
 
 

JAAROVERZICHT 2021 OVF COLLECTIECOMMISSIE 
 
 
In verband met de heersende pandemie Corona heeft de Collectiecommissie in 2021 niet vergaderd 
en zijn er maar beperkt besluiten genomen. 
Wij verwachten in het voorjaar van 2022 de draad weer te kunnen oppakken en werken aan een 
vernieuwd collectieplan. 
 
Aankopen 
Verwerving van twee glas-in-lood ramen uit het bedrijfspand van de Automobielfabriek Gebr. 
Molenaar, autoassemblagebedrijf te Amersfoort voor Morris en MG.. 
De ramen zijn gevat in een koperen buitenrand en ze zijn niet gesigneerd. De aankoopprijs is 
€ 1900,00 voor de unieke twee ramen. 
In de periode tussen 1949 en 1966 werden er 15.000 Morris Minor en 2500 Morris Oxford 
geassembleerd. Daarnaast nog een aantal MG’s van het type A en Magnette en Austin A40 Farina. 
Vanaf 1959 werden er ook 4358 Mini’s in Austin 7 en Morris Mini Minor uitvoering geassembleerd. 
In 1961 werd opdracht gegeven voor de bouw van een gespecialiseerde fabriek voor de assemblage 
van Morris trucks en bestelwagens. Het leveringsprogramma omvatte naast de 750-1000 kg 
bestelwagens ook zwaardere vrachtwagens voor een nuttig laadvermogen van 1,5 tot 8 ton. 
In 1966 werd gestopt met assemblage van personenauto's omdat de aanstaande toetreding van 
Engeland tot de EEG het niet langer rendabel maakte. De laatste in Nederland gebouwde Morris 
bedrijfswagen rolde in 1968 van de band. 
De glas in lood ramen zullen waarschijnlijk aangeboden zijn aan de directie door het personeel i.v.m. 
een jubileum. Nader onderzoek moet iets vertellen over de datering en over het glas in lood atelier dat 
ze vervaardigd heeft. 
 
Vervreemden 
Bij Peerdeman Auctions in Utrecht zijn 10 lots haardstenen in C + D kwaliteit verkocht. Na aftrek van 
het lage tarief courtage is € 633,25 aan de penningmeester van de OVF overgemaakt. 
 
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 schenkingintenties 
a.u.b. direct contact op met het bestuur. De Collectiecommissie is met name op zoek naar aan 
Amersfoort gerelateerde bijzondere objecten uit de periode 1900-2000.  
 
Namens de OVF Collectiecommissie, Ger J. M. de Ree, voorzitter 


