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VERSLAG VAN HET BESTUUR 

Uitgebracht in de 162ste jaarvergadering op 16 maart 2020 

door Chris P. van Eeghen 
 
 

De leden  
 
We staan stil bij het overlijden van onze leden: 
 
Prof. mr. J.A. Ankum, Bloemendaal 

Prof. dr. B.J.J. Ansink, Amsterdam (2018)  

Prof. dr. D.P. Blok, Nederhorst den Berg  

Prof. dr. L. Deen, Amsterdam 

Mevrouw J.A. Krijgsman-Spoor, Amsterdam 

Mevrouw M. van de Poll-Elion,  Hattem 

Prof. dr. W. H. Vroom, Amsterdam. 

Mevrouw L. Witteman-van Meerwijk, Amsterdam 

Wij danken hen voor hun vaak langdurige lidmaatschappen en herdenken hen. 
Een in memoriam van onze oud KOG-hoogleraar prof. dr. W.H. Vroom staat op pagina 37 
tot en met 39.   
 
Het ledenaantal eind 2019 is 727 waaronder 21 leden voor het leven. Het aantal leden is met 
27 afgenomen ten opzichte van 2018. Het aantal jongere leden van het KOG (leeftijdsgrens 
40 jaar) bedroeg in 2019 ca. 100. Er zijn 19 leden onder de 30 jaar. 
 
 

Vergaderingen / lezingen in 2019: 
 
Voorzitter Chris van Eeghen heet de KOG-
leden welkom bij de lezingen en andere 
activiteiten van het KOG. De lezingen 
worden gehouden in het auditorium van het 
Rijksmuseum. Foto: Jan van der Heul. 
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21 januari: Robert van Langh over het Netherlands Institute for 
Conservation+Art+Science  (147 aanwezigen) met borrel 
aangeboden door het Rijksmuseum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 februari: Norbert Middelkoop over 17de -eeuwse 
groepsportretten van ambachtslieden (137 aanwezigen).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
18 maart: Judikje Kiers, jaarvergadering en lezing, Verleden, 
heden en toekomst van het Amsterdam Museum (118 
aanwezigen) met borrel aangeboden door het Rijksmuseum. 

 
 

 
21 oktober: Paul van Duin,  Aan de vergetelheid ontrukt. 
KOG-meubelen in het Rijksmuseum  (89 aanwezigen) met 
borrel aangeboden door het Rijksmuseum. 
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18 november: Michiel Plomp, Jong in de 19de eeuw  

(80 aanwezigen). 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
16 december: Christiaan Vogelaar, Jonge Rembrandt - rising 
star  
(146 aanwezigen) met borrel aangeboden door het Rijksmuseum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activiteiten voor de leden: 

 
31 januari en 25 maart: lezing en 
rondleiding van Alexander Strengers en 
Laura Klijs-Sanders, Kunstcollectie en 
lopende tentoonstelling van  
De Nederlandsche Bank. 
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14 en 15 februari: preview van de 
tentoonstelling Alle Rembrandts en Iedereen 
fotografeert  in het Rijksmuseum. 
 

 
 
 
 
 

 
 
8 maart: drie rondleidingen op de tentoonstelling  
1001 Vrouwen in de 20ste eeuw, Amsterdam 
Museum.  

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

6 april: kunstbeschouwing door Bert Gerlagh en  
Frans Grijzenhout over Cornelis Troost in het 
auditorium Rijksmuseum. 
 
 

  
 
 
 
 
 
  

 
11 mei: KOG-reisnecessaires in Kasteel De 
Haar, Haarzuilens: toelichting van Mies Kamp-
Heldring, Jaap Kamp en Charlotte van 
Rappard bij de tentoonstelling Bon Voyage! 
Groeten uit The Golden Age of Travel. Op 30 
september werd door de directie van Kasteel de 
Haar een lunch aangeboden aan het Bestuur,  
de Raad van Advies van het KOG en 
genodigden als dank voor de samenwerking. 
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 15 juni: viering van 250 jaar Koninklijk 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in 
de Sint Jacobskerk te Vlissingen. Het KOG was 
aanwezig en ontving een exemplaar van het 
jubileumboek Van Wijs en Waan, 250 jaar 
verzamelen, Zeeuws Genootschap 1769-2019.   

 

 

 
 
 

18 juni: opening tentoonstelling in TU Delft 
Library, Het vak van de architect. Een 
terugblik. Architectuurtekeningen en -boeken 
van het Koninklijk Oudheidkundig 
Genootschap en de TU Delft Library Trésor 
Collectie. De tentoonstelling werd gemaakt door 
masterstudenten van de Faculteit Bouwkunde 
TU Delft onder leiding van Pieter 
Vlaardingerbroek (KOG) en Everhard Korthals 
Altes (TU Delft).  

 

 
12 juli: lezing en rondleiding van Annemarieke 
Willemsen over de tentoonstelling Middeleeuwse 
tuinen. Aardse paradijzen in oost en west, 1200-
1600 in het Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden. Aansluitend bezoek aan de oudste nog 
bestaande botanische tuin in Nederland met 
speciale aandacht voor de Clusius-tuin met 
middeleeuwse planten.  De aanleiding voor deze 
excursie was het KOG-bruikleen van een 
valkenkapje.   
 

 
30 en 31 augustus: rondleidingen door Ludo van 
Halem langs de beelden van Louise Bourgeois in 
haar tentoonstelling in de Rijksmuseumtuinen.  
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5 oktober: lezing Boudewijn Bakker in het Singer 
Museum in Laren over het maken van de 
tentoonstelling en publicatie Weer en wind. 
Avercamp tot Willink. Tim Zeedijk  heette 
welkom en vertelde over de geplande uitbreiding 
van het museum.  
Twee bruiklenen van het KOG waren de 
aanleiding voor de excursie.  
 
 
 
 

 

 
16 november: kunstbeschouwing door de 
commissieleden Burgerbewapening en 
Schutterij voor de leden van het KOG en 
Amstelodamum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

28 november: ontvangst KOG-leden in 
Museum Catharijneconvent in Utrecht. Rob 
Tigelaar en Frank van der Velden vertelden 
over de  museumcollectie en de taken. Micha 
Leeflang gaf een toelichting over de expositie 
North & South. Europese topstukken herenigd.   
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Drie langdurige 
bruiklenen van het 
KOG aan het Museum 
Catharijneconvent 
werden getoond. Enkele 
werken worden  
opgenomen in de vaste 
opstelling van het 
museum.  

 
 
 

 
12 december: Ludger Smit: inleiding op de tentoonstelling 
Modern Perspectives. Foto & Film Amsterdam 1920-1940 
en aansluitend bezoek aan de expositie in het Stadsarchief 
Amsterdam. De tentoonstelling en publicatie werden 
samengesteld door Anneke van Veen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

13 en 14 december: deelname KOG aan een internationaal 
symposium The Historiography of Learned Societies in the 
'Age of Sociability'  in de raadzaal van het stadhuis te 
Middelburg, georganiseerd door University College 
Roosevelt, Freie Universität Berlin en het Koninklijk 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW). Het 
bezoeken van de verzamelingen van het KZGW in onder 
andere het Zeeuws Museum en de Zeeuwse Bibliotheek 
maakten deel uit van het programma.   
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Bestuur: 
 
Het bestuur bestond in 2019 uit: 
- Chris P. van Eeghen, voorzitter 
- Angeniet Boeve, secretaris 
- Laura Klijs-Sanders, penningmeester 
- Yuri van der Linden, bestuurslid collecties 
- Marijn Schapelhouman 
- Judith van Gent 
- Wouter van der Horst, bestuurslid Jongeren, afgetreden maart 2019 
- Willem te Slaa, bestuurslid Jongeren, toegetreden december 2019 
 
Het KOG dankt het Rijksmuseum voor de genereuze samenwerking. Voor de leden heeft het 
bestuur lezingen, kunstbeschouwingen, bezoeken aan tentoonstellingen en excursies 
georganiseerd.  
 
Om de KOG-collectie en de activiteiten inzichtelijker te presenteren werd het nodig geacht 
om een nieuwe website te laten ontwerpen. Hiervoor is een oriënterende fase gestart in het 
najaar. Het bestuur van de Koninklijke Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst 
(KVVAK) heeft ermee ingestemd dat het format van hun website overgenomen kan worden 
door het KOG.  
 

 
   
Het bestuur bereidt een subsidieaanvraag voor om de KOG-collectie te conserveren en te  
digitaliseren. Deze aanvraag wordt in 2020 ingediend bij Metamorfoze, het Nationaal 
programma voor het behoud van het papieren erfgoed.  
 
De herkomstgeschiedenis van de verzamelingen wordt onderzocht. De inventarisboeken, 
inventariskaarten, jaarverslagen en het archief bieden voldoende onderzoeksmogelijkheden. 
Het sluit goed aan bij de onderzoeken die prof. dr. W. Hupperetz begeleidt als KOG-
hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Er is een pilot gestart met een 
onderzoek naar honderd objecten. Deze pilot wordt uitgevoerd door Annemarie Schüller- 
Vels Heijn.  
 
De verjonging van het ledenbestand heeft de aandacht van de Jongeren-commissie en het 
bestuur.  

 
De commissies worden aangespoord actief te verzamelen en voorstellen voor aankopen te 
doen. Het oprichten van een Commissie Naoorlogse kunst is in voorbereiding.   
 

Er zijn zes bestuursvergaderingen gehouden waarvan vijf in de Mediatheek van de 
Teekenschool en één in een vergaderzaal in het Ateliergebouw van het Rijksmuseum.   
- 14 januari (2019/01)  
- 11 maart (2019/02)  
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- 13 mei (2019/03)  

- 23 september (2019/04)  
- 21 oktober (2019/05)  
- 2 december 2019/06)  
 

KOG-jongeren 
 
Het aantal jongeren leden van het KOG (leeftijdsgrens 40 jaar) bedroeg in 2019 ca. 75. Er 
zijn 19 leden onder de 30 jaar.  
In de Jongeren-commissie hebben zitting:   
- Wouter van der Horst (afgetreden per maart 2019) 
- Willem te Slaa (aanstelling als bestuurslid bij de ledenvergadering in 2020) 
- Laura Klijs-Sanders 
- Aileen de Witte 
- Ilse Severijnen (afgetreden per december 2019) 
 

Bijeenkomsten bestuur en /of commissies: 
 
28 januari: nieuwjaarsbijeenkomst voor het bestuur,  
De commissieleden en genodigden in de bibliotheek van 
de Doopsgezinde Kerk aan het Singel in Amsterdam. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
14 mei: afscheid bestuursleden Mirella Gelauf 
(2de van rechts), Wouter van der Horst (rechts) 
en lid van de financiële commissie Doeko 
Bosscher (2de van links), toetreding Judith van 
Gent (3de van links). Verder aanwezig Chris van 
Eeghen (3de van rechts), Yuri van der Linden 

(midden) en Carina Greven (links), in: A 
beautifull mess, Bijlmerbajes.  
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Raad van Advies 
 

                                
 
Leden van de Raad van Advies zijn T. Dibbits, algemeen directeur Rijksmuseum, mevrouw 
I.P. Asscher-Vonk, voorzitter van het bestuur van de Museumvereniging en Ch. Stolwijk, 
directeur Stichting RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.  
Op 18 november kwam de Raad van Advies bijeen met Chris van Eeghen en Carina Greven 
(bij afwezigheid van A. Boeve) in het Bureau van het Rijksmuseum. 
De Raad van Advies geeft niet alleen adviezen maar waarborgt ook dat de collectie van het 
KOG bijeenblijft en niet kan worden vervreemd.  
 

Samenwerking met de Vereniging Rembrandt: 
 
Het KOG-Vereniging Rembrandt Fonds is het fonds van de KOG-Vereniging Rembrandt 
Cirkel (18 leden). Dit fonds heeft als doel het ondersteunen van aankopen die het Nederlands 

openbaar kunstbezit versterken met voorwerpen van 
kunsthistorische en geschiedkundige betekenis voor 
Nederland. Leden van deze Cirkel zijn dankzij hun 
bijdrage aan het Fonds zowel lid van het KOG als 
van de Vereniging Rembrandt. 
 
Op 18 januari werd de Cirkel ontvangen door Jan Six 
bij Jan Six Fine Art in Amsterdam. Pieter 
Vlaardingerbroek gaf een toelichting op de aankoop 
van tien ontwerptekeningen voor een interieur 
toegeschreven aan Laurent-Benoît Dewez. De 
tekeningen dateren uit ca. 1775.  
 
Leden van de KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel 
bekijken de mede door hen gesteunde aankoop van 
ontwerptekeningen die werden toegelicht door Pieter  
Vlaardingerbroek. 
 
 

 
 
Op 11 oktober werd de KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel ontvangen voor een borrel en 
een rondleiding in het 18de-eeuwse voormalig woonhuis Huize De Dieu in Alkmaar. Daarna 
kreeg men een ontvangst in het nabijgelegen Stedelijk Museum waar directeur Patrick van 
Mil en conservator Christi Klinkert hen welkom heette. Johan ter Molen, KOG-lid en onder 
andere oud-directeur van Paleis het Loo en oud-bestuurslid van de Vereniging Rembrandt 
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ging dieper in op 18de-eeuws zilver. Tussen de 

gangen van het diner werden de leden rondgeleid 
langs enkele topstukken die het museum verwierf 
met steun van de Vereniging Rembrandt. Angeniet 
Boeve (secretaris) en Laura Klijs-Sanders 
(penningmeester) waren namens het KOG-bestuur 
aanwezig.  

 
 
 

 
Schenkingen aan het KOG 
 
Behalve de hieronder genoemde geschonken objecten zijn er genereuze giften van 
tweeëntwintig KOG-leden ontvangen ten behoeve van Fonds Franken. Tevens heeft het 
KOG een omvangrijk legaat ontvangen van prof. dr. W.H. Vroom waaraan het Genootschap 
naar eigen inzicht een bestemming kan geven.   
 

Mevrouw Y. Appels-Estourgie schonk 
een waaier uit het begin van de 19de 
eeuw. De vouwwaaier heeft aan beide 
zijden een geschilderd bloemmotief en 
een applicatie van zwart textiel. 
Commissie Waaiers: KOG-WA-3-0059.  
 
 
 
 
 

 
Mevrouw Renate Meijer, schonk een schilderij van de 
hand van Thérèse Schwartze (1851-1918) met een 
bijdrage voor de kosten voor restauratie. Afgebeeld is 
D.C. Meijer jr. De schenkster is een nazaat van de 
geportretteerde. De fondsenwerving voor de 
restauratie van het schilderij moet nog in gang worden 
gezet. Commissie schilderijen: V-KOG-01. 
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Mevrouw Victoria de Regt schonk twintig voornamelijk 

geïllustreerde werken uit de 17de eeuw alsmede de zeldzame eerste 
editie van de satires van de Romeinse dichter Juvenalis, Ivnii 
Ivvenalis Satyrarum libri qvinqve uit 1551. Commissie 
Bibliotheek: KOG-2019-5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De heer Norbert van den Berg schonk 109 boeken en catalogi. 
Zijn schenking heeft als onderwerp de eerste veertig jaar van het 
Amsterdamse genootschap Felix Meritis (1777-1889) en bestaat 
uit boeken, pamfletten, lidmaatschappen op perkament, 
toegangsbewijzen, speciale bijeenkomsten, catalogus van de 
bibliotheek, en gedichten en voordrachten van leden. Commissie 
Bibliotheek: KOG-2019-60 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Vreemdelingenbiljet voor introducé(e)s  en entreebiljet voor een kunstbeschouwing bij Felix 
Meritis, ca. 1780, KOG-AA-1-50-5007 en 5004: Atlas Amsterdam.  
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Mevrouw L. van Leeuwen-Dobbelmann schonk twee penningen.  

 
David Cornell en John Pinches, gedenkpenning uitgegeven ter 
gelegenheid van de opening van het Rijksmuseum Vincent van 
Gogh, Amsterdam 1973, brons. Commissie Munt- en 
penningkabinet: KOG-MP-2-2072.  
 
 
 
 
 
 

 
 M.P.J. Fleur, J. Boerman, gedenkpenning Nijmegen 700 jaar 
keizerlijke stad, 1930, brons. Commissie Munt- en 

penningkabinet: KOG-MP-2-2073.  
 

 

 

 

 

Mevrouw R. Bavinck-Willeumier schonk twee foto’s, de stukken betreffende de aanleg van 
een petroleumbergplaats en de stukken over de overbrugging van het IJ: Atlas Amsterdam.   

Overbrugging van het Y, blauwdruk: 
KOG-AA-1-3-5000B.  

 

 

 

 

 

 

KOG-AA-1-5-5000: Beschrijving der bergplaatsen voor petroleum, gelegen op het 
Galgenveld, aan het IJ, tegenover Amsterdam. Met eene schets van den plattegrond. 

KOG-AA-1-5-5001: Brief aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam over het 

oprichten van een bergplaats van petroleum benoorden het IJ. 

KOG-AA-1-3-5000A:  Beschrijving der ontworpen overbrugging van het Y. 

KOG-AA-1-3-5001: Brief aan den Gemeenteraad van Amsterdam over de overbrugging van 
het IJ. 

KOG-AA-1-37-5002: Oude Buitengasthuis. 

KOG-AA-1-48-5000: 4e Lustrum C.L.I.O.  
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Aankopen van het KOG 
 
Dave Desjardijn: 10 tekeningen en prenten: Atlas Amsterdam.  

 
Dave Desjardijn, De kunstpaus, litho: KOG-AA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Collectie L.C. Schade van Westrum 
(1923-1998), 1797 briefkaarten van 
Amsterdam en haar directe omgeving 
(ca. 1895-1930), veiling Bubb Kuyper 
28-29 november 2019, lotnummer 4995. 
KOG-AA-6. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Bruiklenen aan tentoonstellingen 
A. Objecten in KOG-beheer 
 
Teylers Museum, Jong in de 19de eeuw, 6 september 2019 tot en met 5 januari 2020.  
Vier getekende dagboeken van Jacob de Vos (1774-1844) HS70, HS71, HS73 en HS77 uit de 
Atlas Zeden & Gewoonten. 
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Jacob de Vos, blad uit één van zijn getekende dagboeken,  

HS 77. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TU Delft Library Trésor Collectie, Het vak van de architect. Een terugblik. 
Architectuurtekeningen en -boeken van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap en de 
TU Delft Library Trésor Collectie, 18 juni tot en met 18 september 2019. Zestien tekeningen 
uit de Commissie architectuur en ontwerptekeningen: KOG-AT-2-16, 17, 20, 21, 24, 25, 27, 
28, 29, 32, 35, 36, 40, 46, 44, 47. 

 
Architectuurtekening, ontwerp voor een trap, 18de eeuw,  
KOG-AT-2-40.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Singer Museum, Laren, Weer en wind. Avercamp tot Willink, 3 september 2019 tot en met  
5 januari 2020. Een tekening van Christiaan Andriessen uit de Atlas Zeden & Gewoonten.   

 
Christiaan Andriessen, De trekschuit uit Weesp tijdens 
een stortbui, 28 mei 1805, tekening, KOG-ZG-3-243.  
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B. Objecten in beheer bij het Rijksmuseum 
 
Kasteel de Haar, Haarzuilens, Bon Voyage! Groeten uit de Golden Age of Travel, 1 april 
2019 tot en met 15 december 2019: BK-KOG-2732, 2733, 2734, 2735, 2737, 2738. Uit de 
verzameling Voorwerpen van Geschiedenis en Kunst. Op de expositie en op de website van 
het KOG werd een korte film getoond van Lotte Debeij over de reisnecessaires. 

 
BK-KOG-2732: reisnecessaire, Toulmin & Cale, Londen, 
ca. 1872.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, Middeleeuwse tuinen. Aardse paradijzen in oost en 
west, 1200-1600, 2 mei tot en met 1 september 2019. Voor deze tentoonstelling is het 
valkenkapje tijdelijk voorzien van een verentooi uitgevoerd door Carola Holtz, restaurator 
Rijksmuseum Amsterdam. Uit de verzameling Voorwerpen van Geschiedenis en Kunst.  

 
NG-KOG-930, valkenkap, anoniem, Nederland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stedelijk Museum Coevorden, Wapentuig in het Tuighuis, 14 december 2019 tot en met  
29 maart 2020. Uit de verzameling Voorwerpen van Geschiedenis en Kunst en de 
verzameling Burgerbewapening en Schutterij.    
 

 
 

NG-KOG-857: lontslotmusket, anoniem, Nederland (vermoedelijk), 1638.  
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NG-KOG-SCHUTTERIJ-E-2-2-11-A: sappeurssabel met 

schede, anoniem, ca. 1820-1832.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. Objecten in beheer bij andere instellingen dan het Rijksmuseum 
 
Singer Museum, Laren, Weer en wind. Avercamp tot Willink, 3 september 2019 tot en met  
5 januari 2020. Uit de verzameling Schilderijen.  

 
KOG-1078, schilderij, Cornelis Jacobsz van 
Culemborch, Kruiend ijs bij Delfshaven, 1565, 
in langdurig bruikleen bij Museum Rotterdam.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hermitage Amsterdam, Hollanders van de gouden eeuw,  verlengd tot en met 21 januari 
2021. Uit de verzameling Voorwerpen van Geschiedenis en Kunst. 

 
BK-KOG-1046, Sluitgewicht van zestien Hollands Troois 
pond, George Weinmann, Neurenberg, voor 1614, in 
langdurig bruikleen bij Amsterdam Museum.  
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DE COMMISSIES EN 

VERZAMELINGEN 

De schenkingen en aankopen staan vermeld op pag. 11 tot met 13.   

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

BIBLOTHEEK  
 

Algemeen:  
De Commissie Bibliotheek bestaat uit drie leden: Geert-Jan Koot (vz), Ellen Grabowsky en 
Adriaan Plak. 
De Commissie is driemaal bijeengekomen om de schenkingen van mevrouw De Regt en de 
heer Van den Berg te beoordelen en om een onderzoek naar de bewaaromstandigheden en de 
ontsluiting van de handschriften uit te voeren. Bovendien zijn twee pallets met dozen boeken 
afkomstig uit het depot in Lelystad uitgezocht. 

De commissieleden hebben een steekproef gedaan uit de collectie handschriften en kwamen 
tot de volgende conclusies: 

- De handschriften zijn goed geconserveerd in op maat gemaakte dozen in een goed beveiligd 
geklimatiseerd depot voorzien van alarm (brand, inbraak, water). 

- De conditie van de meeste handschriften en banden is redelijk tot goed. Enkele 
uitzonderingen met bandschade zijn geconstateerd. Voor de meeste werken  beveelt de 
commissie terughoudendheid in restauratieve behandeling aan. 

- De handschriften uit de bibliotheek van de Schutterij zijn niet goed in kaart gebracht. De 
vier oude gedrukte catalogi kunnen inzicht geven. Deze handschriften zijn niet gecatalogiseerd 
in de catalogus. Bovendien is de conservering niet adequaat. Tevens is de conditie vaak 
minder dan redelijk tot slecht.  

Toekomstplannen: 

Ten behoeve van een omvangrijk onderzoek naar de meest kwetsbare en kostbare 
collectieonderdelen van de boekencollecties van het Rijksmuseum zijn vijf deelcollecties 
aangewezen als urgent. Tot deze vijf deelcollecties behoort ook de bibliotheek van het KOG.  

Dit onderzoek zal worden uitgevoerd in opdracht van het Rijksmuseum onder leiding van de 

hoogleraar en restauratie deskundige mevrouw Elizabet Nijhoff-Asser. De resultaten van dit 
onderzoek worden in een rapportage met een concreet plan van aanpak vastgelegd. Op basis 
van deze bevindingen zal in 2020 - in overleg met de afdeling Papier van de afdeling 
Conservering en Restauratie van het Rijksmuseum - een aanvang worden gemaakt met de 
herverpakking, herplaatsing, conservering en, waar nodig, restauratie van deze collecties. 

Uit het onderzoek naar de handschriften is de noodzaak gebleken van de (her)catalogisering 
volgens de nieuwste beschrijvingsregels. Hiervoor is een specialist nodig. 
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De opvolging van de commissieleden Adriaan Plak en Ellen Grabowsky. 

Toelichting aanwinsten:  

In totaal zijn 134 boeken aan de collectie toegevoegd, alle geschonken of als bewijsexemplaar 
verworven. Van de schenkingen zijn 18 boeken afkomstig van mevrouw Victoria de Regt en 
109 boeken en catalogi van de heer Norbert van den Berg. 

De schenking van mevrouw De Regt omvat voornamelijk geïllustreerde werken uit de 17de 
eeuw alsmede de zeldzame eerste editie van de satires van de Romeinse dichter Juvenalis, 
Ivnii Ivvenalis Satyrarum libri qvinqve uit 1551.  

 

Geert Jan Koot en Victoria de Regt bekijken een boek 
uit de door haar gedane schenking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De schenking van de heer Van den Berg heeft als onderwerp de eerste veertig jaar van het 
Amsterdamse genootschap Felix Meritis (1777-1889) en bestaat uit boeken, pamfletten, 
lidmaatschappen op perkament, toegangsbewijzen, speciale bijeenkomsten, catalogus van de 
bibliotheek, en gedichten en voordrachten van leden. In het bijzonder is werk verzameld door 
en over Bartholomeus Ruloffs (Amsterdam 1741-Amsterdam 1801), dirigent van het Felix 
Meritis orkest, tevens dirigent van de Stadsschouwburg en organist in Amsterdamse kerken, 
met veel door hem geschreven opera’s, toneelstukken en gedichten. Hieronder bevindt zich 
een boek met fraaie band als dank voor Ruloffs’ optreden als dirigent bij een letterkundig 
gezelschap.  

Daarnaast is verzameld over Prof. Mr. Henrik Constantijn Cras (Leiden 1739-Amsterdam 
1820), juridisch hoogleraar van het Atheneum, vooraanstaand lid van Felix Meritis: onder 
andere de Franse vertaling van zijn proefschrift, zijn oraties, vele proefpromoties (disputatio’s) 
van zijn leerlingen, en de Latijnse catalogus van de Stadbibliotheek samengesteld door Cras. 
Ook de herdenkingstoespraak door Prof. Jhr. Mr. J.M. Kemper (Amsterdam 1776- Leiden 
1824) bij Cras’ overlijden (in het verzameld werk van Kemper met fraaie bibliotheekband van 
Richard LePoer, graaf Clancarty, ambassadeur in het koninkrijk Nederland van 1813-1824), 
de veilingcatalogus van de bibliotheek van Cras met alle prijzen erbij aangetekend en de 
catalogus van de bibliotheek van Kemper, die veel uit de nalatenschap Cras heeft aangekocht. 
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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.  

 
Commissieleden van de 
Atlas Amsterdam 
bekijken de aankoop 
van de collectie 
ansichtkaarten, ca. 
1870-1920 van 
Amsterdam en haar 
directe omgeving. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De commissie is voortgegaan met de beschrijving van de tekeningen. Hiertoe is zij bijna elke 
maand bijeengeweest. De commissie heeft daarnaast een selectie gemaakt van prenten en 
tekeningen ten behoeve van de geplande tentoonstelling in de kabinetten van het 
Rijksmuseum, medio 2020. 
 

ATLAS VAN AFBEELDINGEN BETREFFENDE 

ZEDEN EN GEWOONTEN 
 

Algemeen: 
De commissie bestaat uit: Helen Schretlen (vz), Daniel Horst, Machteld Löwensteyn, Eva 
Schimmelpenninck en Janine Grünfeld. 
 
Het was een interessant jaar, dat in het teken stond van de voorbereidingen voor twee 
tentoonstellingen -18de en 19de eeuw - in de kabinetten van het Rijksmuseum.  
We kwamen daarvoor zeker elke maand bij elkaar, soms twee keer per maand, meestal in het 
depot. Daar namen we mappen en portefeuilles door om naar onderwerpen voor de 
tentoonstellingen te zoeken. We maakten meteen van de gelegenheid gebruik om ook te kijken 
welke onderwerpen voor aanvullende aankopen in aanmerking zouden kunnen komen. 
 
Wat de tentoonstelling betreft: 
Ons is gevraagd om samen te exposeren met de Atlas Amsterdam. We hebben een aantal 
keren met die commissie overlegd. De Atlas Amsterdam zal de kabinetten 16de en 17de eeuw 
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vullen, en wij de 18de en 19de eeuw. Als Atlas Z&G hebben we voor de 18de eeuw een keuze 

gemaakt uit de collectie Knipsels en Silhouetten en voor de 19de eeuw staan de kunstzinnige 
uitingen van de familie De Vos centraal.  
 
De invoer van de collectie door de twee commissieleden, Eva Schimmelpenninck en Janine 
Grünfeld, lag stil in verband met ziekte van een van de commissieleden.  
 
Kunstbeschouwing 
Deze vond plaats in het voorjaar met als onderwerp Cornelis Troost uit de Atlas Z&G. De 
kunstbeschouwing werd gegeven door Bert Gerlagh en Frans Grijzenhout. 
 
Toekomstplannen: 
Komend jaar zal in het teken staan van het organiseren van de genoemde tentoonstellingen in 
de kabinetten van het Rijksmuseum. Met het werken aan de collectie, zoals inventariseren en 
ordenen, zal worden doorgegaan. Evenals met het bekijken van de portefeuilles in verband 

met eventuele aankopen. 
 

Portefeuilles IV, V en VI van de 
Atlas Zeden en Gewoonten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

WAAIERS 
 

Algemeen:  
De Commissie Waaiers bestaat uit Jannie Polak (vz), Nettie Cassee, Loutje den Tex en Chris 
van Eeghen (buitenlid). De commissie is achtentwintig keer bijeengekomen. 

Werkzaamheden 

Het beschrijven van de waaiercollectie Isa van Eeghen in Adlib is het grote project waarmee 
de waaiercommissie zich bezighoudt. Er is van afgezien om vooraf een ‘volledige’ 
terminologielijst te maken, maar afspraken zijn gemaakt met Trineke Kamerling, 
informatiespecialist, Afdeling Research Services collectie informatie & archief van het 
Rijksmuseum, over het consequent noteren van alle gegevens in de database volgens de regels 
van het Rijksmuseum. Nadat een aantal waaiers was beschreven is er een terugkoppeling 
geweest met haar. Enkele puntjes zijn op de i gezet, maar verder bleek het invoeren op de 
juiste manier te gebeuren.  

Inmiddels zijn ruim 200 waaiers beschreven. Toegevoegde gegevens zijn onder andere het 
bepalen van de toestand van de waaiers, in vier categorieën, met daarbij een korte 
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beschrijving van beschadigingen en oude restauraties. Dit gebeurt ten behoeve van latere 

conservering. 

Inventarisnummers 

Al eerder is gemeld dat de collectie Isa van Eeghen een inventarisnummer heeft gekregen dat 
begint met KOG-WA-1- gevolgd door het oude inventarisnummer. De collectie Felix Tal 
heeft een inventarisnummer dat begint met KOG-WA-2-. Deze beide collecties zijn vaste 
collecties, zij breiden niet uit. Voor schenkingen aan het KOG, zoals bijvoorbeeld de waaiers 
geschonken door de Vereniging Rembrandt, geldt dat het nummer begint met KOG-WA-3-.  

We gebruikten achtervoegsels achter de inventarisnummers, -1 voor een waaier met een 
waaierdoosje of een waaierlijst, het waaiernummer gevolgd door -2 voor het doosje zelf en -3 
wanneer het een lijst betrof. Voor de Afdeling Beheer & Behoud van het Rijksmuseum was dit 
verwarrend (als er -3 achter een nummer staat waar is dan -2?). Daarom is besloten alleen het 
achtervoegsel -2 te gebruiken, dus zowel voor een waaierdoosje als voor een waaierlijst. 

Andere activiteiten 

De waaiercommissie heeft al enige jaren belangstelling voor een hedendaagse Franse 
waaiermaker, Sylvain le Guen. Op zijn website en op internet is zijn werk te zien. Hij maakt 
prachtige moderne waaiers, van allerlei materialen, onder andere gebruikt hij origami-
technieken voor zijn waaierbladen. Hij exposeerde al in veel musea, over de gehele wereld. 

Aan het bestuur is een verzoek gedaan om de waaiercollectie van het KOG te mogen 
uitbreiden met een waaier van zijn hand. Heel verheugd zijn we dat het bestuur hiermee heeft 
ingestemd en een budget beschikbaar heeft gesteld! Begin 2020 zullen we Sylvain Le Guen 
een bezoek brengen in Parijs. 

De Commissie 
waaiers bekijkt op 
het KOG-kantoor 
de aanwinst van 
een waaier in 
aanwezigheid van 
de schenkster en 
familieleden.  
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ZEGELS EN CHARTERS 
 

Algemeen: 
De commissie Zegels en Charters bestond uit Cees Verkerk (vz) en Gerrit van Herwijnen. De 
laatste is in maart afgetreden als commissielid.   

 
Gerrit van Herwijnen 
en Kees Verkerk 
werken aan de 
wetenschappelijke 
bewerking van de 
verzameling charters in 
het KOG-kantoor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Op 14 juni 2019 heeft mevrouw Anne Roos een inventarisatie uitgevoerd ter voorbereiding 
voor het uitbrengen van een offerte voor de conservering van de charters. De verzameling 

moet eerst worden gevlakt en klaargemaakt voor digitalisering.  Het doel is een goed inzicht te 
krijgen in de hoeveelheid werk zodat een juiste offerte opgesteld kan worden.  

Anne Roos voert voorbereidende werkzaamheden uit 
voor de conservering en digitalisering van de charters.  
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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.  

 
Algemeen: Maandag 21 januari bracht de commissie een bezoek aan het depot van het 
Rijksmuseum om de schilderijen uit de KOG-collectie te bekijken. Twee commissieleden 
waren - overigens buiten het kader van het KOG - in 2019 druk met het voorbereiden van 
een publicatie : Norbert Middelkoop verdedigde op vrijdag 1 november zijn proefschrift 
Schutters, gildebroeders, regenten en regentessen. Het Amsterdamse corporatiestuk 1525 – 
1850. Hierin wordt een voorstudie voor een corporatiestuk van Cornelis Troost (KOG-ZG-2-
33) besproken, alsmede de bemoeienis van het KOG in 1860 om de schilderijen van het 
Chirurgijnsgilde voor de stad Amsterdam aan te kopen (resp. dl. 1, p. 95, dl. 2, p. 521, afb. 95; 

dl. 1, p. 429).  

Norbert Middelkoop promoveerde op 1 
november 2019 en werd onder andere 
toegesproken door Ellinoor Bergvelt.  

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 13 december presenteerde Jenny Reynaerts 
haar overzichtswerk Spiegel van de werkelijkheid : 19de-
eeuwse schilderkunst in Nederland , waarin een tweetal 
werken uit de collectie van het KOG zijn afgebeeld, 
namelijk Het Raampoortje in Amsterdam, van W.J. van 
Troostwijk (SK-C-1535) en De Osjessluis bij de 
Kalverstraat, van C. Rochussen (SK-C-1548). 
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Maarten van Heemskerck, De allerheiligste 

drievuldigheid, achterglasschildering, ca. 1550-1574 
(SK-C-1563). Deze achterglasschildering wordt 
gerestaureerd om het werk toonbaar te maken voor 
presentatie op zaal. De restauratie wordt uitgevoerd 
door Simone Bretz in Garmisch-Partenkirchen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toekomstplannen:  

De in 2018 gestarte onderzoeken naar schilderijen uit de collectie van het KOG zullen 
worden voortgezet. Helaas zal het niet mogelijk zijn een bezoek aan het depot in Lelystad te 
brengen in verband met de aanstaande verhuizing naar het CollectieCentrum Nederland (CC 
NL) in Amersfoort. De commissie zal, indien gewenst, medewerking verlenen aan de 
voorgenomen verwerving van een schilderij. 

 

MUNT- EN PENNINGKABINET 
 

Algemeen:  
In de commissie hebben zitting Gijs van der Ham (vz), Marcel van der Beek, Frans Cladder 
wn Jeroen de Wilde.   
 
De commissie, waarvan de samenstelling ongewijzigd bleef, heeft zich dit jaar allereerst 
gericht op ongenummerde objecten in depot, overigens een beperkt aantal; deze zijn ofwel 
opgenomen in de collectie, ofwel is de verantwoordelijkheid overgedragen aan een andere 
commissie ofwel zijn ze aangemerkt als te weinig belangrijk om in de collectie op te nemen; 
uiteraard is hierover met het bestuur overlegd. 
 
De fotografie van de collectie door het Rijksmuseum is dit jaar voltooid, waarmee de collectie 
via de website van het Rijksmuseum toegankelijk gemaakt zal worden. 
(https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken). Het streven is de pilot digitalisering in 
samenwerking met het Rijksmuseum in 2020 af te sluiten. 
 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken
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Marcel van der Beek, commissielid Munt- en 

penningkabinet en Mieke Dijt, fotograaf 
Rijksmuseum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorts is de herplaatsing van de collectie in nieuwe doosjes en kasten voltooid, waarbij de 
oorspronkelijke doosjes nu apart worden bewaard. Met deze werkzaamheden is de collectie 
gereed om van het Rijksmuseumdepot in Lelystad te worden overgebracht naar het nieuwe 

Collectiecentrum Nederland in Amersfoort. 
 
Nieuwe doosjes voor de verzameling munten en penningen.  
De oude doosjes, veelal voorzien van opschriften en nummers, 
worden bewaard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De commissie heeft zich ook gebogen over een eventueel verzamelbeleid. Het lijkt de 
commissie niet zinvol als beleid lacunes op te vullen; financieel is dat niet mogelijk en meestal 
zou dit tot een verdubbeling ten opzichte van andere Nederlandse collecties leiden. 
Incidenteel kan dit natuurlijk wel worden overwogen. De commissie wil zich vooral richten op 
collectioneurs met specifieke verzamelingen. Dit sluit aan bij de manier waarop de collectie is 
gevormd, op het algemene beleid van het KOG en op het steeds gevoerde adagium “Voor 
Nederland bewaren”. De specifieke kennis van de verzamelaars over hun verzamelgebied zal 
dan tegelijkertijd bewaard worden. Uiteraard zal per verzamelaar/verzameling steeds 
bekeken worden of het voor het KOG zinvol is een verzameling op te nemen. Het bestuur 
heeft met deze zienswijze ingestemd. 
 
Het Rijksmuseum heeft de presentatie van de munten en penningen op het balkon van de 

bibliotheek dit jaar aangepast. Twee commissieleden waren hier qualitate qua direct bij 
betrokken. In algemene zin is ervoor gekozen om een strengere selectie toe te passen. Bij de 
munten is bovendien voor een ander soort overzicht gekozen, verdeeld over de ontwikkeling 
van Nederlandse munten tot de 16de eeuw; de ontwikkeling van bepaalde munttypen (stuivers, 
guldens, daalders); koloniale munten. Hoewel er hierdoor minder munten uit de KOG-
collectie te zien zijn, komt de kracht en waarde van die collectie nu meer tot haar recht. Dit 
geldt bovenal voor de bijzondere koloniale munten en de eerste munten (‘firsts’) van staten als  
de VS en Australië. 
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Presentatie van 

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

 
 
 
  

 
Toekomstplannen: 
De commissie wil het verzamelbeleid komend jaar verder ontwikkelen. Hiertoe wil de 
commissie dit jaar meer naar buiten treden, bijvoorbeeld met kunstbeschouwingen en 
publicaties. 
Omdat de collectie vanwege de verhuizing naar Amersfoort fysiek niet toegankelijk zal zijn, 
zal de commissie zich verder concentreren op mogelijkheden de digitale informatie te 
versterken. 
 

GEVELSTENEN EN BOUWFRAGMENTEN 
 

Algemeen:  
In de commissie hebben zitting Onno Boers (vz) en Jan Bosma.  
 
Het Rijksmuseum heeft in 2019 alle gevelstenen en bouwfragmenten gedigitaliseerd die in het 
depot in Lelystad zijn opgeslagen.  

Op 3 december hebben Frits Scholten, Chris van Eeghen, Yuri van der Linden, Jos Otten, 
Norbert van den Berg, Boudewijn Oranje en Carina Greven een rondgang gemaakt langs een 
deel van de gevelstenen van het KOG die ingemetseld zijn in de buitenmuur van het 
Rijksmuseum. Onno Boers was helaas verhinderd. Het doel was inzicht te verkrijgen over de 
huidige toestand van deze gevelstenen. In 2020 zal een tweede ronde gedaan worden voor die 
gevelstenen die nog niet konden worden bekeken en zal een korte rapportage volgen.  

Het Bijbels Museum in Amsterdam heeft het langdurige bruikleen beëindigd van de 
gevelsteen T NIEWE TESTAMENT. Deze gevelsteen zal worden gerestaureerd in 
samenwerking met de Vereniging Vrienden voor Amsterdamse Gevelstenen en op termijn in 
situ worden teruggeplaatst.    



 

28 
 

Gevelsteen T NIEWE TESTAMENT, KOG-ALS-17.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Inspectie van ingemetselde KOG-
gevelstenen in een buitenmuur van 
het Rijksmuseum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nagekomen bericht: op 17 oktober 2017 is de gevelsteen (KOG-
ALS-14) met opschrift ST. VICTOR geplaatst in de muur van 
Marnixstraat 170 bij de brandweerkazerne op de hoek van de 
Marnixstraat en de Rozengracht. Dat is schuin tegenover de plek 
waar ooit molen de Victor op een bolwerk stond. De gevelsteen toont 
Victor als heilige en is met afmetingen van 165 x 90 cm. plus een 
tekststeen van 50 x 90 cm. de grootste gevelsteen van Amsterdam. 
Deze steen was - tot de afbraak in 1898 -  te bewonderen boven de 
ingang van korenmolen de Victor gebouwd in 1685.   
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BURGERBEWAPENING EN SCHUTTERIJ 
 

 
Samenstelling commissie 
In de commissie hebben zitting Jacques Bartels (vz), Christiaan van Beek, Koen Kleijn, Louis 
Sloos en Dirk Tang.  
 
Algemeen:   

Het jaar 2019 mag voor de Schutterijcommissie een goed jaar heten. In de eerste plaats door 
de uitbreiding met de maritiem historicus (en nog meer) Dirk Tang die op zijn beurt weer 
expertise meebrengt die het totale palet aan kennis en kunde van de Commissie verrijkt. 
Bovendien is van belang dat de Commissie nu twee (van de vijf) leden telt die beiden in 
Amsterdam wonen.  

Met genoegen kan worden vastgesteld dat Peter Jansen (afgetreden in 2019) dit verslagjaar de 
laatste hand heeft gelegd aan het inventariseren van de laatste zes verhuisdozen met 
documentatie- en archiefmateriaal. Hiermee heeft hij zijn belofte ingevuld om deze 
tijdrovende klus te klaren. Met de afronding zal Peter nog wel even bezig zijn, maar een 
woord van dank is hier op zijn plaats. 

Ook commissielid Koen Kleijn is aan het inventariseren geslagen. Samen met de coördinator-
administrateur Carina Greven heeft hij in het depot Lelystad de collectie Schutterijpenningen 
cum annexis doorgenomen. Koen Kleijn heeft een aanvang gemaakt met de inventarisatie 
aan de hand van de in 1894 verschenen catalogus Beschrijving der penningen,  eeretekens van 
de historische verzameling der Schutterij te Amsterdam van de hand van J.A. Jochems. 

Het hoogtepunt van het jaar was voor de Commissie Burgerbewapening en Schutterij de op 
zaterdag 16 november gehouden kunstbeschouwing. Het was voor zowel het KOG als de 
Schutterijcommissie wat inhoud en vormgeving van deze kunstbeschouwing even aan elkaar 
wennen maar gelet op de reacties van de ruim tachtig aanwezigen, waaronder leden van het 
Genootschap Amstelodamum, mag gerust van een succes gesproken worden. De zaal werd 
onthaald op een inleiding over Schutterij in het algemeen en de geschiedenis van de 
Schutterijcollectie in het bijzonder door de voorzitter, gevolgd door een presentatie door 
Koen Kleijn van enkele schatten aan penningen en eretekens uit de Schutterijcollectie met 
nadere toelichting. Tot slot onderhield Dirk Tang het gehoor met een beschouwing van 
diverse fraaie vondsten uit de Schutterijcollectie. 
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Het bekijken van de penningen en 

draagtekens van de Schutterij tijdens de 
kunstbeschouwing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelet op de grote hoeveelheid belangstellenden vond de daadwerkelijke schouw van de vele 
prenten en documenten in twee groepen plaats. Daar waar de eerste groep zich in de 
tentoonstelling kon verdiepen, kregen de andere aanwezigen de kans om een spel te spelen, dit 
aan de hand van een origineel (en tentoongesteld exemplaar) Amsterdams Schuttersspel uit de 
collectie. Het idee om dit spel zo aan te bieden kwam van Carina Greven. 

 

Leden van de Commissie 
Burgerbewapening en 
Schutterij tijdens de 
kunstbeschouwing in het 
Rijksmuseum. V.l.n.r.: Koen 
Kleijn, Dirk Tang, Jacques 
Bartels, Christiaan van Beek. 
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KOG-leden en Amstelodamum-leden 

spelen het Schutterspel tijdens de 
kunstbeschouwing. De KOG-spelleiders 
waren Janneke van Asperen, Sophia 
Thomassen en Laurien van der Werff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als spin-off van deze Kunstbeschouwing −overigens pas de tweede sinds de instelling van de 
Schutterijcommissie in 1931− kan worden genoteerd dat de beide Korpshistorici van het 
Korps Nationale Reserve (NATRES) die op uitnodiging bij de Kunstbeschouwing aanwezig 
waren, in opdracht van het Ministerie van Defensie nagaan in hoeverre de Schutterij als 
voorloper gezien mag worden van de Landstorm en dus van de NATRES. In dit geval werkt  
het commissielid Christiaan van Beek mee met de onderzoekers aangezien een en ander past 
in zijn promotieonderzoek naar de Schutterij. Ongetwijfeld zal deze samenwerking in het 
komende jaar leiden tot enige artikelen. 

Ook op uitnodiging aanwezig was een promovendus van de Graduate School of the Faculty of 
Law van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich op risicobeheersing 
(vanuit vrees voor misbruik) in Nederland ten opzichte van legaal particulier vuurwapenbezit 
in historisch perspectief over de periode 1890-2020. Het was voor hem een openbaring zoveel 
ook voor hem interessant materiaal aan te treffen, waarbij de door Christiaan van Beek 
samengestelde en in dit verslagjaar op de (KOG-)webpagina van de Schutterijcommissie 
geplaatste Leeswijzer Burgerbewapening en Schutterij van groot nut bleek te zijn. Dit gold 
ook voor de eveneens dit verslagjaar op de site geplaatste Bibliografie Historische Verzameling 
der Schutterij van Amsterdam, opgesteld door commissielid Louis Ph. Sloos. Ook op de 
Schutterijpagina staan twee door Koen nader toegelichte parels uit de collectie. 

In december verscheen in VOC-Mededelingen (het verenigingsblad van officieren der 
cavalerie) en in het kwartaalschrift van de militair-historisch vereniging Mars et Historia het 
artikel Driewerf Boreel! van de hand van de voorzitter. Dit naar aanleiding van de vondst in 
de Schutterijcollectie van het tot nu onbekende en daardoor ook vroegste Boreellied. 

Ook dit jaar heeft de Schutterijcommissie moeten constateren dat de huidige website van het 
KOG niet zodanig is gebouwd dat er informatie over bezoek aan relevante webpagina`s kan 
worden gemeten, laat staan dat er inventarisbestanden van de Schutterijcollectie kunnen 
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worden ge-uploaded. Dat er nu sowieso enige relevante informatie, zoals hierboven 

beschreven, op de ‘eigen’ pagina staat vermeld, stemt tot vreugde maar vraagt om meer. 

Toekomstplannen: 

In eerste instantie zal het Beleidsplan 2019-2021 worden geactualiseerd. Daarnaast zal de 
Schutterijcommissie zich buigen over nut en noodzaak om een eigen collectieplan te 
formulieren ten einde beter gehoor te kunnen geven aan het verzoek van het Bestuur om een 
idee te hebben over het Eigentijdsverzamelbeleid van de respectieve Commissies. 

Verder zullen de individuele leden van de Schutterijcommissie er naar streven artikelen te 
laten verschijnen teneinde een betere bekendheid aan de Schutterijcollectie te geven. Zo zal 
Koen voor het tijdschrift Ons Amsterdam zijn toelichting op de Kunstbeschouwing op de  
Aansprekersoproerpenning uitwerken tot een artikel. Het bij een groter publiek onder de 
aandacht brengen van de vele schatten uit de Schutterijcollectie heeft te allen tijde aandacht 
van de Commissie. 

Aanwinsten:  

Tijdens de PAN van 2019 is bij de firma Laméris een uniek zogenaamd 18de-eeuws hensglas 
ontdekt van de Schutterij uit Wijk 5, één van de burgerwijken van de stad Amsterdam. In het 
verslagjaar is alles in werking gezet om dit glas voor de KOG-collectie te verwerven. Ervan 
uitgaande dat het hensglas uit Wijk 5 zal kunnen worden verworven, wordt nu al onderzoek 
gedaan naar Wijk 5 alsook hoe dit - eenmaal verworven - glas publiciteit kan genereren. 

 

 

VOORWERPEN VAN GESCHIEDENIS EN 

KUNST 
 
Algemeen: 
De commissie bestaat uit Thijs Boers (vz), Dirk Jan Biemond, Suzanne van Leeuwen, Tessel 
Dekker en Laurien van der Werff.   
 
Er zijn enkele bijeenkomsten geweest met de commissie om voorwerpen - afkomstig van het 
Nederlands Openlucht Museum in Arnhem -  te determineren en deze wel of niet te 
herplaatsen in de collectie van het KOG. 

Daarnaast is commissielid Tessel Dekker bezig geweest om een collectie toverlantaarnplaatjes 
- ook voormalig bruikleen van het Nederlands Openlucht Museum) - te onderzoeken of deze 
onderdeel is van de verzameling van het KOG.  

In 2019 is een langdurig bruikleen van het KOG aan het Bijbels Museum opgezegd. Het 
betreft een gekleurd houtsnijwerk uit de 18de eeuw. Na terugkomst is het door het 
Rijksmuseum gefotografeerd in het depot in Lelystad, anoniem, 18de eeuws voorstellende 
David met harp.  
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David met harp, anoniem, gekleurd houtsnijwerk, 18de 

eeuw, BK-KOG-648.  

 

 

 

 

 

 

Toekomstplannen:  

Er wordt een bijeenkomst gepland om de deelcollectie Voorwerpen van Geschiedenis en 
Kunst beter in beeld te krijgen. Op basis hiervan zullen we een actieplan gaan opstellen.  

 

ARCHITECTUUR- EN ONTWERPTEKENINGEN 
 
Algemeen:   
In 2019 is de commissie versterkt met een nieuw lid in de persoon van David Mulder, die 
gezien zijn ervaring met bouwtekeningen in het Stadsarchief Amsterdam een waardevolle 
aanvulling is. David heeft een systematiek uitgedacht op basis waarvan de aanwinsten uit 2018 
en de nog ongenummerde aanwinsten uit het verleden voorzien zijn of zullen worden van 
inventarisnummers. 
 
Op 18 januari 2019 heeft Pieter Vlaardingerbroek voor KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel 
een presentatie gegeven over de aanwinst van de tekeningen van Laurent-Benoît Dewez, die 
mede mogelijk is gemaakt met steun van deze cirkel. De avond vond plaats bij Jan Six Fine 
Art op de Herengracht.  
 

Leden van de KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel 
bekijken de aanwinst van de onlangs verworven 
architectuurtekeningen.  
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Naar aanleiding van deze aanwinst verscheen in het Bulletin Vereniging Rembrandt het 

artikel ‘Internationale allure’ van Pieter Vlaardingerbroek (jrg. 29, 1, p. 48-50). 
https://vereniging-rembrandt-axaxzmkc.netdna-ssl.com/production/files/Internationale-
allure.pdf 
 
In het najaar van 2018 hebben Everhard Korthals Altes van de Technische Universiteit Delft 
en Pieter Vlaardingerbroek afgesproken een werkgroep te organiseren waarin studenten de 
gelegenheid krijgen kennis te maken met oude architectuurtekeningen. De studenten hebben 
in het voorjaar van 2019 gewerkt aan de beschrijving van onze aanwinsten uit 2018 en met 
name aan de verzameling afkomstig uit de familie Six. Op deze manier wil het KOG de  
collectie actief inzetten in het wetenschappelijk onderwijs. Voor veel bouwkundestudenten zijn 
oude tekeningen een onbekend terrein. Het hanteren van oude tekeningen en bestuderen van 
de rol hiervan in het bouwproces, waren het leerdoel. Omdat een belangrijk deel van de 
tekeningen uit constructietekeningen voor trappen bestond, werd op 14 maart een bezoek 
gebracht aan Jeroen Helsloot, specialist in het restaureren en het maken van oude trappen. 

 
 
Bezoek aan Jeroen Helsloot, 
specialist in het restaureren 
en het maken van oude 
trappen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
De werkgroep heeft de tentoonstelling Het vak van de architect. Een terugblik. 
Architectuurtekeningen en -boeken van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap en de 
TU Delft Library Trésor Collectie samengesteld en gepresenteerd in de 
Universiteitsbibliotheek van de Technische Universiteit (TU) Delft, waar de KOG-tekeningen 
werden getoond in samenhang met de boeken waarop ze geïnspireerd zijn. De tentoonstelling 
liep van 18 juni tot 18 september 2019.  

https://vereniging-rembrandt-axaxzmkc.netdna-ssl.com/production/files/Internationale-allure.pdf
https://vereniging-rembrandt-axaxzmkc.netdna-ssl.com/production/files/Internationale-allure.pdf
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Startbijeenkomst 
in de studiezaal 
van het  
Rijksuseum. 

  
 
Pieter Vlaardingerbroek (links) en studenten (rechts) van de TU Delft in de   
Universiteitsbibliotheek, Delft. Foto’s: Jan van der Heul.  
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JONGEREN  
 

 
Algemeen 
In de Jongeren-commissie hebben zitting Willem te Slaa (vz), Wouter van der Horst (afgetreden 
maart 2019), Laura Klijs-Sanders, Ilse Severijnen (afgetreden december 2019), Nanine van 
Smoorenburg en Aileen de Witte.  

 
Willem te Slaa, voorzitter van de 
Jongeren-commissie.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

In 2019 is Willem te Slaa begonnen als bestuurslid namens de Jongeren-commissie.  
Tijdens de jaarvergadering in 2020 wordt hij geïnstalleerd.   
 
Waar de meeste commissies zorgdragen voor een deel van de collectie, draagt de jongeren 
commissie zorg voor de jonge leden van het KOG, een club die inmiddels uit een kleine 100 
leden bestaat.  

De commissie bekommert zich om het Genootschap van morgen en zet zich in voor 
verjonging van het ledenbestand, maar moedigt jonge leden ook aan deel te nemen in de 
commissies. Eens in de zoveel tijd organiseert de commissie een activiteit die specifiek een 
jonge doelgroep aanspreekt. Uiteraard bezochten veel jonge leden ook de lezingen van het 
afgelopen seizoen.  

Eind 2019 in Nanine van Smoorenburg toegetreden tot de commissie. Momenteel zoekt de 
commissie nog jonge enthousiastelingen!   
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In memoriam prof. dr. W.H. Vroom (1930-2019) 

Eerste KOG-hoogleraar 

 

 
Wim Vroom tijdens het uitspreken van zijn oratie op 12 februari 1992 (foto Pieter Boersma).  
 
 
In 1994 maakte ik met mijn vrouw en kinderen een reis door de Verenigde Staten. Beginpunt 
was New York. Nadat wij ons bij de balie van het hotel aangemeld hadden, stelden wij ons op 
bij de lift in de hal om naar onze kamers te gaan. De deuren van de lift gingen open en wie 
stapte er tot onze verbazing voor onze neus uit de lift… Wim Vroom met zijn gezin!  

De situatie was tekenend voor Wim, ook in museale kring: hij dook overal op en je kon 
niet om hem heen in de wereld van de historische musea, waarvan hij van 1971 tot 1995 deel 
uitmaakte als verantwoordelijke voor de afdeling Nederlandse Geschiedenis van het 
Rijksmuseum. Of het nu ging om een onderwerp als Het voorwerp als historische bron (een 
symposium in 1982 waar hij nauw bij betrokken was), eigentijds verzamelen in de vorm van 

foto-opdrachten of tentoonstellingen met mooie titels als Het Vaderlandsch gevoel (1978, over 
de Nederlandse historieschilderkunst in de negentiende eeuw), Om Vrijheid van geweten 
(1984, over Willem van Oranje) of De rode droom (1995, over honderd jaar 
sociaaldemocratie in Nederland): alle getuigen van zijn grote betrokkenheid en bevlogenheid 
bij alles wat hij op historisch gebied ondernam.  

Het lag voor de hand dat Wim Vroom ook in het KOG een rol van betekenis ging 
spelen. Zijn entree in het Genootschap maakte hij met een lezing op 9 april 1973 waarmee hij 
meteen grote bewondering oogstte: ‘De laatste voordracht van dit jaar over de bouw van de 
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Utrechtse Dom als economische prestatie, gehouden door Drs. W.H. Vroom, overtrof al de 

vorigen. Het brilliante exposé van de heer Vroom, een stuk economische geschiedenis 
getrokken uit de rekeningen van het Utrechtse Domkapittel, gaf de vele aanwezigen een 
geheel nieuwe kijk op de ontstaansgeschiedenis van ons grootste Middeleeuwse monument’, 
aldus het jaarverslag uitgebracht op 13 juni 1973 door de toenmalige voorzitter drs. K.G. 
(Karel) Boon. De voorzitter had het goed opgemerkt: op dit onderwerp zou Wim Vroom in 
1981 promoveren en wel cum laude. Vanaf 1976 was Wim enige jaren lid van de Commissie 
voor de Atlas van Amsterdam en vanaf 1980 tot 2005 ononderbroken bestuurslid met de titel 
Conservator. Hij was een actief lid en zelden ontbrak hij op de bijeenkomsten van het 
Genootschap. 

Op initiatief van oud-voorzitter prof. dr. L.H. (Henk) van der Tweel, die behalve een 
grootheid op het gebied van de medische fysica, ook een geëngageerd liefhebber van 
cultuurgeschiedenis was, besloot het KOG in 1990 een bijzondere leerstoel in te stellen. Deze 
leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam moest gericht zijn op het bestuderen van niet-
schriftelijke bronnen, zoals voorwerpen en afbeeldingen. Daarmee gaf het KOG met zijn 

grote en diverse collectie het hoognodige gevolg aan een van de aanbevelingen, die in de 
publicatie Het voorwerp als historische bron (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur, Rijswijk 1982, naar aanleiding van het gelijknamige symposium) gedaan waren om 
een specifieke bronnenkritiek voor niet-schriftelijk bronnenmateriaal te ontwikkelen.  

De leerstoel kreeg de titel ‘Nederlandse cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de studie 
der voorwerpen’ en werd ondergebracht bij de vakgroep Culturele studies van de faculteit der 
Letteren. Het curatorium voor de leerstoel, onder voorzitterschap van prof. dr. D.P. (Dick) 
Blok, voormalig directeur van het Meertens Instituut en oud-voorzitter van het KOG, stelde 
Wim Vroom voor als eerste bekleder van de leerstoel. In 1991 werd hij, na goedkeuring van 
het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam, door het KOG benoemd voor 
een periode van vijf jaar (aan het eind daarvan nog met één jaar verlengd tot 1997).  

Wanneer men de onderwerpen waarmee Wim zich als bijzonder hoogleraar bezighield 
overziet, heeft hij in zijn onderzoek, de werkcolleges en de scriptiekeuzes van de studenten 
gestalte gegeven aan wat hem het meest ter harte ging: de betekenis die de maatschappij 

toekent aan voorwerpen. Zijn oratie, gehouden in de volgestroomde aula van de Universiteit 
van Amsterdam op 12 februari 1992, wijdde hij aan een van de markantste vormen van 
betekenisgeving: de verering van zowel religieuze als wereldlijke relieken. Onder de laatste 
soort relieken verstond hij herinneringen aan historische gebeurtenissen en personen, zoals het 
zwaard waarmee Johan van Oldenbarnevelt was onthoofd of de boekenkist waarin Hugo de 
Groot uit de gevangenis was ontvlucht, voorwerpen die doorgaans in musea terecht zijn 
gekomen. De oratie werd gepubliceerd in een mooi vormgegeven boekje met de titel In 
tumulto gosico, over relieken en geuzen in woelige tijden (SUN, Nijmegen 1992). 

In de werkcolleges die Wim Vroom ieder studiejaar hield voor een groep van zo’n tien 
studenten kwamen onderwerpen aan bod als symbolen gebruikt in de rechtspraak en bij de 
inrichting van rechtszalen, de cultuur van het socialisme en de leefstijl van de ‘rode familie’, de 
vormgeving van nationale feesten en herdenkingen, de betekenis die reisgidsen sinds hun 
ontstaan in de negentiende eeuw aan bezienswaardigheden gaven. Zijn laatste werkcollege 
ging over historisch-topografische collecties, de zogenaamde atlassen. Daarbij kwamen ook 

tekeningen en prenten uit de collectie van het KOG ter tafel. Steeds was het tijdens de 
werkcolleges de bedoeling de studenten in aanraking te brengen met het originele 
bronnenmateriaal en een combinatie te maken van onderzoek in schriftelijke bronnen en 
onderzoek van voorwerpen en afbeeldingen. Voor veel studenten was het de eerste keer dat zij 
met origineel bronnenmateriaal in aanraking kwamen.  

Op 27 oktober 1997 nam Wim in zijn afscheidscollege nogmaals de draad op van de 
relieken, nu met name de vaderlandse relieken. Ook nu verscheen er een mooie publicatie van 
de lezing, ditmaal in combinatie met een lijst van de staatse relieken, onder de titel Het 
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wonderlid van Jan de Witt en andere vaderlandse relieken (SUN, Nijmegen 1997). In de 

afgelopen zes jaren had Wim de studie van voorwerpen een duidelijke plaats gegeven in het 
universitair historisch onderzoek en de leerstoel stevig gevestigd. De uitzendingen in 2020 op 
de publieke omroep van een boeiende zesdelige televisieserie ‘Historisch Bewijs’, waarin de 
authenticiteit van een aantal vaderlandse relieken onderzocht wordt, heeft Wim helaas net 
niet meer mee kunnen maken.   

Gedurende vrijwel geheel mijn museale loopbaan heb ik geregeld contact met Wim 
gehad, eerst, in de jaren 1970, vanuit mijn werk bij de museumafdeling van het Ministerie van 
CRM en daarna bijna dertig jaar als wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands 
Openluchtmuseum. Wij zaten samen in werkgroepen, bereidden symposia voor of kwamen 
elkaar tegen op bijeenkomsten van museummedewerkers. Bij het weerzien maakte Wim mij 
altijd enthousiast voor iets waarmee hij bezig was. Ik leerde hem kennen als een man, die pal 
stond voor zijn idealen, kritisch was wanneer het ging om de kwaliteit van het werk (onder 
andere van zijn studenten), maar ook als een uitermate sympathieke man, die anderen de 
ruimte gaf. Wim was een sociale en meevoelende persoon, die graag anderen een kans gaf 

wanneer dit enigszins binnen zijn invloedssfeer lag.  
Toen ik als derde opvolger op de KOG-leerstoel werd benoemd, bood Wim mij 

onmiddellijk aan gebruik te mogen maken van zijn toga voor de gelegenheden waarvoor dat 
gebruikelijk is. Ik ging hier graag op in en het ophalen en terugbrengen van de toga bij Wim 
thuis leidde tot een ritueel van een kopje thee en een uitgebreid gesprek. Hij vertelde over 
onderzoeken naar bepaalde voorwerpen, waar hij mee bezig bleef. Ook vertrouwde hij mij toe 
hoe hij genoten heeft van de periode van zijn hoogleraarschap. Niet alleen inhoudelijk – dat 
spreekt bij hem vanzelf – maar ook om zich te kleden in toga en deel te nemen aan de 
universitaire ceremoniën. Daarvan heeft hij er vele bijgewoond, in actieve zin getuige het 
aantal promotiecommissies waarvan hij deel uitmaakte. Hij was hoogleraar in hart en nieren.  

Ook het KOG ging hem zeer ter harte, niet alleen in de hoedanigheid van zijn eerste 
hoogleraar, maar ook als betrokken lid. Zijn verbondenheid met het Genootschap heeft hij 
bekrachtigd met een mooi legaat, waaraan het Genootschap naar eigen inzicht een 
bestemming kan geven.   

 
Ad de Jong 
 
Met dank aan Carina Greven, Gijs van der Ham, Freek Heijbroek, Renée Kistemaker en 
Marja Westrik. 
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HOOGLERAAR 
 
KOG-hoogleraar 
 
In 2016 is dr. W.H.M. Hupperetz benoemd  
tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel Nederlandse Cultuurgeschiedenis in het bijzonder de 
studie der voorwerpen, vanwege het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap bij de faculteit 
der Geesteswetenschappen der Vrije Universiteit.  

 
Prof. dr. Wim Hupperetz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag  2019 

Samengesteld door prof. dr. W. Hupperetz  

Activiteiten Buitengewoon hoogleraar Nederlandse cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de 
studie der voorwerpen , aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, namens het Koninklijk 
Oudheidkundig Genootschap 

Per 1 februari 2016 benoeming van de hoogleraar door het College van Bestuur van de Vrije 
Universiteit van Amsterdam voor de periode van 5 jaar, voor 0,2 fte. 

Promovendi 

Eric Wetzels gaat in 2020 starten als buitenpromovendus en richt zich op de culturele 
biografie van Maastricht.  

Renate van de Weijer richt zich in haar onderzoek op de museale representatie van 
meervoudige identiteit. Beide onderzoeken zullen nog enkele jaren vergen. 

Studenten 

Bachelor scriptie begeleiding van Jesper Vegting: Atlas Wurfbain 
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Colleges 2 april t/m 17 mei 2019: De Amsterdamse elite: zeden en gewoonten 

Het collegeprogramma is aangepast in verband met de geringe deelname van studenten. Hein 
van Leeuwen heeft zich ingeschreven en schreef een paper Emanuel Vita Israël- En zijn 
connectie met het KOG. 

Deelname overige lezingen/workshops 

- 28 januari, nieuwjaarsreceptie KOG 

- 6 mei, Werkgroep Erfgoed/Bijzondere Collectie VU bibliotheek  

-  17 september, uitreiking bachelor’s diploma’s VU 

- 19 november, college History Collecting and Exhibiting, VU 

- 22 november, college History Collecting and Exhibiting, VU 

- 13 december, college Biography of Landscape, VU 

 

 


