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VERSLAG VAN  
HET BESTUUR

Uitgebracht in de 165ste jaarvergadering op  
3 april 2023 door prof. dr. J.B.J. (Jan) Teeuwisse

De leden 
We staan stil bij het overlijden van onze leden: 

Jhr. mr. L.H.J.M. van Asch 
van Wijck (2021) 

De heer dr. J. A. van Dongen 

De heer drs. G. Luijten 

De heer J.A. Sillem 

Jhr.mr. J.P.H. Six 

De heer H.B. van Wijk 

Mw. A. Wilhelmus Koning

Het ledenaantal 31 december 2022 is 704 waarvan 22 
leden voor het leven. 

WWW.KOG.NU
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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. 

In 2022 werden de coronamaatregelen langzaamaan 
versoepeld na een harde lockdown. De laatste 
landelijk geldende maatregelen vervielen in maart. 
De culturele sector ondervindt nog steeds de 
gevolgen van deze pandemie. 

Ook voor het KOG had dit consequenties: 
alle activiteiten en werkzaamheden op het 
KOG-kantoor en in de depots werden gereguleerd 
op basis van de actuele regels van het Rijksinstituut 
voor Gezondheid en Milieu (RIVM) en die van het 
Rijksmuseum. De eerste lezing vond alleen online 
plaats, de overige lezingen vonden doorgang 
in het Auditorium van het Rijksmuseum. De 
facilitering van de lezingen inclusief de ontvangst 
in het Atrium-café werd aangeboden door het 
Rijksmuseum. Alle lezingen en de inaugurele rede 
van prof. dr. Hans Piena werden online gestreamd en 
geplaatst op de website van het KOG. Een speciaal 
woord van dank is er voor Jurriaan Langelaar, 
eventmanager in het Rijksmuseum, die het KOG 
bij vrijwel alle evenementen bijstond. De kunstbe-
schouwingen werden helaas geannuleerd aangezien 
er een beperkte toegang was tot de depots. 
Bovendien waren de papieren deelcollecties in 
bewerking voor het KOG-Metamorfoze project. In 
het voor- en najaar waren er enkele goed bezochte 
excursies naar tentoonstellingen met bruiklenen 
van het KOG. Ook waren er rondleidingen langs de 
beeldententoonstelling van Barbara Hepworth in de 
tuin van het Rijksmuseum. Een hoogtepunt was de 
ontvangst in het Collectiecentrum Nederland (CC 
NL) in Amersfoort.

In 2020 diende het KOG bij Metamorfoze een 
projectaanvraag in voor het conserveren en 

digitaliseren van zijn omvangrijke papieren 
deelverzamelingen. In 2021 volgde de definitieve 
honorering van het project en zijn de werkzaam-
heden van start gegaan. In 2022 heeft de vrijwel 
gehele conservering en digitalisering plaatsge-
vonden. In 2023 wordt het project afgerond. De 
fondswerving voor de laatste fase, de catalogisering 
ten behoeve van publicatie op de website van het 
KOG en het Rijksmuseum is in volle gang. 

In het Auditorium van het Rijksmuseum vond 
de feestelijke presentatie ‘De penning is rond! 
Presentatie Munten en Penningen Online’, plaats 
van de sinds mei 2022 online gebrachte deelverza-
meling munten en penningen. Vanuit verschillende 
disciplines is er vele jaren op allerlei locaties gewerkt 
aan deze deelcollectie. Al die aspecten werden kort 
belicht door een keur aan sprekers. 

De schenking Naoorlogse kunst van werken op 
papier van Chris van Eeghen (oud-voorzitter) werd 
voor bewerking overgebracht naar het CC NL in 
Amersfoort. De werkzaamheden zijn uitgevoerd 
door een team van bestuurs- en (commissie)
leden die in een uitstekende sfeer bergen werk 
hebben verzet. Aan het einde van het jaar is de 
verzameling getaxeerd. De collectie is voorgedragen 
voor de Uitbreiding Projectselectie van het 
KOG-Metamorfoze project.  

Het KOG-jaarverslag toont aan dat er, ondanks de 
beperkende maatregelen in vooral het begin van 
het jaar, met veel inzet en plezier gewerkt en veel 
ondernomen is in goede samenwerking met de 
(commissie)leden, het Rijksmuseum, het CC NL en 
andere partners.
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LEZINGEN / ALV IN 2022

17 januari
Marita Mathijsen, 
‘De werkelijke lezer 
van de 19de eeuw’, 
online.  

28 februari 
Harm Stevens, ‘Revolusi! Indonesië 
onafhankelijk’, Rijksmuseum.

28 maart
V.l.n.r. Willem te Slaa, Yuri van 
der Linden, Angeniet Boeve, Jan 
Teeuwisse, Carina Greven, Hella 
Binnendijk, Judith van Gent.
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17 oktober 
Gijs van der Ham, 
‘Clara de neushoorn’ 
en Eric Jorink, 
‘Onderkruipsels’, 
Rijksmuseum. 

Yuri van der Linden 
was in 2022 regelmatig 
de moderator van de 
KOG-lezingen. Na 
afloop was er een borrel 
in het Atriumcafé.

7 november
Roosmarijn Hompe, ‘Greet ten 
Holte als wegbereider voor het 
internationaal cultuurbeleid, 
1945-1973’, Rijksmuseum.  

Op deze avond werd ook het liber 
amicorum uitgereikt aan Chris van 
Eeghen ter gelegenheid van zijn 
achtjarige voorzitterschap van het 
KOG (2013-2021).

LEZINGEN / ALV IN 2022

28 maart
Algemene Leden Vergadering en lezing Daniel 
Horst, ‘Kikkers en kaaskoppen. Vijf eeuwen 
spotprenten’, Rijksmuseum. 

Jan Teeuwisse en Hella Binnendijk presenteerden 
resp. het Jaarverslag en de Jaarrekening over 2021. 
Judith van Gent lichtte het KOG-Metamorfoze 
project toe. Jan Boekelman, lid van de commissie 
Nazien der Boeken verleende vervolgens zijn 
goedkeuring aan de Jaarrekening. Angeniet Boeve 
nam afscheid als secretaris. Koeno Sluyterman 
van Loo werd geïnstalleerd als haar opvolger. 
Het Jaarverslag, vormgegeven door Pony Design 
Club, werd samengesteld door Carina Greven met 
medewerking van het bestuur en de commissie-
leden. De Jaarrekening werd samengesteld door 
Hella Binnendijk in samenwerking met Omnyac. 
Na de vergadering gaf Daniel Horst een lezing 
‘Kikkers en kaaskoppen. Vijf eeuwen spotprenten’. 
Tenslotte was er een borrel in het Atriumcafé. 

Afb: links Jan Teeuwisse, rechts Daniel Horst. 
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LEZINGEN / ALV IN 2022

19 december
‘Stichting Cultuur Inventarisatie 
25 jaar’ 

Lia Gorter (links), Christiaan 
Vogelaar, Bernard Vermet. Na afloop 
was er een borrel in het Atriumcafé.
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ACTIVITEITEN  
VOOR DE LEDEN

11 februari
Preview tentoonstelling:  
‘Revolusi! Indonesië onafhankelijk’, 
Rijksmuseum. 

23 april
Afscheidscollege prof. dr. Wim 
Hupperetz, ‘De oprichters en 
verzamelaars van het Koninklijk 
Oudheidkundig Genootschap in 
de koloniale context (1850-1900)’, 
Rijksmuseum. 

19 mei
Introductie en rondleiding 
door Erik Schmitz door de  
tentoonstelling ‘Dwalen door 
Amsterdam. Tekeningen van  
Gerrit Lamberts 1800-1850’, 
Stadsarchief Amsterdam. 

Het KOG verleende een omvangrijk 
bruikleen van 35 kunstwerken aan 
deze expositie.
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ACTIVITEITEN VOOR DE LEDEN

19 mei
KOG-leden in café De Bazel na 
afloop van de introductie en 
rondleiding van Erik Schmitz door 
de tentoonstelling ‘Dwalen door 
Amsterdam. Tekeningen van Gerrit 
Lamberts 1800-1850’, Stadsarchief 
Amsterdam. 

19 mei
Voorafgaand aan de ontvangst 
op het Stadsarchief wandelden 
KOG-leden met Gijs Stork (rechts) 
door Amsterdam naar aanleiding 
van de publicatie van Floor van 
Spaendonck en Gijs Stork ‘Dwalen 
door Amsterdam. De tekeningen 
van Gerrit Lamberts 1800-1850’, 
2022. 

10 juni
Ludo van Halem geeft  
rondleidingen aan KOG-leden 
door de tentoonstelling 
‘Barbara Hepworth. In de 
Rijksmuseumtuinen’. 
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ACTIVITEITEN VOOR DE LEDEN

29 juni
Preview tentoonstellingen ‘Modern 
Japans Lak, XXL Papier en Vroege 
foto’s van Japan’, Rijksmuseum. 

7 en 8 juli
KOG-leden en genodigden 
kregen een rondleiding door het 
Collectiecentrum Nederland 
(CCNL) in Amersfoort.

In het CCNL worden verschillende 
collectieonderdelen van het KOG 
optimaal beheerd. Paul van Duin, 
Yuri van der Linden en Donny Tijssen 
verzorgden de rondleiding. 

14 juli 
rondleiding door Laurien van 
der Werff (rechts): KOG op Zaal: 
‘Vroege gravures en gegraveerd 
(edel)metaal’, Rijksmuseum.
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ACTIVITEITEN VOOR DE LEDEN

15 september
Excursie Muiderslot: welkom door 
Annemarie den Dekker, voordracht 
door Helen Schretlen. 

Aansluitend een rondleiding 
door twee medewerkers van het 
Muiderslot (Bjorn Storm en Sybren 
Houwer; op de foto links) door de 
tuin en het Muiderslot met speciale 
aandacht voor de langdurige 
KOG-bruiklenen. 

29 september
Preview tentoonstellingen  
‘Clara de neushoorn, 
Onderkruipsels en Document 
Nederland’, Rijksmuseum. 

Albrecht Dürer, Vliegend hert, 1505, 
The J. Paul Getty Museum,  
Los Angeles.

26 oktober
Inaugurele rede van prof. dr. Hans 
Piena, ‘Van oude dingen en mensen 
die voorbijgaan’, Vrije Universiteit, 
Amsterdam. 

Na afloop receptie: Carina Greven, 
Hella Binnendijk, Hans Piena, 
Charlotte van Rappard-Boon, Yuri van 
der Linden, Judith van Gent. 
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ACTIVITEITEN VOOR DE LEDEN

Deelnemers presentatie ‘De penning is rond! Presentatie Munten en Penningen Online’. V.l.n.r. Chris Teulings, Trineke Kamerling, 
Jadwiga Pol, Jan Teeuwisse, Jeroen de Wilde, Tamar Bos, Jan Pelsdonk, Marcel van der Beek, Koen Kleijn, Geer Steyn, Gijs van der Ham, 
Cecile van der Harten, Carina Greven, Judith van Gent, Rijksmuseum. 

19 november
De penning is rond! Presentatie Munten en Penningen Online, Rijksmuseum, Auditorium. 

In het Rijksmuseum vond de feestelijke presentatie plaats van de sinds mei 2022 online gebrachte 
verzameling munten en penningen op de website van het KOG en het Rijksmuseum. Vanuit verschillende 
disciplines is er vele jaren op allerlei locaties gewerkt aan de deelcollectie. Al die aspecten werden belicht 
door een keur aan sprekers: Gijs van der Ham (KOG commissielid Munten en Penningen), Relatie KOG 
en Rijksmuseum, Jan Pelsdonk (conservator Rijksmuseum, Teylers Museum), Registratie en Lommerd, 
Koen Kleijn (KOG commissielid Schutterij en Burgerwapening), Schutterijpenningen, Jeroen de Wilde 
(KOG voorzitter commissie Munten en Penningen), De eerste Amerikaanse dollar, Marcel van der Beek 
(KOG commissielid Munten en Penningen), Registratie, Cecile van der Harten (Hoofd subafdeling Beeld 
Rijksmuseum), Digitalisering, Tamar Bos (Coördinator registratie Bureau Collecties, Rijksmuseum), 
Beheer, Trineke Kamerling (Informatiespecialist Rijksmuseum), Munten en Penningen Online, Geer Steyn 
(beeldhouwer, medailleur), Portretpenningen, Jadwiga Pol (beheerder penningcollectie Beelden aan Zee, 
Scheveningen), Collecties, Chris Teulings (Econoom), Gildepenningen, Afsluiting door Jan Teeuwisse en 
Judith van Gent. De collectie munten en penningen zal als eerste deelcollectie aan het bruikleencontract 
tussen het Rijksmuseum en het KOG toegevoegd. Het bestuur dankt het Rijksmuseum, de medewerkers, 
de sprekers en de sponsoren voor het welslagen van het omvangrijke project.
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ACTIVITEITEN VOOR DE LEDEN

Zaalopname van de tentoonstelling 
‘Hockneys’s Eye’ met een bruikleen 
van het KOG van Christiaan 
Andriessen, ‘Zelfportret met camera 
obscura’, 1806, Teylers Museum, 
Haarlem.

14 december
Ontvangst en lezing in 
het Teylers Museum 
(Terry van Druten) 
en het Frans Hals 
Museum (Norbert 
Middelkoop), resp. 
‘Hockneys’s Eye’ 
en ‘Nieuwkomers. 
Vlaamse kunstenaars 
in Haarlem 1580-1630’. 

14 december: KOG-leden tijdens de lezing van Norbert Middelkoop over de tentoonstelling 
‘Nieuwkomers. Vlaamse kunstenaars in Haarlem 1580-1630’. Frans Hals Museum, Haarlem.
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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 onder-
gebracht 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.
 

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: 

1. Historische verzameling der Schutterij
2. Charters
3. Handschriften
4. Atlas Amsterdam inclusief de architectuur- en 

ontwerptekeningen 
5. Atlas Zeden en Gewoonten 
6. Atlas Schoemaker
 

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. 

Tijdpad
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 zullen in verschillende 
tranches tot eind 2023 voortduren.
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Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 
als de aanvrager van de projectsubsidie en vertegen-
woordigd door Judith van Gent en Carina Greven. 
Het KOG vervult binnen het project verschillende 
rollen.

Rijksmuseum (RM) 
vertegenwoordigd door Manon van der Mullen en 
Anna van Lingen. Het Rijksmuseum stelt zijn 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 conserve-
rings- en digitaliseringsvraagstukken.

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

de Melker & Partners BV (dMP) 
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 verant-
woordelijkheid 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 opgerolde materiaal. 

Picturae BV 
vertegenwoordigd door Martijn Roelofs en Frank 
Pera. Picturae B.V., gevestigd in Heerhugowaard, 
is opdrachtnemer van het KOG en voert onder 
aansturing van dMP, daarbij geadviseerd en begeleid 
door RM, het digitaliseren van de zes deelcollecties 
uit. 

AAN HET KOG-METAMORFOZE PROJECT WERKEN VERSCHILLENDE 
PARTNERS MEE:

Conservering deelcollecties
Ter voorbereiding op het digitaliseren 
worden de deelcollecties gecon-
serveerd in het Rijksmuseum, het 
Regionaal Archief Alkmaar en bij een 
externe restaurator.

De conserverende handelingen 
vinden plaats volgens de ‘Richtlijnen 
Conservering Metamorfoze Archieven 
en Collecties’. Bureau Metamorfoze 
houdt toezicht op de voortgang en 
eindresultaten van de conservering en 
de digitalisering. 

Februari: Sterre Berentzen en Mariëlle Callenbach (Beheer & Behoud 
medewerkster en projectleider bureau de Melker & Partners) voegen de 
barcodes toe aan de collectie Architectuurtekeningen en Atlas Amsterdam, 
Rijksmuseum.
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17 februari: Transport van de collectie Architectuurtekeningen en Atlas 
Amsterdam via de tuin van het Rijksmuseum.

CONSERVERING EN DIGITALISERING ZES PAPIEREN COLLECTIES

Voorbereiding digitaliseren
Met medewerking van de 
(KOG)-commissie(leden) zijn alle 
objecten in de zomer van 2021 
voorzien van een uniek object-
nummer. Per deelcollectie zijn er 
‘Inventarislijsten projectselectie’ 
opgesteld in Excel. Deze inventa-
rislijsten staan aan de basis van de 
deelcollecties en zijn van invloed op de 
verwerking, materiaal voorbereiding, 
digitalisering, bestandsnaamgeving, 
controles en duurzame opslag.

Na goedkeuring van de 
Inventarislijsten door de afdeling 
digitalisering van de Koninklijke 
Bibliotheek (KB) wordt voor elk 
objectnummer een barcode aange-
maakt. Deze worden toegevoegd aan 
het te scannen materiaal.

Transporten deelcollecties
Imming Logistics Fine Art B.V. 
vervoerde de deelcollecties naar 
Picturae in Heerhugowaard. Het 
eerste transport vond plaats 
in februari waarbij de Atlas 
Amsterdam en de Architectuur-en 
Ontwerptekeningen werden 
meegenomen. Deze kwamen na 
digitalisering begin juni weer terug. 
Direct mee naar Picturae gingen de 
Atlas Zeden en Gewoonten en de 
Atlas Schoemaker. In augustus en 
november 2022 werden de trans-
porten van de overige deelcollecties 
afgerond. 

5 augustus: Sterre 
Berentzen controleert 
de geleverde beeldbe-
standen met de originele 
kunstwerken, depot 
Rijksmuseum.

Digitaliseren deelcollecties
Picturae digitaliseerde in verschillende 
productiebatches de deelcollecties 
onder leiding van Frank Pera. Picturae 
is gespecialiseerd in het hoogwaardig 
digitaliseren volgens de richtlijnen van 
Metamorfoze.

De afdeling Digitalisering van 
de Koninklijk Bibliotheek (KB) is 
verantwoordelijk voor de technische 
controle van de beeldkwaliteit en 
de datavalidatie van gedigitaliseerd 
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Juni: Medewerkers van Imming Logistics en van bureau de Melker & Partners 
(Sterre Berentzen en Mariëlle Callenbach) retourneren de deelcollectie Atlas 
Amsterdam, depot Rijksmuseum.

2 november: Marielle Callenbach 
met een charter na conservering en 
digitalisering. De werkzaamheden 
worden voltooid in 2022 en het 
begin van 2023 (plaatsing transpa-
rante strips, zegelhoedjes en het 
verwijderen van de barcodes, depot 
Rijksmuseum. 

CONSERVERING EN DIGITALISERING ZES PAPIEREN COLLECTIES

materiaal dat is aangeleverd door 
Picturae in nauw overleg met het 
KOG, de Melker & Partners, Picturae 
en het Rijkmuseum. De KB verzorgt 
ook de duurzame eindopslag.

Retour deelcollecties
Na digitalisering zijn de deelcollecties 
teruggeplaatst in de depots in het 
Rijksmuseum. Het controleren van 
de geleverde beeldbestanden op 
volledigheid, naamgeving, kwaliteit 
en juistheid en het daarna verwijderen 
van de barcodes vond dit jaar plaats 
en zal worden afgerond in 2023. 

Conservering Charters
De boek- en papierrestauratoren 
Anne Roos en Thekla Arens behan-
delden de deelcollectie charters voor 
digitalisering en zorgden voor een 
optimale berging. In het begin 2023 
worden deze laatste werkzaamheden 
afgerond.

Uitbreiding projectselectie 
Omdat er eind van 2022 nog wat 
budget over was hebben we onder-
zocht of het KOG in aanmerking kan 
komen voor een uitbreiding van de 
projectselectie. Daarvoor komen 
drie deelcollecties in aanmerking: de 
XL-formaten, de waaierontwerpte-
keningen en de schenking Naoorlogse 
kunst van werken op papier. Op 15 
december is hiertoe een schouw 
georganiseerd in het CCNL en in 
de depots in het Rijksmuseum. De 
uitkomst wordt verwacht in het begin 
van 2023. 

Catalogisering: een nieuw 
traject
Na conservering en digitalisering met 
subsidie van Metamorfoze, volgt 
een nieuw traject: de registratie/
catalogisering van de KOG deelcol-
lecties. Catalogisering is noodzakelijk 
om de zes papieren deelcollecties 
te publiceren op de website van het 
KOG en het Rijksmuseum. Hiervoor 

13 december: Schouw uitbreiding projectselectie KOG-Metamorfoze project. 
V.l.n.r. betrokken project-partners: Maaike Heemskerk (KB), Frank Pera 
(Picturae), Marit Kloostra (KB), Mariëlle Callenbach (dMP) in CCNL, Amersfoort.
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31 oktober: Werkzaamheden aan 
de collectie ten behoeve van de 
uitbreiding projectselectie van 
het KOG-Metamorfoze project, 
links Anne Roos, rechts Marielle 
Callenbach.

13 oktober: Werkzaamheden aan 
de collectie ten behoeve van de 
uitbreiding projectselectie van het 
KOG-Metamorfoze project, links 
Marielle Callenbach, rechts Bert 
Gerlagh, depot Rijksmuseum.

CONSERVERING EN DIGITALISERING ZES PAPIEREN COLLECTIES

sluit het KOG 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. Merel van Erp (project-
leider), Trineke Kamerling (informa-
tiespecialist) en medewerkers van het 
Prentenkabinet Online project hebben 
hun werkzaamheden toegelicht aan 
het bestuur en de commissievoor-
zitters. 

Fondswerving voor laatste fase 
na Metamorfoze
Het bestuur is volop bezig met het 
werven van fondsen voor de catalogi-
sering van de KOG-objecten. Het doel 
is duidelijk: publicatie van de omvang-
rijke en nu grotendeels verborgen 
papieren schatten op de website 
van het KOG en het Rijksmuseum. 
Hiervoor is € 295.000,- nodig. 
Enkele fondsen hebben inmiddels 
een bijdrage toegezegd. Het werk 
wordt verricht door een projectteam, 
bestaande uit Jan Teeuwisse, Hella 
Binnendijk, Judith van Gent, Carina 
Greven en Koeno Sluyterman van Loo. 

4 juli: Merel van Erp, Trineke Kamerling en medewerkers van het Prentenkabinet Online project lichten hun 
werkzaamheden toe aan het bestuur en de commissievoorzitters, Ateliergebouw Rijksmuseum.
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BESTUUR
Het bestuur bestond in 2022 uit:

Jan Teeuwisse
voorzitter

Koeno Sluyterman van Loo
secretaris

Hella Binnendijk
penningmeester

Yuri van der Linden
bestuurslid collecties

Judith van Gent 

Marijn Schapelhouman

Willem te Slaa 

Carina Greven
 coördinator-administrateur 

Het bestuur vergaderde zesmaal van 16:00 tot 
18:00 uur. Deze bestuursvergaderingen vinden 
plaats in een van de ateliers in de Teekenschool van 
het Rijksmuseum of online. 

• 3 maart 
• 25 april 
• 27 juni 
• 12 september  
• 7 november  
• 19 december

27 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst voor de commissieleden, bestuur en genodigden, online vanwege de Covid-19 pandemie. 
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Onderzoek en beoogde publicatie over het KOG tijdens  
de Tweede Wereldoorlog 

Willem van Bennekom heeft voortvarend het 
onderzoek verricht naar het KOG tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Hij heeft archiefonderzoek 
gedaan en veel interviews afgenomen. Het boek is 
vrijwel gereed en zal rijkelijk worden geïllustreerd. 
Uitgeverij Boom gaat het uitgeven en benadert 

enkele fondsen voor een financiële bijdrage. Het is 
de bedoeling dat het in mei 2023 wordt gepresen-
teerd. In de leescommissie hebben zitting Ellinoor 
Bergvelt, Joël Cahen, Carina Greven, Yuri van der 
Linden, Harm Stevens en Jan Teeuwisse. 

4 april: Willem van 
Bennekom en enkele leden 
van de leescommissie. V.l.n.r. 
Willem van Bennekom, Jan 
Teeuwisse, Harm Stevens 
en Yuri van der Linden, 
Teekenschool, Rijksmuseum. 
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RAAD VAN ADVIES
Leden van de Raad van Advies zijn Taco 
Dibbits, algemeen directeur Rijksmuseum, Vera 
Carasso, directeur Museumvereniging en Chris 
Stolwijk, directeur Stichting RKD - Nederlands 
Instituut voor Kunstgeschiedenis. 

De Raad van Advies vergadering was op 5 december 
in het kantoor van Taco Dibbits in het Rijksmuseum. 
Aanwezig waren de leden van de Raad van Advies, 
Jan Teeuwisse, Koeno Sluyterman van Loo en 
Carina Greven. De Raad van Advies geeft niet alleen 
adviezen maar waarborgt ook dat de collectie van 
het KOG bijeenblijft en niet kan worden vervreemd. 

Taco Dibbits 
algemeen directeur 
Rijksmuseum
foto Ben Roberts

Vera Carasso 
directeur 
Museumvereniging

Chris Stolwijk 
directeur Stichting RKD 
- Nederlands Instituut 
voor Kunstgeschiedenis
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SAMENWERKING  
MET DE VERENIGING 
REMBRANDT

Het KOG-Vereniging Rembrandt Fonds is 
het fonds van de KOG-Vereniging Rembrandt 
Cirkel (17 leden). Dit fonds heeft als doel het 
ondersteunen van aankopen die het Nederlands 
openbaar kunstbezit versterken met voorwerpen 
van kunsthistorische en geschiedkundige bete-
kenis voor Nederland. Leden van deze Cirkel zijn 
dankzij hun bijdrage aan het Fonds zowel lid van 
het KOG als van de Vereniging Rembrandt.

Op 14 maart opende het Rembrandthuis voor 
de cirkelleden zijn deuren onder begeleiding van 
conservator Leonore van Sloten en hoofd collectie 
en educatie Epco Runia. De leden kregen, onder 
andere, een toelichting op het schilderij ‘Elisa 
weigert het geschenk van Naäman’. Dit in 1661 door 
Rembrandt-leerling Ferdinand Bol geschilderde werk 
werd in 2021 met financiële steun van de Vereniging 
Rembrandt gerestaureerd.

13 december: KOG-Vereniging Rembrandt Cirkelleden, Ons’ Lieve Heer op 
Solder, Amsterdam.

Op 13 december waren de Cirkelleden 
te gast in Museum Ons’ Lieve Heer 
op Solder. Zij werden ontvangen door 
de directeur van het museum Birgit 
Büchner, hoofd Collecties Hermine 
Pool en restaurator Kathrin Kirsch. 
Kirsch lichtte de recent gerestau-
reerde schilderijen uit de passieserie 
van Adriaen van de Velde toe. Deze 
restauratie is gesteund in 2019 en in 
2021 voltooid. Hermine Pool leidde de 
leden rond in de schuilkerk. 

De KOG-Vereniging Rembrandt 
Cirkel heeft de aankoop door Teylers 
Museum van een tekening van David 
Joris mogelijk gemaakt, getiteld 
‘David strijdend met de ondeugden’. 
Met deze aankoop heeft het 
museum een zeldzaam werk van deze 
kunstenaar en religieuze hervormer 
aan zijn collectie kunnen toevoegen. 
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SCHENKINGEN  
AAN HET KOG

Schenking Chris van Eeghen ‘Naoorlogse 
kunst werken op papier’: in 2022 is er door 
bestuurs- en (commissie)leden in Amsterdam 
en in het CCNL in Amersfoort gewerkt aan de 
schenking van Chris van Eeghen. In 2021 waren 
de selectiecriteria vastgesteld: selectie op basis 
van waarneming van de staat van het object, 
werken in slechte staat (bij taxatie/overdracht 
te beoordelen) vervallen, kunstenaars die over-
vertegenwoordigd zijn bij het Rijksmuseum 
weglaten (vnl. grafisch werk), prenten van over-
vertegenwoordigde 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. oververtegenwoor-
digde kunstenaars. 

In februari is de schenking - waarbinnen selectie 
nog moest plaatsvinden - vervoerd naar 
het Rijksmuseum. Vervolgens is de collectie 
overgebracht naar het CCNL waar de prenten 
en tekeningen eerst een periode in quarantaine 
en twintig dagen in een lage zuurstofkamer zijn 
geplaatst in verband met een behandeling tegen 
zilvervisjes. Daarna was de collectie beschikbaar 
voor verdere verwerking. 

Met behulp van de bestuursleden, commissieleden 
en leden is er veel werk verzet, zoals het verwijderen 

van oude opzetkartons en van lijsten. Indien 
mogelijk is relevante informatie bewaard gebleven. 
De projectruimte in het CCNL leende zich heel 
goed voor alle te verrichten werkzaamheden. De 
medewerking in het CCNL onder leiding van de 
medewerkers Donny Tijssen en Dennis Kemper was 
uitstekend. 

Om tot een goede selectie te komen is de collectie 
geteld, zijn er in Excel werklijsten per kunstenaar 
gemaakt inclusief de aantallen en is de verzameling 
gealfabetiseerd. Van een aantal werken was 
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onbekend wie de kunstenaar was, of het kunstwerk 
had een onleesbare signatuur of een onbekend 
monogram. Ook zijn er uitvoerformats gemaakt 
uit het Collectiemanagement Systeem Adlib om 
te achterhalen wat en hoeveel werken er per 
kunstenaar al aanwezig zijn in het Rijksmuseum. 

Al snel bleek dat het aantal kunstwerken ver boven 
het aantal van de beoogde schenking lag. Met 
behulp van de geformuleerde criteria zijn de kunst-
werken, na eerst een pilot te hebben uitgevoerd, ter 
plekke geselecteerd. 

De commissie Atlas Amsterdam en Atlas Zeden 
en Gewoonten hadden al in een eerder stadium  
een keuze gemaakt. Hieraan is in een latere fase  
in CCNL nog een flink aantal werken toegevoegd. 
De geselecteerde kunstwerken zijn in december 
voorzien van een objectnummer en eind december 
getaxeerd door Nicole Verkade-Schraven.  
De collectie is aangemeld voor de ‘Uitbreiding 

projectselectie KOG-Metamorfoze project’ om 
te worden geconserveerd en gedigitaliseerd. 
Hier wordt begin 2023 uitsluitsel gegeven. In een 
latere fase volgt dan de catalogisering in Adlib 
en publicatie op de website van het KOG en het 
Rijksmuseum. 

Onderstaand beeldverslag geeft een indruk van de 
werkzaamheden en de medewerking van bestuurs-
leden, (commissie)leden die in een uitstekende sfeer 
plaatsvonden onder leiding van Carina Greven in 
nauw overleg met de bestuursleden. Mee hebben 
gewerkt Jan Teeuwisse, Marijn Schapelhouman, 
Yuri van der Linden, Hella Binnendijk, Judith van 
Gent, Koeno Sluyterman van Loo, Carina Greven, 
Bert Gerlagh, Lotje Ariëns Kappers, Heidi Stübing, 
Leonoor van Oosterzee, Frans Klein, Eric Ariëns 
Kappers, Laurien van der Werff, Sophia Thomassen, 
Bert Gerlagh, Helen Schretlen, Chris van Eeghen, 
Angeniet Boeve, Daniel Horst, Peter Jan Margry en 
Eva Schimmelpenninck.  

SCHENKINGEN AAN HET KOG
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SCHENKINGEN AAN HET KOG
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SCHENKINGEN AAN HET KOG
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Neeke Fraenkel-Schoorl schonk een aantal 
drukwerken: Groote physische en magische 
voorstelling, 1871, 116 x 185 mm, en Publieke 
verkoping van Goud-, zilversmids- en 
byoutiers-gereedschappen, 1871, 212 x 113 mm, 
Commissie Atlas Zeden en Gewoonten. Ook 
doneerde zij een ‘Design for a stencilled fan’, 
Reginald T. Dick, in de stijl van Alfons Mucha. Het 
diende als ontwerp voor gedrukte waaierbladen, 
gezien de toevoeging ‘Design for a Stencilled Fan’, 
Commissie Waaiers.

Eva Schimmelpenninck schonk een strafkaart 
van leerlinge Anke Bisschop uit 1934, drukwerk 
met potlood, Commissie Atlas Zeden en 
Gewoonten. 

Willem van Bennekom schonk een menukaart 
van het Doelen Hotel, Amsterdam, 5 juli 1920 
met handtekeningen van de leden van de 
Historische Verzameling der Schutterij. 

SCHENKINGEN AAN HET KOG

Reginald T. Dick,  
waaierbladontwerp, 
textiel, Commissie 
Waaiers.
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Mevrouw G.M.E. van Beek-barones van Asbeck, 
schonk - namens de erven Van Asbeck - vier 
waaiers afkomstig uit de nalatenschap van 
Gabrielle Eleonora barones van Asbeck-van 
Dedem. De waaiers waren eigendom van 
jonkvrouw Gabriëlle Jeanette Josine Godin de 
Pesters (1881-1953) en haar zuster jonkvrouw 
Marie Adolphine Ernestine Godin de Pesters 
(1882-1953), resp. rechts en links op bijgaande 
foto uit 1904, Commissie Waaiers. 

Briséwaaier, montuur van ivoor; in reliëf 
gesneden buitenbeen en monogram, lint van zijde, 
spanwijdte 39 cm, ca. 1900-1925. 

Vouwwaaier met blad van kant en montuur van 
parelmoer en monogram GP, spanwijdte 
54, cm, ca. 1900-1925.

Briséwaaier, montuur van ivoor; in reliëf 
gesneden buitenbeen en monogram, lint van zijde, 
spanwijdte 39 cm, ca. 1900-1925.

Briséwaaier, montuur van ivoor, in reliëf 
gesneden buitenbeen en monogram, spanwijdte 
39 cm, ca. 1900-1925.

Vouwwaaier met blad van kloskant en tule; 
montuur van parelmoer; kwast en koord van zijde, 
spanwijdte 44 cm, ca. 1900-1925. 

SCHENKINGEN AAN HET KOG
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Beeldhouwer Geer Steyn schonk twee penningen naar aanleiding van de bijeenkomst ‘KOG-Munten en 
Penningen Online’ op 19 november in het Rijksmuseum. Steyn was één van de sprekers met als onderwerp 
portretpenningen. Zijn bijdrage aan de collectie van het KOG zijn portretpenningen van Darwin en van 
Nietzsche, beide in terracotta, Commissie Munten en Penningen. 

Geer Steyn, portretpenningen Darwin (83 mm, 
2017) en Nietzsche (85 mm, 2019), terracotta. 

SCHENKINGEN AAN HET KOG
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AANKOPEN  
VAN HET KOG

Commissie Atlas van Zeden en Gewoonten:
Myra May, Vijf foto’s van het stille Amsterdam 
tijdens de corona lockdown, 2020, 213 x 312 mm. 
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AANKOPEN VAN HET KOG

Famke Hajonides, De wandeling, onderweg 
langs de zee, 2017, linoleumsnede, 258 x 535 mm, 
Commissie Atlas Zeden en Gewoonten

Nanne Brouwer, Portret van Amsterdammer 
‘Paul’ (Triëst 1950-1922 Amsterdam), een 
Jordanees met lang ‘dread-haar’, fotografie,  
327 x 267 mm, Commissie Atlas Zeden en 
Gewoonten. 

Commissie Munt- en Penningkabinet: Da van 
Daalen, penningserie Domkerk, vijf penningen, 
2022, messing, gekleurd plexiglas, doorsnede  
10 cm. De serie is gemaakt ter gelegenheid van de 
restauratie van de Domkerk in Utrecht. 

Louis Heijmans, Schilderende dame,  
krijttekening, 1909, 348 x 280 mm, Commissie 
Atlas Zeden en Gewoonten.
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AANKOPEN VAN HET KOG

Commissie Bibliotheek 

(selectie)
1. Stichtse Almanak. Serie van 43 delen die zijn 

verschenen tussen 1731 en 1806, met in totaal 
meer dan 100 zelfstandige uitgaven die zijn bij 
gebonden, voor een belangrijk deel bibliogra-
fische unica, enkele met manuscript annotaties.

2. Snapsters nieuwe-jaars geschenk, voor de waare 
oranje vrienden, en almanach voor het jaar 1789 
[-1793]. Orangistisch gekleurde almanak van de 
fictieve auteurs Anne en Janne Moer. 5 delen van 
verschenen tussen 1789 en 1793, in oorspron-
kelijke bedrukte omslagen van oranje papier. 
Snapster wil zoveel zeggen als ‘roddelaarster’, 
wat een interessant perspectief biedt op de 
revoluties van 1787 en 1795. 

3. D’erven Stichters comptoir almanach Op ‘t Jaar 
onses Heeren Jesu Christi, 1765. Tot Amsterdam, 
by d’erfgen: van de wed: C. Stichter, [1765]. 
Perkament. Doorschoten met (19e-eeuwse) 
annotaties.

4. D’erven Stichters comptoir almanach Op ‘t Jaar 
onses Heeren Jesu Christi, 1776. Groen perkament 
met zilverstempeling.

5. D’erven Stichters comptoir almanach Op ‘t Jaar 
ons Heeren Jesu Christi, 1777. Groen perkament 
met zilverstempeling. Bevat tevens 60 blanco 
bladen met op 46 daarvan een handschrift met 
onder meer huizenprijzen en boedelinformatie 
van Amsterdamse huizen in 1777.

Uitgeknipte en ingeplakte plaatjes in D’erven 
Stichters comptoir almanach, op’t schrikkel-iaar 
[...] 1784.

Drie delen van D’erven Stichters comptoir 
almanach Op ‘t Jaar onses Heeren Jesu Christi 
1776,1777 en 1806. Groen perkament met zilver-
stempeling. Het deel uit 1777 bevat tevens 60 
blanco bladen met op 46 daarvan een handschrift 
met onder meer huizenprijzen en boedel- 
informatie van Amsterdamse huizen in 1777.
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BRUIKLENEN AAN  
TENTOONSTELLINGEN

A.  Objecten in  
 KOG-beheer

Het KOG verleende een omvangrijk 
bruikleen (35 tekeningen) aan het 
Stadsarchief Amsterdam voor 
de tentoonstelling ‘Dwalen door 
Amsterdam. Tekeningen van Gerrit 
Lamberts 1800-1850’, van 1 april 
t/m 13 juli. Getoond werden onder 
andere de tekeningen die Lamberts 
van zijn eigen huis maakte, de zes 
titelbladen voor zijn eigen Atlas en 
zijn tekeningen in relatie met werken 
van kunstenaars uit de zeventiende 
en achttiende eeuw. Ook werden 
enkele stadsgezichten van zijn hand 
geëxposeerd. 

Aan het Design Museum in Den Bosch 
werden voor de tentoonstelling 
‘Process - Design Drawings from the 
Rijksmuseum’ van 19 november 2022 
t/m 12 februari 2023 vier tekeningen 
uitgeleend: KOG-AT-1-9: Frans 
Blachard, design for a pier-table, 1734; 
KOG-AT-1-48: Nicolaas Bruijnesteijn, 
Design for a window wall with 
pier-table and mirror, Amsterdam, 
1755; KOG-AT-1-203: Jacob Otten 
Husly, Design for a buffet niche with 
a clock, Amsterdam, c. 1789-1791; 
KOG-AT-1-269: Roeloff Roelofs 
Viervant, Design for two cupboards, 
Arnhem, c. 1790, uit de verzameling 
Architectuur- en ontwerptekeningen.

Gerrit Lamberts, ‘Bloemgracht 13, zolder eigen huis’, ca. 1815, Atlas Amsterdam. 

Jacob Otten Husly (1738-1796), ‘Ontwerp voor een buffetnis met een pendule’, 
327 x 242 mm (KOG-AT-1-203).
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B.  Objecten in beheer  
 bij het Rijksmuseum

De Bundeskunsthalle in Bonn leende 
voor de tentoonstelling ‘Das Gehirn 
in Kunst & Wissenschaft’ van 28 
januari t/m 27 juni 2022: BK-KOG-
1664: een messenheft met de vijf 
zintuigen, Nederland, ca. 1690-1710, 
uit de verzameling Voorwerpen van 
Geschiedenis en Kunst. 

Het Landesmuseum in Zürich 
leende voor de tentoonstelling 
‘Baroque. Age of Contrasts’ van 
16 september 2022 t/m 15 januari 
2023 de objecten: BK-KOG-1346: 
Willem Kick (toegeschreven aan), kist 
beschilderd met vogels en bloemen, 
Amsterdam, 1620-1625, en BK-KOG-
1723: Bloempiramide van Delfts 
aardewerk, anoniem, Delft, ca. 1700, 
uit de verzameling Voorwerpen van 
Geschiedenis en Kunst.

Messenheft met de vijf zintuigen, 
Nederland, ca. 1690-ca. 1710, 
palmhout, lemmet van staal, 
montuur van zilver, b 24,5 cm × h 3 
cm × d 2,8 cm. 

Bloempiramide van Delfts 
aardewerk, anoniem, Delft, ca. 
1700, 108 x 18,7 x 18,7 cm. 

Willem Kick (toegeschreven aan), kist beschilderd met vogels en bloemen, 
Amsterdam, 1620-1625, hout, verlakt, 21,9 x 25,4 x 17,9 cm. 

BRUIKLENEN AAN TENTOONSTELLINGEN
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LVR-Landesmuseum in Bonn leende 
objecten voor de tentoonstelling 
‘Augenlust? Niederländische Stilleben 
in Detail’ van 22 september 2022 
t/m 19 februari 2023: KOG-MP-1-
4683: ½ stuiver van de VOC, 1644, 
koper, uit de verzameling Munten en 
Penningen. Ook werd uitgeleend een 
geknipt portret door Johanna Koerten 
van Frederik III, de keurvorst van 
Brandenburg, ca. 1703, Atlas Zeden 
en Gewoonten (in langdurig bruikleen 
aan het KOG van de Stichting Familie 
de Flines). 

Teylers Museum in Haarlem leende 
voor de tentoonstelling ‘Hockney’s 
Eye’ van 23 september 2022 t/m 
29 januari 2023 een tekening van 
Christiaan Andriessen, Zelfportret 
met camera obscura, 1805/1806, 
penseel in zwart en grijs, over een 
schets in potlood, 258 x 180 mm 
(KOG-ZG-3-69) uit de Atlas Zeden en 
Gewoonten.

½ halve stuiver van de VOC, koperen noodmunt, Batavia, 1644, 
diameter 2,8 cm, gewicht 7,3 gram.

Geknipt portret door Johanna Koerten van Frederik III, 
de keurvorst van Brandenburg, ca. 1703, Atlas Zeden en 
Gewoonten (in langdurig bruikleen aan het KOG van de 
Stichting Familie de Flines). 

Christiaan Andriessen, Zelfportret met camera obscura, 
1805/1806, penseel in zwart en grijs, over een schets in potlood, 
258 x 180 mm. 

BRUIKLENEN AAN TENTOONSTELLINGEN
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Het Frans Hals Museum in Haarlem 
leende voor de tentoonstelling 
‘Nieuwkomers. Vlaamse kunstenaars 
in Haarlem 1580-1630’ van 30 
september 2022 t/m 8 januari 2023 
een schilderij van Esaias van de Velde, 
De overval, 1616, olieverf op paneel, 
37,6 x 50,1 cm (SK-C-1533), uit de 
verzameling Schilderijen.

Musée de la Tessé in Le Mans leende 
voor de tentoonstelling ‘L’étoffe 
des Flamands, mode et peinture au 
XVIIe siècle’ van 22 oktober 2022 
t/m 29 januari 2023 twee zwart leren 
muilen vervaardigd in de Noordelijke 
Nederlanden, ca. 1600-1650 
(BK-KOG-1280-A/B), uit de verza-
meling Voorwerpen van Geschiedenis 
en Kunst. 

Het KOG verleende diverse bruik-
lenen aan de tentoonstellingen 
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 stellen reizende tentoon-
stellingen samen uit werken uit het 
depot van het Rijksmuseum. 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.  

C. Objecten in beheer bij 
 andere instellingen  
 dan het Rijksmuseum

Stedelijk Museum in Schiedam  
leende voor de tentoonstelling 
‘Levend Landschap’ van 9 juli tot 
en met 6 november het schilderij 
‘Kruiend ijs’ van Cornelis Jacobsz  
van Culemborch, 1565. 

Esaias van de Velde, De overval, 1616, olieverf op paneel, 37,6 x 50,1 cm.

Cornelis Jacobsz van Culemborch. Kruiend ijs te Delfshaven, 1565, paneel 
78 x 135 cm, Museum Rotterdam. 

Muiltjes van zwart leer met een lage sleehak, anoniem vervaardigd in de 
Noordelijke Nederlanden in ca. 1600-1650. 

BRUIKLENEN AAN TENTOONSTELLINGEN
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DE COMMISSIES EN  
VERZAMELINGEN
Commissies
De commissies verrichten onbezoldigd op het 
kantoor, in de depots en op diverse locaties 
werkzaamheden voor de verschillende collecties,  
zie hierover het verslag van de Commissies. 

Blad met uit te knippen figuren, om in te steken in de prent ‘Kermis te Rotterdam’, lithografie, met de hand gekleurd, 203 x 336 
mm. Door Gerardus Johannes Bos, Hendrik Leonardus van Hoogstraten (drukker), uitgegeven door A. van Hoogstraten en Zoon, 
‘s-Gravenhage, ca. 1850, uit de Atlas Zeden en Gewoonten (KOG-ZG-1-28-59). 
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BIBLOTHEEK 
Algemeen

De commissie bestond in 2022 uit Alex 
Alsemgeest (voorzitter), Ellen Grabowsky, 
Hugo Rijpma en Stijn van Rossem. In het 
nieuwe jaar neemt Ellen Grabowsky afscheid 
en wordt de commissie versterkt met Trude 
Dijkstra en Jan de Klerk.

Stichtse Almanak. Serie van 43 delen die zijn verschenen tussen 
1731 en 1806, met in totaal meer dan 100 zelfstandige uitgaven 
die zijn bij gebonden, voor een belangrijk deel bibliografische 
unica, enkele met manuscript annotaties, Commissie 
Bibliotheek.

Aankoop van Almanakken
De bibliotheekcommissie heeft het afgelopen jaar 
een belangrijke collectie achttiende en negen-
tiende-eeuwse almanakken kunnen verwerven. 
Almanakken zijn jaarlijkse publicaties, vaak 
geordend volgens de kalender, met terugkerende 
informatie op het gebied van weer, verkeer, post, 
markten en evenementen, soms gecombineerd met 
onder meer astrologische overdenkingen, literatuur, 
en prentjes. Er zijn er duizenden gedrukt, maar ze 
hebben een efemeer karakter en van verschillende 
uitgaven zijn er begrijpelijkerwijs nog maar weinig 
over. 

Onder de verworven almanakken bevinden zich 
onder meer 43 delen van de Stichtse almanak. 
Hierbij bijvoorbeeld de delen uit 1731, 1733, 1734, 
1736 en 1739 die in geen enkele publieke collectie 
bekend zijn. Verder zijn ook enkele losse delen van 
D’erven Stichters comptoir almanach verworven, 
waaronder een exemplaar uit 1777 dat tientallen 
pagina’s met handgeschreven annotaties van een 
makelaar bevat, met een curieus overzicht van 
Amsterdamse huizen en inboedels die dat jaar zijn 
verkocht.

Het KOG beschikte reeds over een aanzienlijke 
collectie almanakken, voor een deel gebonden in 
bijzondere bandjes. Ook in de bibliotheekcollectie 
van het Rijksmuseum was al een aanzienlijke 
verzameling almanakken aanwezig. Beide collecties 
versterken elkaar en ze zijn ook al op een aantal 
momenten in samenhang gepresenteerd. Zo 
speelden de almanakken uit beide collecties een 
centrale rol in een video die eind september is 

opgenomen in de bibliotheek voor de Vrienden van 
het Rijksmuseum. Het verhaal over de geannoteerde 
makelaarsalmanak uit 1777 werd onder meer 
gezien door mevr. Martine Cornelisse, waarna zij 
een exemplaar van dezelfde almanak uit 1776 die 
zij in haar bezit had spontaan aan het KOG heeft 
geschonken.
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Metamorfoze 
In het kader van het project Metamorfoze zijn  
de boeken die als ‘handschrift’ staan geregistreerd 
gedigitaliseerd. Hieronder vallen ook enkele 
bijzondere gedrukte werken, zoals de befaamde 
Hypnerotomachia Poliphili (1499). 

Toekomstplannen
In 2023 zullen de aanwinsten beschreven worden 
door het team van de Bibliotheekadministratie 
van het Rijksmuseum. Ook zullen ze opgenomen 
worden in de vernieuwde Short-Title Catalogue, 
Netherlands (STCN), zodat ze in een bredere  
bibliografische context vindbaar zijn voor geïnte-
resseerde onderzoekers. De bibliotheekcommissie 
zal zelf ook op andere manieren aandacht besteden 
aan de aanwinsten, via een blogpost of een artikel, 
maar waarom bijvoorbeeld niet door middel van een 
schouw?

De commissie wil zich in 2023 graag breder 
oriënteren op het verwervingsbeleid. Natuurlijk is 
het goed om bestaande collecties te versterken, 
maar het zou nog specifieker benoemd kunnen 
worden op welke terreinen de Bibliotheek van het 
KOG zich onderscheidt. Daarvoor is het nodig om 
met de leden van de commissie wat vaker in de 
collectie te duiken, en meer aandacht te besteden 
aan de materialiteit van de boeken in de collectie. 
Bibliografisch is de hele bibliotheek ontsloten via de 
catalogus van de Bibliotheek van het Rijksmuseum, 
maar op het gebied van boekbanden en gebruikers-
sporen is nog veel te winnen in de collectie.

Jan de Klerk Trude Dijkstra

Nieuwe samenstelling  
KOG Bibliotheekcommissie
Om daadwerkelijk stappen te kunnen maken 
richting de toekomst en de ambities waar te kunnen 
maken, wordt de commissie uitgebreid van vier naar 
vijf leden. Ellen Grabowsky heeft aangegeven dat 
dit haar laatste jaar als lid van de KOG Bibliotheek-
commissie zou zijn. Eind 2022 zijn om die reden 
Trude Dijkstra en Jan de Klerk voorgedragen om de 
commissie te versterken.

Trude Dijkstra is Universitair Docent 
Boekwetenschap aan de Universiteit van 
Amsterdam. In 2019 promoveerde ze daar op 
een onderzoek naar Chinese religie en filosofie in 
drukwerk geproduceerd in de Republiek tussen 
1595-1700. In 2021-2022 heeft ze als ‘visiting 
fellow’ een jaar doorgebracht aan het Warburg 
Instituut in Londen. Speciale interesse in haar 
onderzoek gaat uit naar de rol van drukwerk in 
de ontmoetingen tussen Europa en Azië; Trude’s 
huidige project onderzoekt vanuit boekhistorisch 
perspectief de introductie van Chinese medicijnen in 
West-Europa tussen 1650 en 1800.

Jan de Klerk werkt sinds 2019 bij het Stadsarchief 
Amsterdam waar hij zich bezighoudt met de 
verwerving van particuliere archieven en collecties. 
Hij studeerde geschiedenis in Leiden en was eerder 
werkzaam bij Bubb Kuyper Veilingen en de prenten-
kabinetten van het Rijksmuseum Amsterdam en 
Museum Boijmans Van Beuningen. Oude drukken, 
tekeningen en prenten hebben zijn bijzondere 
interesse.
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ATLAS VAN 
AMSTERDAM

Algemeen

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

Bert Gerlagh en Leonoor van Oosterzee hebben 
de niet eerder beschreven extra grote formaten 
(in het depot in het Ateliergebouw) opgemeten en 
genummerd zodat deze ook gefotografeerd kunnen 
worden.

Overige werkzaamheden zijn vooral verricht door 
Carina Greven met hulp van vooral Bert Gerlagh en 
Leonoor van Oosterzee: 
• het bijeenzoeken, lichten en weer opbergen 

van het grote bruikleen aan de Gerrit Lamberts 
Tentoonstelling in het Stadsarchief Amsterdam;

11 februari: Renate Meijer 
toont aan bestuurs-en 
commissieleden een 
fotoalbum m.b.t. haar 
schenking van een  
verzameling prenten  
in 2021, Rijksmuseum.

• het bijeenzoeken en lichten van de tekeningen 
van Jan van der Heyden voor de tentoonstelling 
in 2023 in het Stadsarchief Amsterdam;

• het terugplaatsen van diverse oudere 
aanwinsten en overige bruiklenen.

En last but not least: de schenking van Chris van 
Eeghen voor de collectie Naoorlogse Kunst (NOK) 
zijn 72 tekeningen en prenten geselecteerd als 
aanwinsten voor de Atlas Amsterdam. Deze selectie 
is eind 2022 afgerond en genummerd. 
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ATLAS VAN  
AFBEELDINGEN  
BETREFFENDE ZEDEN  
EN GEWOONTEN

De commissie vergaderde vijfmaal, waarvan een 
keer online. 

In maart trad Janine Grünfeld terug, en twee 
maanden later werd Peter Jan Margry als nieuw lid 
van de Commissie verwelkomd. Hij ging meteen 
aan de slag. Dankzij zijn inzet is een herziening tot 
stand gekomen van de nog steeds in gebruik zijnde 
Inhoudsopgave uit 1919. De Atlas was een groot 
gedeelte van het jaar buitenshuis in verband met het 
KOG-Metamorfoze project. 

Na onderzoek van Machteld Löwensteyn is komen 
vast te staan dat de collectie Valkerij deel uitmaakt 
van de Atlas Zeden en Gewoonten. Daniel Horst 
en Eva Schimmelpenninck hebben de collectie 
18de en 19de -eeuwse spellen geïnventariseerd. De 
schenking van de collectie Naoorlogse kunst werd 
bekeken in verband met eventuele toevoegingen 
aan de Atlas Z&G. Dat leverde een prachtig resultaat 
op, waarvan binnenkort een lijst zal worden 
gemaakt.

Toekomstplannen
Eind 2021 hebben Machteld Löwensteyn en Eva 
Schimmelpenninck een discussiestuk opgesteld, 
over de toekomst van de Atlas. Een begin met deze 
discussie is gemaakt. In 2023 zal veel aandacht 

Algemeen

In de commissie hebben zitting Helen 
Schretlen (vz), Machteld Löwensteyn, Eva 
Schimmelpenninck, Daniel Horst, Peter Jan 
Margry. Janine Grünfeld trad af.

20 september: Myra May licht haar foto’s toe, gemaakt 
in Amsterdam tijdens de corona aan Helen Schretlen, 
KOG-kantoor. 

besteed worden aan dit belangrijke onderwerp. 
Daar hoort zeker ook bij het opstellen van criteria 
voor toekomstige verwervingen. Bijvoorbeeld: 
beschouwen we de Atlas als afgesloten of als 
dynamisch? Als de Atlas niet afgesloten is, willen we 
dan nieuwe onderwerpsrubrieken toevoegen?
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WAAIERS

Ook dit jaar kwam de commissie minder vaak bijeen 
dan voorheen. In het begin van het jaar was door 
corona het reizen nog een probleem. Vanwege 
de ruimte en de beschikbare computers zijn we 
daarna in wisselende samenstelling van steeds twee 
commissieleden bijeengekomen, in principe een dag 
per week. 

Werkzaamheden
De commissie is zoals bekend de waaiers uit de 
Collectie Isa van Eeghen aan het beschrijven in 
Adlib. Het project vordert gestaag, inmiddels zijn 
de gegevens van ruim 400 van de meer dan 1000 
waaiers genoteerd. 

22 juni: Loutje den Tex 
bestudeert een waaier, 
Rijkmuseum, Teekenschool. 
KOG-kantoor. 

Algemeen

In de commissie Waaiers hebben zitting Jannie 
Polak (vz), Chris van Eeghen, Nettie Cassee en 
Loutje den Tex. 

Tot groot genoegen van de commissie heeft 
Charlotte van Rappard-Boon aangeboden de 
Oosterse waaiers uit de collectie te willen bestu-
deren. Zij heeft de beschikking over de foto’s van 
de waaiers, een aantal waaiers heeft zij ook op het 
KOG bekeken. Bepaalde voorstellingen heeft ze 
beschreven en signaturen en teksten vertaald. Haar 
bevindingen worden aan Adlib toegevoegd, voor een 
deel is dit al gedaan.

Een in 2018 opgenomen gesprek met Chris van 
Eeghen over de waaiers van Isa van Eeghen, hoe ze 
verzamelde, hoe ze zijn aangetroffen, hoe ze zijn 
gefotografeerd en kort beschreven, is terugge-
vonden en uitgewerkt. 
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Willem van Bennekom, auteur van de 
te verschijnen publicatie over het KOG 
tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft 
een vouwwaaier nader onderzocht. 
Het betreft een waaier die in 1770 
door Willem V en zijn echtgenote 
Wilhelmina van Pruisen geschonken 
is aan Sara Teixeira d’Andrade ter 
gelegenheid van haar huwelijk 
met Jacob Franco Mendes. Via de 
KOG-inventarisboeken, een inven-
tariskaart in de kaartenbak onder 
‘snuisterijen’ en Adlib werd de waaier 
door de commissie gelokaliseerd en 
kon deze worden bestudeerd. De 
resultaten zullen in de genoemde 
publicatie nadere aandacht krijgen. 

De vier dozen ‘Plaatwerk’ met 
onder andere waaierbladen, 
waaierbladontwerpen en gedrukte 
illustraties zijn geïnventariseerd met 
hulp van Leonoor van Oosterzee. 
De werken zijn voorgedragen voor 
de Uitbreiding Projectselectie 
KOG-Metamofozeproject waarvan in 
het begin van 2023 de uitkomst wordt 
verwacht. 

Florien Smit Sibinga, masterstudente 
Arts and Culture aan de Universiteit 
Leiden heeft informatie gekregen en 
een bezoek gebracht aan de verza-
meling waaiers van het KOG.

22 juni: Leonoor van Oosterzee voert werkzaamheden uit aan de 
ontwerptekeningen- en prenten van de waaiercollectie. Op de 
achtergrond verrijkt Nettie Cassee de dataset van de waaiers in het 
Collectiemanagementsysteem Adlib, Rijkmuseum, KOG-kantoor. 

8 februari:  
Mevrouw G.M.E. van Beek-barones van Asbeck, overhandigt, namens de erven 
Van Asbeck een schenking van vier waaiers aan Jannie Polak, KOG-kantoor
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ZEGELS EN CHARTERS

Algemeen

De commissie Zegels en Oorkonden, bestaande 
uit dr. C.L. Verkerk en de kortelings uitgetreden 
drs. G. van Herwijnen, heeft de bewerking van 
de oorkonden verzameling van het KOG afge-
sloten en bij het KOG-bestuur ter publicatie 
ingeleverd. 

Het streven is een publicatie in 
boekvorm uit te geven. Voor die 
publicatie is door Verkerk contact 
opgenomen met de directeur van 
uitgever Verloren, zijn oud-student 
aan de Universiteit van Amsterdam, 
de heer T. Verloren van Themaat, 
die zeer bereid bleek het werk in zijn 
uitgavenbestand op te nemen na 
bepaling van de kostprijs. Daartoe 
heeft Verkerk de gegevens aan het 
Bestuur van het KOG gegeven via de 
coördinator-administrateur. Via de 
website van het KOG zal, in overleg 
met het KOG-Bestuur de deelcollectie 
toegankelijk worden gemaakt. 

Wat betreft het werk aan de zegelver-
zameling van het Genootschap wordt 
gezocht naar een bekwame sigillo-
graaf met ervaring in de bewerking 
en verwerking van oorkonde zegels 
en andere soorten zegels die in de 
verzameling van het KOG in het 
Rijksmuseum worden bewaard.

Mei: Charters tijdens een conserverende behandeling bij Anne Roos - Boek & 
Papier Restauratie, Amsterdam.
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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. 

Op woensdag 25 mei bracht de commissie een 
bezoek aan het CC NL en bestudeerde zoveel 
mogelijk 17de-eeuwse schilderijen uit de KOG 
collectie

De restauratie van het in 2022 geschonken 
portret van Dirk Christiaan Meijer jr. door Thérèse 
Schwartze (uit 1880; SK-C-1816) werd uitgebreid 
met het aanbrengen van een randdoublering 
in verband met de fragiliteit van het doek. De 
restauratie liep enige vertraging op door verhuizing 
van het atelier van de restaurator Meta Chavannes. 
In de tussentijd is er een eerste gesprek gevoerd 
met het bestuur van Amstelodamum over eventuele 
plaatsing in het Stadsarchief Amsterdam. 

Toekomstplannen
Op 28 februari zullen enkele leden van de commissie 
samen met een restaurator van het Rijksmuseum 
de voortgang van de restauratie van het portret 
van D.C. Meijer (zie boven) gaan beoordelen. De 
verwachting is dat deze restauratie dit jaar zal 
worden afgerond, waarna de gesprekken met 
Amstelodamum en het Stadsarchief worden 
voortgezet.

In 2024 zal de commissie van samenstelling 
veranderen. Jenny Reynaerts zal per 1 maart 2023 
als conservator 19de-eeuwse schilderijen worden 
vervangen door Mayken Jonkman. Reynaerts zal 
zich vanaf die datum volledig richten op het project 
Vrouwen van het Rijksmuseum, Het dossier Portret 
van D.C. Meijer jr. zal zij echter wel afronden.
Yuri van der Linden zal gaande dit jaar lid worden 
van de commissies Gevelstenen en Voorwerpen. 
Hierdoor ontstaat een vacature bij de commissie 
Schilderijen.

25 mei: Janneke van Asperen en 
Jenny Reynaerts bestuderen 
schilderijen uit de KOG-collectie, 
CCNL Amersfoort.
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Algemeen

In de commissie hebben zitting: Jeroen de 
Wilde (vz), Stephanie Archangel, Frans Cladder, 
Gijs van der Ham en Marcel van der Beek.

MUNT- EN  
PENNINGKABINET

24 mei: Bezoek aan penningencollectie Museum Beelden aan 
Zee, Scheveningen. V.l.n.r. Jeroen de Wilde, Marcel van der 
Beek, Frans Cladder, Jadwiga Pol, Jan Teeuwisse.

Hoogtepunt was de feestelijke 
presentatie in het Auditorium van 
het Rijksmuseum op 19 november, ter 
viering van het online zetten van de 
munten en penningen op de website 
van het KOG en het Rijksmuseum. 
Daarvoor is in de afgelopen jaren veel 
inspanning geleverd om de collectie 
af te stoffen en te restaureren, op 
de foto te zetten, en juist in Adlib te 
krijgen. 

In mei heeft de commissie een bezoek 
gebracht aan museum Beelden aan 
Zee (BaZ). De collectie penningen 
daar is gespecialiseerd in penningen 
die zijn gemaakt door beeldhouwers, 
de zgn. sculpturale penningen. Deze 
bevinden zich ook in de KOG- en de 
Rijksmuseum collectie, maar veel 
minder gespecialiseerd dan bij dat 
museum. BaZ ontvangt ook veel 
schenkingen van verzamelaars en 
nalatenschappen van beeldhouwers, 
en is een zeer natuurlijke en perfecte 
plaats om sculpturale penningen te 
bestuderen. BaZ heeft ook een deel 
van een Jugendstil collectie verworven, 
die het KOG en Rijksmuseum 
niet konden opnemen omdat die 
niet in het acquisitiebeleid paste. 
Ontvangen door de directeur en de 
curator kregen we een presentatie 
van hun verwervingsbeleid en de 
snelgroeiende collectie van inmiddels 
meer dan 1000 objecten. 
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In november heeft het Rijksmuseum Jan Pelsdonk 
aangenomen als conservator numismatiek voor 
twee dagen in de weewwk. Jan is een bekende 
numismaat, ook conservator in het Teylers Museum 
en redacteur van het tijdschrift De Beeldenaar. Hij 
was een van de conservatoren van het Geldmuseum, 
totdat het sloot. Jan is een enorme aanwinst 
doordat het numismatische werk er niet meer naast 
of op vrijwillige basis hoeft te worden gedaan. 
Al met al was het een goed afrondend jaar, met een 
leuke en inhoudelijke goede commissie, een fraai 
gepresenteerde collectie die stabiel en professioneel 
wordt beheerd door het Rijksmuseum. 

Toekomstplannen
Het onderhoud van de collectie betreft afrondende 
details. Het bestaat uit de barcodering in 2023 en 
de juridische afronding van het permanent bruikleen 
van de KOG collectie aan het Rijksmuseum. 

Daarnaast is de herkomst van de objecten van 
belang in de museumwereld, en deze zal gaandeweg 
in Adlib worden ingevoerd. Hiermee wordt het 
langjarige - door Gijs van der Ham ingezette - 
project om beide collecties schoon, gefotografeerd 
en gedigitaliseerd toegankelijk te houden voor 
studie en presentatie afgerond.

 In 2019 is het verwervingsbeleid door de commissie 
als volgt geformuleerd:

“Er is uitgebreid besproken op welke manier wij 
zinvol de collectie kunnen versterken. De conclusie 
van de commissie is dat dit het beste kan door ons 
op specifieke en bijzondere verzamelingen te richten 
die ook binnen de ‘collectie Nederland‘ een uniek 
karakter hebben, met het oogmerk bovendien om 
zo niet alleen de collectie, maar ook de kennis van de 
verzamelaar te behouden.”
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GEVELSTENEN EN 
BOUWFRAGMENTEN

Algemeen

In de commissie hebben zitting Willem Noyons 
(vz, beeldend kunstenaar), Yuri van der Linden, 
kunsthistoricus, KOG-bestuurslid, conservator 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed) en Jan Teeuwisse 
(vz KOG). 

Op de website van het KOG staat: 
“Het KOG kocht zijn eerste gevel-
steen aan in 1858. De bouw van het 
Rijksmuseum (geopend in 1885) bood 
de mogelijkheid om in de buitenmuur 
van de huidige Philipsvleugel 17 gevel-
stenen uit de collectie in te metselen. 
47 andere zijn te zien in de buitenmuur 
van het Amsterdam Museum aan 
de Sint Luciënsteeg. De commissie 
spant zich in om ook de overige 
gevelstenen, nu nog in het depot van 
het Rijksmuseum, terug te plaatsen 
op plekken die overeenkomen met 
hun oorspronkelijke plaats.

We hadden als commissieleden nog 
maar net ons plaatsje ingenomen of 
de telefoon rinkelde in de burelen 
en er verscheen een bericht in een 
plaatselijke krant en later volgde zelfs 
lokale tv. “Het zit ze al heel lang niet 
lekker in Oudewater, de kwestie van 
de gevelstenen. Gemeentesecretaris 
en amateurhistoricus A. W. den 
Boer ondernam in de jaren vijftig 
al eens een poging om het erfgoed 
terug te halen. Nu is het lijsttrekker 
Vincent Bos van de SGP-ChristenUnie 
die, opgepept door de naderende 
verkiezingen, met de vuist op tafel 
slaat en vraagt om teruggave van 

Gevelsteen met het wapen van Oudewater, afkomstig uit de Waardpoort 
te Oudewater. Zandsteen, 65 x 60 cm. Collectie Koninklijk Oudheidkundig 
Genootschap (KOG-GB-1-089), Foto: Vereniging Vrienden van Amsterdamse 
Gevelstenen.
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de drie gevelstenen die sinds 1924 onwrikbaar zijn 
ingemetseld in de Sint Luciënsteeg, tegenwoordig 
onderdeel van het Amsterdam Museum. Is hier 
sprake van roofkunst in de polder? Zover wil de 
lijsttrekker niet gaan. Maar het brengt wel de Elgin 
Marbles in herinnering. Yuri heeft één en ander in 
goede banen kunnen leiden en zijn research naar 
genoemde stenen leidde bovendien tot een mooie 
bijdrage in de Feestbundel voor Chris van Eeghen. 
Hij vertelt u daar zelf over en zijn stuk is te vinden 
via de KOG website: Liber amicorum voor Chris van 
Eeghen – Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 
(kog.nu)

Bij een bezoek aan het depot werden enkele porte-
feuilles met tekeningen bekeken. Deze verrassende 
portefeuilles met aquarellen van gevelstenen zullen 
nader worden ontsloten en onderzocht. 

In mei werd de commissie weer opgeschrikt, nu door 
een aanvraag voor twee stenen uit de KOG collectie 
die de Vereniging Vrienden van Amsterdamse 
Gevelstenen wilde hebben. Dit is respectabele 
genootschap heeft al vele stenen geplaatst. Zij 
beschikken over het archief van Onno Broers, 
een groot kenner van stenen en prominent lid 
van die vereniging. Dit archief zou gedigitaliseerd 
zou moeten worden en kan met het onze worden 
gecombineerd.

Het bruikleen-standpunt van het KOG,  
in samenspraak met conservatoren van  
het Rijksmuseum is nu als volgt:
• Het KOG draagt geen stenen uit de collectie 

meer over ter plaatsing elders.
• Noch in bruikleen, noch in eigendom, omdat:
• Het is moeilijk zo niet onmogelijk is een 

(bruikleen)overeenkomst op te stellen;
• Het pand waarin een steen geplaatst gaat 

worden is meestal niet het eigendom van de 
aanvrager/ c.q. initiatiefnemer.

• Het eigendom van een pand is niet eeuwig-
durend en wijzigingen onttrekken zich aan de 
waarneming.

• Een groot deel van de gevelstenen is aan het 
KOG geschonken. Onduidelijk is of terug-
plaatsing van stenen tot de voorwaarden bij de 
schenking behoort.

• Voor gewenste reparaties en restauraties van 
de stenen door bruikleen vragers ontbreken 
normen.

• Voor het aanbrengen van polychromering op de 
stenen ontbreken normen.

Wat willen we wel doen: 
Gezien de technische ontwikkelingen willen wij 
graag behulpzaam zijn bij het (doen) vervaardigen 
van reproducties of reconstructies van bepaalde 
stenen uit de KOG collectie.
Voorbeeld van zo’n reconstructie is de reproductie 
van het Timpaan van Egmond uit de collectie van het 
Rijksmuseum, geplaatst bij de laatste restauratie en 
uitbreiding van de abdij.
De Commissie waarvan één van de leden zelf 
op een gevelsteen is afgebeeld, wil ook graag in 
samenwerking met hen die de gevelsteen koesteren 
opdrachten geven aan kunstenaars om hedendaagse 
gevelstenen te laten vervaardigen.

Toekomstplannen 
• Allereerst de teksten op de website aan passen.
• De eerste reconstructie voor een terugplaatsing 

laten maken.
• Fondsen polsen om eventuele opdrachten te 

financieren.

Vanzelfsprekend willen we de lopende digitali-
seringsprojecten continueren en uitbreiden met 
eerdergenoemde archieven en archiefdelen.
Een gevelsteen heeft een cultuurhistorische 
verbinding met vele, soms verdwenen plekken in 
heel Nederland. Ze verlevendigen de openbare 
ruimte. We streven naar een grotere bekendheid 
die recht doet aan dit bijzondere, laagdrempelige 
erfgoed.
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BURGERBEWAPENING 
EN SCHUTTERIJ

Algemeen 

De commissie bestaat uit Christiaan van Beek, 
Koen Kleijn en Louis Sloos.

 19 november: Koen Kleijn belicht de Schutterij-penningen en draagtekens, 
Rijksmuseum. 

De werkzaamheden van de Schutterijcommissie in 2022 waren 
beperkt, deels noodgedwongen. Een groot deel van de collectie 
was uithuizig in de digitaliseringsoperatie. De deelcollectie 
pamfletten, ordonnantiën, bladmuziek, schotschriften, archivalia 
etc. keerde pas recent terug in het depot Rijksmuseum. 

Commissielid Louis Sloos aanvaardde een nieuwe baan bij Korpora, 
het nieuwe erfgoedinstituut voor publieke veiligheid in Nederland, 
dat de collecties van de Nederlandse politie, brandweer, 
Bescherming Bevolking en het Rode Kruis beheert. Christiaan 
van Beek verhuisde naar Roosendaal; zijn onderzoeksvoorstel 
met betrekking tot de negentiende-eeuwse schutterij is formeel 
geaccepteerd door de Universiteit Leiden. Het fysieke contact 
tussen de commissieleden was daardoor wat minder.

De commissie heeft wel 
antwoord gegeven op vragen 
van buiten het KOG, en ook 
(bijvoorbeeld) een bezoek 
gebracht aan het depot van 
het Amsterdam Museum, voor 
nadere informatie over een paar 
schutterij-gerelateerde stukken 
daar. Ook was de commissie 
present bij de presentatie van 
de penningen-registratie in het 
Rijksmuseum, in november. 

De collectie bevat ook 
Schutterijpenningen en 
draagtekens. Tine Van Nierop-
Muller heeft deze deelcollectie 
beschreven in Adlib waarvan 
de werkzaamheden worden 
vervolgd in 2023. 

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.
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Algemeen

De commissie bestaat uit Suzanne van Leeuwen (vz), 
Thijs Boers, Dirk Jan Biemond, Tessel Dekker en 
Laurien van der Werff. 

VOORWERPEN VAN  
GESCHIEDENIS EN KUNST

De commissie is in 2022 jammer genoeg niet fysiek 
bij elkaar gekomen maar 2023 brengt daar hopelijk 
verandering in. In de planning staan een bezoek 
aan het CCNL in Amersfoort en een bezoek aan 
het Rijksmuseum waar de commissie enkele KOG 
objecten in de vaste opstelling zal bekijken.  
Onze hoop is nog steeds een klein onderzoeks-
project te starten waarin naast de objecten ook  
de verzamelaars centraal staan.

ARCHITECTUUR- EN 
ONTWERPTEKENINGEN

Algemeen

De commissie bestaat uit Pieter Vlaardingerbroek (vz), 
Reinier Baarsen, David Mulder en Wolbert Vroom.  
2022 was - evenals 2021 - een rustig jaar vanwege corona.

De Utrechtse student Aram Deknatel heeft 
onder leiding van Koen Ottenheym en Pieter 
Vlaardingerbroek zijn scriptie afgerond over het 
manuscript Teijsse, dat we eerder van de heer 
en mevrouw Kooijman uit Gouda als schenking 
mochten ontvangen.

Toekomstplannen
In 2023 hopen we naar aanleiding van het 
Metamorfozeproject de ontsluiting van onze 

Toekomstplannen
In 2023 zal de commissie zich bezighouden met 
verschillende aanstaande verwervingen.  
Daarnaast zal de ontsluiting van de collectie 
reisnecessaires, geschonken door de heer Jaap en 
mevrouw Mies Kamp, extra aandacht krijgen.  
Voor de start van dit project zal, met goedkeuring 
van het Rijksmuseum, een financieringsaanvraag  
en projectplan uitgeschreven dienen te worden.

collectie af te ronden en inhoudelijk up to date 
maken. We hopen dat Aram Deknatel een lezing 
komt houden over het manuscript Teijsse.

De commissie heeft gekeken of de collectie 
uitgebreid kon worden met tekeningen van de 
Haagse stukadoor Alexander. Gezien de omvang
 van meer dan 500 bladen en de uiteindelijke 
opbrengst, kon dit uitermate belanghebbende 
atelierarchief niet worden verworven.
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NA-OORLOGSE KUNST

Januari/februari: Commissieleden NOK op werkbezoek bij Chris van Eeghen. V.l.n.r. Bert Gerlagh, 
Angeniet Boeve, Chris van Eeghen, Helen Schretlen, Sophia Thomassen, Amsterdam. 

 
Voor de schenking van Chris van Eeghen ‘na-oorlogse kunst’ werken op papier  
zie pagina 23-27.

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). 
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In de Jongeren-commissie hebben zitting  
Aileen de Witte (vz), Willem te Slaa  
(afgevaardigde vanuit het bestuur),  Guido 
Leguit, Malou Koster en Fleur Siedenburg.  
Er zijn ca. 12 leden onder de 30 jaar. 

KOG-JONGEREN

Op 14 maart organiseerden de KOG-jongeren een 
rondleiding in de Koninklijke Industrieele Groote 
Club met aandacht voor de historie van het pand 
en de collectie. Na afloop was er een borrel en de 
mogelijkheid aan te sluiten voor een à la carte diner.
 

Op 22 maart vond er een kennismaking plaats 
tussen de commissie en enkele bestuursleden. 
In begin september hebben de leden hun lidmaat-
schap van de commissie opgezegd. Het Bestuur 
beraadt zich over de toekomst van deze commissie.

Koninklijke Industriele Groote Club
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Oratie 

Op 26 oktober 2022 werd aan de  
Vrije Universiteit Amsterdam de oratie 
gehouden getiteld: Van oude dingen en 
mensen die voorbijgaan. 

KOG-HOOGLERAAR

Contacten 
Ter oriëntering op de leerstoel en op aansluiting met 
het KOG zijn met vier leden gesprekken gevoerd, te 
weten voormalig voorzitter Chris van Eeghen, Jaap 
Kamp, Erik Ariëns Kappers en Wolbert Vroom. 

Onderzoek
In 2022 is onderzoek gedaan naar de voetbalk (Inv.
nr.: NG.2019-502 en -503) van het Rijksmuseum, 
getoond op de slavernij tentoonstelling. Dit zal in 
2023 uitmonden in twee Engelstalige artikelen. 
Samenvattend zijn de conclusies dat het een 
Portugese of Spaanse voetbalk is die kort na 1800 
aldaar is gebruikt in een kerker om er gevangenen 
langdurig in vast te houden. Het onderzoeksteam 
bestaat uit: 

• Stephanie Archangel (Rijksmuseum)
• Marta Dominguez Delmas (DendroResearch)
• Paul van Duin (Rijksmuseum)
• Bas van Geel (Universiteit van Amsterdam)
• Tom Hakbijl (Naturalis Leiden) 
• Arie J. Kalis (Goethe Universiteit Frankfurt  

am Main)
• Pim W.O. van der Knaap (Universiteit Bern)
• Jacqueline F.N. van Leeuwen (Universiteit Bern)
• Tirza Mol (Rijksmuseum)
• Kees C.A.M. Nooren (Universiteit van Utrecht) 
• Hans Piena (Nederlands Openluchtmuseum)

Artikelen
Samen met kunsthistoricus en prentendeskundige 
Erik Ariëns Kappers is een onderzoek gestart 
naar bordspellen waarop een overzicht van de 
Nederlandse geschiedenis wordt getoond. 

De collectie van het Koninklijk Oudheidkundig 
Genootschap, die van het Nederlands 

Openluchtmuseum, en van het Rijksmuseum zijn 
daartoe uitgeplozen en de relevante exemplaren 
zijn nader beschreven. Dit zal uitmonden in een 
artikel getiteld: Van spel tot ernst: 300 Canon van 
Nederland, hetgeen in 2023 zal verschijnen in het 
academische Belgisch-Nederlandse tijdschrift 
Volkskunde. 

Colleges
In samenwerking met een groot aantal mensen is in 
2022 het programma tot stand gekomen voor de 
colleges: The History of Collecting & Exhibiting, een 
master course voor studenten van de VU, UvA en 
van daarbuiten. Dit programma zal van 10 februari 
t/m 17 maart 2023 plaatsvinden. In dit programma 
participeren: 

• Centraal Museum (Natalie Dubois), 
• Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 

Nederland (Marlous van den Akker)
• Koninklijk Oudheidkundig Genootschap  

(Yuri van der Linden) 
• Open Universiteit Rotterdam (Susan 

Hogervorst)
• Openluchtmuseum (Mark den Boer en Henk 

van Halteren) 
• Museum Rotterdam (Mayke Groffen) 
• Tropenmuseum (Martijn de Ruijter) 

Op 4 maart kregen Dr. Rachel Esner, Associate 
Professor - Modern and Contemporary Art History 
(UvA) en dertien studenten van de studierichting 
Curating Art & Cultures in het CC-NL een wandelend 
college over de gelaagde en eeuwig verschuivende 
betekenis van voorwerpen, met aansluitend een 
door de studenten zelf voorbereide discussie die 
zich toespitste op de publieke toegankelijkheid van 
erfgoed.
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Scriptieprijs KOG
Ter realisatie van de scriptieprijs 
van het Koninklijk Oudheidkundig 
Genootschap zijn in 2022 met 
Charlotte van Rappard-Boon de 
eerste besprekingen gevoerd. 
Intussen is dit initiatief door het 
bestuur goedgekeurd en zal het in 
2023 voor het eerst worden geëffec-
tueerd. 

Scriptieprijs VU, Faculteit 
Geesteswetenschappen
In 2022 is de commissie voor de 
bachelor en masterscriptieprijs van de 
Faculteit der Geesteswetenschappen 
van de Vrije Universiteit, waarin de 
bijzonder hoogleraar van het KOG 
zitting had, tot een keuze gekomen. 
De uitreiking zal op 7 februari 2023 
plaatsvinden. 

26 oktober: Receptie na afloop van de 
Inaugurele rede van prof. dr. Hans Piena, 
‘Van oude dingen en mensen die voorbijgaan’, 
Vrije Universiteit, Amsterdam. V.l.n.r. Susan 
Legêne, Hans Piena en Ad de Jong, Vrije 
Universiteit, Amsterdam. 
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COLOFON
 
Tekst & beeld:  
KOG: Carina Greven met  
medewerking van alle betrokkenen
 
Ontwerp:  
PONY DESIGN CLUB

maart 2023


