commissie bestaat uit Pieter
Vlaardingerbroek (vz), Reinier Baarsen,
David Mulder en Wolbert Vroom.

David Mulder, lid van de
commissie Architectuur- en
ontwerptekeningen en
de Atlas Amsterdam, tuin
Rijksmuseum.

Kunstbeschouwing bij Wolbert Vroom, verzamelaar architectuurboeken, Amsterdam,
2 december. Wolbert Vroom (l), Angeniet Boeve, Alex Alsemgeest en Hella Binnendijk.

2021 was vanwege corona een rustig jaar. De
grootste activiteit behelsde het nummeren van de
collectie in het kader van het Metamorfoze-project,
waaraan met name David Mulder een grote bijdrage
heeft geleverd.
De Utrechtse student Aram Deknatel heeft onder
leiding van Pieter Vlaardingerbroek een begin
gemaakt met zijn scriptie over het manuscript
Teijssen, dat we eerder van de heer en mevrouw
Kooijman uit Gouda als schenking mochten
ontvangen.
In december hield Wolbert Vroom in klein
gezelschap vanwege de covid-19 pandemie een
kunstbeschouwing over zijn verzameling architectuurboeken.
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Toekomstplannen

In 2022-2023 hopen we naar aanleiding van het
Metamorfoze-project de ontsluiting van onze
collectie af te ronden en inhoudelijk up-to-date te
maken. In 2022 studeert Aram Deknatel af op het
Manuscript Teijsse.

Aanwinsten

De commissie heeft het afgelopen jaar gekeken
of de collectie uitgebreid kon worden met de
collectie Springer, die meer dan 100 bladen uit de
negentiende eeuw beslaat. Uiteindelijk werd niet
tot aankoop overgegaan vanwege het gevraagde
aankoopbedrag en de grote hoeveelheid tekeningen.
Biedingen op veilingen hebben niet geleid tot enig
resultaat.
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NA-OORLOGSE KUNST
In de commissie hebben zitting Chris van
Eeghen (vz), Sophia Thomassen (secretaris),
Niels van Maanen, Marijn Schapelhouman,
Angeniet Boeve, Hester Manger Cats-Van den
Berg, Eva Schimmelpenninck, Bert Gerlagh en
Helen Schretlen (adviseur).
Schenking Chris van Eeghen

De Commissie NOK heeft zich in 2021 gebogen
over de voorgenomen schenking van ca. 1000-1200
werken op papier uit de periode 1940-1960 en
1960-2000 van Chris van Eeghen. Tijdens de
Algemene Ledenvergadering op 12 april 2021 gaf
Chris van Eeghen een uitgebreide toelichting met
afbeeldingen over de verzameling die hij aan het
KOG wil schenken.

De Commissie heeft een projectteam samengesteld
om de schenking in goede banen te leiden. Helen
Schretlen, Bert Gerlagh en Niels van Maanen waren
als inhoudelijke experts betrokken en Sophia
Thomassen heeft als coördinator/secretaris het
proces begeleid en schriftelijk en fotografisch
vastgelegd.
Het projectteam heeft de werken beoordeeld en
geselecteerd aan de hand van de volgende criteria:
•

selectie op basis van waarneming van de staat
van het object

•

werken in slechte staat (bij taxatie/overdracht
beoordelen) vervallen

•

kunstenaars die oververtegenwoordigd zijn bij
het Rijksmuseum weglaten (vnl. grafisch werk)

•

prenten van oververtegenwoordigde kunstenaars vervallen tenzij bij strikte uitzondering
anders beslist door de Commissie NOK

•

tekeningen ter beoordeling aan de Commissie
NOK met het uitdrukkelijk verzoek matig te
zijn t.a.v. oververtegenwoordigde kunstenaars.
Sommige tekeningen van bijv. Aat Veldhoen en
Peter Vos passen zeer wel in de collectie van het
KOG.

H.N. Werkman, Hot printing, zomer 1944, een werk uit de
schenking van Chris van Eeghen.
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In de periode april-december heeft het team de
aangeboden werken op locatie bekeken en een
eerste selectie gemaakt. Niels van Manen heeft
in zicht gebracht welke kunstenaars oververtegenwoordigd zijn in het Rijksprentenkabinet en
welke werken niet of minder geschikt zijn. Chris
van Eeghen heeft een aantal werken uit de lijst
verwijderd en voorgesteld welke werken eventueel
toch “des KOG” zouden kunnen zijn. Na fysieke
beoordeling werd een lijst van te schenken werken
opgesteld. Bij ieder object is een voorbehoud
gemaakt voor de staat van het werk (verkleurde,
gekreukelde, gescheurde of anderszins aangetaste
objecten werden in principe niet opgenomen). Bij
de taxatie in 2022 wordt nogmaals kritisch gekeken
hoe de staat is en wordt de definitieve selectie
gemaakt en genummerd.

Chris van Eeghen heeft een digitaal bestand van
zijn schenking gemaild op 30 december 2021.
Notariskantoor Meijer heeft op 31 december 2021
de schenkingsacte gepasseerd. In het volgende
Jaarverslag wordt meer vermeld over deze
schenking.

Overige activiteiten

De commissie is alleen in klein comité bijeengekomen. Door corona is er nog geen bezoek gebracht
aan kunstenaars, nazaten en weduwen. Op de
nominatie staan o.a. de heer Wessing (kleinzoon van
Eva Eisenloeffel), Olsen Engelchoir (zoon van Jan
Engelchoir), etc.

Voorbereidende werkzaamheden aan de schenking van Chris van Eeghen door de commissieleden, oktober, Links Sophia Thomassen,
Helen Schretlen, Bert Gerlagh en Chris van Eeghen.
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KOG-HOOGLERAAR
Op 1 december 2021 is dr. Hans Piena benoemd
op de bijzondere leerstoel Nederlandse
Cultuurgeschiedenis in het bijzonder de
studie der voorwerpen, vanwege het Koninklijk
Oudheidkundig Genootschap aan de
faculteit der Geesteswetenschappen van de
Vrije Universiteit Amsterdam.
Piena vervult het bijzonder hoogleraarschap
naast zijn functie als conservator Werken bij het
Nederlands Openlucht Museum. Hij is prof. dr. Wim
Hupperetz opgevolgd wiens aanstelling liep tot
1 maart 2021.

9 november: Hans Piena (l) en Wim Hupperetz, De Ceuvel,
Amsterdam.

9 december: online-bijeenkomst met Hans Piena, v.l.b. naar
r.o. Angeniet Boeve, Jan Teeuwisse, Willem te Slaa, Hans Piena,
Hella Binnendijk en Carina Greven.

Hans Piena (l) en Willem
Prof. dr. Hans Piena, benoemd per 1 december 2021.

van Bennekom bekijken
de KOG-collectie in het
depot, Rijksmuseum, 7
december.
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IN MEMORIAM
ONNO W. BOERS
(1936-2021)
Het KOG heeft
een trouwe
vriend verloren.
Foto: Wim Ruigrok, 2010.

Dertig jaar geleden werd Onno Boers lid van de
commissie (toen nog geheten) tot behoud van
gevelstenen en bouwfragmenten. In het jaarverslag
1991-1992 werd vermeld: De heer O.W. Boers trad

tot de commissie toe. Met zijn grote kennis en deskundigheid zal hij het Genootschap van veel nut kunnen
zijn. Bovendien is de heer Boers secretaris van de
Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen
(VVAG), zodat wij mogen hopen op vruchtbare
contacten tussen die Vereniging en het Genootschap.
In de eerste jaren staat vermeld dat hij zich bezighield met de jaarverslagen door te nemen in verband
met controle op de langdurige bruiklenen. Ook werd
in latere jaarverslagen melding gemaakt van een
inventarisatie van uithangtekens en gapers. Met zijn
grote kennis en deskundigheid was hij in staat om
in 2007 een standaardwerk te publiceren over de in
Amsterdam aanwezige oude gevelstenen van voor
1795, voor zover ze van een afbeelding zijn voorzien.
Bij elkaar zijn dat er ongeveer negenhonderd met
fraaie afbeeldingen. Dit werk was zo gezocht dat de
oplage spoedig uitverkocht was. Inmiddels wordt er
hard gewerkt aan een geactualiseerde herdruk.
Dat gaf een basis om ook de stenen met hun plek
van herkomst uitvoerig te documenteren. In de
lange periode van zijn lidmaatschap werden ook
vele (ruim 10) stenen van het KOG op hun oude plek
of in de onmiddellijke omgeving herplaatst. Vaak
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zorgde hij ervoor dat ervaren archiefonderzoekers
de herkomst en eigenaren van de oude panden
vaststelden. Hij publiceerde erover in De Binnenstad.
Soms was de familienaam van de eerste bouwers, of
latere omvangrijke verbouwers, ook aanleiding hun
naam in een gevelsteen te verwerken.
Ook werd in nauwe samenwerking met de VVAG
onder meer de oorspronkelijke gevelstenenwand
achter het Amsterdam Museum in 2010/11 weer
aangeheeld en van frisse en originele kleuren
voorzien. Amsterdam is de uitvinder van de reclame!
riep de toenmalige directeur van het Amsterdam
Museum misschien iets te spontaan uit.
Daaronder bevinden zich ook veel stenen afkomstig
van het KOG. Miljoenen toeristen genieten er nog
steeds van.
Inmiddels heeft Onno Boers een omvangrijke
documentatie aangelegd met bruiklenen van ons
Genootschap. Die documentatie wordt momenteel
bewaard in het Aalsmeerder Veerhuis.
Met Onno Boers heeft Amsterdam een buitengewoon deskundige verloren. Door de door hem
opgebouwde documentatie en zijn boek heeft hij
een serieuze basis gelegd voor verdere studie van de
gevelstenen.
Norbert van den Berg,
Amsterdam, januari 2022.
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