Collectiecommissie OVF
Algemene Ledenvergadering van de Oudheidkundige Vereniging Flehite,
op dinsdag 20 maart 2018

Jaarverslag 2017 van de Collectiecommissie
-

In 2017 hebben wij Annemieke Hoogenboom verwelkomd in de Collectiecommissie. De
Collectiecommissie OVF bestaat in 2017 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.

-

De commissie heeft in 2017 tweemaal vergaderd (6 februari en 18 september). Van deze
vergaderingen zijn verslagen gemaakt.

Aankopen 2017 (betaald door Stichting Fonds Bos), restauraties en schenkingen
In 2017 zijn de volgende aankopen gedaan:
-

Met name de bijdrage aan een gezamenlijke aankoop door vele partijen van ‘Gezicht op
Amersfoort vanaf de Eem’ door Caspar van Wittel was een succesvolle en belangrijke actie
geleid door Paul Baltus voor de Collectie Amersfoort.

-

Zeldzame topografische tekening De Slijkpoort, anonieme kunstenaar, 17e eeuw. De
Amersfoortse Slijkpoort was gesitueerd aan het uiteinde van de Arnhemse straat.

-

Wandtapijt ‘De Graalridders’ uit 1949 naar ontwerp van Cuno van den Steene (Baarn) en
uitgevoerd door een Parijse wever op de Haute Lisse (verticaal weefgetouw) bij de
handweverij (Baarn/Soest) van Edmond de Cneudt (1905-1987). Het tapijt is gerestaureerd bij
het Noordelijk Atelier Textielrestauratie te Rasquert en kan weer een generatie zorgeloos
hangen in het museum.

Bruiklenen en vervreemding
-

Er waren de volgende uitleningen: Withoos, Vanitas (verworven met bijdrage OVF) naar
Schwerin en Enschede; Veenendaell, portret naar Deventer; stokje Oldenbarnevelt naar
Delft; twee 19e-eeuwse schilderijen Koppelpoort naar Kampen. Er waren geen
noemenswaardige vervreemdingen.

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

Namens de Collectie Commissie, Ger J.M. de Ree, voorzitter

