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Voorwoord  
 

Het jaar 2021 was voor ons allemaal een jaar met twee gezichten: nog heel wat gedoe met Covid-19 
en toch ook de blik vooruit na de pandemie. Hoe hierin een goede balans te vinden, blijkt ook voor 
de KNOB een uitdaging. Al met al trots op vijf digitale Collegetours, de KNOB Stimuleringsprijs, vier 
prachtige Bulletins en onze nieuwe loot aan de stam: OverHolland. Met de financiële stimulans van 
de Universiteit van Amsterdam Open Acces Diamond Fonds gaan we verder op de weg van digitale 
ontsluiting. Maar ook het echt ontmoeten en bediscussiëren van belangrijke erfgoedvraagstukken 
blijft hoog op de agenda. Bij het verschijnen van dit jaarverslag media 2022 is in ieder geval weer een 
zeer succesvolle fysieke studiedag toegevoegd aan ons collectieve geheugen. 
Dit jaarverslag laat zien dat ook onze eerbiedwaardige op hoge leeftijd zijnde KNOB klaar is voor de 
tegenwoordige hybride tijd. 
  
   
Korrie Louwes 
Voorzitter  
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Bulletin KNOB 

Redactie 

Kees Somer was als hoofdredacteur voor de gehele jaargang 2021 verantwoordelijk. Het 
eindredacteurschap kreeg vorm door de inzet van drs. Els Brinkman. De redactie werd ondersteund 
door drs. Judith Fraune. 
De redactie bestond aan het begin van het verslagjaar uit: Jaap Evert Abrahamse,  
Christian Bertram, Noor Mens, Steffen Nijhuis, Eva Röell, Merlijn Hurx, Lara Schrijver en Kees Somer.  
De redactieleden zetten zich belangeloos in voor het hoge wetenschappelijke niveau van het Bulletin 
KNOB. Het bestuur van de KNOB is hen daar bijzonder erkentelijk voor. Eenmaal per jaar is er een 
gezamenlijke vergadering van redactie en bestuur. Deze vergadering werd op 10 september 2021 in 
Delft gehouden. 
 

Jaargang 120 

De redactie van het Bulletin slaagde er, zoals altijd, in om de 120ste jaargang van het Bulletin KNOB 
te realiseren door vier interessante nummers uit te brengen, met gevarieerde artikelen. 
Het vierde nummer was een themanummer met het onderwerp Buitenplaatslandschappen. Mede 
dankzij financiële bijdragen van de TU Delft en het Hendrik Mullerfonds kon dit omvangrijke nummer 
worden uitgebracht. 
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Overzicht jaargang 120 

 

Bulletin KNOB 120 (2021) 1 
 

Artikelen 

Pieter van der Weele en Reinout Rutte  
Waarom die vorm en oriëntatie van Borssele? Herkomst en betekenis van een 
Zeeuwse dorpsplattegrond uit de vroege zeventiende eeuw  

Erik Lips  
‘Hier woont men in de wereld’. Luxe hoogbouw in Nederland tijdens de wederopbouw 

Boekbesprekingen 

Carly Misset (red.), De Grote Kerk van Alkmaar. 500 jaar bouwen en behouden (bespreking Pepijn van 
Doesburg)  
 
Coert Peter Krabbe, Huizen van fortuin. Wooncultuur aan de Amsterdamse grachten 1860-
1920 (bespreking Esther de Haan)  
 
Paul Meurs en Isabel van Lent, Schiphol. Grensverleggend luchthavenontwerp 1967-1975 (bespreking 
Iris Burgers)  
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Ronald van Genabeek, Eddie Nijhof en Frederike Schipper (red.), Stad op de schop. 40 jaar 
archeologisch onderzoek in ’s-Hertogenbosch en Ranjith Jayasena, Graaf- en modderwerk. 
Een archeologische stadsgeschiedenis van Amsterdam (bespreking Marcel IJsselstijn)  
 
Ben Maandag, Stadsvernieuwing in Rotterdam. Vijftig jaar bouwen in de buurt (bespreking Aimée 
Albers) 

 

 

Bulletin KNOB 120 (2021) 2 

 
Artikelen 

Aimée Albers  
Ontwerpen met ‘direkte demokratie’. Buurtbewoners, architecten en de vormgeving van de 
stadsvernieuwing in Amsterdam, 1970-1990  
 
Thomas H. von der Dunk  
Herstel van torens in de twintigste eeuw  
 
Hanneke Ronnes, Wouter van Elburg en Merel Haverman De architectuur en beleving van de 
hermitage (1770-1860). De hut, de heremiet(pop) en de hang naar eenzaamheid in de Nederlandse 
landschapstuin 
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Boekbesprekingen 

Marieke Kuipers (red.), Interieurs van herrijzend Nederland. Binnenruimten van een 
opkomende welvaartsstaat, 1940-1965 (bespreking Barbara Laan) 

Ab Flipse en Abel Streefland (red.), De universitaire campus. Ruimtelijke transformaties van de 
Nederlandse Universiteiten sedert 1945 (bespreking Bernard Colenbrander) 

 

 

Bulletin KNOB 120 (2021) 3 

 
Artikelen 

Michel van Dam  
‘Noordwijk aan Zee bestaat niet meer’. Het veranderende dorpsgezicht en lokale 
ontwerpende aannemers in de periode 1887-1920  
 
Erica Smeets-Klokgieters  De eerste architectenechtparen van Nederland: vrouwen op eigen 
kracht? Hilde van de Pol De stadsmuren van Amersfoort. Ontwikkeling en herontwikkeling door de 
tijd 
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Boekbesprekingen 

Hettie Peterse, Elsbeth Rooker, Rob Camps en Karel Emmens (red.), De Stevenskerk. 750 jaar spiegel 
van Nijmegen (boekbespreking Jeroen Westerman) 

Jelle De Rock, The Image of the City in Early Netherlandish Painting (1400-1550) (boekbespreking 
Boudewijn Bakker) 

 

 

Bulletin KNOB 120 (2021) 4 

 
Artikelen 

Steffen Nijhuis, Christian Bertram en Kees Somer  
Voorwoord bij het themanummer 'Buitenplaatslandschappen'  
 
Hans Renes  
Buitenplaatsenlandschappen in Nederland. ‘Gansche streken des lands waren bedekt met 
uitenhuizen’  
 
Hanneke Ronnes  
Nederlands onderzoek naar de buitenplaats en het landschap. Stand van wetenschap en vooruitblik  
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Elyze Storms-Smeets  
De sociale geografie van het buitenplaatslandschap Gelders Arcadië  
 
Paul Thissen  
Buitenplaatslandschappen in Gelderland. Interventies van overheden in verleden en heden  
 
Steffen Nijhuis  
Toekomstbestendige buitenplaatslandschappen. Een regionale ontwerpbenadering voor historische 
buitenverblijven in landschappelijke context 

Boekbespreking 

Rita Radetzky, Tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) en de 
landschapsstijl (boekbespreking Christian Bertram) 
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Bijeenkomsten  
In het najaar van 2021 organiseerde de KNOB twee bijeenkomsten op locatie, met inachtneming van 

de COVID-19 maatregelen. 

 

Boekpresentatie OverHolland 21 

 
Locatie: Sociëteit Concordia, Gouda 

Datum: 17 september 2021 

Sprekers: Reinout Rutte (TU Delft, redactie OverHolland), Jaap Evert Abrahamse (Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed), Iskandar Pané (TU Delft, redactie OverHolland), Hans Verwey (architect, 

Goudadeskundige en sluiswachter) 

De 21ste editie van OverHolland, met waterbeheer en cultureel erfgoed als onderwerp, is de eerste 
editie van de wetenschappelijke boekenreeks OverHolland die door de KNOB werd uitgebracht.  
In deze editie staat het watersysteem van de Randstad centraal. Dat systeem wordt beschouwd als 
de motor achter de opkomst van Holland. Vanaf de late middeleeuwen maakte Holland een 
spectaculaire economische groei door. Het ontwikkelde zich tot het meest verstedelijkte gebied van 
Noordwest-Europa. 
Het watersysteem is bepalend voor de vorm die de Hollandse steden hebben aangenomen. 
Watererfgoed bestaat niet alleen uit objecten, zoals sluizen, bruggen, polders, molens en gemalen. Al 
deze objecten en gebieden samen vormen een complex systeem, dat op verschillende schaalniveaus 
in elkaar grijpt, zowel ruimtelijk, waterbouwkundig als bestuurlijk. 
In OverHolland wordt dat systeem, ontwikkeld in wisselwerking tussen natuurlijke processen en 
menselijk ingrijpen, tussen landschap en techniek, vanuit verschillende invalshoeken benaderd. De 
kern van dit nummer is een reeks gedetailleerde cartografische reconstructies door de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed en de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, die de ontwikkeling van 
watersysteem en stadsvorm door de tijd weergeeft. Deze kennis kan worden ingezet om het 
watersysteem ook in de toekomst te laten functioneren. 

Op 17 september 2021 organiseerden de KNOB en de redactie van OverHolland in de Sociëteit 
Concordia in Gouda de boekpresentatie met lezingen, discussie en een excursie. 
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Uitreiking Six penning 2021  

 
Locatie: Universiteit Antwerpen 
Datum: 15 oktober 2021 
Winnaars: Aimée Albers (Vrije Universiteit Amsterdam) en Tom Packet (VU Brussel) 
 
Het is een traditie dat de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond beginnende onderzoekers 
een podium geeft voor de presentatie en publicatie van hun onderzoek. Dat gebeurt bijvoorbeeld via 
het Bulletin KNOB en tijdens speciale studiemiddagen voor studenten. In 2008 stelde de KNOB op 
initiatief van scheidend voorzitter Diederik Six een stimuleringsprijs in voor nieuw academisch talent. 
De prijs wordt tweejaarlijks toegekend aan een opmerkelijke wetenschappelijke scriptie, artikel of 
project in een van de wetenschapsgebieden die de bond behartigt. De stimuleringsprijs werd in 2021 
voor de zesde keer uitgereikt.  
De jury was onder de indruk van de enorme diversiteit van onderwerpen en de omvang van de 
zeventien inzendingen, waarvan zeven inzendingen vanuit Vlaanderen en tien inzendingen vanuit 
Nederland ontving. De kwaliteit van de onderzoeken varieerde van hoog tot zeer hoog.  
De jury heeft op basis van de scripties vijf talenten genomineerd voor de prijs:  

 Aimée Albers, Vrije Universiteit Amsterdam, De creatieve correctie. Buurtbewoners, 
architecten en de realisatie van de stadsvernieuwing in Amsterdam 1970 – 1990 

 Dorine Van Doren, Universiteit Antwerpen, Zeemanshuizen Antwerpen. Havenstad 
Antwerpen en haar (voormalige) zeemanshuizen 

 Jakob Frateur, Universiteit Antwerpen, De Antwerpse omwalling als groene long. Omgang 
met het stadsgroen op de Antwerpse omwalling (1713-1791) 

 Margot Missoorten, VU Brussel, Cubex. The first equipped Belgian kitchen in the interwar 
period: Cubex, by Louis Herman De Koninck 

 Tom Packet, VU Brussel, Horta in Amerika. Het verblijf van Victor Horta in de Verenigde 
Staten van 1915 tot 1919 

Gezien de hoge kwaliteit van de genomineerden ging de Stimuleringsprijs in 2021 niet naar één maar 
naar twee onderzoekers, te weten Aimée Albers en Tom Packet, een primeur in de historie van de 
KNOB Stimuleringsprijs. De twee winnaars toonden in hun onderzoek eigen denkkracht en een 
voorbeeldig gebruik van de theorie. De Corona-pandemie lijkt deze studenten niet in hun 
archiefonderzoek te hebben belemmerd. Voor andere studenten zijn hun scripties voorbeeld stellend 
in opbouw en formulering. De jury is ervan overtuigd dat deze twee winnaars een fraaie academische 
toekomst wacht.   
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KNOB Collegetour 
De COVID-19 pandemie leidde ook tot herbezinning op wat nabij is, wat daarvan moet worden 
gekoesterd en bediscussieerd. Met de digitale collegereeks KNOB Collegetour draagt de KNOB 
hieraan bij. 
De KNOB Collegetour laat deskundigen aan het woord en biedt een platform om 
onderzoeksresultaten, ambities en ideeën te delen. Een vooral leuke manier om mensen uit het 
werkveld beter te leren kennen en informatie te krijgen omtrent onderzoeksmethodiek, promoties 
en verwachtingen. 
De KNOB is voornemens de KNOB Collegetour te blijven programmeren, naast de organisatie van 
fysieke studiedagen en excursies. 

Nieuwjaarsbijeenkomst KNOB en Stichting Hoogbouw 
Datum: 25 januari 2021 
Sprekers: Kamiel Klaasse van NL Architects en Ronald Schleurholts van Cepezed 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Samen met de Stichting Hoogbouw organiseerde de KNOB op 25 januari 2021 een digitale 
nieuwjaarsbijeenkomst. De bijeenkomst stond in het teken van bijzondere hoogbouwprojecten en 
aansluitend werd de Dutch Highrise Innovation Award uitgereikt.  
De KNOB zag een uitgelezen kans om het onderwerp hoogbouw vanuit erfgoedperspectief nader te 
beschouwen. Ook hoogbouw wordt namelijk erfgoed. Er werd stilgestaan bij de vraag in hoeverre 
hoogbouw in een historische context past, hoe er naar hoogbouw wordt gekeken vanuit een 
erfgoedperspectief en welke rol erfgoed speelt met betrekking tot transformatie en hergebruik.  

Kamiel Klaasse van NL Architects verzorgde een presentatie over ‘Forum Groningen’. Dit gebouw is in 
oktober door de BNA uitgeroepen tot het beste gebouw van 2020. Ronald Schleurholts van Cepezed 
sprak over de transformatie van het Shell-kantoor naar Park Hoog Oostduin in Den Haag. Dit project 
heeft in november 2021 de Gulden Fenix gewonnen.  
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In hoeverre wijken de gebouwen af van het oorspronkelijke plan, en in hoeverre zijn zij onderdeel 
geworden van de gebouwde omgeving? Dit zijn enkele vragen die tot een interessant gesprek 
leidden. Patrick van der Klooster, vice-voorzitter van de KNOB en projectleider team 
Stadsontwikkelaars bij Bouwfonds Property Development, ging in gesprek met Kamiel en Ronald. 

 

KNOB Collegetour ‘De ommuurde stad’  

Datum: 19 maart 2021 
Spreker: René de Kam, historicus en conservator Stadsgeschiedenis van het Centraal Museum 
Utrecht 

 

Vanaf september tot december 2020 was in het Centraal Museum in Utrecht de tentoonstelling ‘De 
ommuurde stad’ te zien. Wegens de pandemie werd deze gesloten, maar al snel volgde een virtuele 
online rondleiding door de curator zelf. Op die manier werd het publiek alsnog meegenomen in het 
historische verhaal van Utrecht waarbij voornamelijk de stadsmuren de hoofdrol kregen. 
Beschermden deze muren de mensen voor onheil van buitenaf? Of was het juist bescherming tegen 
de mens waar de muren zich voor leenden? 
In deze lezing nam René de Kam ons mee door de tentoonstelling, diens totstandkoming en de 
historische stukken. De werken vormen belangrijk en interessant erfgoed. Hoe is onderzoek gedaan 
naar deze stukken en hoe is het historische verhaal aan het publiek gepresenteerd?  
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Groen erfgoed: Kooibos Landgoed Middachten & Cantonspark Baarn 

Datum: 20 mei 2021 

Spreker: Peter Verhoeff, landschapsarchitect bij Stichting in Arcadië 

 

 

Erfgoed vanuit de groene praktijk: Hoe doe je gedegen onderzoek naar groen erfgoed en welke 
vraagstukken spelen daarin een rol? 

Peter Verhoeff nam ons mee in het onderzoek en ontwerp van twee uiteenlopende projecten van 
Stichting in Arcadië. Allereerst werd het Kooibos van landgoed Middachten besproken. Hiervoor 
verrichtte Stichting in Arcadië historisch onderzoek. Het bos is wat betreft morfologie een zeer 
interessant gebied wegens zijn ligging op de steilrand waar de hogere zandgronden van de 
Veluwezoom overgaan in de laaggelegen broekgronden van het rivierdal van de IJssel. 
Het tweede project was het Cantonspark in Baarn, een openbaar park met botanisch verleden. 
Stichting In Arcadië is in 2018 benaderd door de gemeente Baarn om, als voorbereiding op een 
restauratie en kwaliteitsverbetering van het Cantonspark, een historisch onderzoek met 
waardestelling op te stellen. De reden hiervan was onder andere omdat het park, ondanks de inzet 
van de gemeente en de Stichting Vrienden van het Cantonspark en hun vrijwilligers, in een sleetse en 
verschraalde toestand is geraakt. Het was de wens van de gemeente om, in samenwerking met de 
Stichting en de nieuwe uitbater van de Wintertuin, het Cantonspark te herstellen en weer de allure 
te geven die het ooit had. 
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Tijdreis naar de Hollandse stad. Over de kansen van 5D-reconstructie 
Datum: 25 juni 2021 
Spreker: Theo Pronk, stadshistoricus, universitair docent Rotterdam en Leiden en algemeen 
directeur van Stichting Verborgen Stad 
 

 

“Met het ene been in de wetenschap en het andere in de cultuursector, wil ik het verleden niet 
alleen onderzoeken maar ook toegankelijk maken voor iedereen die meer wil weten. Iedere stad is 
gebouwd op dikke lagen geschiedenis. Hoe die te ontsluiten? Verhalen vertellen, eigenlijk: als 
universitair of bouwer van historische digitale reconstructies. Noem het tijdmachines.” 
Theo Pronk nam ons, op zeer toepasselijke digitale wijze, mee met projecten waarbij de fysieke stad 
en een digitale wereld aan elkaar zijn gekoppeld. Een virtuele tijdmachine waarbij bijvoorbeeld 
Leiden en Delfshaven te zien zijn in hun zeventiende Eeuwse staat. Stichting Verborgen Stad bouwde 
een app om historisch erfgoed van zeer dichtbij te kunnen zien en ervaren. Hoe gaan erfgoed en 
moderne technologie samen en welke kansen liggen er? 
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Amerika 
Datum: 17 december 2021 
Sprekers: Tom Packet, FWO-onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel en Joke Reichardt, 
architectuurhistoricus 

 

In tegenstelling tot eerdere Collegetours waar binnenlandse projecten en thema’s onze aandacht 
kregen, verruimden wij in deze editie ons blikveld naar de Verenigde Staten. Beter gezegd de relatie 
tussen Amerika en de Lage Landen.  
Onderzoekers Tom Packet en Joke Reichardt presenteerden bevindingen uit hun eerdere 
(scriptie)onderzoeken over deze transatlantische relatie. Beiden doken in op onderbelichtte periodes 
toen de invloedrijke architecten Victor Horta (1861-1947) en Willem Marinus Dudok (1884-1974) in 
de Verenigde Staten verbleven. Op basis van nauwgezet bronnenonderzoek hebben beide auteurs 
nieuwe en belangrijke hoofdstukken toegevoegd aan wat er al over deze architecten is geschreven.  
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Bestuur, bureau en leden 
 
Bestuur  
Het bestuur van de Bond bestond aan het begin van het verslagjaar uit drs. Korrie Louwes 
(voorzitter), drs. Patrick van der Klooster (vicevoorzitter), dr. ir. Frank van der Hoeven 
(penningmeester), Sterre Brummel MA, prof. dr. Bernard Colenbrander, Maaike Waaldijk en Agnes 
Kooijman (student-bestuursleden).  
Gedurende het jaar nam Sterre afscheid van het bestuur. In 2013 kwam zij als studentbestuurslid bij 
de KNOB. Na haar afstuderen besteedde zij als bestuurslid aandacht aan groen erfgoed, de 
Omgevingswet, cultuurhistorie en betrok zij studenten en young professionals bij de Bond. Het 
bestuur dankt Sterre voor haar inzet, betrokkenheid en goed gezelschap in het bestuur. 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 juni 2021 is Mauro Smit MA tot secretaris van de KNOB 
benoemd. Mauro studeerde archeologie aan de Universiteit Leiden en voltooide daarna ook de 
master Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds 2010 is hij op vele fronten actief 
als allround erfgoedprofessional met een grote passie voor de grote diversiteit die de erfgoedsector 
te bieden heeft.  
 
Bureau 
De KNOB geniet academische gastvrijheid bij het onderzoeksinstituut Heritage & Architecture van de 
Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Voor de ondersteuning van het bestuur en de redactie maakt 
de KNOB gebruik van een bureaumedewerker in dienst van Heritage & Architecture. De KNOB betaalt 
hiervoor. Dit geeft de nodige flexibiliteit en vergemakkelijkt de personeelsadministratie. Het bureau 
werd in 2021 bezet door drs. Judith Fraune.  
 
Ledenaantal 
In 2021 zeiden 21 leden hun lidmaatschap op, ultimo 2021 telde de KNOB 523 leden. Medio 2022 
was het ledental weer op het niveau van 2020. 
Het bestuur geeft uitvoering aan de missie om de gewaardeerde activiteiten nog beter onder de 
aandacht te brengen en de meerwaarde/voordelen van een lidmaatschap helder onder de aandacht 
te brengen. 
 
Bestuursactiviteiten 
Om de blik op de koers en activiteiten van de Bond voor de komende jaren aan te scherpen werkte 
het bestuur in 2021 het beleidsplan en de toekomstvisie van de KNOB uit.  
De penningmeester en de bureaumedewerker hebben de financiële en de ledenadministratie 
geautomatiseerd waardoor in de toekomst meer tijd aan de benadering van fondsen en werven van 
leden door de organisatie van studiedagen en excursies kan worden besteed. 
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Jaarrekening 2021 

Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 

1. Winst & Verliesrekening 

  Verlies  Winst 
KNOB Stimuleringsprijs € 3.243 € 0 
Studiedagen € 0 € 0 
Bulletin KNOB € 22.140 € 818 
Bestuur € 904 € 0 
Bureau € 40.050 € 0 
Contributies € 118 € 44.715 
Bijdrages € 0 € 5.840 

Saldo verlies € 0 € - 15.082 
 € 66.455 € 66.455 

2. Balans 

  Activa  Passiva 
ING Zakelijke Rekening € 32.552 € 0 
ING Vermogen Spaarrekening € 5.583 € 0 
Debiteuren € 4.500 € 0 
Vorderingen - 2020 € 3.321 € 0 
Schulden (kortlopend) € 899 € 0 
Crediteuren € 0 € 37.868 
Voorziening - OverHolland 21 € 0 € 2.236 

Saldo € 0 € 6.752 
 € 46.856 € 46.856 

     

3. Saldo verenigingsvermogen 
 

 

 

 

 
Verenigingsvermogen 31-12-21   € 6.752 
Verenigingsvermogen 01-01-21   € 21.834 
Saldo   € - 15.082 
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4. Verenigingsvermogen  
 
 
Voor het bepalen van de vermogenspositie van de vereniging dient bij dit liquide saldo opgeteld te 
worden het bedrag aan nog te ontvangen bedragen van debiteuren (voornamelijk nog te innen 
contributie). Vervolgens dient het bedrag verminderd te worden met de nog te betalen facturen en 
de reeds ontvangen contributie en bijdrage studiedagen voor het verenigingsjaar 2021. 
 
 
Specificatie Liquide Middelen 2020 2021 
 
NL70 INGB 0000 1403 80 KNOB/ING Zakelijke Rekening € 57.895 € 32.552 
NL70 INGB 0000 1403 80 KNOB/ING Zakelijke Oranje Spaarrekening € 583 € 5.583 
Kas € 40 € 0 

 ------------ ------------ 
Totaal € 58.518 € 38.135 
 
 
Overlopende activa en passiva 2021 
 
Debiteuren € 4.500 
Vorderingen - 2020 € 3.321 
Schulden (kortlopend) € 899 
Crediteuren € -37.868 
Voorziening - OverHolland € -2.236 
 -------------- 
Totaal  € -31.384 
 
 
 -------------- 
Verenigingsvermogen per 31-12-2021 € 6.752 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling  
 
 
Algemeen 
Tenzij anders weergegeven worden bedragen in de jaarrekening vermeld in gehele getallen. 
 
Activiteiten 
De KNOB stimuleert de wetenschappelijke bestudering van het culturele erfgoed en wil de 
belangstelling en de zorg voor het erfgoed vergroten door het vergaren en verspreiden van kennis. 
Om die doelstelling te realiseren geeft de KNOB sinds 1899 het Bulletin KNOB uit, een 
wetenschappelijk tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt. Daarnaast wordt jaarlijks een aantal 
studiedagen over uiteenlopende (actuele) onderwerpen georganiseerd, wanneer mogelijk in 
samenwerking met organisaties en universitaire instellingen, die zich met de genoemde vakgebieden 
bezighouden. 
 
Vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar 
Deze jaarrekening heeft betrekking op het gehele boekjaar 2021. Vergelijkende cijfers van het vorige 
boekjaar in deze jaarrekening zijn ontleend aan de jaarrekening 2020. 
 
 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
 
De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke post anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij per jaar ultimo zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. 

Liquide middelen 
De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld staan 
deze ter vrije beschikking. 

Subsidies 
Subsidies worden in de jaarrekening verwerkt zodra er een redelijke zekerheid is dat de vereniging 
aan de gestelde voorwaarden voldoet en de subsidie of faciliteit daadwerkelijk wordt verkregen (RJ 
274.107). 

Schulden 
Schulden zijn opgenomen voor het bedrag waarvoor ze moeten worden afgelost. 
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Eigen vermogen 
Het eigen vermogen wordt aangehouden in overeenstemming met de vereisten volgens Richtlijn 
voor de jaarverslaglegging 640 ‘Organisaties zonder winststreven’. 
 
 

Grondslagen voor resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden 
toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. 
Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze 
gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren 
die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. 
 
 

Methodiek 
 
In 2021 is de KNOB overgegaan op E-boekhouden volgt het haar systematiek. In E-boekhouden is de 
rekening bij de ING direct gekoppeld aan de boekhouding, evenals de ledenadministratie. Daarmee is 
de gehele boekhouding digitaal. 
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5. Toelichting op en specificatie van de resultatenrekening  
 
1. KNOB Stimuleringsprijs 
 
De KNOB Stimuleringsprijs is een tweejaarlijkse prijs die in 2010 in het leven is geroepen om nieuw 
academisch talent aan te moedigen. Dit zijn pas afgestudeerde en startende academici die hun talent 
bewezen hebben door een opmerkelijke wetenschappelijke scriptie, artikel of project in een van de 
wetenschapsgebieden die de KNOB behartigt. 
Aan de prijs zijn een zilveren penning, een oorkonde, een jaar lidmaatschap van de KNOB en een 
geldbedrag van 500 euro verbonden. De prijswinnaar wordt uitgenodigd om een artikel in het 
Bulletin KNOB te publiceren. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt tijdens een door de KNOB 
georganiseerde studiedag. Dit jaar constateerden wij dat de penningen die uitgereikt worden op 
waren. Er is een set nieuwe penningen besteld. Ook is een bijeenkomst in Antwerpen gehouden om 
de prijs uit te reiken. 
 
Specificatie KNOB Stimuleringsprijs 
 
KNOB Stimuleringsprijs - Prijsgeld  € 1.000 
KNOB Stimuleringsprijs – Penningen  € 1.748 
KNOB Stimuleringsprijs – Evenement  € 495 

  ------------ 
Totaal  € 3.243 
 
 

2. Bulletin KNOB  
 
De belangrijkste posten van het Bulletin KNOB in 2021 waren: 
 
Kosten Bulletin KNOB 
 
Bulletin KNOB - Grafisch Ontwerp  € - 6.178 
Bulletin KNOB - Druk  € - 11.178 
Bulletin KNOB - Eindredactie  € - 3.579 
Bulletin KNOB - Vertaling  € - 1.205 
Bulletin KNOB - Losse verkoop  € 68 
Bulletin KNOB - Advertenties  € 750 

  ------------ 
  € - 22.140 
 
De grafische vormgeefster heeft in 2021 de prijzen met 10% verhoogd. 
 
 

3. Studiedagen, KNOB-netwerkdag en ALV 
 
In 2021 organiseerde de KNOB in verband met de pandemie alleen online bijeenkomsten, de 
collegetour online. De attenties voor de sprekers zijn opgenomen onder de post Kantoorkosten. 
 
 

4. Bestuur 
 
Met de verbetering van de Covid-19 situatie kon de jaarlijkse bijeenkomst van bestuur en redactie 
Bulletin KNOB weer doorgang vinden. 
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Aansprakelijkheidsverzekering  € 303 
Gemeenschappelijke bijeenkomst bestuur/redactie  € 601 

  ------------ 
Totaal  € 904 
 
 

5. Bureau 
 
De KNOB geniet academische gastvrijheid bij de Faculteit Bouwkunde, afdeling AE+T van de TU Delft. 
Voor de ondersteuning van het bestuur en de redactie maakt de KNOB gebruik van een secretariaats-
medewerker in dienst van TU Delft. De KNOB betaalt hiervoor. Dit geeft de nodige flexibiliteit en 
vergemakkelijkt de personeelsadministratie.  Het bureau is in 2021 gevoerd door mevrouw drs. 
Judith Fraune.  
 
In 2021 heeft geen betaling plaatsgevonden voor de secretariaatsdiensten. De KNOB heeft op 3 
februari 2022 een factuur ontvangen ter omvang van €37.868. 
 
In 2021 hebben tevens betalingen plaats gevonden met betrekking tot de laatste twee kwartalen van 
2021 inclusief de eindafrekening. In de overlopende passiva en activa van vorig jaar was daartoe 
reeds een bedrag opgenomen. De betreffende kosten zijn weggeschreven tegen de kortlopende 
schulden. Het te declareren bedrag viel €899 lager uit dan verwacht. We hebben een korting 
bedongen op het gebruik van de secretariaatsruimte omdat deze als gevolg van de sluiting van de TU 
Delft niet gebruikt kon worden. Dit verklaart het positieve bedrag bij de kortlopende schulden. 
 
Kantoorkosten: reguliere kosten die gemaakt worden door het secretariaat die verband houden met 
de dagelijkse bedrijfsvoering. 
Adminstratiekosten betreffen het abonnement op E-boekhouden dat dit in 2021 ingericht is voor het 
bijhouden van het ledenbestand, het verzenden van facturen en incasso’s en het voeren van de  
boekhouding. 
Ledenadministratie betreft het gebruik van ExactOnline. Dit was een vrij duur en beperkt systeem dat 
we in 2022 vervangen hebben voor E-boekhouden. 
Website: de kosten van het hosten van de website. 
Bankkosten: kosten voor het zakelijk betalingsverkeer. 
 
 
Bureaukosten 
 
Bureau - Loonkosten (factuur 03-02-2022)  €37.868 
Bureau - Kantoorkosten  € 340 
Bureau - Administratiekosten  € 198 
Bureau - Ledenadministratie  € 1.114 
Bureau - Website  € 277 
Bureau - Bankkosten  € 253 

   ------------ 
Totaal bureaukosten 2021  € 40.050 

 
 
6. Contributies 
 
De KNOB in lidmaatschapsgelden in drie categorieën: Volledig (€ 65), Instellingen en organisaties (€ 
150) en Jongeren (€ 30) . In 2015 is de hoogte van die lidmaatschappen voor het laatst bijgesteld. 
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Het overgrote deel van de leden betaalt het overeenkomstige bedrag. Sommige betalen meer, een 
enkeling iets minder. 
In de boekhouding komt ook nog een vierde categorie voor, organisaties die de contributie betalen 
voor ‘derden’. De bedragen in die categorie wijken duidelijk af van bovenstaande bedragen en zijn 
veel omvangrijker. 
De KNOB heeft op verzoek €32,50 terugbetaald i.v.m. een abonnement dat beëindigd werd als 

gevolg van overlijden. Ook heeft de KNOB € 20 teruggestort voor een te veel betaald lidmaatschap. 
Een lid heeft twee keer betaald. Ook dat bedrag is teruggestort. 
 
Contributies 2021  
 
Contributies - Volledig Lid  € 23.420 
Contributies - Jongeren Lid  € 240 
Contributies - Instellingen en Organisaties  € 15.725 
Contributies - Collectief / indirect  € 3.580 
Contributies - Laatbetaling (inmiddels ontvangen)  € 980 
Contributies - Uitstaand  € 770 
Contributies - Terugbetalingen  € - 118 
 

  ------------ 
Totaal  € 44.715 
 
 

7. Bijdrages 
 
In de rekeninggroep bijdrages zijn subsidies, bijdrage themanummer, en giften en donaties 
opgenomen. 
 
Subsidies € 4.500 
Bijdrage themanummer € 1.200 
Giften en donaties  € 140 
 ------------ 
Totaal € 5.840 
 
Subsidies 
 
De KNOB heeft in 2021 bijdrages ontvangen uit het UvA Diamond Open Access fund. De UvA 
bijdrages waren niet voorzien in het jaar 2020 (ook al hebben ze betrekking op de jaren 2019 en 
2020). Ze zijn opgenomen onder de post subsidies. 
 
In 2020 werd €2.000 subsidie toegekend door het Henrik Muller Fonds voor het decembernummer. 
Dit bedrag is in februari 2022 ontvangen. 
 
De Stichting Professor van Winter fonds heeft een bedrag van €1.000 overgemaakt. Deze bijdrage 
was reeds opgenomen in de jaarrekening van 2020 alsnog te ontvangen opbrengst. Het bedrag is 
weggeboekt tegen de kortlopende vorderingen. 
 
UvA Diamond Open Access fund € 1.000 
UvA Diamond Open Access fund € 1.500 
Subsidie Henrik Muller fonds  € 2.000 
 ------------ 
Totaal subsidies over 2021 € 4.500 
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De TU Delft heeft een eenmalige bijdrage beschikbaar gesteld voor de meerkosten van een 
themanummer. 
 
Bijdrage themanummer Bulletin KNOB 
 
TU Delft €1.200 
 

Giften en donaties 
 
In 2021 ontving de KNOB een aantal kleine giften. De bijdrage die sommige leden bewust extra 
betalen bovenop hun reguliere lidmaatschapsbijdragen zijn ook ondergebracht in de post donaties 
en giften. 
 
Totaal giften en donaties 2021 € 140 
 
 

8. Opbrengsten studiedagen 
 
In 2021 organiseerde de KNOB in verband met de pandemie alleen online bijeenkomsten, de 
collegetour online. Derhalve waren er geen inkomsten. 
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6. Toelichting op verenigingsvermogen en jaarresultaat 
 

1. Liquide middelen    

Liquide middelen worden aangehouden op diverse rekeningen bij ING-bank en (in beperkte mate) als 
kasgeld. Per 31 december 2021 beschikt de KNOB over een creditsaldo van € 38.106. 
 
ING Zakelijke Rekening: NL70 INGB 0000 1403 80 
Saldo op 01-01-2021 € 57.895,08 
Saldo op 31-12-2021 € 32.552,41 
 
ING Vermogen Spaarrekening: NL70 INGB 0000 1403 80 
Saldo op 01-01-2021 € 583,12 
Saldo op 31-12-2021 € 5.583,12 
Rente, ontvangen in 2021 € 0 
 ---------------- 
Per 31 december 2021 beschikte de KNOB over een creditsaldo van  € 38.135 

 

2. Overlopende activa en passiva  

Vorderingen 2020 € 3.321 
Vorderingen 2021 € 4.500 
Schulden (kortlopend) € 899 
Crediteuren - € 37.868 
Voorziening – OverHolland 21 - € 2.236 
 ---------------- 
 - € 31.384 
Vorderingen 2020 

De vorderingen 2020 betroffen achterstallige contributies en de late betaling van toegezegde 

bijdrages. Het grootste deel van het oorspronkelijke uitstaande bedrag van €8.125 uit 2020 is 

inmiddels geint. Er resteert nog een te vorderen bedrag van €3.321. Een belangrijke bijdrage van de 

gemeente Utrecht wordt nog altijd verwacht. 

Vorderingen 2021 

De vorderingen voor 2021 betreffen eveneens achterstallige contributies en de late betaling van 

toegezegde bijdrages. € 980 aan contributies zijn inmiddels ontvangen in 2022, eveneens de € 2.000 

van de Dr. Muller stichting. 

Schulden (kortlopend) 

Eind 2021 moest de KNOB nog de rekeningen voor twee termijnen ontvangen van de TU Delft voor 

het secretariaat en ook de eindafrekening. In de Jaarrekening van 2021 is daartoe een realistisch 

bedrag opgenomen in de overlopende activa en passiva. We hebben echter een korting bedongen 

i.v.m. de lockdown van de TU Delft. Bij het wegschrijven van de betaalde rekeningen tegen het 

bedrag van de kortlopende schulden resteerde hierdoor een bedrag van € 899. 
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Crediteuren 

Het bedrag crediteuren betreft de rekening van de TU Delft voor het secretariaat. Over 2021 is dit 
bedrag in één termijn betaald in februari 2022. 

OverHolland 
 
In 2019 is besloten dat de KNOB de publicatie OverHolland gaat uitgeven onder de voorwaarde dat 
dit niet leidt tot extra kosten. In 2020 heeft een (vooruit)betaling van € 25.000 plaatsgevonden door 
de TU Delft voor de productie van nummer 21 in de OverHolland reeks. Hiertoe was een voorziening 
opgenomen in de jaarrekening van 2020. Dit jaar zijn de kosten weggeschreven tegen de voorziening 
die vorig jaar opgenomen is in de jaarrekening. Een klein bedrag resteert in die voorziening, deels 
aangevuld door nummers die verkocht zijn. De afspraak met OverHolland is dat de voorziening blijft 
staan tot het volgende nummer. Mocht het resterende bedrag niet nodig zijn om de begroting rond 
te krijgen dan komt het bedrag de KNOB toe. 
 
Uit de voorraad van OverHolland zijn een beperkt aantal boeken verkocht. De opbrengsten zijn 
toegevoegd aan de Voorziening – OverHolland. 
 
Resterende Voorziening OverHolland 21  € 1.806 
Verkoop losse boeken uit voorraad  € 200 
Verkoop losse boeken uit voorraad  € 230 

  ------------ 
Voorziening OverHolland 21  € 2.236 
 
 

 
3. Balans 

Liquide middelen € 38.135 
Overlopende activa en passiva - € 31.384 
 ---------------- 
Verenigingsvermogen per 31-12-2021 € 6.752 
 
 
Verenigingsvermogen per 31-12-2021 € 6.752 
Verenigingsvermogen per 01-01-2021 € 21.834 
 ---------------- 
 - € 15.082 
 

Verenigingsvermogen 

De afname van het verenigingsvermogen is gelijk aan het operationeel jaarresultaat. 
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7. Ontwikkeling resultaat 
 

De KNOB heeft het jaar 2020 afgesloten met een negatief resultaat van € 15.082. In 2020 werd een 
negatief operationeel resultaat van € 9.957 gerapporteerd. 

De KNOB vertoont al langer een structureel tekort van rond de €9.000. Het jaar 2021 was echter een 
uitzonderlijk jaar met een negatief resultaat dat €5.000 hoger is dan gebruikelijk. Er zijn twee posten 
die dit verschil met name verklaren ten opzichte van 2020: 

KNOB Stimuleringsprijs € 3.243 
Loonkosten secretariële ondersteuning  € 2.828 
 ---------------- 
Verschil 2020-2021 € 6.071 
 

De contributiegelden van de KNOB zijn voor het laatst bijgesteld in 2015. Volgens de cijfers van het 
CBS bedraagt de prijsindex in 2021 119% ten opzichte van het niveau van 2015. Wanneer de 
contributiegelden jaar op jaar gecorrigeerd zouden zijn op inflatie (en wanneer dat niet geleid had 
tot een sterkere daling van het aantal leden) dan zou de KNOB jaarlijks rond de € 8.500 extra 
ontvangen uit ledencontributies. 

De gestaag stijgende kosten, bij gelijkblijvende contributiebijdragen en een dalend ledental, 
ondergraaft de financiële positie van de KNOB. De hoge inflatie in 2022 zal het niet er beter op 
maken. De KNOB heeft nog reserves maar met een tekort als dit jaar zijn die in drie jaar uitgeput. 

Gezien de hoge inflatie in 2022 is het niet langer mogelijk om vast te houden aan de oorspronkelijke 
tarieven voor de lidmaatschappen. 

Er zijn ook lichtpuntjes. Dit jaar zijn de inkomsten uit lidmaatschappen is in 2021 toegenomen. De 
uitstaande vorderingen zijn afgenomen. De ledenadministratie en de boekhouding zijn op orde 
gebracht en worden nu online geadministreerd. Automatische incasso is ingevoerd en er worden 
serieuze inspanningen gedaan om subsidies te verwerven. Het eerste half jaar van 2022 laat een 
herstel van het ledental zien terug op het niveau van 2020. 
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8. Overige gegevens en resultaatsbestemming  
 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden welke van invloed zijn op de 
jaarrekening. 

Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring 

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de vereniging vrijgesteld van de verplichting tot controle van 
de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole 
verstrekt. Derhalve ontbreekt in deze jaarrekening een controleverklaring. 

De Jaarrekening wordt gecontroleerd door de Kascontrole-commissie van de KNOB. Deze wordt door 
de leden aangewezen. Het verslag van de Kascontrole-commissie wordt tijdens de Algemene 
Ledenvergadering vastgesteld. 

 
Fiscale status 

De Belastingdienst heeft vastgesteld dat voor de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond geen 
sprake is van ondernemerschap voor de omzetbelasting, inhoudingsplicht voor loonheffingen of 
belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. 

 
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

Het Bestuur van de KNOB heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de vergadering van 1 juli 2022. 
De jaarrekening wordt vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de KNOB op 1 juli 2022. 

 

Bestuur KNOB  

Drs. Korrie (K.) Louwes, voorzitter 
Prof. dr. Bernard (B.J.F.) Colenbrander, lid 
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Drs. Patrick (P.) van der Klooster, vice-voorzitter 
Mauro Smit (M.) MA, secretaris 
Maaike Waaldijk MA, studentbestuurslid 
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