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Voorwoord van  
de voorzitter

Jan Teeuwisse

Een digitaal liber amicorum als 
huldeblijk voor Chris van Eeghen die 
van 2013 tot 2021 de voorzittershamer 
heeft gezwaaid, lijkt een gotspe.  
Chris, immers, is een man van 
foliant en goud op snee, iemand die 
zich – goedgeluimd en onverstoor-
baar – blijft verzetten tegen de waan 
van de dag, een eigenschap die hem 
zo geschikt maakte om leiding te 
geven aan een genootschap dat sinds 
1858 – met wisselend succes – het 
Nederlandse volk tracht te behoeden 
voor het weggooien of afbreken van 
relevant cultuurbezit. 

Chris hecht aan de esthetische en 
ambachtelijke kwaliteit van een voorwerp 
van kunst of kunstnijverheid. Als bevlogen 
connaisseur heeft hij over een periode van 
enkele decennia een omvangrijke collectie 
moderne werken op papier verzameld 
van kunstenaars die zijns inziens ten 
onrechte uit het zicht dreigden te raken. 
Die zorg en liefde hebben zich verankerd 
in het KOG met de geboorte van de 
jongste expertisecommissie, die van de 
Naoorlogse Kunst, inmiddels beter bekend 
als NOK. Andere wapenfeiten van het 
voorzitterschap van Chris zijn, uiteraard 
behaald in teamverband onder zijn leiding: 
de lancering van een prachtige website 
en de toetreding van het KOG tot het 
landelijke Metamorfoze-project hetgeen 
de aanzet betekent tot de openbaring 

van de duizenden papieren KOG-schatten 
aan een breed publiek. Waarmee maar 
gezegd is dat deze nazaat van een van de 
founding fathers van weleer, de digitale 
mogelijkheden van de huidige tijd zonder 
aarzeling heeft omarmd ten bate van zijn 
geliefde KOG. Zijn afscheid als voorzitter 
greep Chris aan om het KOG te bedenken 
met de hierboven genoemde collectie 
moderne tekeningen en grafiek. Als lid van 
de commissies NOK, Atlas Amsterdam 
en Waaiers blijft hij nauw betrokken bij 
de dagelijkse gang van zaken van het 
genootschap. Dit liber brengt hulde aan 
een voorzitter die zich moeiteloos kan 
scharen in de ahnengalerie van voorzitters 
van het KOG sinds 1858. 
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1.  Hulde
Koeno Sluyterman van Loo 

Hulde aan Chris van 
Eeghen, voorbeeldig 
particulier-initiatiefnemer 
in een rijke, levende 
Amsterdamse traditie. 

 

 

Hulde aan Chris van Eeghen, 

voorbeeldig particulier-initiatiefnemer in een rijke, levende Amsterdamse traditie. 

Waaruit ook het KOG stamt, en talloze andere initiatieven, zoals de aankoop, in Parijs, door      
de Amsterdamsche Vereeniging ter Bevordering van Orgelmuziek,                                                                 

van het Cavaillé-Coll orgel dat in 1875 in het Paleis voor Volksvlijt werd geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Koeno Sluyterman van Loo 

Waaruit ook het KOG stamt, en talloze 
andere initiatieven, zoals de aankoop, in 
Parijs, door de Amsterdamsche Vereeniging 
ter Bevordering van Orgelmuziek, van het 
Cavaillé-Coll orgel dat in 1875 in het Paleis 
voor Volksvlijt werd geplaatst.
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Pieter Vlaardingerbroek

Door tussenkomst van Chris van 
Eeghen bezit het KOG een set van 
drie bijzondere interieurontwerpen. 
Het betreft een plafondontwerp, een 
wandontwerp van een bibliotheek of 
studeerkamer in een woonhuis en  
tot slot een ledikant of hemelbed tegen 
een gestoffeerde wand. De bladen  
zijn voorzien van een nummer, 
respectievelijk 33, 38 en 52, terwijl op 
de laatste twee bladen een monogram 
staat waarin de letters E en P zijn 
verwerkt. 

2.  Franse grandeur  
 in het KOG

Op de achterzijde staat een verzame-
laarsmerk in rode inkt, opgebouwd uit 
de letters C, P v en E, symbool voor 
de verzamelaar Chr. P. van Eeghen, de 
grootvader van Chris. Volgens een oude 
familietraditie waren de tekeningen 
bedoeld als ontwerpen voor Het Loo, 
vermoedelijk vanwege het internationale 
karakter van de ontwerpen, dat past bij 
het Nederlandse koningshuis. 

De Commissie Architectuur- en 
Ontwerptekeningen bestudeerde de 
bladen en was overtuigd van hun kwaliteit. 
De gewassen potloodtekeningen zijn 
zorgvuldig uitgevoerd. De ontwerpen 
deden een Franse herkomst vermoeden, 
maar het aanwezige monogram E.P. kon 

niet zo snel worden thuisgebracht. Qua 
datering werd het derde kwart van de 
negentiende eeuw aangehouden. De 
‘style Louis Seize’ en neorenaissance die 
in het Frankrijk van keizer Napoleon III en 
keizerin Eugenie dominant waren, zijn op 
onze ontwerpen terug te vinden. Door 
toeval kwam een contact tot stand met 
een veelbelovende Franse promovenda, 
Justine Lécuyer, die een proefschrift 
voorbereidt over de Parijse tapissiers 
décorateurs uit de periode 1848-1914. 
Zij zag de hand van [Alexandre] Eugène 
Prignot in de tekeningen, een Franse 
woninginrichter die diverse modellen-
boeken publiceerde. In 1869 verscheen zijn 
Décors intérieurs, waarin 80 genummerde 
ontwerpen waren opgenomen.
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Onze ontwerptekeningen zijn gebruikt 
voor een latere publicatie met de titel 
l’Architecture, la Décoration, l’Ameu-
blement, die in de jaren 1870 in Parijs, 
Luik en Berlijn verscheen bij de uitgever 
Ch. Claesen. Vermoedelijk is het op het 
ledikant aanwezige spiegelmonogram 
met de dubbele C een verwijzing naar de 
uitgever. Het boek bestaat uit 60 albumin-
edrukken, een techniek die het verspreiden 
van fotografische afdrukken op grote 
schaal mogelijk maakte. De tekeningen 
zijn voor het boek gefotografeerd, 
vermoedelijk teruggegaan naar Prignot en 
later in diverse collecties terechtgekomen, 
al dan niet openbaar. Vier andere bladen 
bevinden zich in het Minneapolis Institute 
of Art, twee in het fameuze Cooper 
Hewitt, Smithsonian Design Museum te 
New York, terwijl het prentenkabinet van 
het Rijksmuseum onderdak biedt aan blad 
40.

Prignot staat bekend als schilder, 
ontwerper en architect, die van 1822 
tot na 1885 moet hebben geleefd en 
die ook een tijdlang in Londen heeft 
gewerkt. Ook in Nederland genoot hij 
bekendheid, gezien de ‘tentoonstelling 
van het prachtige plaatwerk van Prignot’ 
in het Hotel du Passage, waarover het 
Rotterdamsch Nieuwsblad op 10 oktober 
1885 berichtte. In 1892 exposeerden 
behangers H.J. Kerling & Zn ‘diverse 
proeven van wandversiering in appliqué 
arbeid vervaardigd, naar teekeningen van 
Prignot’, die in betimmerde kamers en 
salons konden worden toegepast en die 
de voorkeur zouden verdienen boven een 
afwerking in papier en vaak zelfs boven 

schilderwerk. Dit alles was te zien in het 
Haagse Museum van Kunstnijverheid, 
dat gelieerd was aan de Amsterdamse 
Akademie (Het Vaderland, 2 november 
1892). Een andere interessante link met 
Nederland is het feit dat de uitgevers E & 
M Cohen in 1895 het fonds en alle rechten 
van uitgeverij Claesen overnamen, inclusief 
het boek van Prignot waarvoor onze 
tekeningen zijn gemaakt (Het Nieuws van 
den Dag, 2 april 1895). De oorspronkelijke 
prijs van ƒ50 werd gereduceerd tot ƒ18,50, 
wat aan het einde van de negentiende 
eeuw nog altijd een respectabel bedrag 
was. Omgerekend naar het prijsniveau van 
2020 een afprijzing van €735 naar €272.

De drie Franse, negentiende-eeuwse 
tekeningen hebben internationale 
betekenis en meer verband met Nederland 
dan verwacht. Om die reden passen de 
ontwerpen van Prignot geheel in het 
streven van de commissie om de nationale 
architectuurtekeningen aan te vullen met 
bladen van buitenlandse architecten die 
in Nederland invloed hebben gehad. Een 
prachtig geschenk.
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Boudewijn Bakker

Bij zijn 125-jarig bestaan in oktober 
1983 publiceerde het KOG het boek 
‘In mijn journaal gezet’ Amsterdam 
1805-1808: Het getekende dagboek van 
Christiaan Andriessen, geschreven door 
Dr. Isabella H. van Eeghen. Dit boek en 
de bijbehorende tentoonstelling in het 
toenmalige Gemeentearchief vormden, 
samen met de gelijktijdige ontdek-
king van 139 van de ca 200 verloren 
gewaande bladen, de bekroning van 
wat zij zelf noemde haar ‘eerherstel van 
Christiaan Andriessen’ als meesterlijk 
striptekenaar avant la lettre.1 

3.  Schildersverdriet: een voetnoot bij  
 Christiaan Andriessen

Maar ook na haar eigen naspeuringen 
en na een tweede boek in 2008 is er nog 
steeds ruimte voor nieuwsgierige vragen. 
Voor de gelegenheid kies ik hier tamelijk 
willekeurig een blad uit de meer dan 250 
bladen van het KOG.2

Het is gedateerd 24 januari [1807] en 
toont het ruime atelier van de oude 
Jurriaan, achterin de stoepverdieping 
van het pand Amstel 95.3 We zien hem 

links in zijn bekende kamerjas met pruik 
terwijl hij met twee bezoekers prenten 
of tekeningen bekijkt. In het midden 
staat Christiaan zelf te praten met een 
ontspannen pijp rokende derde gast, 
wijdbeens zittend met open jas voor het 
kacheltje. Het opschrift luidt: ‘24 jan. 
4e week Mons. Tienon Peintre du Roi. 
chez nous, .... etant a Amsteldam pour 
prendre des informations relativement 
a la Peinture, par ordre du Roi – [in 
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geheimschrift:] nous parlons d’une voyage 
en france & en Italie.’ Wat gebeurt hier?

Eerst eens die ‘Mons. Tienon’. Claude 
Thiénon was in december 1806 door 
koning Lodewijk Napoleon benoemd tot 
‘dessinateur de notre cabinet’, belast 
met allerlei klussen op het gebied van de 
beeldende kunst.4 Maar de koning deed 
veel meer dan dat. Op 22 januari 1807 
vaardigde hij een befaamd decreet uit, 
waarin hij de hoofdlijnen aangaf van zijn 
ambitieuze kunstpolitiek, uit te voeren 
door een Directeur-Generaal van Schoone 
Kunsten.5 De Andriessens kenden zonder 
twijfel dat decreet, want een verdwenen 
dagboekblad had het intrigerende 
bijschrift ‘Decret du Roi relativement les 
beaux arts, 22 Jan. 1807’.6 

En nu het vervolg: blijkens onze tekening 
bezocht Thiénon (met twee secondanten) 
al twee dagen later het atelier van de 
Andriessens, en wel voor informations 
relativement à la Peinture. Deze termino-
logie wijst op een nauw verband tussen 
beide gebeurtenissen, en dat lijkt te 
kloppen. De nieuwe directeur-generaal 
moest namelijk volgens de Nederlandse 
tekst van het decreet o.a. ‘de noodige 
nasporingen doen om de beste meesters in 
alle vakken [...] te ontdekken’. Bovendien 
moest er een ‘Schilder-Akademie’ komen, 
met een ‘Teekenschool naar het Model’.  
Kennelijk heeft de op 23 januari benoemde 
directeur-generaal onmiddellijk voor de 
bedoelde ‘nasporingen’ of ‘informations’ 
Thiénon naar Amsterdam gezonden, en dan 
met name naar de oude Jurriaan. Die kende 
immers de Amsterdamse kunstwereld door 
en door, onder andere als directeur van de 

Stadstekenakademie. Bovendien hadden 
de Andriessens aan huis een particuliere 
tekenschool naar het vrouwelijk naakt-
model, het ‘vrouwencollege’.8 

 Maar blijkens het bijschrift heeft Thiénon 
ook apart met Christiaan gesproken, en 
wel over une voyage en france & en Italie. 
Ook dat is interessant, want art. 12 van 
de boven aangehaalde instructie van 22 
januari luidt: ‘Te Parijs en te Romen zullen 
acht kwekelingen onderhouden worden 
[...]’, te kiezen uit de beste leerlingen van 
de ‘Schilder-Akademie’. Maar de koning 
had haast: ‘Voor dit jaar zullen er terstond 
vier dier Kwekelingen gekozen worden, 
onder de meest belovende jongelieden.’ De 
bedoelde Koninklijke Akademie bestond 
immers nog niet.

Kennelijk ging het gesprek met Christiaan 
dus over een mogelijke aanstelling als 
een van die vier eerste kwekelingen of 
‘pensionnaires’.9 Maar hoe eervol en 
aantrekkelijk dit aanbod ook mocht zijn, 
het is er niet van gekomen. Christaan 
heeft het tot zijn dood moeten doen met 
reizen in de leunstoel. Veel later, in 1840, 
schreef hij aan de kunstenaarsbiograaf 
Johannes Immerzeel: ‘Van myne vroege 
jeugd af, is altoos myn verlangen en 
voornemen geweest het kunstryke italiën 
etc. te bezoeken om my meer en meer in 
myn vak te bekwamen; doch ben ik hier 
in verhinderd toen myn vader in ’t jaar 
1799 door eene beroerte wierd getroffen’ 
[enz.].10 Tot de dood van zijn moeder in 
1838 heeft Christiaan voor zijn ouders 
moeten zorgen. Alleen korte reisjes naar 
Gelderland of Duitsland waren hem 
gegund. 

1   Kort voor de opening van de tentoonstelling mocht 

ik – met een blanco cheque op haar naam – voor het 

Gemeentearchief bieden op de hele in Arnhem geveilde 

collectie. Zie I.H. van Eeghen, In mijn journaal gezet 

- Amsterdam 1805-1808: Het getekende dagboek van 

Christiaan Andriessen, Alphen aan den Rijn 1983, p. 176. 

Het tweede boek is A. Hoogenboom e.a., De wereld en 

Christiaan Andriessen, tent. cat. Amsterdam/Bussum 

2008.

2 KOG, inv.nr. KOG-ZG-3-209.

3 Zie I.H. van Eeghen en H.J. Zantkuyl, ‘Amstel 95 en 

Christiaan Andriessen’, in Jaarverslag Amster-damse 

Maatschappij tot Stadsherstel 1983, p. 34-41

 

 4  Thiénon trad o.a. op als topografisch tekenaar. Zie 

voor hem G. van der Ham, ‘Keuze uit de aan-winsten’, 

in Bulletin van het Rijksmuseum 53 (2005), p. 73-87, 

ihb p. 85-86; M.D. Ozinga, 'De archi-tecten van 

Lodewijk Napoleon als Koning van Holland', in 

Oudheidkundig Jaarboek. Bulletin van den Nederlandschen 

Oudheidkundigen Bond 11 (1942), p. 63-87, ihb p. 64-65.

5  Zie E. Bergvelt, ‘Lodewijk Napoleon, de levende meesters 

en het Koninklijk Museum (1806-1810), in Nederlands 

Kunsthistorisch Jaarboek 56/57 (2005/2006), p. 257-299, 

ihb p. 257. Zie voor de Franse versie o.a. Nationaal Archief, 

Staatssecretarie, nr. 91 ( januari 1807).

 6 Zie Van Eeghen 1983, p. 229, nr. 279 (met de raadsel-

achtige toevoeging Fraai toneeldécors en het foutieve 

jaartal 1817). 

 

 7 Zie voor de benoeming en de tekst E.W. Moes en E. van 

Biema, De Nationale Konst-Gallery en het Koninklijk 

Museum, Amsterdam 1909, p. 86-91. 

  8 Zie Van Eeghen 1983, p. 92-101. In juli 1806 had 

Andriessen een rekwest aan de koning ge-stuurd met 

een verzoek om decoratieve opdrachten. Dit nooit 

beantwoorde rekwest heeft mis-schien bij Thiénons 

bezoek meegespeeld.

  9 Eind 1808 zou dezelfde Thiénon in Parijs ‘directeur des 

élèves pensionnaires à Paris et à Rome’ worden. Zie Van 

der Ham 2005.

 10 Zie Rijksmuseum, inv.nr. RP-D-2016-6-5 (door 

Andriessen ingevuld vragenformulier van Im-merzeel ter 

voorbereiding op zijn kunstenaarsencyclopedie).

  11 Zie R. Harmanni, Jurriaan Andriessen (1742-1819), 

‘behangselschilder’, proefschrift Leiden 2006, Bijlage VI, 

p. 420.

 

 12 Zelf noemde hij in zijn epistel aan Immerzeel ‘Mijn 

Favorit Studie het historieel Naakt en gekleed, ook 

moderne gevallen of tableau de genre / en landschappen’; 

zie hierboven, noot 11. Zie voor de vele verdwenen 

schilderijen Hoogenboom e.a., Christiaan Andriessen, p. 

9. Zijn nalatenschap bevat-te o.a. historiestukken, genre-

taferelen en Amsterdamse stadsgezichten. Ze brachten 

niet meer op dan een paar gulden. Zie Harmanni, Jurriaan 

Andriessen, deel II, Bijlage Va, p. 405. 

Dat onvervulde verlangen blijkt ook uit 
zijn nalatenschap, want die bevatte een 
kapitale handgekleurde wereldatlas, een 
omslag met landkaarten, een grote platte-
grond van Rome en de Hedendaagsche 
Historie van, en Reisboek door Italien in 
6 delen.11 De genoemde atlas, al door 
Jurriaan gekocht, ligt op onze tekening 
in het bovenste vak van het kastje met 
mappen en omslagen. 

De ontboezeming aan Immerzeel klinkt 
als de klacht van een teleurgestelde, om 
niet te zeggen gefrustreerde kunstenaar. 
Of een tweejarig verblijf in de schoot van 
de klassieke kunst hem veel geleerd zou 
hebben? We zullen het nooit weten. Hoe 
hij het ook aanlegde met zijn vak en welke 
genres hij ook beproefde, de waardering 
van de kenners bleef uit.12 Geen van 
zijn vele schilderijen heeft de tand des 
tijds overleefd. Zijn voor hemzelf te laat 
gekomen faam heeft Christiaan verdiend 
met wat bedoeld was als een pretentieloos 
tijdverdrijf.
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Bert Gerlagh

Op zaterdag 29 juli 1854 maakte de 
schilder en tekenaar Johan George 
Lodewijk Rieke een wandeling over de 
Schans, de afgegraven vestingwal van 
Amsterdam, met zijn vrouw Johanna, 
hun zoontje en de nieuwe dienstbode. 

4.  Rieke en de Weteringbarrière

Tijdens een pauze ter hoogte van waar 
nu het Eerste Weteringplantsoen is, 
maakte Rieke een aquarel van het 
uitzicht, met prominent in het midden 
het accijnshuisje of commiezenhuisje van 
de Weteringbarrière met de brug over de 
Singelgracht naar de Boerenwetering. 
Het in 1842 gebouwde huisje was de 
opvolger van het Weteringpoortje, een 
uit 1668-1669 daterende doorgang door 
de stadswal, dat bij het slechten van 
de vestingwerken het veld had moeten 
ruimen. De brug over de Singelgracht 
was daarbij gespaard gebleven als 
belangrijke verbinding met het gebied 
rond de Boerenwetering; pas enkele 
jaren na de aanleg van een brug in het 
verlengde van de Spiegelgracht vanwege 
het in 1885 voltooide Rijksmuseum zou de 

Weteringbrug verdwijnen. Het sluisje naar 
de Lijnbaansgracht en het accijnshuisje aan 
de Weteringschans zijn tot op de dag van 
vandaag bewaard gebleven, het gebouwtje 
in een nieuwe functie als pompstation 
voor het Amsterdamse diepteriool.

De tekening van Rieke is een mooi 
voorbeeld van een in de open lucht 
gemaakte aquarel. Het buiten aquarelleren 
was pas in zwang gekomen door de 
uitvinding, eind achttiende eeuw, van 
droge pigmenten die men in blokvorm 
mee kon nemen en die ter plekke met 
water konden worden aangelengd tot al 
dan niet dekkende aquarelverf (dekverf 
en waterverf). Voor die tijd werkten 
kunstenaars hun buiten gemaakte 
schetsen binnenshuis in kleur uit. Alleen al 

aan afbeeldingen van het Weteringpoortje 
in de Atlas Amsterdam van het KOG 
is die ontwikkeling goed te volgen. 
Een fraai voorbeeld is een gekleurde 
tekening door Paul van Liender van de 
binnenzijde van het Weteringpoortje, uit 
het derde kwart van de eind achttiende 
eeuw, op basis van een eerder gemaakte 
potloodschets ter plekke. En nog een eeuw 
eerder waren gekleurde tekeningen heel 
zeldzaam; meestal werden de lijnen van 
een potloodschets alleen opgewerkt in 
pen en soms aangevuld met een wassing 

in verdunde inkt. Zie bijvoorbeeld de 
KOG-tekening die Johannes Leupenius in 
1669 maakte van het Weteringpoortje 
vanaf de overkant van de Singelgracht. 
Alledrie hier genoemde tekeningen waren 
in 2013 te zien in het Rembrandthuis op 
de tentoonstelling Langs Amsterdamse 
Grachten. Tekeningen van het Koninklijk 
Oudheidkundig Genootschap. Het blad 
van Leupenius figureerde bovendien 
op de presentatie van het KOG in de 
hoekkabinetten van het Rijksmuseum in 
2020-2021.
 

J.G.L. Rieke, Weteringbarrière, 1854 (KOG-AA-1-12-306).
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Rechtsonder op de tekening maakte Rieke 
een aantekening in potlood: ‘op zaturdag 
29 July 1854 / weteringsbarrière mijn 
vrouw de kleine / en Mari J Neys was er bij’. 
Wie zijn deze personen? 

De vrouw van Johan Rieke was Johanna 
Christina Braun, geboren in Amsterdam 
in 1813 en daar overleden in 1894. In 1848 
huwde zij met de in 1817 in Den Haag 
geboren Rieke. Beiden waren Hersteld 
Luthers. Het echtpaar woonde vele 
jaren op Anjeliersgracht 10 (de latere 
Westerstraat) bij de Noordermarkt, in 
een 17de-eeuws huis met een trapgevel, 
met een ongehuwde broer van Johanna 
die als boekbinder de kost verdiende. ‘De 
kleine’ is niemand minder dan hun enige 
kind, Johan Martinus Anthon Rieke, toen 
drie jaar oud, maar later, net als zijn vader, 
een verdienstelijk topografisch tekenaar. 
Mari J. Neys kan geen ander zijn dan de in 
het bevolkingsregister genoemde Johanna 

Maria Neijs, 
geboren 26 januari 
1822, ongehuwd, 
Hervormd, 
dienstbode van 
beroep. Zij woonde 
in een slop in 
de Tuinstraat, 
de Scholle-
vangersgang, maar 
kon in november 
1854, ruim drie 
maanden nadat de 
tekening gemaakt 
was, verhuizen 
naar een woninkje 
in de Anjelierstraat 
achter de nummers 

36-40. Ook hier op een binnenterrein, 
maar dichter bij de familie Rieke en een 
stuk groter. 

Zowel het KOG als het Stadsarchief zijn 
in het bezit van vele tekeningen van J.G.L 
en J.M.A. Rieke. Beiden waren productieve 
topografische tekenaars, maar er is 
verrassend weinig over hen te vinden: 
wel een korte vermelding in Scheen, maar 
in de grote lexica van Thieme-Becker en 
het pas zeer recent (2021) voltooide 118 
delen tellende Allgemeines Künstlerlexikon 
ontbreken beiden volledig. Rieke senior 
begon zijn loopbaan als lithograaf rond 
1841. Tussen 1838 en 1844 zond hij al 
geregeld met krijt getekende portretten 
in naar de jaarlijkse tentoonstellingen 
van Levende Meesters. Zowel het KOG 
als het Stadsarchief bezitten vroege 
topografische tekeningen van hem, op 
locatie tijdens wandelingen gemaakt, 
in zwart krijt, ongekleurd en van een 

precieze datum voorzien. De eerste 
twee, nu verdeeld over beide instellingen, 
zijn gemaakt op 23 juli 1849 langs het 
Lange Bleekerspad bij de Tolbrug. In het 
bevolkingsregister staat J.G.L. Rieke van 
het begin af aan als kunstschilder vermeld 
en blijkbaar had hij al in 1854 voldoende 
inkomen om een dienstbode te kunnen 
betalen. Enkele decennia later komen wij 
hem tegen als tekenonderwijzer in dienst 
van de gemeente Amsterdam. In de jaren 
’50 staat Rieke meermalen in krantenbe-
richten genoemd wanneer hij als buurt-
meester met een aantal andere buurt- en 
wijkmeesters in de Jordaan een beroep 
doet op de ‘Christelijke Weldadigheid 
onzer Natuurgenoten’ om geld in te 
zamelen voor buurtgenoten die bij brand 
alles verloren hebben, of ‘de ongelukkige 
vrouw met acht kinderen, wier man 
krankzinnig is’. In mei 1859 verscheen een 
kleurenlitho, door Rieke zelf ‘Geteekend 
en op Steen gebragt’ ten bate van de 
slachtoffers van de grote brand op de 
Lijnbaansgracht bij de Raam-Barrière die 
tien maanden eerder ruim veertig huizen 
en twee fabrieken in de as had gelegd. Hier 
combineerde hij zijn fascinatie voor ruïnes 
van branden, die in ieder geval teruggaat 
tot een reeks tekeningen uit 1845, met zijn 
besef van christelijke barmhartigheid.

Ook bij de min die ruim zes maanden bij 
de familie Rieke inwoonde na de geboorte 
van hun zoon lijkt naastenliefde een rol 
gespeeld te hebben. Johan Martinus 
Anthon Rieke werd geboren op 7 mei 
1851. Op 20 mei van dat jaar beviel in 
het Binnengasthuis Catharina Johanna 
Klezer op 22-jarige leeftijd van een 
dochtertje. Als ongehuwde moeder heeft 

zij waarschijnlijk direct afstand moeten 
doen van haar baby, waarna de familie 
Rieke haar zes maanden in huis heeft 
genomen om de kleine Johan te zogen en 
vermoedelijk ook om haar onderdak en 
troost te bieden.

KOG en Stadsarchief bezitten vele 
topografische tekeningen van zowel vader 
als zoon Rieke. De laatste kreeg in de 
laatste jaren van zijn leven opdrachten van 
de gemeente om allerlei veranderingen 
in de stad vast te leggen, wat alleen al 
langs deze weg tot een kleine 150 bladen 
heeft geleid. Beiden waren ook gedreven 
verzamelaars, met als één van verzamel-
gebieden een omvangrijke eigen Atlas van 
Amsterdam. Ook andere verzamelaars 
als C.L. Wurfbain, R.W.P. de Vries en 
D.C. Meijer kochten bladen van de beide 
Riekes aan. J.G.L. Rieke overleed op 17 juni 
1898, zijn zoon slechts korte tijd later, 
op 47-jarige leeftijd, op 8 april 1899. Hun 
verzamelingen werden minder dan een jaar 
na elkaar geveild, die van J.G.L. Rieke op 
29 november (e.v.) 1898 bij H.G. Bom, de 
verzameling J.M.A. Rieke op 31 oktober tot 
4 november 1899 bij R.W.P. de Vries. Op 
een van die veilingen heeft D.C. Meijer het 
charmante blad van de Weteringbarrière 
gekocht dat nu bij het KOG berust.

Die tekening is een mooi voorbeeld van 
een voor eigen plezier gemaakte aquarel, 
zomaar, op een mooie zaterdag. Maar 
zij is ook een voorbeeld van hoeveel 
verhalen er achter een tekening verborgen 
kunnen zitten. Daarvoor biedt de Atlas 
Amsterdam van het KOG nog voor vele 
jaren talloze aanknopingspunten.

Detail -  J.G.L. Rieke, Weteringbarrière, 1854 (KOG-AA-1-12-306).
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Freek Heijbroek 
 

De Atlas Amsterdam van het 
KOG bevat nog veel verrassingen. 
Hoewel de meeste tekeningen al 
geruime tijd op de Beeldbank van 
het Stadsarchief te bekijken zijn 
- en straks op de website van het 
KOG en de Rijksstudio van het 
Rijksmuseum - is er bijvoorbeeld 
op allerlei tekeningen van H.M.J. 
(Herman) Misset (1875-1958) nog 
veel aanvullende informatie te 
ontdekken. 

5.  Het KOG en  
 De Gruijter 

Deze merkwaardige tekenaar, die van 
zichzelf zei: ‘ik ben een vakman, geen 
kunstenaar’, kreeg van het Stadsarchief, 
het KOG en enkele particuliere opdracht-
gevers regelmatig het verzoek bedreigde 
Amsterdamse stadsgezichten, gebouwen 
met gevelstenen, opschriften en aanplak-
borden met affiches zo nauwkeurig 

mogelijk weer te geven, maar dan wel 
zonder mensen of voertuigen. 

Eén van die reusachtige aanplakborden, 
afgebeeld op een tekening uit de Atlas 
Amsterdam van het KOG, was bevestigd 
aan de zijgevel van Vijgendam 10, het 
hoekpand van een rijtje huizen, dat in 

H.M.J. Misset, De reclamewand op het pand hoek Vijgendam/Rokin, 1911 (KOG-AA-2-06-143A).
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1912 afgebroken zou worden. De grootste 
adverteerder op dit wandvlak was het 
Nieuws van den Dag, ‘in Amsterdam 
en in de Provincie het meest gelezen 
dagblad’, dat meer dan 100.000 betalende 
abonnees had en nog steeds groeide. 
Rechts ervan adverteerde De Gruijter & 
Co, de meubeltransporteur ‘door geheel 
Europa’, die sedert 1907 ‘kantoren en 
bergplaatsen’ op de Frans van Mierisstraat 
90 had.13

Dit reusachtige gebouw, dat zijn ingang 
aan de Van Mierisstraat had en opzij 
grensde aan de Hondecoeterstraat en 
achter aan de Nicolaes Maesstraat, was in 
1906 ontworpen door de architecten A. 
Jacot en W. Oldewelt. Het verhuisbedrijf, 
dat zijn hoofdzetel in Den Haag had, was 
in de Hofstad in 1881 opgericht en kreeg 
in 1920 het predicaat Koninklijk. Op de 
begane grond van het Amsterdamse 
gebouw was een remise, een stal voor de 
paarden, enkele kantoortjes, een emballa-
gewerkplaats, een magazijn en op de hoek 
Van Mierisstraat/Hondecoeterstraat een 
conciërgewoning. De drie bovenverdie-
pingen, die men met een goederenlift kon 
bereiken, waren bestemd voor het bergen 
van inboedels en daardoor verdeeld in 
ruimtes van verschillende afmetingen.

Bijna 100 jaar later kreeg het KOG in deze 
tijdelijke behuizing van het Rijksmuseum 
een vertrek en depotruimte tijdens de 
bijna tien jaar durende verbouwing van 
het museum aan de Stadhouderskade. 
Dat de Koninklijke De Gruijter & Co in dit 
complex jarenlang gevestigd was, kon 
men inmiddels niet meer op het gebouw 

13 Zie over De Gruijter & Co: G.A. A. Just de la Paisières, 

Industrieel Nederland, deel III, Haarlem  1921, p. 337-345.

Het gebouw van De Gruijter & Co voor de opslag van inboedels aan de Frans van Mierisstraat in Amsterdam, ca. 1910.

lezen want de opschriften waren weg 
geschilderd. Ook nu staan de drie gevels 
nog overeind. Maar in de afgelopen jaren 
is het interieur, waar ooit de Koninklijke 
De Gruijter & Co en het KOG zetelden, 
verbouwd tot luxewoningen die thans hun 
voltooiing naderen.
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Coen Schimmelpenninck van der Oije

Ieder ervaart Chris van Eeghen als 
een plezierig en wellevend mens. De 
bijeenkomsten van De Amsterdamsche 
Prentkring bij Chris en Famke in 
Amsterdam zijn feesten: het huis, de 
gastvrijheid en het laten rondgaan 
van bladen uit verschillende tijden, 
van verschillende kunstenaars en 
met verschillende onderwerpen in 
de prachtige achterzaal. Er wordt 
ook gesproken over het KOG en het 
Amsterdam Museum. Wie voor deze 
instellingen nog niets heeft gedaan, 
wordt onderhouden door Chris, heel 
vriendelijk en volhardend. 

6.  Zo vriendelijk, maar geeft geen wijk

Word donateur van het KOG, schenk iets 
aan het Amsterdam Museum en/of het 
KOG! Dus je luistert en wordt donateur en 
schenkt tekeningen. Chris’ optreden blijkt 
profijtelijk voor beide instellingen. Zoon 
Willem Anne (eerder dan ik donateur van 
het KOG) en ik besloten in 2016 aan het 
Genootschap van het Amsterdam Museum 
een reeks aquarellen te schenken. De 

contacten waren gelegd in de tafel voor 
tekeningen en prenten van dit in 1960 
opgerichte genootschap. 

De serie is van de hand van Anthonie van 
den Bosch (1763-1838). De bladen zaten 
nog altijd in het oorspronkelijke foedraal, 
waardoor de kleuren prachtig bewaard 
zijn gebleven. Het museum bezat al een 
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14 Daan van Lent, 'De verzamelaar als extra ogen en oren', in 

NRC 29 juni 2016.

15 R. van Eijnden en A. van der Willigen, Geschiedenis der 

vaderlandsche schilderkunst, sedert de helft der XVIII 

eeuw, deel 3, Haarlem 1820, p. 110.

16 M. van Dam, Miscellanea delineata. Nederlandse 

tekeningen 1780-1860 uit de collectie Ploos van Amstel-

Knoef in Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, 

Rotterdam 2007.

17 A. Staring, 'Jan Knoef (26 Augustus 1896 – Amsterdam – 9 

December 1948)', in Jaarboek van de Maatschappij der 

Nederlandse Letterkunde te Leiden 1950-1951, Leiden 

1952, p. 131-139. J.G. Berk-hout stelde de bibliografie van 

Knoef samen, Bulletin van de Kon. Ned. Oudheidkundige 

Bond, 6e se-rie, 2 (1949), p. 140-142. H. de la Fontaine 

Verwey, 'J. Knoef †', in Amstelodamum. Maandblad voor 

de kennis van Amsterdam 36 (1949), p. 5-7. 

18 Beschrijving van den Atlas van Amsterdam van Louis 

Splitgerber, 1874, Zesde kunstboek: omstre-ken, poorten, 

buurtjes en ijsgezichten, 48 no. 325.

13 Verzamelingen D.C. Meijer jr. Eerste gedeelte: Atlas 

van Amsterdam in teekening en prent. Topo-graphie, 

geschiedenis, portretten. Veiling Amsterdam R.W.P. de 

Vries, 17-22 maart 1910, onder fa-brieken, 92 no. 1707.

tekening van Van den Bosch; omdat 
twee tekeningen van de schenking waren 
aangebracht op de achterkant van een 
in stukken geknipte afbeelding van de 
Dam door Van den Bosch naar Pieter 
Saenredam, herkende conservator Tom 
van der Molen de hand van Anthonie 
van den Bosch, van wie verder etsen 
bekend zijn.14 De 30 aquarellen stellen 
gezichten in en om Amsterdam voor, 
langs de Amstel en daarbuiten en verder 
in Uithoorn, Drenthe en Hattem. Deels 
zijn het interieurs van kerken, boerderijen 
met figuren en fantasiegezichten met 
Romeinse bouwwerken. Eén blad is 
gedateerd 1800. 

Van Eijnden en Van der Willigen schreven 
in hun Geschiedenis der vaderlandsche 
schilderkunst (1820) dat Van den Bosch om 
zijn gezin te onderhouden tekenles moest 
geven. Ze vervolgen: ‘Tot het schilderen 
met olieverw, bleef hem nu weinig tijds 
over; doch met ijver maakte hij van de 
uren, welke ter zijner beschikking stonden, 
gebruik, om Beelden, Landschappen 
en Buurtgezigtjes, zoo gekleurd als 
ongekleurd, te teekenen.’15 De herkomst 
van de serie is de verzameling tekeningen 
van mijn vader, Cornelis Johannes baron 
Schimmelpenninck van der Oije (1906-
1987). Hij heeft zijn leven lang tekeningen 
verzameld van Nederlandse kunstenaars 
tussen 1780 en 1860. Het grootste deel 
van zijn verzameling heb ik in 1998 onder 
de naam ‘Genootschap Ploos van Amstel-
Knoef’ geschonken aan de Stichting 
Museum Boijmans Van Beuningen.16 De 
4800 tekeningen vulden een gat op, 
dat was ontstaan door de brand van het 

Schielandshuis in Rotterdam in 1864. 
Daarbij ging een deel van de eigentijdse 
verzameling van F.J.O. Boijmans (1767-
1847) verloren. 
Mijn vader had van de erven van Jan Knoef 
(1896-1948) diens verzameling tekeningen 
gekocht en opgenomen in zijn verzameling. 
Zo kunnen de aquarellen van Anthonie 
van den Bosch ook van Knoef afkomstig 
zijn. De Amsterdammer Jan Knoef was 
na het behalen van de onderwijsakte 
tot 1942 werkzaam bij de administratie 
van de spoorwegen. In dat jaar werd 
hij conservator bij het Rijksbureau voor 
Kunsthistorische Documentatie. Hij 
had zichzelf gevormd, was een groot 
verzamelaar en zeer thuis in de beeldende 
kunst van Nederland in de eerste helft van 
de negentiende eeuw.17

In hetzelfde jaar schonken zoon Willem 
Anne en ik twaalf tekeningen met 
betrekking tot Amsterdam aan het KOG. 
Op 2 april 2016 was er in het Rijksmuseum 
een feestelijke schouw van deze aanwinst 
voor de Atlas Amsterdam. Conservatoren 
van het Rijksprentenkabinet en het 
Stadsarchief Amsterdam gaven toelichting 
op de voorstellingen. Een anonieme 
tekening uit de vroege negentiende eeuw 
stelt het protestantse weeshuis voor. 
Twee tekeningen van Antoon Derkzen van 
Angeren (1878-1961) geven de bouw van 
de Wereldtentoonstelling in Amsterdam 
in april 1895, resp. het Panopticum in 
1896 weer. Van Petrus Kiers (1807-1875) 
is een tekening van het Kattenburgerplein 
bij avond. Een tekening van Anthony 
Oberman (1781-1845) betreft de ingang 
van de Kalfjeslaan aan de Amsteldijk. Een 

anonieme tekening stelt een toegangshek 
aan de Amstelveenseweg voor, mogelijk in 
1819. De herkomst van deze zes bladen is 
de collectie van mijn vader, mogelijk eerder 
van Knoef. 

De volgende vijf tekeningen heb ik 
gekocht bij antiquariaat A.G. van der Steur 
(1938-2012). Een tekening betreft de 
ingang van het Begijnhof door Pieter Ernst 
Hendrik Praetorius (1791-1876) uit 1814. 
Dit blad is afkomstig uit de Atlas van Louis 
Splitgerber.18 Een volgende tekening is van 
de hand van Gerrit Lamberts (1776-1850) 
en stelt afgemeerde Zwitserse aken voor 
aan de Weesperzijde in 1817. De conser-
vator van het Stadsarchief bevestigde dat 
deze voorstelling volkomen onbekend was. 
Dat was de vroegere bezitter, de econo-
misch-historicus W.M. Zappey (1931-
2000) ook al opgevallen. De drie anonieme 
tekeningen uit de late eind achttiende 
eeuw stellen de glasblazerij op Wittenburg 
voor en een gebouw met twee torens en 
bijgebouwen. De tekeningen maakten deel 
uit van de Atlas van Amsterdam van D.C. 
Meijer jr.19 De laatste tekening is van Evert 
Doublet Pzn (1802-1859) met een gezicht 
op de Overtoom in 1839. Deze tekening is 
gekocht bij E.H. Ariëns Kappers.

Uit alles blijkt, dat Chris erin slaagt 
vrienden te bewegen om aan zijn geliefde 
Amsterdamse instellingen schenkingen te 
doen.
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Gajus Scheltema

Wie kent de KOG-Albums van 
Andries Schoemaker goed? Ooit 
werden ze, inclusief de waarschijnlijke 
herkomst, besproken in een artikel 
van Jeanine Otten over de Atlas 
Schoemaker uit 1995.20 Ook Bert 
Kolkman, een enthousiaste  
onderzoeker naar de achttiende- 
eeuwse Nederlandse topografische 
tekenkunst, noemde de KOG-Albums 
in zijn belangrijke digitale overzicht 
van de eind-achttiende-eeuwse  
topografie.21 De inhoud van deze 
albums wordt echter nog steeds  
relatief weinig geraadpleegd.

7.  De KOG-Albums van Andries Schoemaker

Een recent voorbeeld, dat aangeeft wat 
kennis van de geschriften van Schoemaker 
had kunnen toevoegen, is de in 2020 
verschenen publicatie De Kralingse 
buitenplaatsen van de 16e tot de 21e eeuw 
van Robert J. Ligthelm. Dit overigens schit-
terende boek, dat systematisch meer dan 

veertig veelal verdwenen huizen beschrijft, 
eindigde in de eerste twee drukken met 
een wat mysterieus aangeduid hoofdstuk: 
‘Er blijft een raadsel: de Plaes van Loon.’ 
Het betrof een buitenplaats van een 
zekere Gerard van Loon, welk huis we 
kennen van drie schetsbladen van Cornelis 
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Pronk in het Rijksprentenkabinet22 en ook 
van een viertal schetsen (door mij aan 
Abraham de Haen toegeschreven) in het 
Gemeentearchief Rotterdam.23 

Het boek van Ligthelm bleek een succes 
en werd snel twee keer in herdruk 
genomen. Bij de tweede herdruk werd 
voor wat betreft het bewuste hoofdstuk 
samengewerkt met Olivier Mertens, 
wiens belangstelling voor genealogie en 
wapenkunde gekoppeld was aan het feit 
dat hijzelf van Gerard van Loon afstamde. 
Samen kwamen de auteurs tot de 
conclusie dat het inderdaad de befaamde 
eind achttiende-eeuwse numismaat en 
historicus Gerard van Loon betrof. Zo kon 
het huis enigszins worden gepreciseerd. 

Ze hadden echter geen kennis van het 
KOG-Album van Schoemaker en stelden 
daarom: ‘Bij Andries Schoemaker komt 
het huis helaas niet voor’ (p. 342). Het kan 
ze nauwelijks kwalijk worden genomen. 
De KOG-delen waren qua tekst tot nu toe 
alleen lastig toegankelijk via microfiches 
van de Koninklijke Bibliotheek, danwel 
in te zien in de bibliotheek van het 
Rijksmuseum, waar ze berusten.24

Kennis van de tekst van Andries 
Schoemaker, een vriend van Gerard van 
Loon, had echter nog veel meer informatie 
opgeleverd, waaronder het bouwjaar van 
het huis (1699), de precieze locatie (direct 
naast de buitenplaats Jeruzalem aan de 
Oude Dijk) en een ander aanzicht van de 
voorkant.25 Een vierde druk van het boek 
van Ligthelm lijkt voorlopig echter wat 
veel gevraagd…

20 Jeanine Otten, 'De Atlas Schoemaker', in Voor 

Nederland bewaard, de verzamelingen van het Ko-ninklijk 

Oudheidkundig Genootschap in het Rijksmuseum/Leids 

Kunsthistorisch Jaarboek 10 (1995), p. 179-188.

21 www.historischetopografie.nl

22 Rijksmuseum, inv.nr. RP-T-1893-A-2818-A t/m C.

23 Gemeentearchief Rotterdam, inv.nr. RI-477-1 t/m 4; de 

eerste tekening, opzij van de achterkant van het huis, 

ontbreekt in Amsterdam.

24 Er is ook nog een cd-rom editie van Schoemaker maar 

deze bevat alleen afbeeldingen en is niet volledig.

25 'Beschrijving en afbeelding der steeden dorpen gehugten 

aadelijke en andere gebouwen in Zuÿd Holland en 

aankleven, vandien, meest naat leeven geteekent en 

nade letters l.m.n.o.p. gelegt, dus beschreven en met veel 

moeijte bij een versaamelt / door Andries Schoemaker. 

Rijksmuseum, Bibliotheek, barcode 266032.

26 I.H. van Eeghen, ‘Het plakboek van Andries Schoemaker’, 

Maandblad Amstelodamum 46 (1959), p. 184-191.

Meer Schoemaker-albums wachten 
op digitalisering. In 1959 schreef Isa 
van Eeghen, een tante van Chris en 
vermaard archivaris van Amsterdam, 
in het Maandblad Amstelodamum een 
artikel genaamd ‘Het plakboek van 
Andries Schoemaker’, waarin ze een deel 
‘Amsterdam’, in bezit van afstammelingen 
Blaauw, besprak.  Waar is die band nu, bij 
welk lid van deze familie? 
Hoogste tijd, hoe dan ook, om onze 
Albums van Schoemaker volledig te 
digitaliseren en daardoor gemakkelijker 
toegankelijk te maken. Gelukkig gaat 
dat project nu binnenkort van start. 
Rest dan alleen nog de transcriptie van 
het kriebelige handschrift van onze 
veelschrijver Andries Schoemaker…!
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Koen Kleijn

Het Amsterdam Museum kreeg 
in 2020 van het Koninklijk 
Oudheidkundig Genootschap 
een zeldzaam achttiende-eeuws 
schuttersglas in bruikleen. Het 
glas werd verworven op initiatief 
van de Commissie Schutterij en 
Burgerbewapening, met genereuze 
steun van de Vereniging Rembrandt 
en, achter de schermen, de inzet van 
Chris van Eeghen.

8.  Een hensglas

In de verzameling van het Amsterdam 
Museum bevonden zich al twee glazen 
die met een schutterswijk te maken 
hebben. Beide zijn gemaakt voor een 
afscheid. Jacob van Lunsteren vertrok 
als Brandmeester van de wijk 28, in 1726 

en Adriaan ter Borg jr, nam afscheid als 
vaandrig van de Schutterscompagnie in 
dezelfde wijk. Dat laatste glas heeft het 
Amsterdam Museum in 2008 van het KOG 
in bruikleen gekregen.
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van korsetten en hoepelrokken. In 1750 
kocht Clockener de helft van het huis ‘Het 
Koelvat’ in de Warmoesstraat, tussen de 
Papenbroeksteeg en de Vissteeg, schuin 
tegenover de Sint Annenstraat, met een 
pakhuis daarachter aan het water. In 
Wijk 5 moet hij tot de beter gesitueerden 
hebben behoord. 

In 1748 was de schutterij door stadhouder 
Willem IV gezuiverd van anti-stadhou-
derlijke elementen, en Clockener was 
toen tot kapitein bevorderd. Hij zou bijna 
veertig jaar in functie blijven, en het kan 
niet anders of hij heeft dit schuttersglas 
herhaaldelijk in handen gehad. De 
lange duur van zijn kapiteinschap doet 
vermoeden dat hij een betrouwbaar type 
was, en er zijn goede aanwijzingen dat hij 
bij zijn compagnie de wind eronder had. De 
Nederlandsche Courant van 26 augustus 
1785 bericht bijvoorbeeld over manoeuvres 
buiten de Muiderpoort die ‘niettegen-
staande zwaare Regenvlaagen’ met 
‘uitterste vaardigheid en netheid, zonder 
tusschenpoozingen’ werden uitgevoerd; 
alle aanwezigen waren vol lof over ‘de 
Manschap van de Compagnie van Wyk 5, 
onder bevel van den Wel-Ed. Manhaften 
Heer PIETER CLOCKENER.’

De eendracht in Wijk 5 komt in 1786 echter 
ernstig onder druk te staan. De patriotten 
in de stad beleggen op 18 november 1786 
een vergadering van de ‘Edele Manhafte 
Heeren Capiteinen’, met het verzoek dat 
zij zich achter de patriotse zaak scharen 
en een Adres gericht tegen de stadhouder 
tekenen. 27 kapiteins zijn vóór, elf zijn 
tegen, 22 komen niet opdagen. Pieter 

Clockener hoort tot de tegenstanders: hij 
was een gekende Oranjeklant. 

Ook binnen de rangen van Clockeners 
compagnie bestond verdeeldheid. In de 
pers werd het vuurtje flink opgestookt. 
Door niet te tekenen heeft kapitein 
Clockener zich ‘gevoegd bij degenen die 
door elke brave burger met veragting 
kunnen beschouwd worden’, aldus een 
anonieme brief van ‘Een Amsterdamse 
Schutter, uit Wyk 5’ in de Nederlandsche 
Courant. Clockener zou zijn mannen 
hebben omgekocht: zijn korporaal zou 
een nieuwe baleinen tabaksdoos hebben 
gekregen. De anonieme brief eindigt 
dreigend: ‘Een ieder oordeele, wat men 
van zulk zoort van Lieden, in tyd van nood, 
heeft te wagten, - welke het heil van ’t 
Vaderland gaarne aan hun belang willen 
opöfferen.’ 

Op 16 augustus 1787 dient Pieter 
Clockener bij de ‘Burger-Krygsraad’ zijn 
ontslag in, na bijna veertig jaar trouwe 
dienst. Na de inval van de Pruisen en het 
herstel van de oude orde wordt hij niet 
in functie hersteld, op eigen verzoek: 
‘De Heeren Kapiteinen Clockener en van 
Keulen echter, hadden verzogt, dat op 
hun geen reflectie verder mogt geslagen 
worden.’

Clockener is dan al ver in de zestig. Hij 
keert niet meer terug bij zijn compagnie 
en zal nooit meer met het schuttersglas 
op het welzijn van Wijk 5 toosten. In 1788 
verkoopt hij zijn huis in de Warmoesstraat; 
op 14 mei 1790 overlijdt hij. Hij wordt 
begraven in de Zuiderkerk. 

Het nieuwe bruikleen betreft een betrek-
kelijk eenvoudig glas, van 20 centimeter 
hoog, gegraveerd met de woorden ’T 
WELZIJN VAN WYK 5. Het is een hensglas, 
dat werd gebruikt door de schutters om 
te proosten op de hechte onderlinge band 
van hun troep. Het is een klein wonder 
dat het de eeuwen heeft doorstaan, want 
aan tafel bij de schutterij ging het er vaak 
ruig aan toe en in Wijk 5 was de eendracht 
soms ver te zoeken.
 

Wijk 5 besloeg een onregelmatig gevormd 
stuk stad tussen de Kloveniersburgwal 
en de Warmoesstraat, waar de kapitein 
van het vendel woonde: Pieter Clockener, 
geboren in 1720. Hij was koopman in 
baleinen en in 1754 directeur van de 
Groenlandse Visserij, een organisatie 
die gespecialiseerd was in de jacht op de 
Groenlandse walvis. Balein werd gebruikt 
voor de vervaardiging van luxe tabaks- en 
snuifdozen, paraplu’s, waaiers, rijzwepen, 
schilderijlijsten en ook als versteviging 
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Yuri van der Linden

Het afscheid van Chris van Eeghen is 
een mooie aanleiding om aandacht te 
schenken aan een groep gevelstenen, 
afkomstig uit Oudewater. Chris heeft 
zich altijd een groot voorstander getoond 
van het herplaatsen van gevelstenen, 
maar helaas heb ik daarvan in de periode 
dat hij voorzitter was van het KOG geen 
voorbeeld kunnen vinden. Misschien dat 
het recente verzoek vanuit Oudewater 
daar alsnog verandering in kan brengen?

9. Oudewater – Amsterdam v.v.

Het verzoek was afkomstig van 
Vincent Bos, fractievoorzitter van de 
ChristenUnie-SGP te Oudewater.27 Onder 
het motto ‘Breng de gevelstenen thuis!’ wil 
Bos dat drie gevelstenen, afkomstig van de 
voormalige Waardpoort te Oudewater ‘na 
165 jaar weer [terugkeren] naar huis!’ Het 

bericht werd onder meer opgepikt door 
AT5, die er een nieuwsitem aan wijdde. De 
drie stenen stellen de stadswapens voor 
van Oudewater, Delft en Alkmaar, en zijn 
gedateerd 1607. Ze maken nu onderdeel 
uit van de populaire gevelstenenmuur aan 
de Sint Luciënsteeg te Amsterdam, als 

Steen met het wapen van Oudewater, afkomstig uit de Waardpoort te Oudewater. Zandsteen, 
65 x 60 cm. Collectie Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, inv. nr. KOG-GB-1-089.  

(Foto: website van de Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen.)
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bruikleen van het Koninklijk Oudheidkundig 
Genootschap aan het Amsterdam Museum. 
Maar hoe zijn die drie stenen in Amsterdam 
verzeild geraakt? 

De drie stenen zaten ingemetseld aan 
de stadszijde van de Waardpoort, boven 
de doorgang die naar de weg naar 
Utrecht leidde.28 De poort bevond zich 
aan de zuidoostzijde van Oudewater, op 
de plek van de huidige kruising van de 
Kapellestraat en de Zuiderwal. Van de 
poort zijn slechts enkele afbeeldingen 
bewaard gebleven. Recent dook een in 
dit kader nog onbekende tekening van 
de poort op de in de collectie van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.29 

De potloodtekening toont de poort schuin 
gezien vanaf de landzijde, en frontaal 
en schuin gezien vanaf de stadszijde. 
Boven de boogvormige opening zijn de 
drie stenen, nu in het bezit van het KOG, 
duidelijk te zien. Daarboven bevond zich 
een ruimte met vier ramen, twee aan de 
land- en twee aan de stadszijde, voorzien 
van een dak. Aan de noordzijde bevond 
zich nog een zes- of achthoekig torentje. 
Ter weerszijden van de poort liep de 
aarden stadswal.

In augustus 1857, één jaar voor de 
oprichting van het KOG, werd de poort 
ter veiling aangeboden, en voor ƒ 760,- 
verkocht. Dat gebeurde in een periode 

27 https://oudewater.christenunie.nl/k/n45856/news/

view/1415941/1239791/christenunie-sgp-oudewa-

ter-breng-de-gevelstenen-thuis.html

 https://www.at5.nl/artikelen/213635/oudewater-wil-

gevelstenen-na-100-jaar-terug-ze-horen-niet-thuis-in-

amsterdam

28 Vrijwel alle relevante informatie voor deze bijdrage is 

afkomstig uit het archief van het onlangs overleden 

KOG-lid Onno Boers. Dit archief wordt thans beheerd 

door de Vereniging van Vrienden van Amsterdamse 

Gevelstenen (VVAG). Ik ben Jos Otten en Boudewijn 

Oranje van de VVAG dank verschuldigd voor het 

beschikbaar stellen van de relevante stukken.

29 Bouwkundige tekening, getiteld 'De Waardpoort te 

Oudewater': Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

documentnummer BT-021035.

30  In de jaarverslagen van het KOG zijn hier veel 

voorbeelden van te vinden.

31 Jaarverslag van het Koninklijk Oudheidkundig 

Genootschap 69 (1927), p. 7. Ingeschreven onder de 

inventarisnummers KOG-GB-1-087 (Alkmaar), KOG-GB-

1-088 (Delft) en KOG-GB-1-089 (Ou-dewater).

dat er in Nederland op grote schaal 
stadspoorten werden gesloopt. Een 
enkele poort ontsprong de sloop, zoals 
de Amsterdamse Muiderpoort, maar de 
meeste werden afgebroken. Sommige 
brokstukken werden opgekocht en elders 
weer tot complete poort opgebouwd, 
zoals de Deventer Bergpoort en de 
Groninger Herenpoort, die rug aan rug 
staan opgesteld in de tuin van het in 1885 
geopende Rijksmuseum. Het KOG heeft 
vanaf de oprichting regelmatig bezwaar 
aangetekend tegen vele voorgenomen 
sloperijen, en zelfs recent nog gepro-
testeerd tegen de bouw van de eerste 
metrolijn in Amsterdam.30

Overigens zijn de drie gevelstenen niet 
direct uit Oudewater verdwenen, zoals 
de ChristenUnie-SGP uit Oudewater ons 
wil doen geloven. De drie stenen werden 
namelijk door de koper ingemetseld in een 
blok woonhuizen aan de Kloosterstraat, 
dichtbij de plek waar de poort eerst 
stond. Pas ná 1915 verdwenen de stenen 
alsnog uit Oudewater, om vervolgens in 
1924 door de Vereeniging tot behoud van 
gevelsteenen te worden ingemetseld in de 
muur van het Burgerweeshuis aan de Sint 
Luciënsteeg te Amsterdam. Deze in 1922 
opgerichte vereniging ging in 1927 op in 
het KOG en zodoende gingen de stenen 
over in eigendom aan het genootschap.31 
De drie uit Oudewater afkomstige stenen 
maken nu onderdeel uit van een bont 
geheel van maar liefst 48 stenen – bont 
omdat zo’n tien jaar geleden de stenen 
werden gerestaureerd en van een nieuwe 
verflaag voorzien.

Anoniem, De Waardpoort te Oudewater, ca. 1857.  
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, inv.nr. BT-021035).

Aan een eventuele terugkeer naar 
Oudewater zijn een paar voorwaarden 
verbonden. Zo zal de gemeente 
Oudewater een passende locatie moeten 
vinden, bij voorkeur in de buurt waar 
de Waardpoort ooit verrees, waar de 
stenen kunnen worden ingemetseld. 
Bovendien zal voor de huidige plek in 
de Sint Luciënsteeg een of meerdere 
stenen moeten worden geselecteerd, 
om de ontstane ‘lacune’ op te vullen. Er 
schijnen overigens in Oudewater twee 
uit Amsterdam afkomstige gevelstenen 
ingemetseld te zijn, in particulier bezit. 
Zouden die misschien een plekje kunnen 
krijgen in Amsterdam…?

https://oudewater.christenunie.nl/k/n45856/news/view/1415941/1239791/christenunie-sgp-oudewater-breng-de-gevelstenen-thuis.html
https://oudewater.christenunie.nl/k/n45856/news/view/1415941/1239791/christenunie-sgp-oudewater-breng-de-gevelstenen-thuis.html
https://oudewater.christenunie.nl/k/n45856/news/view/1415941/1239791/christenunie-sgp-oudewater-breng-de-gevelstenen-thuis.html
https://www.at5.nl/artikelen/213635/oudewater-wil-gevelstenen-na-100-jaar-terug-ze-horen-niet-thuis-
https://www.at5.nl/artikelen/213635/oudewater-wil-gevelstenen-na-100-jaar-terug-ze-horen-niet-thuis-
https://www.at5.nl/artikelen/213635/oudewater-wil-gevelstenen-na-100-jaar-terug-ze-horen-niet-thuis-
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Norbert van den Berg

Het Koninklijk Oudheidkundig 
Genootschap bezit een met koperen 
banden ingelegd houten kistje 
(verwervingsregister nr. 1884). 
Hoofdconservator Reinier Baarsen 
vond het in het depot; het deed hem 
denken aan het werk de bekende 
negentiende-eeuwse meubelmaker 
Carel Breytspraak Sr. Het leek hem 
interessant genoeg om dat beschadigde 
kistje te laten restaureren. 

10. Het kistje van het  
 vrijdagsgezelschap  
 ‘Sans-Souci’

Toevallig meldde zich net een houtrestau-
rator in opleiding, Frederica van Adrichem, 
bij het Rijksmuseum. Aan haar de uitdaging 
om onder leiding van hoofdrestaurator 
Paul van Duin dit kistje te restaureren. In 
eerste instantie waren de herkomst en 
functie van het kistje niet duidelijk. In een 
laatje van het kistje kon men documenten 
opbergen. Uit nader onderzoek bleek dat 
in de bibliotheek van het KOG documenten 
uit het kistje waren bewaard: ‘wetten’ 
[statuten] van een gezelschap, en brieven 
uit 1809 aan een zekere baron Snouckaert 
van Schauburg. De wetten leerden, dat 
dit kistje toebehoorde aan een in 1803 
opgericht gezelschap ‘Sans-Souci’ met 

elf mannelijke leden. Was Snouckaert het 
laatste lid, dat het kistje onder zijn beheer 
had? Bedankte het lid Hendrik Jacob Ortt 
snel omdat de door elf leden onderte-
kende wetten maar tien leden toestond? 

Deze leden kwamen uit het voormalige 
Amsterdamse regentenmilieu. Onder 
hen vinden we een zeeofficier van 
de Admiraliteit van Amsterdam, een 
bierbrouwer, drie militairen en vijf 
kooplieden/bankiers. Enkelen daarvan 
zouden het nog ver brengen, zoals 
vice-admiraal Abraham Kuvél, president 
van de Nederlandse Bank Willem Mogge 
Muilman, de latere Hope-bankier en 
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bekende kunstverzamelaar Adriaan van 
der Hoop en tot slot zijn zwagers Jan 
Clifford en Albertus Hodshon. 

Die zwagers deden kort voor de oprichting 
van ‘Sans-Souci’ ieder een kapitaalstorting 
van ƒ 100.000,- in het Amsterdamse 
handelshuis Eduard Croese & Co ten 
behoeve van Van der Hoop. Zo kon hij 
firmant van dat handelshuis worden. In de 
moeilijke Franse tijd moest de firma uitein-
delijk in 1811 met verlies worden geliqui-
deerd. Dat bracht natuurlijk spanningen 
met zich mee tussen deze drie leden. 

Hodshon was zeer vermogend, maar voor 
Clifford lag het anders: hij voelde zich 
bedrogen en spande een proces tegen zijn 
zwager aan. Toen hij dat proces, overigens 
pas in 1823, definitief verloor, pleegde 
hij de dag na de procesuitslag zelfmoord. 
Door die steeds slechtere gang van zaken 
van deze firma, waarbij drie leden van 
‘Sans-Souci’ betrokken waren, zal de sfeer 
in het gezelschap al vrij gauw niet al te 
best zijn geweest. Ook het leeftijdverschil 
tussen de leden was groot. Het oudste lid 
was twee keer de leeftijd van het jongste 
lid (22 jaar).

De maaltijden van ‘Sans-Souci’ werden aan 
huis geleverd door de koks van het ‘Collegie 
in de Munt’. Dat had zich omstreeks 1750 
in het Muntgebouw gevestigd; in het begin 
van de negentiende eeuw noemde men zich 
‘Sociëteit in de Munt’. Uit documenten in 
het stadsarchief blijkt dat de meeste leden 
van ‘Sans-Souci’ ook lid waren van het 
‘Collegie in de Munt’ of het werden in 1809. 
Dat gezelschap telde toen al veel meer 
leden, waartussen men zich rustig thuis kon 
voelen. Het kistje van ‘Sans-Souci’ kan heel 
goed met die leden meegekomen zijn en 
op De Munt een plekje gevonden hebben, 
in afwachting op betere tijden. Stierf 
‘Sans-Souci’ zo een zachte dood? 

De ‘Sociëteit in de Munt’ bleef tot 1865 
bestaan. Korte tijd daarna betrok het 
KOG het pand van naast de Munttoren, 
en behield daar zijn depot tot in 1917 
de Drucker-Fräser-vleugel van het 
Rijksmuseum gereedkwam. Het KOG 
kreeg daar eigen ruimten. Bij het opruimen 
van de Munt kwamen natuurlijk ondui-
delijke spullen boven water, die zonder 
herkomst en verwervingsdatum werden 
ingeschreven. 

In het Amsterdam Museum blijken zich 
twee glazen van ‘Sans-Souci’ te bevinden, 
afkomstig uit het Rijksmuseum. Het ene 
was een vriendschapsbeker (hensbeker), 
waarop gegraveerd alle namen van de 
elf leden, met bij Ortt de toevoeging 
‘bedankt’. Dat glas diende om eventuele 
nieuwe leden in te drinken. Met het 
andere, kleinere, glas met opschrift 
‘Sans-Souci’ dronken de leden elkaar 
bij iedere maaltijd toe. Bij een bezoek 

met het kistje aan het magazijn van het 
Amsterdam Museum bleek het allemaal 
daar in te passen. 

De wetten vertelden ons dat de leden een 
‘Vrijdags-soupé’ hielden, wekelijks in het 
winterseizoen iedere vrijdag in december 
tot de derde vrijdag in maart. Om 9 uur 
kwamen de tien leden bijeen ten huize van 
het lid/gastheer. Tot precies 11 uur genoot 
men van niet meer dan zeven schotels 
(waaronder sla en zuur) en een dessert 
dat maximaal uit negen schotels mocht 
bestaan. Vele boetes waren ingesteld, 
onder andere voor te laat komen, voor 
meer schotels te presenteren dan 
toegestaan, het niet op tijd aankondigen 
van introducés, en het  niet op tijd 
afleveren van het kistje bij de volgende 
gastheer. Zo spekte men de kas. Als een 
van de leden een gelukkig evenement 
(promotie, huwelijk kind) had, kon buiten 
het vast winterse seizoen een extra vrijdag 
gehouden worden, wel ‘onder decisie der 
meerderheid der Leeden’.

Er waren in de late achttiende eeuw 
in Amsterdam veel genootschappen: 
wetenschappelijke (literaire, theologische 
en medische) en algemene, waaronder 
misschien wel de bekendste Felix Meritis 
is, met zijn vijf departementen of onderaf-
delingen. Veel is er in de loop der jaren over 
deze genootschappen gepubliceerd. Voor 
telgen uit regentenkringen was er een 
beperkt aantal gezelligheidsverenigingen, 
zoals ‘Sans-Souci’. Uit de achttiende eeuw 
zijn vijf gezelschappen bekend; later in de 
negentiende eeuw gingen zulke genoot-
schappen herensociëteiten heten.
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Janjaap Luijt

Sinds 2014 heeft het 
NPO-radioprogramma Taalstaat 
de rubriek Geadopteerde 
Vergeetwoorden. De rubriek is 
bedoeld om woorden die in 
onbruik dreigen te geraken, te 
behouden voor de Nederlandse 
taal. Zelf heb ik er nooit een 
woord gekandideerd, maar als ik 
dat zou moeten doen, dan is het 
een woord wat ik voor het laatst 
hoorde tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van het KOG 
in 2018.

11. Vergeetwoord

In 2017 had het genootschap een prent 
van Peter van Straaten voor de collectie 
aangekocht met de prozaïsche titel 
Liefdespaar in het bos, gadegeslagen 
door jongeman. Tijdens de vergadering 
draaide achter het bestuur een carrousel 
van afbeeldingen van recente aankopen. 
Tussen de waaiers, libri amicorum en een 
schilderij, verscheen elke paar minuten de 

prent van Van Straaten. In de toelichting 
op de nieuwe aanwinsten meldde de 
voorzitter dat het genootschap in het 
afgelopen jaar ‘een scabreuze prent had 
gekocht’. Scabreus, een woord dat niet 
mooier uitgesproken had kunnen worden 
dan door Chris van Eeghen. Ik zal beide 
niet licht vergeten. 
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Suzanne van Leeuwen

Alle mooie verhalen over Chris van 
Eeghen, zijn liefde voor de kunst en het 
KOG worden op een digitaal podium 
gebundeld. Dat heeft zijn voordelen, 
maar iedereen zal het met de commissie 
‘Voorwerpen van Geschiedenis en 
Kunst’ eens zijn dat niets een tastbaar 
object kan vervangen. Wat is er dan 
toepasselijker om namens de commissie 
te schrijven over een bijzondere zilveren 
boekband in de KOG-collectie, en ons  
in te beelden dat alle herinneringen  
aan Chris in een dergelijk object  
gebundeld zouden worden zoals bij de 
alba amicorum uit vroegere tijden? 

12. Voor Chris van Eeghen bewaard -  
 herinneringen gebundeld

Herinneringen die letterlijk een band 
scheppen tussen Chris en zijn geliefde KOG. 

De zilveren boekband met notitiebladen is 
waarschijnlijk aan het begin van de zeven-
tiende eeuw in Holland vervaardigd. Het 
is jammer genoeg niet gekeurd, dus waar, 
wanneer en door wie blijft onduidelijk. De 

boekband werd in 1878 voor vijftig gulden 
door het KOG aangekocht. Details over 
de voormalige eigenaar ontbreken. Twee 
jaar later, in 1880, werd de boekband 
opgenomen in de Tentoonstelling van 
Kunstvoorwerpen in vroegere eeuwen 
uit edele metalen vervaardigd in Arti et 
Amicitae, onder catalogusnummer 681. 
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Ruim 1700 objecten uit heel Nederland 
werden op deze tentoonstelling getoond 
waaronder ook 75 boekbanden uit de 
vijftiende tot en met de negentiende 
eeuw. Ook in meer recente tijden is 
de boekband regelmatig als bruikleen 
voor een tentoonstelling aangevraagd. 
Vandaag de dag is hij te bewonderen in de 
Special Collections tussen andere stukken 
profaan zilver en goud. 

Het voor- en achterplat zijn versierd met 
een opengewerkt, ofwel ajour gezaagd, 
patroon voorzien van gravures tussen 
rolwerk. Naast verschillende vogels en 
bloemen zijn er putti, eekhoorns en 
twee gevleugelde herten afgebeeld. Het 
centrale medaillon is leeg. Aan de rug is 
een kettinkje bevestigd met een sleutel 
waarmee het slot in het voorplat openge-
maakt kan worden. De originele zilverstift 
waarmee op geprepareerde bladen in het 
boekje geschreven kon worden is bewaard 
gebleven en is aan de zijkant ingestoken. 
Aan de binnenzijde van het voorplat zijn 
een opvouwbare zonnewijzer en een 
kompas geplaatst en bij het achterplat 
een kwikspiegel in een zilveren omlijsting. 
Een multifunctioneel object, kunnen we 
wel zeggen.

Tussen de notitiebladen zitten twee 
zilveren gegraveerde plaatjes met Bijbelse 
scenes. Het eerste plaatje laat een 
zogenaamde ‘Anna-te-drieën’ zien: de 
heilige Anna met haar dochter Maria en 
kleinzoon Jezus onder een baldakijn. Deze 
voorstelling gaat terug op een schilderij 
door Maerten de Vos in Gent en de daarop 
gebaseerde prent door Johann Sadeler I 
uit circa 1584.32 Het tweede gegraveerde 

plaatje toont Daniel in de leeuwenkuil. 
Deze voorstelling is gebaseerd op een 
prent van Jacob de Gheyn naar ontwerp 
van Dirck Barendsz, uit 1588-1592.33 
De KOG-boekband vertoont veel 
overeenkomsten met een andere zilveren 
boekband uit de Rijksmuseum collectie 
(BK-1961-5). De opbouw en versiering 
van het notitieboekje met het rolwerk, 
de graveringen, de zonnewijzer en het 
kompas zijn nagenoeg gelijk. Ook dit zilver 
is niet gekeurd maar wordt als Hollands 
werk van rond 1615 beschouwd. In plaats 
van twee Bijbelse scenes zitten er in dit 
boekje twee gegraveerde plaatjes met 
de portretten van Prins Maurits en Prins 
Frederik Hendrik, gebaseerd op prenten 
van Crispijn van der Passe uit 1615.34 

In 2009 kocht Museum van Loon een 
vergelijkbare boekband die voor de familie 
van Loon een zeer speciale betekenis 
heeft. De boekband is een album 
amicorum van Hans van Loon (1577-1658) 
en Anna Ruychaver (1573-1649) uit 
circa 1600. Zij trouwden in 1597 en in 
het boekje zijn over een periode van 
zo’n 13 jaar namen en wapenspreuken 
geschreven. De eerste persoon die iets 
in het boekje schreef was Prins Maurits 
van Oranje in 1600. Jammer genoeg is 
het album zelf niet meer origineel, in de 
negentiende eeuw zijn de namen overge-
nomen op nieuw papier.35 Het medaillon 
op het voorplat, leeg bij de KOG- 
boekband, is bij dit exemplaar voorzien 
van de familiewapens van Van Loon – 
Ruychaver. De KOG-boekband is nooit 
actief gebruikt als album amicorum maar 
was daar waarschijnlijk wel voor bedoeld. 
Laten we met de dankwoorden aan Chris 

32 Rijksmuseum, inv.nr. RP-P-H-K-58.

33 Rijksmuseum, inv.nr RP-P-OB-9959.

34 Zie Rijksmuseum, inv.nr. RP-P-OB-16.061 voor het 

portret van Frederik Hendrik en RP-P-OB-16.060 of 

RP-P-OB-104.235 voor het portret van Prins Maurits. 

  
35 Zie BLOG Museum Van Loon: Uitgelicht: Het zilveren 

boekbandje van Hans van... (tumblr.com)

in gedachten de bladzijden vullen van dit 
bijzondere object uit de KOG-collectie.

Chris, ook wij willen je hartelijk danken 
voor je inzet en liefde voor de collectie van 
het KOG. We wensen je alle goeds met alle 
mooie dingen die nog komen gaan.
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Nettie Cassee, Loutje den Tex, Jannie Polak

Beste Chris,
Met jou begint de Waaiercommissie. 
Je vertelde ons, de commissie van nú, 
over je tante Isa van Eeghen die bijna 
haar leven lang waaiers verzamelde. Als 
kind zag je bij haar thuis overal waaiers 
liggen. Bij speciale gelegenheden werden 
in de familie waaiers voor haar gemaakt, 
die ze altijd bewaarde, en die nu deel zijn 
geworden van de Collectie Isa van Eeghen 
in het KOG. Je kon ons vertellen wie zij 
was en wat de uitgangspunten waren van 
waaruit zij uiteindelijk meer dan 1000 
waaiers verzamelde. Zij heeft bepaald dat 
de waaiers na haar overlijden geschonken 
zouden worden aan het Koninklijk 
Oudheidkundig Genootschap. 

13. Waaiers

Jij en Mark Keja hebben een heel groot werk 
verricht, samen met de andere leden van de 
waaiercommissie. Jullie hebben alle waaiers 
voorzichtig uitgevouwen, ze gefotogra-
feerd, recto en verso, het door Isa gegeven 
nummer zichtbaar, en ze beschreven 
in schriftjes: de foto’s, de schriftjes. 

Niet alleen de waaiers zelf hebben jullie 
bewaard, maar - heel belangrijk - ook een 
schat aan informatie, briefjes vol aanteke-
ningen, veilingcatalogi met bijgeschreven 
gegevens, correspondentie. Later werd je 
voorzitter van het KOG. 
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Als leden van de Waaiercommissie zijn wij 
altijd nieuwsgierig naar het aanbod op 
veilingen en nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van waaiers. Zo kwamen wij op het 
spoor van maître éventailliste Sylvain Le 
Guen, een van de nog zeer weinige heden-
daagse waaierontwerpers in Europa. Op 

ontwikkelingen op het gebied van de 
vormgeving zijn wilden wij graag een 
moderne waaier toe voegen aan de 
historische collectie. Gelukkig deelde jij 
onze bewondering voor de waaiers van Le 
Guen. Wij waren zeer verrast toen we van 
het bestuur hoorden dat we in Parijs een 
waaier van hem voor het KOG mochten 
aanschaffen. 

Uiteindelijk hebben wij gekozen voor de 
witte origami vouwwaaier, Fragments 
d’Origamis, een unicum, met een blad van 
papier, geprint als de huid van een hagedis. 
De papieren onderdelen zijn samengesteld 
uit vierkanten, van klein naar groot, 
geplaatst en gemonteerd op de wijze 
van een cabrioletwaaier. Het montuur 
is van Amerikaans, grijs notenhout, 
roodgekleurd. Ter plekke wordt de waaier 
gesigneerd: Sylvain Le Guen, 2019. De 
bijbehorende waaierdoos is beplakt met 
rood papier en aan de binnenzijde bekleed 
met zwart velours.

Chris, dankzij al jouw inspanningen 
borduren wij voort op het vele werk dat 
al is verricht en kan de waaiercollectie 
van je tante Isa groeien door schenkingen 
en aankopen. Wij gaan door met het 
beschrijven van de waaiers; over enige 
tijd zijn Isa’s waaiers digitaal beschikbaar 
zodat iedereen van de rijkdom aan 
voorstellingen, materialen en technieken 
kan genieten.

Waaiercommissie Koninklijk 
Oudheidkundig Genootschap

Facebook en internet zijn we Le Guen gaan 
volgen en kwamen onder de indruk van 
zijn ontwerpen. Zijn waaiers kenmerken 
zich door perfectionisme, vakmanschap 
en een grote diversiteit aan vormen en 
materialen. Le Guen is er in geslaagd het 
fenomeen waaier een nieuwe, eigentijdse 

verschijningsvorm te geven door het 
gebruik van innovatieve technieken, 
zoals pop-up en origami, en bijzondere 
materialen.

Om te laten zien dat de waaier nog 
steeds actueel is en dat er spectaculaire 
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Play-Circle

14

Beste Chris,
Onder de vele schatten die het 
KOG bewaart ligt, verborgen 
in een boek, een muzikaal 
‘Geluksrecept’. Het boek 
waarin we het aantreffen werd 
in 1801 aangeboden aan Jacob 
de Vos Wzn door leden van het 
‘Kolderiek Dichtgenootschap 
Democriet’ te Haarlem als 
dank voor tekeningen die de 
Vos had gemaakt van feesten 
die dit gezelschap vierde. Als 
Amsterdammer was de Vos 
een actief buitenlid van dat 
gezelschap.

14. Geluks-Recept van Democriet  
 of  Philosophiesch Vrede-lied

Geluk wensen wij jou met dit lied - 
waar wij een couplet aan toevoegden 
- van harte toe!

Geluks-Recept van Democriet of 
Philosophiesch Vrede-lied

Recipé:
In goede maat,
Vergenoegen in uw staat
Werkzaamheid, een taamlijk deel
Wijsheid, maar niet al te veel;
Dwaasheid ook een enkel grein
Matigheid, een gift niet klein,
Neem wat nieskruid bij de rest
Appliceer ‘t : Probatum est

tweede couplet:
Récipé: 
Zijn je Kinders blij
vind je Famke aan je zij,
Amsterdam en haar cultuur
mooie Kunst hangt aan je muur
met je Wandelschoenen aan
ga je over Zorgeloze baan
Goede Vrienden doen de rest
Appliceer ’t: Probatum est.

Voor het werk dat je dee
voor ons aller KOG
danken de Commissieleden
van Gewoonten en Zeden.
Helen Schretlen
Daniël Horst
Janine Grünfeld
Machteld Löwensteyn
Eva SchimmelpenninckKlik hier om af te spelen
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Carina Greven

Op 9 november 2021 was Beertje 
aanwezig in restaurant De Ceuvel in 
Amsterdam. Beertje is de hond van Chris 
van Eeghen en diens echtgenote Famke 
van Eeghen-Hajonides van der Meulen. 
Beertje was in het gezelschap van Chris, 
zijn echtgenote, bestuurs- en commissie-
leden en andere nauw betrokkenen bij het 
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. 

15. Op tournee met Beertje
bevindt zich het negentiende-eeuws 
boekwerkje van deze succesvolle 
inspanning: Geschiedkundig berigt 
van het leven en de begaafdheden van 
den Geleerden Hond Munito, door een 
vriend van Beesten, gedrukt in Utrecht 
bij Johannes van Schoonhoven & 
Compagnie.36

Wat had Munito zoal geleerd van zijn 
zeldzaam geduldige baasje volgens dit 
‘berigt’? Munito, geboren en opgevoed 
in de buurt van Milaan, had het uiterlijk 
van een poedel, een spitse snuit en wit 
kort krullend haar. Hij verstond Frans, 
Italiaans en Hoogduits, las de letters 
van het alfabet en kon rekenen, speelde 
het dominospel en kende de schake-
ringen van de kleuren. Hij kon dus 
lezen, natuurlijk niet praten maar wel 
woorden kopiëren. Verder had hij een 
buitengewoon goed reukvermogen. Bij 
het rekenen kon hij optellen, aftrekken 
en vermenigvuldigen met een verba-
zingwekkende snelheid. Munito en zijn 
baasje waren zo populair dat zij heel 
Europa doorreisden.37

Murito’s training begon toen hij 
tweëenhalve maand oud was en het 
duurde dertien maanden voordat hij 
deze wonderen kon, aangeleerd met 
veel liefde en geduld door Castelli. Als 

36 Atlas Zeden en Gewoonten: KOG, inv.nr. KOG-ZG-1-

28-50A. 

37 Munito – Blog van een boekvertaler die van Noorwegen 

en honden houdt

De fraai getekende Beertje liet zich ieders 
aandacht rustig welgevallen. De belang-
rijkste reden voor het diner was dat Chris 
van Eeghen na acht plezierige, succesvolle 
en drukke jaren in maart afgetreden was 
als voorzitter van het KOG. Er lagen zeeën 
van tijd voor hem. 

Misschien was het wel een idee om in 
de voetsporen te treden van de heer 

Castelli d’Orino die na vele jaren dienst 
in de artillerie van Italië uit zijn ambt 
was gestapt. Castelli besloot zich daarna 
geheel te wijden aan de training en 
opvoeding van een hond geheten Munito. 
In de Atlas Zeden en Gewoonten van het 
KOG in de rubriek Volksleven/Volksfeesten 
waaronder de categorieën ‘kermistypen, 
wondermenschen, circusmenschen, 
dierentemmers, acrobaten en goochelaars’ 

Chris in de zomer van 2022 begint met 
de training van Beertje dan kunnen zij in 
mei 2023 gezamenlijk een optreden geven 
in het auditorium van het Rijksmuseum. 
Graag organiseer ik nu niet met Chris, 
maar voor Chris én Beertje, een ‘kunstbe-
schouwing’. Na afloop zal ik zorgen voor 
allerlei heerlijks, voor mens en dier.
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Kees Verkerk

Mr. Chris van Eeghen zag als 
voorzitter van het KOG de 
Commissieleden van de Commissie 
Oorkonden- en Zegelverzameling 
bezig met de bewerking van de 
oorkondenverzameling van het KOG 
op de werkkamer van het genootschap 
in het Rijksmuseum. 

16. Een promotiebul

De verzameling originele oorkonden was 
tot stand gekomen vanaf midden negen-
tiende eeuw door een gezelschap dat zich 
inzette voor het behoud van Nederlands 
verleden, tegenwoordig als erfgoed 
aangeduid, in een tijd dat veel veranderde 
en daarmee veel werd vernield en wegge-
gooid. Het Oudheidkundig Genootschap 
werd de aanzet tot de oprichting van het 
Rijksmuseum met een verzameling schilde-
rijen, tekeningen en beeldhouwwerken, 

en daarnaast historische voorwerpen. 
Ook verzamelden de leden rechtstitels 
en oorkonden, in hoofdzaak denkelijk uit 
familiebezit. Daarnaast werd een grote 
verzameling zegels van allerhande families 
en instanties aangelegd. Met de uitbouw 
van het Nederlands archiefwezen werd 
die bezigheid naar de archieven verplaatst 
en was een dergelijke verzameling door 
het Genootschap geen noodzaak meer. 
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In de nieuwe statuten van 1887 was 
de vermelding van het verzamelen van 
oorkonden en zegels als verplicht verza-
melobject geschrapt. De oude verzameling 
met oorkonden vanaf 1259 tot en met 
1815 en ook de verzameling zegels bleven 
evenwel in het bezit van het Genootschap.

De inhoud van de verzameling is uiterst 
divers en strekt zich geografisch uit over 
een groot gebied. Aanvankelijk wilde men 
die in reguliere archieven verspreid over 
Nederland onder te brengen, maar uitein-
delijk werd besloten tot eigen bewaring 
over te gaan en vanuit het Genootschap 
kennis en openbaarmaking te bevorderen. 
Daartoe werd een oude beheerscom-
missie, de Commissie voor de Sfragistiek 
(ingesteld in 1935), opnieuw in het leven 
geroepen als de Commissie Oorkonden- en 
zegelverzameling. Dr. C.L. Verkerk en Drs. 
G. van Herwijnen werden tot commis-
sieleden aangesteld om die taak op zich 
te nemen. Zij werkten sindsdien aan een 
nieuwe beschrijving met uitgave van de 
verzameling van oorkonden, en tevens de 
digitale presentatie ervan om de bereik-
baarheid zo groot mogelijk te maken. (Een 
oudere, veel summierder beschrijving 
was opgenomen in Jaarverslagen van het 
Genootschap van 1954, vervaardigd door 
Mr. Elisabeth C.M. Prins).

Bij zijn bezoeken als voorzitter van het 
Genootschap aan het bureau van de 
secretaris van het Genootschap, de 
KOG-kamer van Miekie Donner, opgevolgd 
door Carina Greven, zag Chris van Eeghen 
de bewerkers bezig. Uit eigen bezit schonk 
hij een Leidse doctorsbul uit 1732 aan het 

Genootschap, daarmee de enige oorkonde 
buiten de oude verzameling van het KOG. 
Omdat het een mooi voorbeeld van een 
Leidse doctorsbul uit de 18e eeuw is, is 
het daarom toch in de verzameling en in 
de huidige beschrijving opgenomen. Als 
nummer 108 zal het worden uitgegeven.

Voor een biograaf van Adriaan van Swieten 
die op 20 augustus 1732 promoveerde, 
valt veel te onderzoeken. Wie was deze 
man uit Rotterdam, die in Leiden de graad 
van doctor behaalde op een proefschrift 
verpakt in stellingen, zoals gebruikelijk, 
getiteld Disputatio juridica inauguralis de 
fidejussoribus, handelend over borgen en 
borgstellingen.

Een kort onderzoekje leverde twee 
mogelijkheden op. Als eerste Adriaan 
Willemszoon van Swieten die leefde 
van 1660 tot 1740, echtgenoot van 
Adriana Beijerman (1678-1736). Hij was 
advocaat en vaandrig van de schutterij 
(in 1686-1687 en van 1689 tot 1692) 
in Rotterdam en dijkgraaf van de 
Driemanspolder, kleinzoon van Adriaan 
Willemszoon van Swieten, zeilmaker en 
koopman te Rotterdam. Zijn vader Willem 
Adriaanszoon van Swieten was koopman 
en luitenant van de schutterij, eveneens in 
Rotterdam, in 1659 gehuwd met Bastiana 
Quack (1636-1720). Een dissertatie in 
Leiden op 72-jarige leeftijd lijkt echter niet 
voor de hand te liggen.

Een tweede gegadigde zou zijn zoon 
Adriaan Adriaanszoon van Swieten 
kunnen zijn die leefde van 1711 tot 1754 
en getrouwd was met Johanna de Roos 

(1718-1762). Zij hertrouwde in 1755 met 
dominee Pieter Bieruma. Deze Adriaan 
werkte als advocaat in Rotterdam38. Hij 
zou dan op 21-jarige leeftijd te Leiden zijn 
gepromoveerd.

Een derde promotiekandidaat zou Meester 
Adriaan van Swieten kunnen zijn, die in 
Leiden op 31 januari 1716 als zoon van 
Willem Hendrickszoon van Swieten 
(1664-1727) en Hendrica Adriaansdochter 
Baert (1676-1747) is geboren. Hij was J.U. 
Doctor, werkte te Leiden tussen 1737 en 
1785 als advocaat en was secretaris van de 
Leidse weeskamer. Hij overleed te Leiden 
op 1 november 1802.39  Als deze Leidse 
Adriaan van Swieten in 1732 promoveerde 
zou hij bij die gelegenheid zestien jaar oud 
zijn geweest. 

Maar het kan worden uitgesloten dat hij de 
promovendus is geweest: op het titelblad 
van de bewaarde uitgave van de promotie 
wordt bij zijn naam vermeld Roterod. Bat. 
Hij was dus Rotterdammer.

38 Volgens een inventaris van de Collectie-geslacht Van 

Swieten, Stukken van genealogische aard (papieren 

afkomstig van J. van Swieten en andere leden van de 

familie)

39 Hij trouwde op 31 maart 1760 in Wateringen met 

Elisabeth Maria de Charles (1736-1828). Hun dochter 

Elisabeth Maria van Swieten, geboren te Leiden op 19 juni 

1763 en overleden op 4 janua-ri 1831 te Zoeterwoude, 

huwde in 1781 met Casparus Bijleveld (1755-1820). Zij 

kregen tenmin-ste vier kinderen, één dochter Elisabeth 

Maria Theodora en drie zonen, Adriaan, Daniël Jan en 

Jacob Cornelis.
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Wie ’s avonds in oktober 1978* de fiets 
verankerde aan het hek aan de achter-
zijde van het Rijksmuseum teneinde een 
KOG-vergadering bij te wonen, betrad 
via een bescheiden ingang de hal waar de 
Rijkssuppoost de bezoeker opwachtte. 
Deze toegang, een sluipweg om de toen-
malige drukke ingangen aan de voorzijde 
van het museum te vermijden, is thans 
door onzichtbare stoppage in het 
geheel van de Drucker-uitbouw oftewel 
Zuidvleugel weggewerkt.  
 

17. Het envelopje

Aziatische afdeling, een situatie die zich 
thans, zij het in gemoderniseerde vorm, 
nog zo voordoet. Ook bevond zich een 
bescheiden toiletruimte onder deze trap.
Een tafeltje voor de toegangskaartjes 
overdag viel op door een uitnodigende 
box voor donaties aan de Vereniging 
Rembrandt. Voorts de kapstok, die ook de 
KOG-leden ter beschikking stond voordat 
zij de KOG-vertrekken konden betreden. 
De suppoost, voorzien van de Nederlandse 
Leeuw op zijn revers, was een oudere 
heer met vriendelijkheid in het DNA, 
zoals dat nog steeds gangbaar is onder de 
geüniformeerde publieksmedewerkers van 
het Rijks. Wel was deze Rijksambtenaar 
gewend bij gelegenheid van het nieuwe 
jaar door de voorzitter van het KOG getipt 
te worden, maar dit terzijde.
 

Bij het overschrijden van de drempel van 
de KOG-voorzaal, een ruimte die thans 
wordt benut als café – met zicht op de 
Hobbemastraat en de haltes van het 
openbaar vervoer –, werd men getroffen, 
gedisponeerd, door de kunst of door de 
menselijke verschijning.
 
De kunst was rijkelijk vertegenwoordigd 
door twee vitrines met Delfts aardewerk, 
een legaat aan het KOG onder een grote 
plafondschildering van Jacob de Wit uit 
1731. Over de voorstelling is veel te doen 
geweest, zo schreef men over een gedaan-
tewisseling bij de nogal blote engelen 
en godinnen. Voorts stonden er diverse 
stukken antiek meubilair. Dergelijke 
schatten werden beschreven in Voor 
Nederland bewaard, een verzamelbundel 

Vanaf de renovatie per 1 november 
2014 spreekt men van de Philipsvleugel, 
bestaande uit een aan het geheel 
losgezongen sjiek aandoend restaurant, 
dertien zalen, waaronder een aparte zaal 
voor wisselende fototentoonstellingen 
en een café. Dit alles ten detrimente van 
de KOG-ruimtes zoals die ooit in ruil voor 
talloze bruiklenen op het Rijksmuseum 

waren bedongen en waarover deze 
bijdrage verder in hoofdzaak zal gaan.
 
Rechts bevindt zich nog altijd de fraaie 
trap naar de bovenzalen, met die witte 
uitklapbare vleugelsculptuur in het 
midden. Boven was de collectie negentien-
de-eeuwse schilderkunst tentoongesteld. 
Beneden, verderop, was de toegang tot de 

Voorzaal KOG tot 1992, foto Maarten Brinkgreve
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uit 1995 van de hand van tal van kunsthis-
torici betreffende de vele kunstvoorwerpen 
die het KOG in eigendom heeft. Daarnaast 
behandelden de Jaarverslagen de nieuwe 
aanwinsten en andere ontwikkelingen op 
het gebied van kunst en geschiedenis.
 
De menselijke verschijning betrof het 
bestuur van het KOG dat liefst compleet 
op rij aanwezig was en bij wie de leden 
hun opwachting moesten maken. Een 
presentieboek lag ter tekening gereed op 
het zijtafeltje. Regelmatig kwam het voor 
dat de balpoottafel getooid werd met 
een groots boeket zoals de twee freules 
Six van Huize Jagtlust te ’s-Graveland dat 

verzorgden. Wie sprak dat de magnolia 
er prachtig bij stond werd vriendelijk 
gecorrigeerd, het betrof immers een 
tulpenboom. Mevrouw Rie Sikkema, later 
onder anderen de dames Van Goudoever, 
Fraenkel-Schoorl, Caljé en Miekie Donner 
stonden als administrateurs het bestuur 
terzijde, zoals thans Carina Greven. Dat 
had ook weleens voeten in de aarde, 
bijvoorbeeld als bij de Algemene Jaarlijkse 
Ledenvergaderingen thee en koffie werd 
geschonken met omslag aan kopjes, suiker 
en melk en door de freules ingebrachte 
kaakjes. Na de gebruikelijke begroetingen 
betrad het lid, desgewenst vergezeld van 
een introducé(e), de vergaderruimte. 

 
Opvallend waren de boekenkasten, door 
de bouwmeester Cuypers zelf ontworpen, 
met de boekerij van de Historische 
Verzameling der Schutterij, boeken betref-
fende de Zegel en Oorkondeverzameling, 
De Atlas Zeden & Gewoonten, andere 
Atlassen en boeken van belang voor het 
munt- en penningkabinet van het KOG. 
Voor deze munten en penningen was een 
fraai kastje met vele laatjes in gebruik. 
In een hoek het miniatuurkeukentje met 
zilveren voorwerpjes en prominent aan de 
wand het 1888 gedateerde portret van 
Daniël Franken Dzn., kunstliefhebber en 
medeoprichter van het KOG, door Willy 
Martens. Een gebeurtenis was de komst 
van de vogelvluchtkaart van Amsterdam 
uit 1557 van Cornelis Anthonisz., aange-
boden door een van de freules Six. Hierop 
kon men tijdens de vergaderingen de blik 
gevestigd houden, want de waarheid 
gebiedt te vermelden dat niet alle sprekers 
even eloquent waren. En hoewel de roep 
om beter onderwijs algemeen opgeld doet, 
is het toch zo dat in de laatste decennia 
de sprekers, dikwijls aanstormend of 
gevestigd talent, vrijwel zonder uitzon-
dering grotere voordrachtskunstenaars 
zijn dan hun voorgangers in de twintigste 
eeuw. Inmiddels was het gebruikelijk dat 
de geleerde vertogen gepaard gingen 
met pakkende lichtbeelden, waartoe 
een diaprojector met scherm dienden. 
Natuurlijk werden de dia’s van achteren 
naar voren getoond, de gebruikelijke 
klunzigheid die menig spreker in verle-
genheid bracht. Tegenwoordig bedient 
men zich van powerpoint.
 
Anders dan de foto laat zien was de 
vergadertafel terzijde geschoven en 

stonden de met groen laken beklede 
stoelen in twee rijen voor het spreek-
gestoelte opgesteld, waarbij er een 
pikorde gold, par droit de naissance, 
welke leden eerste dan wel tweede rang 
mochten zitten. Vooraan zaten allereerst 
de grootmoeder van Chris, mevrouw H. 
van Eeghen-Heldring die tot op hoge 
leeftijd arriveerde vanaf Herengracht 
497, vergezeld door haar oudste dochter, 
mevrouw Truus Langelaan-van Eeghen 
– de recordhoudster qua leeftijd – en 
uiteraard haar andere dochter, mej. 
dr. Isa van Eeghen, secretaris van het 
KOG en adjunct-archivaris van de 
Stad Amsterdam, naar wie de brug 
over de Herengracht in de Vijzelstraat 
is vernoemd. Chris’ vader, lid van de 
Kascommissie en aangeduid als Chris jr., 
kwam uit het Haagse aangereden. Chris 
zelf werd in het Jaarboek 1980/1981 voor 
het eerst als lid, met zijn meesterstitel, 
vermeld, wonende met Famke en hun 
jonge gezin op de zolderverdieping van 
het voorouderlijk huis, gelegen aan de 
bocht van de Herengracht.

De familie Six, de takken Van Hillegom en 
Van Wimmenum, namen vanzelfsprekend 
ook plaats op de voorste rij, tezamen 
met de twee freules van Jagtlust. 
Met name jhr. mr. Gijs Six van de villa 
Pruikenburg te Laren NH, die jarenlang 
optrad als penningmeester en borg stond 
voor de risicomijdende beleggingen 
van de fondsen van het KOG. Hij 
toonde overigens weinig enthousiasme 
aangaande plannen tot contributiever-
hoging.
 

Vergaderzaal KOG tot 1993, foto Maarten Brinkgreve
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Dan presenteerden zich met hun dames 
de hooggeleerde oud-voorzitters van het 
KOG, ook ten tijde van de bezettingsjaren, 
prof. dr. Herman de la Fontaine Verwey 
en prof. dr. I.Q. van Regteren Altena. 
Binnenkort zal oud-rechter mr. Willem 
van Bennekom zijn licht doen schijnen 
over het wel een wee van het KOG in 
oorlogstijd, een publicatie op voet van zijn 
bloedstollend boek Voorzichtig manoeu-
vreren. De bezettingsgeschiedenis van het 
Genootschap Amstelodamum 1940-1945, 
een genootschap dat verwantschap 
vertoont met het KOG. Henk van der 
Tweel was in de oorlog nog te druk met 
zijn carrière en het verzet, maar zou later 
als hoogleraar en bestuurder van het KOG 
immer met zijn eega present zijn, idem 
de professoren Blok en Boon. Ook kwam 
Wim Vroom, directeur van de Afdeling 
Nederlandse Geschiedenis van het 
Rijksmuseum, later Bijzonder Hoogleraar 
vanwege het KOG, de vergaderingen met 
zijn aanwezigheid opluisteren. Andere 
trouwe bezoekers in die dagen waren de 
oude heer Haga, jhr. Quarles van Ufford 
uit Arnhem, de echtparen Des Tombe-
Dudok van Heel en Molhuysen-van der 
Walle, Kees Burgers, Boudewijn Bakker 
en Michiel Jonker. De opsomming is verre 
van volledig, maar opmerkelijk waren de 
dames Maartje Draak, hoogleraar in de 
Keltische taal- en letterkunde en Annie 
Zadoks-Josephus Jitta, ‘the grand old lady 
of Dutch archaelogy’. Zij was weleens 
stout want soms ging ter vergadering 
onder haar vestje een binnengesmokkelde 
chihuahua schuil. De aanwezige dames en 
heren hadden thuis bij het vroege journaal 
een lichte maaltijd genoten. Het was altijd 
aardig te zien hoe deze oudere leden elkaar 

minzaam begroetten en ook de jongere 
garde een vriendelijke blik toewierpen.
 
De overige belangstellenden namen 
plaats op oranje plastic kuipstoeltjes 
waarvan de huidige verblijfplaatsen 
onbekend zijn. Enige lichte pesterijen 
deden zich voor wanneer vanuit de oranje 
kuipjes een opmerking werd gemaakt. 
‘Harder, harder…’ klonk het dan vanuit de 
hardhorende voorste gelederen, die wel 
begrepen dat juist achterin de jongste 
aanwas kunstminnaars en historici zich 
deed gelden, waarbij, mutatis mutandis, 
bij vragenstellerij vanuit de voorste rij, de 
oranje kuipjes in koor riepen: ‘Harder!’ Dit 
drama wordt nu in de grote gehoorzaal 
van het Rijks ondervangen met een 
lopende microfoon.
 
Dan mag hier nog herinnerd 
worden aan een intermezzo dat de 
KOG-vergaderingen plaatsvonden in 
de Röellzaal en vervolgens in het Bijbels 
Museum, voordat het genootschap op 
de geheiligde maandagavonden in de 
ondergrondse gehoorzaal van het Rijks 
ontvangen werd, vaak met een receptie 
tot besluit in het restaurant van het 
museum. Betrapte men in de vorige eeuw 
geen KOG-lid op maandagavond in Bodega 
Keyzer, Café Welling, Café Heuvel, Grand 
Café Wildschut of Sociëteit De Kring, 
eenmaal aan de spiritualiën vindt thans 
in een dezer lokaliteiten meestal nog een 
geanimeerde nazit plaats.
 
Het KOG werd zuinig bestuurd. Dit gold 
het verzoek, teneinde porti te besparen, 
het Jaarverslag te komen afhalen aan 
het kantoor van de administratie. Deze 

jaarverslagen zijn thans grotendeels 
gedigitaliseerd en openbaar. 
 
Het ging om een opmerkelijke kantoor-
ruimte aan de achterzijde van de uitbouw, 
volgestouwd met boeken, ledenbestanden 
op kartonnen fiches, artefacten 

(waaronder een Remington-typewriter 
met bolletje) en moderne bureaustoelen. 
Voorzitter Van der Tweel, wereldwijd 
beroemd om zijn pacemakers, introdu-
ceerde in oktober 1990 de computer, 
mogelijk niet tot direct genoegen van het 
secretariaat. Miekie Donner heeft nog 

Administratiekamer KOG tot 1993, foto Maarten Brinkgreve
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even de oude KOG-toestand meegemaakt, 
totdat haar kantoor via omwegen naar de 
Directievilla werd verplaatst.
De ontvangst van de leden was gezellig met 
koffie en koekjes. Onmiskenbaar vonden 
tal van coryfeeën van het Rijks, zoals 
Meile Haga, Dieuwke de Hoop Scheffer, 
Nella Bellaar Spruyt en Wiepke Loos als 
onderbreking van hun werk refugium bij de 
gastvrije KOG-administratie.

De voorzitters opereerden binnen een 
vreemd schema, alternerend met hun 
ondervoorzitter. Boon / Van der Tweel, Van 
der Tweel / Blok, Blok / Van der Tweel, etc. 
Op enig moment Blok / Dibbits, Dibbits 
/ Blok, tot Norbert van den Berg die nog 
tekende voor het Jaarverslag over 2012.
 
Inmiddels was het gaan rommelen. De 
directeur van het Rijks, Henk van Os, nam 
het voortouw en startte een publieks-
campagne om de Zuidvleugel grondig aan 
te pakken. De kosten waren begroot op 
20 miljoen gulden. Er was sprake van een 
slechte bouwkundige conditie, beroerd 
licht, ontoereikende luchtbehandeling en 
er zou tot 1995 een grondige renovatie 
plaatsvinden. Een rijk geïllustreerd boek, 
Een Eeuw Apart, van de hand van een 
deskundig schrijverscollectief onder 
leiding van de conservator negentien-
de-eeuwse schilderkunst, werd speciaal 
voor deze gelegenheid gelanceerd.
Problemen met asbest deden zich 
voor en vrijwel onopgemerkt werden 
de KOG-ruimtes compleet ten gronde 
gericht. Helaas is de documentatie over 
deze oude ruimtes summier. Hopelijk is 
het een genoegdoening enkele impressies 
hierbij te kunnen aanschouwen.
 

Maar eerst onderging Chris een 
bestuurlijke vingeroefening onder leiding 
van Van den Berg, toen in november 
2008 Hare Majesteit Koningin Beatrix 
bij de Doopsgezinde Kerk aan het Singel 
kwam voorrijden ter gelegenheid van het 
150-jarig bestaan van het Genootschap. 
Als Beschermvrouwe van het KOG 
kwam zij toen het Jubileumsymposium 
‘Nostalgie of Noodzaak’ bijwonen. Chris, 
inmiddels voorzitter van de Doopsgezinde 
Gemeente, kon de Majesteit in zijn kerk 
verwelkomen en hield haar verder bij de 
plechtige bijeenkomst gezelschap.
 
Vanaf 2013 was Chris P. van Eeghen 
dus voorzitter en bracht hij zijn laatste 
jaarverslag uit ter gelegenheid van de 
163ste Vergadering op 12 april 2021. 
Onnodig te zeggen dat deze vergadering 
door de Covid-pandemie een geheel ander 
karakter kreeg.

De ervaringen van de KOG-leden met 
hun voorzitter uitten zich veelal tot: 1. 
de begroeting bij binnenkomst, 2. diens 
openen van de vergaderingen, 3. een 
opsomming van luitjes die kandideren voor 
het lidmaatschap, 4. de introductie van 
de spreker, 5. naderhand, het gelegenheid 
bieden tot het stellen van vragen aan 
de spreker. Een door sommigen gehaat 
moment, maar geen vergadering van een 
eerzame vereniging zonder dat de leden 
van zich kunnen doen horen. Kortom, 
de gevreesde rondvraag met the usual 
suspects die menen zich te moeten 
manifesteren. Opgemerkt wordt dat er 
altijd sympathie vanuit de zaal golfde 
richting de jeugdig aandoende voorzitter, 
gestoken in ruim zittende tijdloze pakken.

Het bovenstaande is nog maar een 
gedeelte van hetgeen van een diligent 
voorzitter verwacht mag worden!
 
Want we zijn aangekomen bij punt 6, en 
dan gebeurde het. Voorzitter Van der 
Tweel was eens het envelopje vergeten. 
Hij sloeg aan het improviseren en greep 
uiteindelijk tot ieders afschuw naar zijn 
portefeuille. Boon, Blok, Dibbits en Van 
den Berg hadden, ook in andere gremia, 
een routine opgebouwd. Het overhandigen 
van het envelopje ging hen glad af. Die 
ervaring ontbrak het Chris grotendeels. 
Zodoende bood het overhandigen van 
het envelopje door de voorzitter aan 
de spreker van de bewuste avond een 
interessant tafereel.

Aanvankelijk onwennig, anderzijds, zo van 
harte gegund, dan weer, theatraal met 
een kort cynisch lachje, bezwerend, het 
aards slijk hoort erbij, oud gebruik, zoals 
u begrijpt en ik weet het, je hebt het niet 
nodig…

Spannend werd het toen een topper 
het KOG toesprak over zijn Chatsworth 
House: His Grace, Peregrine Cavendish, 
12th Duke of Devonshire (Stoker bijge-
naamd). Het envelopje fladderde vrolijk 
in de juiste richting; twee heren die elkaar 
begrepen en aan elkaar waren gewaagd.

Wat het envelopje aan waarde inhoudt 
blijft traditiegetrouw onbekend.
 
Hendrik van de Roemer, *KOG-lid 
sedert oktober 1978
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