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VERSLAG VAN HET BESTUUR 

Uitgebracht in de 161ste jaarvergadering op 18 maart 2019 

door Chris P. van Eeghen 
 
 

De leden  
We staan stil bij het overlijden van 11 van onze leden: 
 

De heer E. Alexander, Amsterdam 
De heer dr. N. Boerma, Landsmeer 
Jonkheer M.G. van der Does, Amstelveen 
De heer drs. G.J. Gerbscheid, Amsterdam 

Mevrouw S.V. Hoogendijk-Deutsch, Amsterdam 
De heer E.H. Jacobszoon, Ouderkerk aan den IJssel 
De heer H.J. Kuttschrütter, Heemstede 
De heer mr. P. Sanders, Haarlem 
Mevrouw drs. C.C.E. de Smit-Kremer  
Mevr. dr. M. Unger-de Boer, Bussum 
De heer W.B.I.M. Vehmeijer, Amsterdam 
 
Wij danken hen voor hun vaak langdurige lidmaatschappen en herdenken hen. 
 
Het leden aantal eind 2018 is 754 waaronder 21 leden voor het leven. Een toename van 11 
leden ten opzichte van het jaar 2017 verheugt het bestuur.  
 
 

Vergaderingen / lezingen in 2018: 
 
KOG-leden op weg naar de lezingen en kunstbeschouwingen in 
het auditorium van het Rijksmuseum. Voorzitter Chris van 
Eeghen heet allen hartelijk welkom. 
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15 januari: Ruud van Helden, Met Monnickendam op stap 
(137 aanwezigen) met borrel aangeboden door het 
Rijksmuseum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 februari: Hester Dibbits, Kiezen op gevoel (KOG):  
het verzamelen van Immaterieel Erfgoed (86 aanwezigen). 
 

 
 
 
 
 

 
19 maart: Reinier Baarsen, Jaarvergadering en lezing, Kwab, ornament als 
kunst in de eeuw van Rembrandt (174 aanwezigen) met borrel aangeboden 
door het Rijksmuseum. 
 
 
 
 
 

 
 
15 oktober: Ger Luijten, De Fondation Custodia revisitée  
(147 aanwezigen) met borrel aangeboden door het Rijksmuseum. 
 
 
 
 
 

 
 19 november: Gijs van der Ham, 80 Jaar Oorlog. De geboorte van 
Nederland (175 aanwezigen). 
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17 december: Erik de Jong, VideoSchetsboek Pink 
(144 aanwezigen) met borrel aangeboden door het Rijksmuseum 
 
 
 
 
 
 

 
Activiteiten voor de leden: 
 

24 en 25 januari: rondleiding Paleis op de Dam Amsterdam 
exclusief voor KOG-leden. 
 
 
 
 
 

 
 

4 en 5 maart: preview voor KOG-leden van de tentoonstelling 
High Society in het Rijksmuseum.  
 
 
 
 

 
 
 
26 mei: kunstbeschouwing architectuurtekeningen in het 
Auditorium Rijksmuseum. 
 
 
 
 
 
 

 
7 en 14 september: rondleiding tentoonstelling Chillida in de 
Rijksmuseumtuinen door Ludo van Halem. 
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10 en 12 oktober: preview voor o.a. KOG-leden voor de 
tentoonstellingen 80 Jaar Oorlog. De geboorte van Nederland en 
Document Nederland: Stacii Samidin fotografeert het Café in het 
Rijksmuseum. 
 

 
 

  

3 november: kunstbeschouwing Commissie Bibliotheek in 
het Auditorium Rijksmuseum. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20 december: ontvangst en rondleiding in de 
tentoonstelling Rembrandt Privé in het Stadsarchief 
Amsterdam exclusief voor KOG-leden. 
 
 

 
 
Bestuur: 
Het bestuur bestond in 2018 uit: 
- Chris P. van Eeghen, voorzitter 
- Angeniet Boeve, secretaris 
- Jaap Kamp, penningmeester, afgetreden in 2018 
- Laura Klijs-Sanders, penningmeester, aangetreden in 2018 
- Yuri van der Linden, bestuurslid collecties 
- Peter Schatborn, afgetreden in 2018 
- Marijn Schapelhouman, aangetreden in 2018 
- Mirella Gelauf 

- Wouter van der Horst, bestuurslid Jongeren 
 
Het KOG dankt het Rijksmuseum voor de genereuze samenwerking. Naast de lezingen, 
kunstbeschouwingen en het beschrijven van de collectie bleef het bestuur zich in 2018 richten 
op digitalisering, de verjonging van ledenbestand en commissies en het actief verzamelen, ook 
van de 20ste eeuw.  
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Het Bestuur voor de Teekenschool van het 

Rijksmuseum waar het KOG-kantoor gevestigd is.  
Met de klok mee: Laura Klijs-Sanders, Wouter van 
der Horst, Angeniet Boeve, Yuri van der Linden, 
Mirella Gelauf, Marijn Schapelhouman en Chris van 
Eeghen. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
Er zijn zes bestuursvergaderingen gehouden waarvan vijf in de Mediatheek van de 
Teekenschool van het Rijksmuseum. De zesde vergadering van het jaar werd gehouden in de 
Regentenzaal Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam over vrijwilligersbeleid en 
digitalisering met Wim Hupperetz als voorzitter.  
 
- 5 februari (2018/01)  
- 14 mei (2018/02)  
- 1 oktober (2018/03)  
- 5 november (2018/04)  
- 10 december (2018/05)  

- 17 december 2018/06)  
 
Afscheid Miekie Donner 
Miekie Donner nam vanwege haar pensionering als administrateur afscheid op 31 mei. Het 
KOG en het Rijksmuseum boden een feestelijk afscheid aan voor de leden van het KOG, de 
medewerkers van het Rijksmuseum, familie en vrienden. In het auditorium werd Miekie 
toegesproken door Chris van Eeghen, Taco Dibbits, Norbert van den Berg, Renée 
Kistemaker en Helen Schretlen. 
 
Het hoogtepunt was, naast het lidmaatschap voor het leven van het KOG en de penning van 
het Rijksmuseum, haar benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Deze 
koninklijke onderscheiding werd opgespeld door de locoburgemeester van Amsterdam, 
Simone Kukenheim. De eervolle afsluiting van Miekie’s loopbaan werd met een borrel  
gevierd in de tuin van het Rijksmuseum. 

  
Miekie Donner ontvangt de onderscheiding tot Ridder 
van Oranje-Nassau uit handen van Simone 
Kukenheim, locoburgemeester van Amsterdam.  
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 Taco Dibbits reikt de penning uit van het 

Rijksmuseum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chris van Eeghen overhandigt het lidmaatschap voor 
het leven van het KOG en het cadeau aangeboden 
door de leden. 
 
  

 
 
 
 
 

 
Miekie Donner is per 1 maart opgevolgd door Carina Greven als coördinator-administrateur. 
In mei vond de overdracht plaats op het kantoor van het KOG.  
 

 
Overdracht van Miekie Donner aan Carina Greven.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
KOG-jongeren 
Het aantal jongeren leden van het KOG (leeftijdsgrens 40 jaar) bedroeg in 2017 rond de 75. 
Er zijn 27 leden onder de 30 jaar.  
In de Jongeren commissie hebben zitting:   

- Wouter van der Horst 
- Willem te Slaa 
- Laura Klijs-Sanders 
- Aileen de Witte 
- Ilse Severijnen 
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Bijeenkomsten bestuur en /of commissies: 
22 januari: nieuwjaarsbijeenkomst voor het bestuur, de commissieleden en andere vrijwilligers 
van het KOG in de bibliotheek van de Doopsgezinde Kerk, Singel, Amsterdam. 
 
1 oktober: eten met aftredende bestuursleden Jaap Kamp en Peter Schatborn met het bestuur 
van het KOG en genodigden in Arti et Amicitiae, Amsterdam.  
 

 
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 12 november kwam de Raad van Advies bijeen met Chr. P. van Eeghen en 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 bijeen blijft en niet kan worden vervreemd.  
 

KOG-hoogleraar 
 
In 2016 is dr. W.M.H. 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.  
 
 
 

 

Samenwerking met de Vereniging Rembrandt: 
De samenwerking met de Vereniging Rembrandt d.m.v. een fondsenwervende KOG- 
Vereniging Rembrandt Cirkel (20 leden) verloopt goed. Het KOG kan met instemming van 
de Vereniging Rembrandt een beroep doen op deze Cirkel bij aanschaf van belangrijke 

voorwerpen.  
Op 19 april werd de Cirkel ontvangen bij Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam.  
Op 6 oktober kwam men bijeen in het Kröller-Müller Museum in Otterlo.  
In 2018 is gezamenlijk een aankoop tot stand gebracht van een verzameling 18de-eeuwse 
architectuurtekeningen toegeschreven aan Laurent-Benoît Dewez.  
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Ontvangst van de KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel 

bij Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Schenkingen aan het KOG: 

 
Mevrouw H. Schuckink-Kool schonk twee waaiers. 
Briséwaaier van celluloid, begin 20ste eeuw. De waaier heeft 
aan de bovenzijde een gestanst patroon, de onderzijde is 
opengewerkt. Het blad wordt aan de bovenzijde 
bijeengehouden door een lint en is beschilderd met een 
rozentak, Commissie Waaiers: KOG-WA-3-0056. 
 
 
 
Vouwwaaier met blad van kloskant en tule en een benen 
montuur, begin 20ste eeuw. Het kanten blad heeft een 
bloemmotief, het montuur een eenvoudig gestanst patroon en 

is waarschijnlijk gelakt, Commissie Waaiers: KOG-WA-3-
0058. 
 
 
 

 
 

De heer en mevrouw E.H. Ariëns Kappers 
schonken acht tekeningen van o.a.  
J. Stellingwerff en A. Houbraken, Commissie 
Atlas Amsterdam: KOG-AA-1-34-5002, KOG-
AA-1-28-5004, KOG-AA-1-04-5000, KOG-AA-
1-34-5001, KOG-AA-1-37-5002, KOG-AA-1-

69-5000, KOG-AA-1-28-5003, KOG-AA-1-27-
5006.  
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Mevrouw J. Haak-van Heek schonk een prent van Bob Haak, 

Uitzicht op Prinsengracht 1017-1021, gezien vanuit zijn huis 
Prinsengracht 728, Commissie Atlas Amsterdam: KOG-AA-1-
11-5000.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mevrouw Th. Noppert schonk het pamflet Ter Gedachtenis 
Dijkdoorbraak Durgerdam, Commissie Atlas Amsterdam: 
KOG-AA-1-79-5000. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
De heer en mevrouw J.M. Kooijman schonken een tractaat 
van H.C. Teijssen,Verzaameling der Bouwkunde voor 
Beminnaars en Liefhebbers der Wetenschap, 1804, 
Commissie Architectuur-en ontwerptekeningen, KOG-
2018:17.  
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Mevrouw I. Hellingman 
en de heer L. Baljon 
schonken een aquarel 
van David Bles, 
Kraamtafereel in stijlvol 
interieur, aquarel, 
347x463 mm. De 
aquarel  is gesigneerd en 
gedateerd “David Bles.f. 
80” en afkomstig uit de 
collectie van Lodewijk 
Houthakker, Commissie 
Zeden en Gewoonten: 
KOG-ZG-XIX-26. 

 
 
 
 
 

 
De heer F. Klein schonk een schrift met schrijfoefeningen van J. Gratama (1829-1883), Cahier 
d’écriture en zijn carte de visite, Commissie Zeden en Gewoonten: KOG-ZG-1-XVIII-VII-39 
en KOG-ZG-1-XVIII-VII-39-1. Tevens een portefeuille van patchwork in zijde, met de hand 
genaaid en gevoerd met gestreepte zijde afkomstig uit de familie van Lucas Oldenhuis 
Gratama (1815-1887), Commissie Geschiedenis Voorwerpen Geschiedenis en Kunst: 
objectnummer nog toe te kennen.  
 

 

Schenking van de heer F. Klein, portefeuille van patchwork in 
zijde, Commissie Voorwerpen Geschiedenis en Kunst.    
 
 
 
 
 

 
Mevrouw E. Schimmelpenninck-Hartman schonk een Advertentieblad uit 1905 met winkels 
in Den Haag en aankondiging van een toneelvoorstelling in oktober 1905, Commissie Zeden 
en Gewoonten: KOG-ZG-1-XI-E-H-47. 

 
 

 
De heer B. Gerlagh schonk een gedenkpenning ter gelegenheid van 
de inwijding van het Diaconie Weeshuis in de Tesselschadestraat, 
naar ontwerp van Jacob Samuel Cohen Elion, 1882. De penning is 
afkomstig uit het bezit van de grootvader van de schenker: 
Commissie Munt- en Penningkabinet: objectnummer nog toe te  
kennen.   
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Commissie Bibliotheek  

K. de Boer schonk uit de nalatenschap van J.W. de Boer en C.M. de Boer-Latenstein van 
Voorst: Noord-Hollandsche oudheden / beschreven en afgebeeld door G. van Arkel en A. W. 
eissman. Uitgegeven vanwege het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam. 
Amsterdam : Ten Brink & De Vries, 1891-1905. 8 banden.  
KOG 2018:1-8: schenking van K. de Boer uit de nalatenschap van J.W. de Boer en C.M. de 
Boer-Latenstein van Voorst. 
 
Genealogie van Claes Mauritsz. uit het Westfriese Benningbroeck : nakomelingen van Claes 
Mauritsz. (ca. 1665) & Neel Pieters / Robert Volkers. 
[De Meern] : [R.S.A. Volkers], 2018. KOG 2018:9,  presentie-exemplaar. 
 
Nehalennia, tijdschrift archeologie, cultuurhistorie, streektaal en volkscultuur van Zeeland en 
Goeree-Overflakkee, afl. 198, winter 2017. KOG 2018:10, presentie-exemplaar. 
 

De Delft à Devres : le merveilleux voyage des faïences et des motifs = Van Delft tot Desvres : 
de wonderlijke reis van faience en patronen. 
Dunkerque : Imprimerie Pacaud, 2018. Tentoonstellingscatalogus: Bailleul, Musée Benoît -
De-Puydt, 2018/04/04-2018/10/07; Desvres, Musée de la Céramique, 2018/04/14-
2018/09/16; Godewaersvelde, Musée de la vie frontalière, 2018/04/01-2018/10/31, en drie 
andere musea. KOG 2018:11, presentie-exemplaar. 
 
Toonaangevende numismaten voor de Nederlanden (1500- heden) / Herman Gerritsen, Arie 
van Herwijnen, Theo Nissen ; eindredactie Bert van Beek. 
Amsterdam : Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde, [2018].   
KOG 2018:12, presentie-exemplaar. 
 
Bürgersinn und Vereinskultur : Vereine im Stadtstaat Bremen. 

Series: Jahrbuch der Wittheit zu Bremen 2014 – 2017. Rotenburg : Edition Falkenberg, 2018. 

KOG 2018:14, presentie-exemplaar. 
 
Making history : antiquaries in Britain, 1707-2007 / [with an introduction by David Starkey]; 
Society of Antiquaries of London. London : Royal Academy of Arts, c2007. KOG 2018:15, 
schenking van de heer N. van den Berg.  
 
Post '65 architectuur 1966-1990 in Amsterdam / Bond Heemschut 
[Amsterdam] : Erfgoedvereniging Heemschut, [2018]. KOG 2018:16, presentie-exemplaar. 
 
 

Aankopen van het KOG: 
 
Commissie Architectuur- en ontwerptekeningen: 
Mevrouw H. van Zwetselaar-Six door tussenkomst van de heer Six van Hillegom: 54 bladen. 
Van de 54 bladen zijn 6 toneelontwerpen gekocht door het Stadsarchief Amsterdam.  
De overige tekeningen betreffen: (KOG-AT-2-1 t/m 48): 
 
- 10 tekeningen voor interieur in Pieds d’Amsterdam (rond 1775), bestaande uit 1 tekening 
van een plafond voor een ‘1er sallon’ en een kamerinterieur bestaande uit vier wanden, twee 
bijbehorende plafonds, en 3 bladen van schouwen of schouwboezems. De tekeningen worden 
toegeschreven aan Laurent-Benoît Dewez. Deze tekeningen zijn aangekocht met steun van de 
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Vereniging Rembrandt, mede door haar KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel. Het belang 

van deze aanwinst is met name gelegen in de tien tekeningen van Dewez, die een waardevolle 
aanvulling vormen op de reeds aanwezige, buitenlandse tekeningen en met name de prachtige 
set tekeningen van Liborius Druck van het pand Herengracht 182 (1772). 
- 3 perspectieftekeningen 
- 1 aanzicht van drie pakhuisgevels 
- 4 bladen met plattegronden (1 driehoekig lusthuis, 2 bladen met langgerekt huis in 
houtbouw, 1 landhuis) 
- 5 bladen (1 plattegrond, 2 aanzichten en 2 doorsneden) van Klaas Zijlemaker van een 
concertgebouw in houtbouw (rond 1800) 
- 1 plattegrond ‘Boven op Solder’ (rond 1800) 
- 1 aanzicht van een landhuis met een ijzeren portiek (XIXa) 
- 1 tekening van een schouw en kolossale pilasterstelling, met aanduiding van de maten van 
geschilderde (?) vakken, rond 1700 
- 1 aanzicht van een wand in rococostijl (rond 1760) 

- 1 aanzicht van een wand in twee varianten met kolossale Korinthische orde in 
neoclassicistische stijl (rond 1800) 
- 1 aanzicht van een wand met een hangende schouw met hieronder de plattegrond van de 
wand (rond XVIIId) 
- 1 vensterwand van E.A. Latenstijn, Ao 1795, met vrijheidshoeden 
- 1 tuinpergola uit circa 1800 
- 15 studietekeningen van constructies van trappen (XVIII), deels naar Theatrum 
Machinarum 
- 1 tekening van een voluut van een Ionisch kapiteel 
- 1 tekening met vier ontwerpen van (ijzeren?) hekwerken (rond 1800) 

 
Laurent-Benoît Dewez (toegeschreven aan), 
Plattegrond van een kamer met een ontwerp voor 
het plafond in twee varianten: KOG-AT- 2-20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurent-Benoît Dewez (toegeschreven aan), 
Ontwerp voor twee schouwen: KOG-AT- 2-26. 
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De heer M. Leupen, KOG-AT-3-1 t/m 16: 

 
- 1 aanzicht van een breed landhuis boven een brug gebouwd (XVIIIa) 
- 1 aanzicht van een vijfassig Amsterdams woonhuis met koetshuis rechts, voorzien van een 
plattegrond (Herengracht 433/Herengracht 539?) (XVIIIA) 
- 1 aanzicht van een drieassig Amsterdams woonhuis met plattegrond (Herengracht 
433/Herengracht 539?) (XVIIIA) 
- 1 aanzicht van grachtenpand (studietekening) met een beeld op de verdieping 
- 1 aanzicht van de buitenplaats (Jan van Logteren?) 
- 1 aanzicht van een landhuis met Korinthische pilasterstelling 
- aanzichten van een stolpboederij met aan de achterzijde een doorsnede door het vierkant 
- 1 aanzicht van een huis met bakstenen voet en houten topgevel met aan de achterzijde een 
plattegrond 
- 1 perspectief van een stolpboerderij met uitgebouwd huis 
- 1 aanzicht van twee houten huizen met bakstenen begane grond (rond 1800) 

- 1 aanzicht van een geveltop in potlood 
- 1 plattegrond met aanzicht van een paviljoen in een tuinaanleg (XIXb) 
- 1 opengeklapt kamerinterieur met schouw en buffet in een hoek (XVIIIb) 
- 3 aanzichten van schouwen/boezem (XVIIIb) 
 
Het belang van deze aanwinst is gelegen in de kwaliteit van de tekeningen van twee 
Amsterdamse grachtenpanden en een landhuis door Jan van Logteren. Tekeningen van een 
dermate hoge kwaliteit uit de eerste helft van de achttiende eeuw - een periode die vaak als het  
architectenloze tijdperk wordt aangeduid - zijn relatief zeldzaam. 
 

Opengeklapt kamerinterieur met schouw en buffet in 
een hoek (XVIIIb): KOG-AT-3-13. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aanzicht van een drieassig Amsterdams woonhuis met 
plattegrond (Herengracht 433/Herengracht 539?) 
(XVIIIA), KOG-AT-3-2. 
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Commissie Bibliotheek 

Tekenen voor Amsterdam: het Gemeentearchief te gast in het Stedelijk Museum, 28 mei t/m 
19 juli, 1998 / B. Gerlagh, L. Smit: Amsterdams Fonds voor de Kunst, Gemeentearchief 
Amsterdam. KOG 2018:13. 
 

 
Bruiklenen aan tentoonstellingen 
 

A. Objecten in KOG-beheer 
Geen. 

 
 
B. Objecten in beheer bij het Rijksmuseum 
 
Joods Historisch Museum, Amsterdam, De joodse gemeenschap en het huis van Oranje, 
2018-04-17 t/m 2018-09-01: 

- BK-KOG-1594: anoniem, vaas met twee coupletten van het volkslied Wien 
Neerlandsch bloed. 

- BK-KOG- 2453-A: anoniem, Vouwwaaier met blad van beschilderde zijde en met 
lovers afgezet, waarop drie cartouches met verschillende scenes, betrekking hebbende 
op de wijnbouw, op een handvat van parelmoer met een vergulde afbeelding  

 
The Metropolitan Museum of Art, New York, Visitors to Versailles, 2018-04-09 t/m  
2017-07-29:  

- SK-C-512: Louis-Michel Dumesnil, Ontvangst van Cornelis Hop (1685-1762) als 
gezant der Staten Generaal aan het hof van Lodewijk XV, 24 juli 1719, schilderij.  

 
New Taipei City Yingge Ceramics Museum, Taipei, Global Perspectives on Zisha wares,  

2018-02-18 t/m 2018-06-18:  

- BK-KOG-1715: Arij de Milde, Schaal of teapotstand, achtkantig, van roodbakkend 
aardewerk. 

 
Rijksmuseum, Amsterdam, Kwab. Dutch Design in de eeuw van Rembrandt, 2018-06-30 
t/m 2018-09-16: 

- SK-C-528: Michiel van Musscher, Johannes Hudde (1628-1704). Burgemeester van 
Amsterdam en wiskundige, schilderij, 1686 

 
 

C. Objecten in beheer bij andere instellingen dan het Rijksmuseum 
Geen.  
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DE COMMISSIES EN 

VERZAMELINGEN 

De schenkingen aan en aankopen van het KOG staan vermeld op pag. 8 t/m 14.    

 
Commissies 
De commissies verrichtten op het kantoor, in de depots en op 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. 
Adriaan Plak en Geert-Jan Koot spraken voorafgaand aan de bestuursvergadering op  
16 oktober met het bestuur van het KOG over lopende zaken en toekomstplannen. 
Ontvangst 
Op 3 november hielden de commissieleden Adriaan Plak en Geert-Jan Koot een goed 
bezochte kunstbeschouwing over de topstukken uit de bibliotheek in het auditorium van het 
Rijksmuseum. Ruim 50 verschillende handschriften en gedrukte werken werden 
gepresenteerd en toegelicht.   
 

Adriaan Plak (links) en Geert-Jan Koot 
(rechts) tijdens de kunstbeschouwing.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raadpleging 
De boeken uit de Bibliotheek van het KOG kunnen worden aangevraagd en ingezien in de 

studiezaal van het Rijksmuseum. Er werden 272 boeken aangevraagd door 122 personen. 
De bibliotheek van het Rijksmuseum heeft 7 aanwinsten van het KOG gecatalogiseerd. De 
zoekformule voor de lijst van aanwinsten: https://library.rijksmuseum.nl/cgi-bin/koha/opac-
search.pl?q=copynumber%3DKOG+2018. Vrijwel alle boeken zijn geschonken door leden 
of als bewijsexemplaren toegezonden. Bovendien werd door Onno Schellekens, medewerker 
bibliotheek Rijksmuseum, de deelcollectie van 267 boeken over munten en penningen 
gecatalogiseerd. Hiermee is de catalogisering van de collectie boeken van het KOG voltooid 

https://library.rijksmuseum.nl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=copynumber%3DKOG+2018
https://library.rijksmuseum.nl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=copynumber%3DKOG+2018
https://library.rijksmuseum.nl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=copynumber%3DKOG+2018
https://library.rijksmuseum.nl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=copynumber%3DKOG+2018
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en voor raadpleging toegankelijk gemaakt. Tevens zijn alle 6250 boeken van het KOG en 

2426 boeken van de Schutterij voorzien van inlegstrookjes met barcodes ten behoeve van de 
standplaatscontroles en de registratie van aanvragen via de geautomatiseerde catalogus. 
 
Toekomstplannen 
Het opnieuw catalogiseren van de circa 125 handschriften volgens de nieuwe regelgeving. 
Het nemen van conserverende maatregelen vooral ten aanzien van de plaatsing van de 
brochures. 
Het laten uitvoeren van restauraties van de meest kwetsbare boekbanden. 
De serie gedrukte catalogi van de Schutterij bibliotheek digitaliseren en publiceren op de 
KOG-website.  
 

Bruikleen aan tentoonstelling 
Geen. 
 

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 (aspirant-commissielid).  
 
De commissie is voortgegaan met de beschrijving van de tekeningen, grotere formaten en met 
de tekeningen uit de atlas Coffeng. Hiertoe is de commissie bijna elke maand bijeen geweest. 
David Mulder heeft de beschrijving van tekeningen geregistreerd in het Collectie 
Management Systeem Adlib.  

 
Machteld van Voskuilen, Bert 
Gerlagh en Leonoor van Oosterzee 
registreren de Atlas Amsterdam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATLAS VAN AFBEELDINGEN BETREFFENDE 

ZEDEN EN GEWOONTEN 
 

Algemeen: 
De commissie bestaat uit: Helen Schretlen (vz), Daniel Horst, Machteld Löwensteyn, Eva 
Schimmelpenninck en Janine Grünfeld. 
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De commissie kwam in 2018 regelmatig bij elkaar. Veel tijd werd besteed aan het doornemen 
van de portefeuilles. Bijzondere bladen werden gefotografeerd. Deze bijeenkomsten waren 
niet alleen bedoeld om de verzameling beter te leren kennen, maar ook als voorbereiding voor 
een tentoonstelling in de kabinetten van het Rijksmuseum, samen met de Atlas Amsterdam, 
gepland in 2020. Het verzoek werd ingediend door Jane Turner, afdelingshoofd van het 
Prentenkabinet van het Rijksmuseum, waarbij Marijn Schapelhouman optreedt als 
contactpersoon. 

 
Daarnaast waren de commissieleden Eva Schimmelpenninck en Janine Grünfeld ook dit jaar 
weer actief met de invoer van prenten en tekeningen uit de Atlas in Adlib. 
 
Op 4 oktober nam de commissie afscheid van Miekie Donner met een bezoek aan de Artis 
bibliotheek, waar bijzondere drukken werden bekeken. 
 

Janine Grünfeld en Eva 
Schimmelpenninck-Hartman 
werken in het kantoor van het 
KOG aan de invoer van prenten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bruikleen aan tentoonstelling 
Geen 
 
 

WAAIERS 
 

Algemeen:  
De Commissie Waaiers bestond in 2018 uit Jannie Polak (vz), Chris van Eeghen, Nettie 
Cassee en Loutje den Tex. De commissie is in 2018 twintig keer bijeengekomen.  
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Jannie Polak, Nettie Cassee en 
Loutje den Tex registreren de 
waaiers.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Werkzaamheden 
Het bergen van de waaiers, waaierdoosjes en waaierlijsten is in 2018 afgerond. 
De waaiercollectie Isa van Eeghen en de schenkingen aan het KOG zijn in 103 zuurvrije 
dozen, acht lades en op enkele schappen in het KOG-depot van het Rijksmuseum geborgen. 
Bij elke doos, lade of schap is een inventarislijst toegevoegd waarop de inhoud is vermeld. 
De standplaatsen van de dozen en objecten zijn bepaald en ingevoerd in Adlib. 
 
Er is nogmaals gekeken naar de aanwezigheid van de waaiers, de inventarisnummers en de 
foto’s van de waaiers van de Collectie Isa van Eeghen. Het bleek dat er van enkele waaiers 
geen foto’s zijn, dat bij sommige foto’s geen waaier is te vinden, en dat bij bepaalde nummers 
geen waaier en geen foto is. Enkele onduidelijkheden zijn opgelost met behulp van voormalig 

commissielid Mark Keja en oude jaarverslagen maar er blijven nog onbeantwoorde vragen. 
 
Het volgende project voor de commissie is het beschrijven van de waaiercollectie Isa van 
Eeghen. De beschrijvingen en gegevens uit de schriftjes zijn al eerder ingevoerd in Adlib,  
deze moeten gecorrigeerd en aangevuld worden.  
De leden van de commissie krijgen bij de invoering van de gegevens ondersteuning en 
instructie van Trineke Kamerling, informatiespecialist bij de afdeling Research Services - 
collectie informatie van het Rijksmuseum.  
De commissie zal eerst een lijst met terminologieën maken, toegespitst op de waaiers, daarna 
kan begonnen worden met de beschrijvingen. 
 
Nettie Cassee en Jannie Polak hebben een interview met Chris van Eeghen afgenomen, 
waarbij hij veel informatie en enkele anekdotes heeft verteld over zijn tante Isa van Eeghen en 
haar waaiercollectie, die zij aan het KOG heeft geschonken. De commissie vond het 

belangrijk deze informatie vast te leggen zodat deze bewaard blijft en toegankelijk is voor 
onderzoek. 
 
Bruikleen aan tentoonstelling 
- Joods Historisch Museum, Amsterdam, Stadsarchief Amsterdam, De joodse gemeenschap en 
het huis van Oranje, 2018-04-17 t/m 2018-09-01: 
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- BK-KOG- 2453-A: anoniem, Vouwwaaier met blad van beschilderde zijde en met 

lovers afgezet, waarop drie cartouches met verschillende scenes, betrekking hebbende 
op de wijnbouw, op een handvat van parelmoer met een vergulde afbeelding 

Andere activiteiten 
De waaiercommissie is behulpzaam geweest bij de taxatie van de schenking van 37 waaiers 
door de Vereniging Rembrandt aan het KOG. De taxatie is uitgevoerd door Art Valuations, 
die samen met Jannie Polak de waaiers heeft beschreven en getaxeerd.  
Over deze schenking aan het KOG is een klein artikel van de hand van Jannie Polak 
verschenen in het Bulletin Vereniging Rembrandt, jaargang 28, nummer 3, najaar 2018.  
 
 

ZEGELS EN CHARTERS 
 

Algemeen: 

 
De commissie Zegels en Charters bestond in 2018 uit Cees Verkerk (vz) en Gerrit van 
Herwijnen.  
 
In de loop van het kalenderjaar 2018 is het tweetal 16 maal bijeen geweest, meestal op het 
bureau van het KOG in het Rijksmuseum, een enkele maal elders, om te werken aan de 
uitgave en presentatie van het oorkondenbezit van het KOG. Daarbij werd een laatste 
controle verricht van de reeds gereedgemaakte chronologische regestenlijst van het 
zogenoemde Oorkondenboek van het KOG. 
Wat nog rest is het perfectioneren van het reeds in de grondverf opgestelde register van 
persoons- en plaatsnamen die in de regesten voorkomen en het uitgebreide zakenregister over 
alle oorkonden. Daar is intussen tijdens de correctiewerkzaamheden al aan begonnen, maar 
voltooiing vergt nog enige tijd.  
 
Van de aanvang af is dit werk opgezet om de verzameling voor een groot publiek toegankelijk 
te maken, mogelijk in boekvorm, in ieder geval door publicatie op de website van het KOG, 
met afbeeldingen van de oorkonden, samen met onze beschrijvingen en regesten. We hebben 
daarover met wisselende besturen contact gehad met toezeggingen. Maar verder overleg en 
nadere uitwerking zijn noodzakelijk. Aanvankelijk werd voor het fotograferen gedacht aan 
samenwerking met de afdeling Beeld van het Rijksmuseum. Hierover is overleg gaande. Het 
Rijksmuseum werkt met een beschrijvingsformat (Adlib) dat weliswaar niet overeenkomt met 
onze regestvorm met beschrijving. Onderzocht zal worden of op basis van onze regesten 
registratie in Adlib mogelijk is.   
 
Bruikleen aan tentoonstelling 
Geen.   
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Gerrit van Herwijnen en Cees 
Verkerk van de Commissie 
Zegels en Charters aan het 
werk in het kantoor van het 
KOG. 

 

 

 

 

 

 

SCHILDERIJEN 
 
Algemeen 
In de commissie hebben zitting: Jenny Reynaerts (vz), Norbert Middelkoop, Yuri van der 
Linden, Geeta Bruin, Janneke van Asperen en Valérie Lewis. De commissie is dit jaar 
uitgebreid met de jongerenleden Janneke van Asperen en Valérie Lewis.  

 
Op 22 maart bracht de commissie een bezoek aan het depot van het Amsterdam Museum om 
de schilderijen uit de KOG-collectie te bekijken. Vervolgens werden op 9 juli de KOG-
schilderijen op zaal in het Rijksmuseum bekeken. De commissie kwam op 13 november bij 
elkaar voor een commissieborrel. 
 

 
Bezoek van de commissie 
schilderijen aan de KOG-
collectie in het depot van 
het Amsterdam Museum. 
V.l.n.r.  
Carina Greven 

(coördinator-administrateur 

KOG), Janneke van 

Asperen, Angeniet Boeve 

(secretaris KOG), Yuri van 

der Linden, Geeta Bruin, 

Jenny Reynaerts en Tom 

van der Molen (conservator 

Amsterdam Museum). 
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Toekomstplannen 

In 2019 worden bezoeken gebracht aan het Rijksmuseumdepot in Lelystad om de collectie 
schilderijen van het KOG te bestuderen. Dan zal worden nagegaan welke schilderijen 
interessant zijn voor aanvullend onderzoek en welke schilderijen voor restauratie in 
aanmerking komen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de commissieleden en eventueel 
gepubliceerd op onder meer de website van het KOG.  
De schenking van het in het vorige jaarverslag genoemde geschilderde portret van D.C. 
Meijer bevindt zich in de verkennende fase.  
 
 
Bruikleen aan tentoonstelling 
The Metropolitan Museum of Art, New York, Visitors to Versailles, 2018-04-09 t/m  
2017-07-29:  

SK-C-512: Louis-Michel Dumesnil, Ontvangst van Cornelis Hop (1685-1762) als 
gezant der Staten Generaal aan het hof van Lodewijk XV, 24 juli 1719, schilderij. 

 
Rijksmuseum, Amsterdam, Kwab. Dutch Design in de eeuw van Rembrandt, 2018-06-30 
t/m 2018-09-16: 

SK-C-528: Michiel van Musscher, Johannes Hudde (1628-1704). Burgemeester van 
Amsterdam en wiskundige, schilderij, 1686. 

 

  

MUNT- EN PENNINGKABINET 
 

Algemeen:  
De commissie bestaat uit Gijs van der Ham (vz), Marcel van der Beek, Jeroen de Wilde en 
Frans Cladder.  

De commissie is dit jaar versterkt door de komst van Frans Cladder die zich zal bezighouden 
met moderne portretpenningen. Een vakgebied waarvan de expertise in de commissie  
ontbreekt en dat in het verlengde ligt van de hernieuwde verzamelaandacht voor moderne 
penningen na 1880. 
 

Bezichtiging van de munten en 
penningen in de vitrines van het 
Rijksmuseum. V.l.n.r. Marcel van 
Beek, Jeroen de Wilde, Angeniet 
Boeve en Frans Cladder.   
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Toekomstplannen 
In 2019 zal naar verwachting de collectie door medewerkers van het Rijksmuseum worden 
gefotografeerd. Dit gebeurt op dezelfde wijze als bij de collectie van het Rijksmuseum. De 
afbeeldingen kunnen daarna op de website van het Rijksmuseum worden geraadpleegd. 
Op basis hiervan kan bovendien de huidige bewaarneming formeel worden omgezet in een 
officieel langdurig bruikleen van het KOG aan het Rijksmuseum. 
 
Vanaf eind 2019 zal het Rijksmuseumdepot in fases verhuizen naar het nieuwe 
Collectiecentrum Nederland dat momenteel in Amersfoort (Vathorst) wordt gebouwd. In dit 
centrum worden ook faciliteiten opgenomen om de daar ondergebrachte collecties (ook van 
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Paleis Het Loo en het Nederlands Openluchtmuseum) 
te bekijken en te bestuderen. Deze operatie zal tot in 2021 duren. Dit betekent dat de collectie 
geruime tijd ontoegankelijk is en bruiklenen niet mogelijk zijn, tenzij die voor oktober 2019 
worden aangevraagd. 
 

Het Rijksmuseum zal in 2019 de presentatie van de munten en penningen op het balkon van 
de bibliotheek vernieuwen om zo de ontwikkeling van het muntstelsel in Nederland beter te 
kunnen laten zien. Bij die herinrichting is de commissie direct betrokken. 
 
De commissie neemt zich voor die munten in de collectie die een uitzonderlijk karakter 
hebben, bijvoorbeeld vanwege hun zeldzaamheid, uniciteit of kwaliteit, beter voor het 
voetlicht te brengen. Aanleiding hiervoor is dat de collectie is geschouwd met nieuwe 
numismatische ogen. Hierdoor is een aantal bijzondere internationale objecten onder de 
aandacht gekomen. Naast de bekende eerste Amerikaanse dollar uit 1794, heeft de collectie 
ook een zeldzame halve dime uit 1792. Dit zijn de eerste federale munten van de VS. Alleen  
topcollecties in de wereld hebben beide exemplaren in bezit. Er zijn meer ‘firsts’: de eerste 
munt van Australie (de ‘holy dollar’) met bijpassende ‘dump” en een zeldzame gouden ducaat 
uit de Goudkust.  
 

Bruikleen aan tentoonstelling 
Geen. 

GEVELSTENEN EN BOUWFRAGMENTEN 
 

Algemeen:  
In de commissie hebben zitting Onno Boers (vz) en Jan Bosma. Niek Smit is afgetreden.   
 
In het afgelopen jaar hebben twee fraaie gevelstenen uit de depot-collectie van het KOG een 
plek aan de openbare weg gekregen. Het zijn DE OUWE WILDE WOLF en DE 
VERLOOREN ARBEYD. Beide stenen uit 1758 werden in september 2018 teruggeplaatst 
op hun oude, kadastrale plek in de Wolvenstraat.  
Zie: Onno Boers, 17 DE OUWE WILDEWOLF 58 & 17 DE VERLOOREN ARBEYD 58, 
in: Binnenstad, 52 (2018) mei t/m aug., nr. 287/ 288, p. 62.  
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Gevelsteen De Ouwe Wilde 

Wolf, 1758, teruggeplaatst in de 
Wolvenstraat, Amsterdam. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gevelsteen De Verlooren 
Arbeyd, 1758, teruggeplaatst in 
de Wolvenstraat, Amsterdam. 

 
 
 
 
 
 

Bruikleen aan tentoonstelling 
Geen. 
 

BURGERBEWAPENING EN SCHUTTERIJ 
 

Samenstelling commissie 
De huidige commissie bestaat uit vijf personen: Jacques Bartels (vz), Christiaan van Beek, 
Peter Jansen1, Koen Kleijn en Louis Ph. Sloos.  
 
Een voorgenomen activiteit voor 2018 was het vinden van een commissielid dat, gelet op de 
woonplaatsen van de overige leden, in Amsterdam zou wonen. Dit is in het najaar van 2018 
gelukt. De uitbreiding van de Commissie met een hoofdstedelijk lid is gevonden in de persoon 
van Koen Kleijn, alleen al als hoofdredacteur van Ons Amsterdam ingevoerd in het 
Amsterdamse en de historie van de stad. De commissie is bovendien uitgebreid met een 
onderzoeker die voornemens is op een Schutterijonderwerp te promoveren: Christiaan van 
Beek. Tijdens zijn onderzoek heeft hij zich een goed beeld kunnen vormen van de vele parels 
die de Schutterijcollectie herbergt. 
 
In oktober van het verslagjaar kon de Commissie voor het eerst voltallig bijeenkomen. In twee 
vruchtbare bijeenkomsten kon al snel de richting bepaald worden die de Commissie de 
komende jaren wil uitgaan. Met genoegen kan worden vastgesteld dat met het op sterkte 
komen van de Commissie Burgerbewapening en Schutterij niet alleen de continuïteit is 
gewaarborgd, maar dat door de samenstelling ook op een breed terrein expertise aanwezig is.  

                                                           
1 Peter Jansen heeft bij de overdracht van de commissietaken in 2017 aangegeven nog zolang te 

willen aanblijven als noodzakelijk is om de laatste archiefdozen te inventariseren. Hij neemt niet aan 

de vergaderingen deel, maar wordt er wel bij betrokken. 
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Naast uitbreiding van de Commissie stond voor 2018 ook het publiceren over de 

Schutterijcollectie op de rol. Naar aanleiding van de vondst in de collectie van een aan de 
commandant van de Haagsche Schutterij opgedragen lied, heeft Jacques Bartels het artikel 
Driewerf Boreel geschreven dat in het voorjaar van 2019 zal worden gepubliceerd in het 
Mededelingenblad van de Vereniging Officieren der Cavalerie. 

 

Van de Schutterij-bibliotheek zijn 
2426 boeken voorzien van 
inlegstroken met barcodes ten 
behoeve van de 
standplaatscontroles en de 
registratie van aanvragen via de 
geautomatiseerde catalogus. De 
werkzaamheden zijn onder leiding 
van Geert-Jan Koot van de  
Commissie Bibliotheek door  
medewerkers van het Rijksmuseum 
uitgevoerd.  
 
 

 
Toekomstplannen 
In haar nieuwe samenstelling heeft de Schutterijcommissie eind 2018 een ambitieus 
Beleidsplan met 15 aandachtspunten ontwikkeld voor de jaren 2019-2021 dat begin januari 
2019 aan het Bestuur van het KOG is aangeboden. 
Naast verdere digitale ontsluiting en presentatie van de collectie beoogt de Commissie het 
ontwikkelen van thematentoonstellingen waarbij in eerste instantie wordt gedacht aan  
samenwerking met het Museum Het Grachtenhuis in Amsterdam. 
 
 

Bruikleen aan tentoonstelling: 
Geen. 
 

VOORWERPEN VAN GESCHIEDENIS EN 

KUNST 
 
Algemeen: 
De commissie bestaat uit Jet Pijzel-Dommisse (vz), Dirk Jan Biemond, Thijs Boers en Suzanne 
van Leeuwen.   
 
In april hielp Jet Pijzel bij het identificeren van objecten. In november vond een bijeenkomst 
plaats met twee aspirant-commissieleden Tessel Dekker en Laurien van der Werff. Samen met 
enkele commissieleden werd het depot bezocht en een rondgang gemaakt door de zalen van 
het Rijksmuseum om objecten van het KOG te bekijken. 
In december trad voorzitter Jet Pijzel af. Haar opvolger is Thijs Boers.  
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Commissieleden en 
aspirant-
commissieleden tijdens 
een rondgang door de 
zalen van het 
Rijksmuseum. 
V.l.n.r. Laurien van 
der Werff, Tessel 
Dekker, Jet Pijzel, Thijs 
Boers en Suzanne van 
Leeuwen.   
 
 
 

 
 
Toekomstplannen: 
Tessel Dekker onderzoekt de collectie toverlantaarnplaatjes.  
De commissie start een onderzoek naar de herkomst van objecten en schenkers van het KOG 
in samenwerking met Wim Hupperetz.  
 
Bruikleen aan tentoonstellingen:  
Joods Historisch Museum, Amsterdam, De joodse gemeenschap en het huis van Oranje, 
2018-04-17 t/m 2018-09-01: 

- BK-KOG-1594: anoniem, vaas met twee coupletten van het volkslied Wien 
Neerlandsch bloed. 

New Taipei City Yingge Ceramics Museum, Taipei, Global Perspectives on Zisha wares, 
2018-02-18 t/m 2018-06-18:  

- BK-KOG-1715: Arij de Milde, Schaal of teapotstand, achtkantig, van rood bakkend 
aardewerk. 

 
 

ARCHITECTUUR- EN ONTWERPTEKENINGEN 
 
Algemeen:  
De commissie bestaat uit Pieter Vlaardingerbroek (vz), Reinier Baarsen en Wolbert Vroom. 
 
Het jaar 2018 was een bijzonder vruchtbaar jaar voor de commissie Architectuur- en 
ontwerptekeningen. De collectie is verrijkt met een drietal schenkingen en aankopen, er zijn 
meerdere activiteiten georganiseerd voor leden en studenten. Met de Technische Universiteit 

in Delft is een samenwerkingsverband aangegaan om nieuwe aanwinsten te ontsluiten en te 
exposeren.  
 
Op 15 maart vond in het Rijks Prentenkabinet van het Rijksmuseum een Engelstalige 
studiedag plaats waarin architectuur- en ontwerptekeningen centraal stonden. De dag was 
georganiseerd voor de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis en bestemd voor masterstudenten 
en promovendi. Tekeningen uit de collectie van het KOG werden getoond in samenhang met 
ontwerptekeningen uit de collectie van het Rijksmuseum (Decorative Art Fund).  
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Voorafgaand aan de kunstbeschouwing gaven Reinier Baarsen en Pieter Vlaardingerbroek 

inleidingen over de verschijningsvormen en de functie van ontwerptekeningen. 

  
 
Reinier Baarsen toont in de 
Studiezaal van het Rijksmuseum 
tekeningen uit de collectie van 
het KOG in samenhang met 
ontwerptekeningen uit de 
collectie van het Rijksmuseum 
(Decorative Art Fund). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op zaterdagochtend 26 mei vond in het auditorium van het Rijksmuseum een 
kunstbeschouwing plaats voor de leden van het KOG. Wolbert Vroom en Pieter 
Vlaardingerbroek presenteerden de recente aanwinst van 48 architectuur- en 
ontwerptekeningen.  
De tekeningen, die afkomstig zijn uit de familie Six van Hillegom, zijn afkomstig uit 
Nederland en uit de Zuidelijke Nederlanden. De Nederlandse tekeningen tonen constructies 
van trappen, ontwerpen voor gebouwen waaronder een kunstzaal, en studies voor interieurs, 
ijzersmeedwerk en een tuinprieel. De tien tekeningen die gemaakt zijn in de Zuidelijke 
Nederlanden en worden toegeschreven aan Laurent-Benoît Dewez (1731-1812) zijn het meest 
uitzonderlijk, aangezien ze in de maataanduiding Pieds d’Amsterdam zeer waarschijnlijk 
gemaakt zijn voor een Amsterdams grachtenpand. Dat is uitzonderlijk, omdat buitenlandse 
architecten zelden ontwerpen hebben gemaakt voor Amsterdam. 
 

Conservering van een aanwinst 
architectuur-en ontwerptekeningen 
door papierrestaurator Alexandra 
Nederlof.  
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Kunstbeschouwing door Pieter 
Vlaardingerbroek en Wolbert 
Vroom voor leden van het KOG 
van de aanwinst architectuur-en 
ontwerptekeningen in het 
auditorium van het Rijksmuseum. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toekomstplannen 
Het beleid van tonen, ontsluiten en verwerven wordt voortgezet. Pieter Vlaardingerbroek 
heeft gewerkt aan het ontsluiten van de collectie Kok. 
Er zal een kunstbeschouwing georganiseerd worden om de aanwinst van de collectie Leupen 
aan de leden van het KOG te tonen. Daarbij kan ook de schenking van de familie Kooijman 
een plaats krijgen.  
Everhard Korthals Altes van de Technische Universiteit Delft en Pieter Vlaardingerbroek 
hebben afgesproken in 2019 een werkgroep te organiseren waarin studenten de gelegenheid 
krijgen kennis te maken met oude architectuurtekeningen. Zij zullen de aanwinsten 
beschrijven en bestuderen en zo bijdragen aan het ontsluiten van de in 2018 verworven 
collecties Six en Leupen. Op deze manier wordt de KOG-collectie ingezet voor 
wetenschappelijk onderwijs met als resultaat een tentoonstelling in de bibliotheek van de 
Technische Universiteit Delft. 
 

Bruikleen aan tentoonstellingen  

Geen. 
 
 

JONGEREN  
 

Algemeen 
In de Jongerencommissie hebben zitting Wouter van der Horst, Laura Klijs-Sanders, Ilse 
Severijnen, Willem te Slaa en Aileen de Witte.  
 
Activiteiten 

Waar de meeste commissies zorgdragen voor een bepaald onderdeel van de collectie, draagt 
de Jongerencommissie zorg voor de jonge leden van het KOG. De commissie bekommert zich 
om het genootschap van morgen. Om jonge leden te werven en te behouden organiseert de 
commissie eens in de zoveel tijd een activiteit die specifiek een jonge doelgroep aanspreekt.  
 
In 2018 waren de jonge KOG leden welkom bij een tuinfeest dat het Rijksmuseum 
organiseerde voor Rijks Extra, de jonge vriendenclub van het museum.  
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2018 stond ook in het teken van enkele wisselingen. Zo zijn twee leden, Laura Klijs-Sanders 

en Wouter van der Horst, tot het bestuur toegetreden en heeft één lid van de commissie, 
Marguerite van Poll, ons verlaten. De commissie is daarom op zoek naar nieuwe leden! 
 
Evenals de Jongerencommissie heeft het KOG voor haar leden een facebook- en een 
Instagram account opgezet: https://www.facebook.com/groups/442627022818097/ en 
https://www.instagram.com/royalkog/.  

 
HOOGLERAAR 

Activiteiten van de 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. 
 
Bijeenkomsten van KOG bijgewoond 
- 22 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst KOG-commissies en genodigden 
- 1 oktober: afscheidseten bestuursleden KOG in Arti et Amicitiae, Amsterdam 
- 17 december, moderator bij de KOG-bestuursvergadering over vrijwilligersbeleid en 
digitalisering in de Regentenzaal Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam 
 
Academische plechtigheden 
8 januari: DIES UvA 
18 januari: Lid cortège Oratie Jan Paul Crielaard, VU 
19 januari: Lid cortège Promotie Maurice de Kleijn, VU 
 
Promovendi 
Eric Wetzels gaat in 2018 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.  
 
Daarnaast begeleid ik de volgende PhD studenten (aan de UvA):  
Hadi Hashemi (sinds 2013) als tweede promotor, samen met Jaap Kamps (UvA mediastudies) 
  
Inge Kalle-Den Oudsten (sinds 2015 in het kader van CEMEC) als tweede promotor, samen 
met Robin Boast (UvA Mediastudies) en Mirjam Hoijtink (UvA Museumstudies)  
 
Lindsay Morehouse (sinds 2015 in het kader van CEMEC) als tweede promotor, samen met 
James Symonds (UvA Archeologie) en Hanneke Ronnes (UvA erfgoedstudies). 
 
College aan de Vrije Universiteit 
Colleges in het kader van HISTORY OF COLLECTING AND EXHIBITING (1500-
PRESENT); coördinator;   
5 maart 2018: college in reeks Wetenschapsgeschiedenis (J. Koppenol) 
 
5 april t/m 25 mei 2018: Cursus DE AMSTERDAMSE ELITE: ZEDEN EN 
GEWOONTEN 

https://www.instagram.com/royalkog/
https://www.instagram.com/royalkog/
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5 april 2018: Introductie Amsterdamse elite 19de eeuw, Geert Mak, De levens van Jan Six- 
een familiegeschiedenis, hfdst. XV-XVIII p. 257-364. 
6 april 2018: Brontypen / verdeling van biografieën onder studenten, Henk van Os, 'Otto 
Lanz en het verzamelen van vroege Italiaanse kunst in Nederland', Bulletin van het 
Rijksmuseum 26 (1978) nr. 4, p. 147-174.  
9 april 2018: college over de Amsterdamse elite 1850-1920, Kees Bruin, Een herenwereld 
ontleed: Over Amsterdamse oude en nieuwe elites in de tweede helft van de negentiende eeuw 
(Amsterdam 1980).  
12 april 2018: Introductie KOG-archief, Ontvangst door Hans Visser/Wim Hupperetz, 
Stadsarchief Amsterdam.  
16 april 2018: Introductie: KOG-collectie & archief, Irene M. de Groot, ''De Atlas Zeden & 
Gewoonten'' in: J.F. Heijbroek e.a. (red.), Voor Nederland bewaard. De verzamelingen van 
het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het Rijksmuseum, Leids Kunsthistorisch 
Jaarboek 1995 (Baarn 1995), p. 295-322. 
19 april 2018: Gastcollege door Marita Matthijssen over Jacob van Lennep en het KOG, 

Marita Mathijssen, Jacob van Lennep. Een bezielde schavuit (Amsterdam 2018) 
23 april 2018: bespreking van tussentijdse essays  
26 april 2018: college over Willet-Holthuysen 

30 april 2018: gastcollege door Verena Ott-Bakhuizen over Daniel Franken  

3 mei 2018: gastcollege Helen Schretlen, Herkomst onderzoek oorlogsjaren, Lees: 

http://www.musealeverwervingen.nl/nl/1337/over-het-onderzoek/onderzoek-1940-1948/ 

(Koppelingen naar een externe site). Gastcollege Marike van Roon, Lees: Holland op zijn smalst 

van Victor de Stuers: http://www.dbnl.org/tekst/_gid001187301_01/_gid001187301_01_0060.php 

(Koppelingen naar een externe site)  

14 mei 2018: Gastcollege door Els Kloek over Biografie als métier: 1001 vrouwen, Els Kloek, 

1001 Vrouwen uit de Nederlandse Geschiedenis (Nijmegen 2013).  

24 mei 2018: Presentaties eindpaper, Alexander Ver Huell, Wurfbain 

25 mei 2018: Presentaties eindpaper: Gerard Heineken, Ringler, Daniel Franken. Afsluiting.  

  
Wim Hupperetz met studenten van de cursus 
De Amsterdamse Elite: Zeden en Gewoonten 
in de Studiezaal van het Rijksmuseum. De 
studenten bestudeerden het KOG-archief, de 
inventarissen en de Atlas Zeden en 
Gewoonten  
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Nevenactiviteiten: 

Raad voor Cultuur  
lid commissie arbeidsmarkt SER/RvC  
lid commissie Musea Raad voor Cultuur ; sinds mei 2018 voorzitter  
lid kerncommissie sectoranalyse Musea 
 
Overig 
2+3D Photography – Practice and Prophecies – Rijksmuseum international conference : Lid 
Program committee  
Egypt-Greece-Rome: Cultures in context – tentoonstelling Getty maart 2018: Lid Honorary 
Committee  
Stichting 1001 vrouwen: bestuurslid  
Stichting ArcheoHotspots, voorzitter sinds juli 2018 
 
Onderzoeksaanvragen 

Aanvragen ontwikkeld FOSTER (4.5 mio H2020 afgewezen; opnieuw indienen maart 2020?) 
en MATCH (2 mio ingediend Creative Europe uitslag juli 2019). The Bissing Link aanvraag 
bij Mondriaan Fonds Internationale Samenwerkingsprojecten: gehonoreerd 60k euro. 

 
Aanvraag From Objects to Storytelling using Enriched Repositories (FOSTER) (4.5 mio 
H2020 opnieuw indienen maart 2020): samen met Jaap Kamps (en 10 EU partners) Dit is de 
call: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
#h2020-work-programmes-2018-20 > 13. Europe in a changing world - inclusive, innovative 
and reflective societies 2018-20: DT-TRANSFORMATIONS-12-2018-2020: Curation of 
digital assets and advanced digitization 

 
Aanvraag Museumcamp Apporach To Cultural Heritage (MATCH) (2 mio ingediend 
Creative Europe uitslag juli 2019): https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/news/call-for-
proposals-support-for-european-cooperation-projects-2019  
 
In verband met de opdracht aan de KOG-hoogleraar gericht op geschiedenis en biografieën 
van verzamelaars het volgende: 
The Bissing Link (2019-2020): partners: Museum August Kestner, Hannover; Het Staatliches 
Museum für Ägyptische Kunst te München; Het Ägyptisches Museum in Berlijn; het NIOD-
Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies in Amsterdam.  
Het belang van het hierbij voorgestelde onderzoek ligt vooral in de bijzondere gelaagdheid 
van de perspectieven op de Bissing-collectie. Door het bijeenbrengen van de afzonderlijke 
perspectieven op de collectie, die elkaar in het verleden deels uitsloten, ontstaat een dieper 
begrip – en dat kan worden uitgedragen– van niet alleen de verschillende perspectieven zelf. 
Het helpt ook de collectie te doorgronden en begrijpen als een complexe maar ook 
fascinerende erfenis voor het heden en de toekomst. De verbinding met de verzamelaar is 
cruciaal om dit ensemble van voorwerpen goed te kunnen beschrijven vanuit ethisch, 
museaal-wetenschappelijk, politiek en biografisch perspectief. We hebben de opmerkingen 
van de adviescommissie bij onze vorige aanvraag ter harte genomen. Met extra aandacht voor 
het post-koloniale perspectief, een extra museumpartner (uit Berlijn) en de verbinding met de 
reeds ontwikkelde Cross Culture Timeline, denken we een sterker en beter doordacht plan te 
kunnen presenteren.  
De levensloop van Von Bissing is op zijn zachtst gezegd problematisch. Vastgesteld moet 
worden dat F.W. von Bissing bekend stond als politiek reactionair en nazi-sympathisant. Hij 
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was vanaf 1925 lid van de NSDAP en een persoonlijke vriend van Rudolf Hess. Bissings 

exacte positie in de jaren 1924-1945 is nog niet volledig onderzocht. De samenwerking met 
het NIOD is in deze relevant en belangrijk omdat Von Bissings oorlogsverleden– zeker in 
Duitsland – nog steeds een gevoelig onderwerp is. Aan de ander kant zijn de Duitse musea 
bezig met een grote inhaalslag op het gebied van provenance onderzoek en past de Bissing 
Link perfect in hun onderzoeksagenda, zoals we gemerkt hebben in de contacten met onze 
collegae in München en Berlijn. Het is fascinerend dat de Bissing collectie, een van de, en 
naar alle waarschijnlijkheid zelfs dè, grootste particuliere verzameling was van Egyptische 
objecten ooit, maar dat de man achter deze collectie nu vrijwel vergeten is en zelfs 
doodgezwegen wordt. 
  
Overige lezingen/workshops 
16-28 maart 2018: Research scholar Getty Research Institute, zie ook blog: 
https://www.blogs-uva-erfgoed.nl/another-day-at-the-office-the-getty/  
6-8 juli 2018: Museumcamp, Nemo 

 
Lezingen 
12 mei 2018: Politieke invloed op tentoonstellingen. Symposium vanwege afscheid Roald 
Docter bij Babesch. Crises in de Méditerranée. De gevolgen voor het Nederlandse en 
Vlaamse archeologisch onderzoek. Allard Pierson Museum  
16 juni 2018: De uitdagingen van musea in de 21ste eeuw, lezing tijdens jaarvergadering 
Vereniging Rembrandt, Lutherse kerk Amsterdam 
 
Publicaties 2018 
Wim Hupperetz, ‘Samenwerken en vernieuwen’, Allard Pierson Mededelingen 117 (2018), 1  
 
Wim Hupperetz, ‘De Wereld in Kleur - Ten geleide’, De Boekenwereld 34- 2 (2018), 3-4.  
 
Seyyed Hashemi, Jaap Kamps, Wim Hupperetz, ‘Busy versus Empty Museums: Effects of 

Visitors' Crowd on Users' Behaviors in Smart Museums’, Proceedings of the 2016 ACM 
Conference on Human Information Interaction and Retrieval (CHIIR'16), 333-334. Zie ook: 
https://www.researchgate.net/publication/311490080_Effects_of_Position_and_Time_Bias_
on_Understanding_Onsite_Users%27_Behavior  
 
Maria Borboudaki, Wim Hupperetz, Faidra Kalafati, Lindsay Morehouse, Lynda Mulvin, 
Michael Schmauder, Marieke van den Doel, (eds.), Europa in Bewegung. Lebenswelten im 
frühen Mittelalter, Darmstadt 2018 
 
W. Hupperetz, L. Mulvin, M. Schmauder, ‘Europa in Bewegung. Lebenswelten im frühen 
Mittelalter in: Maria Borboudaki, Wim Hupperetz, Faidra Kalafati, Lindsay Morehouse, 
Lynda Mulvin, Michael Schmauder, Marieke van den Doel, (eds.), Europa in Bewegung. 
Lebenswelten im frühen Mittelalter (Darmstadt 2018), 8-15.  
 

W. Hupperetz, ‘Das Frühmittelalterliche Europa im Museum‘ in: Maria Borboudaki, Wim 
Hupperetz, Faidra Kalafati, Lindsay Morehouse, Lynda Mulvin, Michael Schmauder, 
Marieke van den Doel, (eds.), Europa in Bewegung. Lebenswelten im frühen Mittelalter, 
Darmstadt 2018), 193-197.  
Raad voor cultuur, In wankel evenwicht - sectoradvies musea (Den Haag 2018) 
https://www.cultuur.nl/upload/documents/adviezen/Sectoradvies-Musea.pdf 
Verder heb ik enkele blogs geschreven: http://www.blogs-uva-
erfgoed.nl/author/wimhupperetz/ 

https://www.researchgate.net/publication/311490080_Effects_of_Position_and_Time_Bias_on_Understanding_Onsite_Users%27_Behavior
https://www.researchgate.net/publication/311490080_Effects_of_Position_and_Time_Bias_on_Understanding_Onsite_Users%27_Behavior
https://www.researchgate.net/publication/311490080_Effects_of_Position_and_Time_Bias_on_Understanding_Onsite_Users%27_Behavior
https://www.researchgate.net/publication/311490080_Effects_of_Position_and_Time_Bias_on_Understanding_Onsite_Users%27_Behavior
https://www.cultuur.nl/upload/documents/adviezen/Sectoradvies-Musea.pdf
https://www.cultuur.nl/upload/documents/adviezen/Sectoradvies-Musea.pdf
http://www.blogs-uva-erfgoed.nl/author/wimhupperetz/
http://www.blogs-uva-erfgoed.nl/author/wimhupperetz/
http://www.blogs-uva-erfgoed.nl/author/wimhupperetz/
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