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Jaarverslag 2018 van de Collectiecommissie 
 

- De Collectiecommissie OVF bestaat in 2018 uit de volgende personen: Albert Boersma, 

Jojanneke Clarijs, Annemieke Hoogenboom, Tom Slijkerman en Ger J.M. de Ree (voorzitter). 

Toehoorder namens het bestuur bij de vergaderingen van de CC is Jelle Hekman. Er wordt in 

principe altijd vergaderd met de twee conservatoren van Museum Flehite, Onno Maurer en 

Gerard Raven. Marjan de Man is toegetreden tot de commissie. 

- De commissie heeft in 2018 tweemaal vergaderd (12 februari en 1 oktober). Van deze 

vergaderingen zijn verslagen gemaakt. 

- Tijdens de Jaarvergadering 2018 is het verworven wandtapijt De Graalridders door van De 

Cneudt (wever) en Van den Steene (ontwerp) onthuld en besproken.  

Aankopen 2018, restauraties en schenkingen 

In 2018 zijn de volgende aankopen gedaan:  

1. De Porceleyne Fles – keramisch beeldje van Johan van Oldenbarnevelt.                                                     

2. Bertus Hylkema (Amersfoortse beeldsnijder), een ivoren sieradenset.   

3. Schenking van een zestal stukken hedendaagse keramiek van Johnny Rolf en Jan de Rooden, 

destijds getoond bij Galerie Kapelhuis. 

Restauraties 

De Stichting Bonhomme Tielens heeft het ontbrekende bedrag voor restauratie van vier Joodse 

zilveren siertorens en een torakroon toegekend; de stukken zijn inmiddels gerestaureerd. 

Bruiklenen  

- Er waren de volgende uitleningen: Withoos, Vanitas (verworven met bijdrage OVF) naar 

Westfries Museum te Hoorn. Enkele stukken, waaronder het voorhang van de synagoge aan 

het Joods Historisch Museum te Amsterdam. De elf werken bij het failliete Museum Oud-

Amelisweerd zijn veilig terug (hierbij van OVF: aquarel Alida Withoos en Vanitas Matthias 

Withoos). Parcum (nieuw museum religieuze kunst Leuven) leent drie beeldenstormbeeldjes 

(twee van OVF). 

 

 



Vervreemding 

- collectie ansichten                                                                                                                                    

Er is circa € 1000,- binnengehaald.  

- Dubbele prenten stad Utrecht                                                                                                            

Het Utrechts Archief heeft rond 2007 de dubbele prenten die men in langdurig bruikleen had 

geretourneerd. De streekarchieven hebben daarna in 2013-2014 de prenten van hun 

werkgebied uitgezocht. De overige prenten van de stad Utrecht bleven verder zo verstoffen. 

Daarom organiseert de Vereniging Oud-Utrecht op 10 en 11 mei 2019 een prentenveiling. 

Een catalogus met afbeeldingen is beschikbaar. De verwachte opbrengst is minstens €5000.  

- Haardstenen                                                                                                                                              

Er is besloten om in 2019 153 van de 196 haardstenen te verkopen. Haardstenen met een 

duidelijke link met de stad en bijzondere exemplaren blijven in de collectie. 

Museumwebsite 

- De collecties van de OVF en het Museum Flehite (circa 27.000 voorwerpen) zijn via Internet 

op te zoeken met de volgende URL: www.museumflehite.nl/collectie   of: 

www.utrechtaltijd.nl 

 

Oproep 

De collectiecommissie beveelt het doen van een legaat of gift in pecunia of natura ten behoeve van 

de collectievorming van harte aan. De OVF is ANBI geregistreerd, dus is bij schenking 125% van de 

getaxeerde waarde aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Neem voor schenking intenties direct 

contact op met het bestuur. 

Namens de Collectiecommissie,  Ger J.M. de Ree, voorzitter 
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