
Verslag 2020 OVF Collectiecommissie 

 
Jaarverslag 2020 
 

Algemene Ledenvergadering van de Oudheidkundige Vereniging Flehite,  

op woensdag 30 juni 2021 in de Elleboogkerk. 

 

Samenstelling Commissie en mutaties 

De Collectiecommissie OVF wordt in 2020 gevormd door de volgende 

personen: Albert Boersma, Ank Adriaans, Annemieke Hoogenboom, Han 

Huffels, Jojanneke Clarijs 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 Lydia Edelkoort. In deze vergadering zijn de twee nieuwe 

leden Ank Adriaans en Han Huffels door de voorzitter welkom geheten en is  na 

veertien jaar afscheid genomen van Jojanneke Clarijs. De voorzitter heeft haar 

namens de commissie bedankt voor haar trouwe en deskundige inzet en haar 

specialistische kennis op het gebied van de monumenten. 

  

De commissie heeft in 2020 slechts eenmaal vergaderd op 17 februari. Er is een 

verslag gemaakt. 

 

Vervreemding 

Er is een inventarisatie gedaan van de collectie haardstenen (Luik-Antwerpen-

Utrecht, 1550-1625). Het is onduidelijk hoe deze collectie is ontstaan. 

Aangenomen wordt dat de meeste stenen in Amersfoortse huizen hebben 

gezeten. Er zijn drie groepen gevormd. Groep 1, van elk van de vele varianten 

zijn de beste exemplaren gehouden (36 haardstenen en drie sluitstenen). 

Groep 2, een volledige set van identieke stenen (26) en een sluitsteen (1). Deze 

groep is aangeboden aan het Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg 

Amersfoort met als doel herplaatsing in een monument. Groep 3 bestaat uit 95 

stenen die onder de kwaliteitsmaat vallen. Deze worden geveild.   

 

Aankopen 2020 (betaald door Stichting Fonds Bos) 

In 2020 zijn geen aankopen gedaan.  

 

Schenkingen 2020 

Er zijn schenkingen van unica keramiek van Nederlandse kunstenaars 

ontvangen, wiens werk destijds ook werd aangeboden bij galerie Kapelhuis. Het 



gaat over Jan de Rooden (3x), Johnny Rolf (3x), Adri Baarspul (3x), Lies Cosijn 

(1x) en Marianna Franken (1x). 

 

Bruiklenen 

Er zijn geen bruiklenen geweest 

 

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. Neemt u 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,    

 

Terugblik 

Door de Covid-19 pandemie hebben wij een non-actief jaar 2020 beleefd. In de 

tweede helft van 2021 hopen wij weer volop actief te kunnen zijn.  

 

Ger J.M. de Ree, voorzitter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


