Collectiecommissie OVF
Algemene Ledenvergadering van de Oudheidkundige Vereniging Flehite,
op dinsdag 17 maart 2020

Jaarverslag 2019 van de Collectiecommissie
-

De Collectiecommissie OVF bestaat in 2019 uit de volgende personen: Albert Boersma,
Jojanneke Clarijs, Annemieke Hoogenboom, Marjan de Man, 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 (alleen in 2019) en Tom Slijkerman
(sinds 2006) hebben afscheid genomen van de commissie. Tevens is Gerard Raven (sinds
2006 in de commissie) gepensioneerd, waarmee ook aan zijn werkzaamheden voor de
Commissie als vertegenwoordiger museum en als notulist een einde is gekomen. Hij wordt
opgevolgd door Lydia Edelkoort.

-

De commissie heeft in 2019 tweemaal vergaderd (18 februari en 7 oktober). Er is een verslag
gemaakt.

Aankopen 2019 (betaald door Stichting Fonds Bos), restauraties en schenkingen
Aankopen
- sieraden set van gesneden ivoor en goud (gemaakt door de Amersfoortse kunstenaar en
docent Bertus Hylkema)
- trompe l’oeil prent (boekrol gedragen door twee putti) Schrider, E. ‘Schryf Meester in
Amersfoort’, 1706.
- Willem Stuurman (ontwerp), glazen spijkerbeeldje, uitvoering Glasfabriek Leerdam, 1941.

- Sottobosco met landschap en jachtstilleven (Mathias Withoos. De aankoop van ‘Sottobosco
met landschap en jachtstilleven’ is mogelijk gemaakt door de Vrienden van het Westfries
Museum, de Stichting Fonds Bos, Museum Flehite en enkele Amersfoortse particulieren.
Schenkingen
- Tom Slijkerman schenkt bij zijn afscheid uit de commissie 16 schilderijen, wapenborden,
tekeningen en prenten. Eigenaar Albert Boersma schenkt Tom Slijkerman bij zijn afscheid een
tekening van de Hof, waarvan de OVF al de andere helft heeft. Tom schenkt deze tekening
door aan de OVF. Zo schenkt Albert ook symbolisch de door de OVF aangekocht trompe l’oeil

prent van Schrider aan Gerard Raven t.g.v. zijn afscheid. Raven schenkt deze vervolgens aan
de OVF.
Vervreemding
-

Dubbele Utrechtse prenten. Op 11 mei 2019 is in het Bartholomeusgasthuis in Utrecht een
veiling van het restant dubbele Utrechtse prenten voor de Vereniging Oud-Utrecht
gehouden. De opbrengst was het mooie bedrag van € 18.665,-. De vier museummensen die
veilingmeester of registrator waren: Gerard Raven, Albert Boersma, Joanne Fokkema, Agnes
Witte. Het laatste restant is ten slotte geveild bij Peerdeman in Utrecht en heeft nog netto €
1065,60 opgebracht.

-

Haardstenen
De circa 200 haard- en kroon- of sluitstenen zijn verder uitgezocht. Haardstenen met een
duidelijke link met de stad en bijzondere exemplaren blijven in de collectie. Voor de overige
stenen wordt in 2020 in overleg met monumentenzorg gekeken of deze toepasbaar zijn
gebouwen in de stad uit de periode 1550-1650. Mocht dat geen resultaat opleveren, dan
worden deze verkocht.

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 via
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. Neem voor schenking intenties
direct contact op met het bestuur.
De collectiecommissie is met name op zoek naar Amersfoort gerelateerde bijzondere objecten uit de
periode 1900-2000.
Namens de Collectie Commissie,
Ger J.M. de Ree, voorzitter

