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Holland geldt vaak als pars pro toto voor Neder-
land. Veel toeristen weten zelfs niet beter: voor 
hen is Holland Nederland. Dit beperkte beeld 
is niet zonder reden ontstaan: Holland was 
lange tijd het economische, sociale, politieke 
en culturele centrum van de Lage Landen. De 
wereldlijke Hollanders verzamelden er op los 
en brachten in de loop van de tijd vele kostbare 
objecten, kunstwerken, rariteiten, maar ook ge-
bruiksvoorwerpen bij elkaar. Dit soort verzame-
lingen vertelt ons veel over het wereldbeeld van 
de Hollanders en hun handelscontacten, maar 
ook over de sociale en politieke verhoudingen 
en de wetenschappelijke stand van zaken in het 
gewest. De bekendste Hollandse verzamelingen 
– zoals die van het Rijksmuseum, het Amster-
dam Museum en het Dordrechts Museum – ver-
halen over het succes van de Hollandse elite in 
de Gouden Eeuw. Over het leven van de gewone 
Hollanders komen we in deze collecties vaak 
echter veel minder te weten. Daarom richten 
we ons in dit nummer van Holland op verzame-
laars en verzamelingen van het alledaagse leven 

in Holland in verleden en heden. Van Voskuils 
fiches tot de allernieuwste muntendatabase.

Zo duikt Marianne Eekhout in het eerste 
artikel van dit nummer in de Nederlandse bur-
gerlijke verzamelcultuur van vaderlandse oud-
heden: unieke voorwerpen waarvan de waarde 
niet in geld valt uit te drukken, maar die toch 
zelden zijn bestudeerd. Eekhout betoogt dat er 
tijdens de Nederlandse Opstand veel belangstel-
ling ontstond voor het vaderlandse verleden. 
Ook het bewaren van voorwerpen die te maken 
hadden met de oorlog kreeg een nieuwe impuls. 
Vooral in de stad Leiden circuleerden veel van 
dit soort seculiere relieken of oudheden. Tot ver 
in de 19de eeuw werden zij bewaard door par-
ticulieren, zowel door welgestelde als ‘gewone’ 
burgers. De kennis over deze Leidse oudheden 
geeft ons daarom meer inzicht in de Hollandse 
verzamelcultuur, aldus Eekhout.

Jan Pelsdonk schetst vervolgens aan de hand 
van de muntenverzamelingen van het Haarlem-
se Teylers Museum een beeld van het muntge-
bruik in de Republiek. Ook de bestudering van 

Redactioneel |  Holland verzameld

Illustratie Maarten Streefland
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 | Holland verzameld

muntencollecties is volgens Pelsdonk nog altijd 
ondergewaardeerd. Zonde, want, zo betoogt hij 
op overtuigende wijze, juist dit soort kleine ge-
bruiksvoorwerpen zijn bij uitstek getuigenissen 
van het dagelijks leven van vele eeuwen geleden. 

Frank de Jong en Huub Sanders laten aan de 
hand van een aantal bijzondere archieven van het 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschie-
denis (IISG) zien hoe ook in een institutionele 
context steeds meer aandacht voor de ‘gewone’ 
Hollander kwam. Stevig geworteld in de traditie 
van tolerantie verzamelde het IISG aanvankelijk 
internationaal bedreigde, ‘linkse’ archieven, zoals 
dat van Karl Marx. Tegelijkertijd ontstond be-
langstelling voor de ‘sociale kwestie’, voor de ar-
beider en zijn omstandigheden in het algemeen 
en in Nederland in het bijzonder. Juist die verza-
melingen blijken een verrassende bron voor het 

leven van de gewone Hollandse man en vrouw. 
In het Holland BLOC besteden we aandacht 

aan een paar wel heel bijzondere verzamelingen 
van het alledaagse leven in Holland: de kaarten-
bakken van het Meertens Instituut te Amster-
dam, waarin op zo’n 500.000 fiches het Neder-
landse ‘volksleven’ gedocumenteerd is, en de 
collectie Merkelbach van het Stadsarchief Am-
sterdam die bestaat uit een unieke verzameling 
foto’s uit de nalatenschap van de gelijknamige 
Amsterdamse fotostudio. 

In de allerlaatste aflevering van de Uitsmij-
ter verbindt Minte Kamphuis het thema van dit 
nummer met haar grote passie: koken. Ze neemt 
ons mee door haar verzameling historische 
kookboeken en illustreert daarmee op toepasse-
lijke wijze hoe een alledaagse verzameling inte-
ressante persoonlijke verhalen oplevert. 
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De waarde van een voorwerp is niet altijd in geld 
uit te drukken. In museale collecties door heel 
Nederland vinden we zogenaamde ‘historische 
objecten’ of ‘oudheden’ – voorwerpen die slechts 
een historische waarde vertegenwoordigen. Ze 
zijn bewaard en verzameld omdat ze oud zijn 
en in de meeste gevallen omdat ze een verhaal 
over het verleden kunnen vertellen. Het verhaal 
van het ontzet van Leiden in 1574, bijvoorbeeld, 
is onlosmakelijk verbonden met de vondst van 
een eenvoudige kookpot gevuld met hutspot in 
de Lammenschans. De pot voegt een dimensie 
toe aan het verhaal over de honger die de Lei-
denaren leden tijdens de belegering die vooraf-
ging aan het ontzet.1 Het voorwerp is het tast-
bare bewijs dat de Spanjaarden, gelegerd in de 
Lammenschans, nog wel te eten hadden. Toen 
zij wegvluchtten aten de Leidenaren de hutspot 

die volgens het verhaal nog warm in deze kook-
pot boven het vuur hing. Het voorwerp werd ver-
volgens een symbool van de honger die Leiden 
had weten te overwinnen voor de goede zaak: de 
succesvolle opstand tegen de Spaanse koning 
Philips II.2

De kookpot is slechts een voorbeeld van de 
vaderlandse oudheden die in de Republiek wer-
den bewaard en verzameld. Ze hebben gemeen 
dat het unieke stukken zijn met hun eigen ver-
haal, maar het valt ook op dat het verzamelen 
van dit soort voorwerpen heel laagdrempelig 
was. Het bezit van een ‘oudheid’ was bereikbaar 
voor veel inwoners in de Republiek. Ook de ‘ge-
wone’ Hollander kon het zich bijvoorbeeld wel 
veroorloven een kledingstuk van een overleden 
voorvader die nog tijdens de Opstand had ge-
leefd te bewaren, maar niet om kunst of raritei-

Leidse en andere vader-
landse oudheden in 
Holland, 1566-1850
Vaderlandse oudheden maken een klein deel uit van de Nederlandse, burger-
lijke verzamelcultuur. Het zijn unieke voorwerpen wier waarde niet in geld 
valt uit te drukken, maar ze zijn zelden bestudeerd. Tijdens de Nederlandse 
Opstand kwam er veel belangstelling voor het vaderlandse verleden. Ook het 
bewaren van voorwerpen die te maken hadden met de oorlog kreeg een 
nieuwe impuls. Met name in de stad Leiden circuleerden veel van dit soort 
seculiere relieken of oudheden. Zij werden tot ver in de 19de eeuw bewaard 
door particulieren, zowel door welgestelde als ‘gewone’ burgers. De kennis 
over deze Leidse oudheden geeft daarom meer inzicht in de Hollandse 
verzamelcultuur.

Marianne Eekhout

Holland 2016-2_binnenwerk.indb   68 19-04-16   10:07



69  

ten te kopen. Dit roept de vraag op wie dit soort 
laagdrempelige vaderlandse oudheden bezat en 
welke bijdrage deze kennis levert aan ons beeld 
van de verzamelcultuur in Holland. 

Vanaf de jaren negentig is veel onderzoek 
verricht naar verzamelen in de Republiek. Een 
belangrijke conclusie is dat de verzamelcultuur 
zich kenmerkte door haar burgerlijke karakter.3 
De opkomst van de burgerlijke verzamelaar in 
de Noordelijke Nederlanden kreeg een impuls 
na de verovering van Antwerpen door land-
voogd Alexander Farnese in 1585. De Zuid-Ne-
derlanders die Antwerpen ontvluchtten, namen 
hun handels- en verzamelnetwerk mee naar de 
Noordelijke Nederlanden. Terwijl in andere lan-
den de vorst of de adel optrad als trendsetter, 
konden burgers zich in de Republiek vanaf 1588 
vrij ontwikkelen als verzamelaars. De vergaarde 
rijkdom, de talrijke buitenlandse handelscon-
tacten en de vele kunstveilingen in de Republiek 
garandeerden vervolgens een goed klimaat voor 
het ontstaan van grote verzamelingen van bij-
voorbeeld schilderijen, munten, antiquiteiten 
en naturalia.4 Hollandse burgers stelden deze 
verzamelingen op in hun woonhuizen.5 

In het bestaande onderzoek naar verzamelin-
gen en interieurs blijven vaderlandse oudheden 
meestal onbelicht. 6 Zowel historici als kunsthis-
torici richten zich in plaats van op de oudheden 
zelf liever op de antiquaren die ze verzamelden.7 
Deze keuze is begrijpelijk vanwege het kleine 
aandeel dat de oudheden zelf hebben in be-
staande collecties, maar ook vanwege de brede 
betekenis van het begrip zoals kunsthistoricus 
Frans Grijzenhout in 2008 terecht opmerkte.8 
Catalogi uit de 19de eeuw laten zien dat officiële, 
stedelijke oudheidskamers een gevarieerd scala 
aan voorwerpen bevatten die alle onder het be-
grip ‘oudheden’ vielen. Van gildebekers tot tafels 
en van potscherven tot schedels; ze maken alle-
maal deel uit van lokale collecties oudheden.9 De 
definitie die wordt gehanteerd in dit artikel is 
minder breed. Vaderlandse oudheden zijn voor-
werpen die verbonden zijn aan het vaderlands 
verleden, meer specifiek artificialia die direct 

verwijzen naar een gebeurtenis uit het verleden. 
Als kern is gekozen voor de stad Leiden. Deze 
Hollandse stad kende een rijke verzamelcultuur, 
waarin stedelijke oudheden al sinds het begin 
van de Nederlandse Opstand in 1566 een belang-
rijke rol speelden. Het betoog gaat in op de Leid-
se oudheden en de weg die zij aflegden van hun 
oorspronkelijke eigenaren tot in het museum in 
de periode van het eind van de 16de tot en met 
de 19de eeuw.

Oudheden voor de toekomst
In 1628 beschreef dominee Samuel Ampzing de 
geschiedenis van Haarlem. Daarin nam hij het 
verhaal op van Kornelissen Koltermans die tij-
dens de belegering van de stad in 1572 een aan-
slag met een kanonskogel overleefde. Ampzing 
benadrukte dat de ‘kloot ende rock’ die herin-
nerden aan de gebeurtenis door haar zoon Jakob 
nog steeds werden bewaard.10 Zowel de kloot als 
de rok hadden betekenis door het bijbehorende 
verhaal over het beleg van Haarlem. Voor Amp-
zing gaf het verhaal kleur aan zijn geschiedenis 
over het beleg van Haarlem; voor Jakob was het 
voorwerp een gekoesterde herinnering aan zijn 
moeder. Bovendien waren de rok en de kloot 
van Kornelissen, net als de kookpot in Leiden, 
voorbeelden van voorwerpen die gedurende de 
Tachtigjarige Oorlog, ofwel de Nederlandse Op-
stand, voor het grijpen lagen. Wim Vroom intro-
duceerde voor dit type voorwerpen de termen 
seculiere, historische of vaderlandse relieken. 
Ze zijn, net als hun religieuze tegenhangers, ‘ge-
tuige’ geweest van een bepaalde gebeurtenis of 
het leven van een persoon.11 

Vaderlandse relieken of oudheden werden 
door velen verzameld, maar niet per se door ver-
zamelaars. Zeker in de 17de eeuw lag het eerder 
voor de hand dat relieken in handen waren van 
de oorspronkelijke eigenaar of zijn of haar fa-
milie. Soms ging het om dure voorwerpen, zoals 
de commandostaf van Michiel de Ruyter.12 Soms 
ging het om menselijke resten, die qua vorm en 
betekenis veel weg hadden van de oorspronke-
lijke kerkelijke relieken, zoals de tong en vinger 

| Leidse en andere vaderlandse oudheden in Holland, 1566-1850
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van de gebroeders De Witt.13 En geregeld ging het 
om voorwerpen die herinnerden aan de Tachtig-
jarige Oorlog, zoals noodmunten (afb. 1). Deze 
munten werden uitgegeven door steden tijdens 
belegeringen wanneer het officiële geld opraak-
te als waarborg voor betaling. Ze zijn te vinden 
in zilver, koper, brons, tin en zelfs in papier.14 

Verreweg de meeste noodmunten zullen zijn 
ingewisseld voor contant geld na een belege-
ring, maar de studie van H. Enno van Gelder 
laat zien dat ze ook op grote schaal werden ver-
zameld. Hoewel de noodmunten veel zijn bestu-
deerd, weten we weinig over de oorspronkelij-
ke eigenaars. Pas vanaf de tweede helft van de 
17de eeuw zijn ze systematisch terug te vinden 
in veilingcatalogi van numismaten. Deze verza-
melaars van munten voegden ze toen op grote 
schaal toe aan hun collecties door ze te kopen 
op veilingen en van particulieren. Daarnaast 
bleken noodmunten zo populair dat ze werden 
nagemaakt, vervalst en verkocht.15 De populari-
teit van de voorwerpen en de relatief goedkope 
materialen waarvan ze waren gemaakt, maakten 

dat noodmunten zich konden ontwikkelen tot 
vaderlandse relieken. In alle Hollandse steden 
die een belegering meemaakten tijdens de Tach-
tigjarige Oorlog – Alkmaar, Haarlem en Leiden 
voorop – waren nog volop noodmunten te vin-
den. Iedere gewone inwoner kon er een bezitten, 
bijvoorbeeld omdat hij of zij de noodmunt had 
verdiend tijdens het beleg en niet had ingewis-
seld. 

In dit geval ging het vooral om een persoon-
lijk aandenken. Met het ontzet van Leiden in 
1574 nog vers in het geheugen zullen vele inwo-
ners hun herinneringen op papier hebben gezet 
of een aandenken hebben bewaard. Niet al deze 
verhalen en voorwerpen hebben echter de tand 
des tijds overleefd. Daarvoor waren ze afhanke-
lijk van wat er later mee gebeurde en of ze een 
status van Leidse oudheid zouden bereiken. Wel 
staat vast dat de omstandigheden voor voorwer-
pen om relieken – en later oudheden – te worden 
gunstig waren. Ten eerste was door de oprich-
ting van de Republiek een nieuwe impuls voor 
het vaderlands verleden en de bijbehorende va-

Afb. 1  Noodmunt uit Leiden, geslagen tijdens 
het Spaanse beleg in 1574, papier. Rijks-
museum Amsterdam.
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derlandse oudheden ontstaan. Deze belangstel-
ling zien we vooral terug op stedelijk niveau in 
allerlei media zoals stadsgeschiedenissen, schil-
derijen, prenten en gevelstenen.16 Daarnaast was 
de oorlog zelf aanleiding het eigen verleden op-
nieuw onder de loep te nemen. Vooral in de pe-
riode vanaf het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) 
kwam het verleden steeds opnieuw ter sprake. In 
de oorlogspropaganda maakten auteurs dank-
baar gebruik van zowel het recente verleden, 
waaronder de moordpartijen van de hertog van 
Alva, als van de zogenaamde Bataafse mythe, de 
opstand van de Bataven tegen de Romeinen.17 

De aandacht die in de Republiek bestond voor 
het verleden is volop terug te zien in Leiden. In 
deze stad werd de herinnering aan het beleg 
en ontzet van 1574 al direct een vast onderdeel 
van de stedelijke cultuur. Bovendien ging deze 
drang tot herinneren niet alleen uit van de ste-
delijke overheid, maar ook van individuele bur-
gers.18 Voorwerpen speelden in deze herinnering 
een rol. Een goed voorbeeld is de al beschreven 
kookpot.19 De geschiedenis van het object vertelt 
ons meer over hoe de pot zijn status van Leidse, 
en vaderlandse, oudheid verwierf. Gedurende de 
17de eeuw bleef de pot in het bezit van de familie 
van de vinder, Gijsbert Schaeck. Zijn zoon Dirk 
gebruikte de kookpot zelfs om te bewijzen dat 
zijn vader als ‘eerste ofte de tweede persoon’ de 
Lammenschans betreden had.20 Dirk liet zijn 
verklaring optekenen in de stadsgeschiedenis 
van Jan Orlers in 1641, waardoor hij de kookpot 
bekendheid gaf. Het voorwerp trok de aandacht 
van verzamelaars van Leidse oudheden. 

In 1702 werd de pot door de familie Schaeck 
‘afgestaan’ aan de Leidse burgemeester Jan van 
Assendelft die dit topstuk graag aan zijn collec-
tie wilde toevoegen.21 Het paste namelijk goed in 
zijn eigen verzameling van Leidse oudheden die 
betrekking hadden op zijn voorvader en voor-
malig burgemeester Pieter Adriaansz van der 
Werf, een lokale held van het beleg van Leiden 
in 1574. Deze burgemeester had volgens de over-
levering tijdens de belegering zijn lichaam aan 
de uitgehongerde bevolking van Leiden aange-

boden, mits ze zich niet zouden overgeven aan 
de Spanjaarden.22 De verandering van eigenaar 
garandeerde niet alleen het voortbestaan van de 
kookpot, het zorgde ook voor meer status voor 
het voorwerp. Als onderdeel van de nieuwe col-
lectie oudheden van het beleg en ontzet van Lei-
den in het woonhuis van de familie Van Assen-
delft kreeg de kookpot een nog prominentere 
plaats in de herinnering aan 1574. 

In 1711 verhuisden Jan van Assendelft en 
zijn vrouw naar het Hof van Zessen aan het Ra-
penburg. Hun collectie kreeg daar een belang-
rijke plaats in de ontvangstvertrekken van de 
woning. Bovendien kwam de pot in de tweede 
helft van de 18de eeuw opnieuw in de publici-
teit. Hoewel concreet bewijs ontbreekt, is het 
niet onwaarschijnlijk dat de pot een rol speelde 
in de viering van het tweede eeuwfeest van het 
ontzet van Leiden. Barthout van Assendelft, die 
de verzameling had geërfd, organiseerde op 3 
oktober 1774 een groot diner tijdens het feest. 
Wellicht heeft hij de pot toen ofwel gebruikt 
ofwel tentoongesteld aan de Leidse notabelen 
die zijn diner bezochten.23 Drie jaar later, in 
1777, duikt een prent op van de kookpot in de 
vijfde editie van het boek over het ontzet van 
Leiden van de hand van Adrianus Severinus.24 
Voor Severinus’ populaire boek tekende Abra-
ham Delfos de pot in combinatie met een geu-
zenpenning (afb. 2).

In de jaren die volgden kreeg de eenvou-
dige kookpot een heel andere context. Tijdens 
het eeuwfeest van 1774 werd beweerd dat Cor-
nelis Joppensz de pot had gevonden in plaats 
van Gijsbert Schaeck. In de 19de en 20ste eeuw 
zorgden deze beweringen ervoor dat Cornelis 
Joppensz aan het voorwerp verbonden bleef. 
Het verhaal was onderdeel van een gedicht van 
schoolmeester Elias van Booren. Joppensz was 
weliswaar erkend als de eerste die de Lammen-
schans betrad, maar nooit als de vinder van de 
pot, getuige ook de inscriptie.25 De Leidse oud-
heidkundige, letterkundige, folklorist en verza-
melaar Johannes Le Francq van Berkhey maakte 
het echter nog bonter door te beweren dat zijn 

Marianne Eekhout | Leidse en andere vaderlandse oudheden in Holland, 1566-1850
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eigen voorvader Willem Albrechtsz Berkhey de 
pot had gevonden en dat hij een weesjongen was 
geweest.26 In de 20ste eeuw won het verhaal van 
de weesjongen en Cornelis Joppensz aan popu-
lariteit, met als hoogtepunt de onthulling van 
een standbeeldje van Joppensz bij de voormalige 
Lammenschans.27 

In het collectief geheugen van Leiden was 
Cornelis Joppensz nu de vinder van de kookpot, 
maar de pot zelf vermeldde nog steeds  Schaeck 
als degene die het voorwerp meenam uit de 
Lammenschans.28 In ieder geval zorgden de ver-
halen over de weesjongen en Joppensz ervoor 
dat het voorwerp roem vergaarde. Deze simpele 
pot vertelt nu het verhaal over het beleg en ont-
zet van Leiden door de eeuwen heen. 

Leidse oudheden
De geschiedenis van de kookpot staat echter niet 
op zichzelf. Naast de families Schaeck en Van As-
sendelft waren er vele anderen die oudheden 
verzamelden. Neem nu de eerder genoemde Jo-
hannes le Francq van Berkhey. Hij verzamelde 
alles wat met de Leidse geschiedenis te maken 
had en meer. Een van zijn bezittingen was een 
spel kaarten dat nog van de Spaanse legerleider 
Valdes zou zijn geweest, althans dat beweerde 
hij. Ook hier voerde hij zijn voorvader Willem 
Albrechtsz Berkhey op die het spel in zijn bezit 
kreeg. In 1774, tijdens het tweede eeuwfeest van 
het ontzet van Leiden, liet hij zelfs een doosje 
voor de speelkaarten maken in de vorm van 
een boek. Daarop bracht hij een inscriptie aan 
die aangaf dat zijn voorvader de kaarten in de 

Afb. 2  De Spaanse kookpot van Leiden, 1574, Abraham 
Delfos, 1741-1820, ets. Rijksmuseum Amsterdam.
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schans vond.29 Een ander onderwerp waar Le 
Francq zich voor interesseerde was de vondst 
van de ruïne van de Brittenburg bij Katwijk. 
Deze ruïne was een kustfort dat in de vroegmo-
derne tijd geregeld voor de kust van Katwijk (bij 
Leiden) tevoorschijn kwam tijdens stormen.30 
Dit fort was al in de 16de eeuw ontdekt, maar 
na iedere zware storm bleven mensen een kijkje 
nemen bij het fort. In 1749 maakte Le Francq van 
Berkhey een tekening van het fort.31 

Ook in de 17de eeuw was de Brittenburg al 
populair. Bezoekers van de ruïne namen steeds 
vaker stenen, munten en beelden mee en ex-
poseerden die in hun woonhuis. De grootste 
verzameling vondsten behoorde toe aan de fa-

milie Van Wassenaer die ze bewaarde op kasteel 
Duivenvoorde. In de 17de eeuw nam de behoefte 
toe om deze vondsten permanent vast te leggen. 
Op tekeningen, gravures en schilderijen van de 
Brittenburg werden allerlei Brittenburg-memo-
rabilia afgebeeld (afb. 3).32 In 1627 maakte een 
schilder uit de cirkel van Jan van Goyen bijvoor-
beeld het werk getiteld Strandgezicht bij Katwijk 
met de ruïne van de Brittenburg en diverse oudhe-
den.33 Dit schilderij is een goede weergave van 
het belang van oudheden voor opdrachtgevers. 
De ruïne van de Brittenburg is prominent op de 
voorgrond afgebeeld. We zien niet alleen allerlei 
(potentiële) archeologische vondsten, maar ook 
mensen aan het werk op zoek naar schatten. De 
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Afb. 3  Romeinse oudheden gevonden bij het Huis te Britten, anoniem, 1650-1750, ets. 
Rijksmuseum Amsterdam.
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familie Van Wassenaer bestelde eveneens een 
schilderij waarop de Brittenburg centraal stond 
(afb. 4).34 Meer nog dan op het schilderij uit 1627 
staat de ruïne prominent op de voorgrond afge-
beeld. Het is omringd door systematisch geor-
dende vondsten van de site, waaronder stenen 
met inscripties, aardewerk en munten. Op de 
achtergrond zien we de stad Leiden weergege-
ven. Het is als het ware een reconstructie van 
de ruïne en haar omgeving in de vorm van een 
schilderij. De interesse van de Van Wassenaers 
en Le Francq van Berkhey in de resten van de 
Brittenburg is exemplarisch voor de manier 
waarop mensen omgingen met oudheden die ze 
in bezit kregen. Ze koesterden ze en vertelden er 
wanneer mogelijk verhalen over.

De meeste collecties bleven lang in de fami-
lie, maar in de 19de eeuw werden steeds meer 
verzamelingen geïnstitutionaliseerd.35 Toen Jo-
hannes le Francq van Berkhey in 1812 overleed, 
bijvoorbeeld, ging een deel van zijn verzameling 
naar de stad Leiden. 36 In Leiden was verzamelen 
door instellingen geen nieuw proces. De curato-
ren van de universiteit legden al vanaf het einde 
van de 16de eeuw de hand aan een verzameling 
ter ondersteuning van het onderwijs. Hoewel 
kleiner dan menig particulier verzameling be-
sloot de universiteit in 1587 tot de aanleg van een 
hortus botanicus en een theatrum anatomicum. De 
eerste toezichthouder, de apotheker Dirk Cluyt, 
bracht hierin naast zijn bijen ook zijn raritei-
tenverzameling onder. In de hortus stonden van 
1743 tot 1818 zelfs klassieke beelden opgesteld 
voordat ze naar het nieuwe Rijksmuseum van 
Oudheden verhuisden.37 De grootste geïnstitu-
tionaliseerde verzameling in Leiden behoorde 
echter toe aan de stad. Vanaf het einde van de 
16de eeuw hield het stadsbestuur zich actief be-
zig met de aanleg van een historische verzame-
ling. Het betrof hier zowel schilderijen als voor-
werpen die te maken hadden met het beleg en 
ontzet van Leiden. Gezamenlijk representeer-
den deze ‘oudheden’ de band van de stad met het 
verleden. Een begin werd gemaakt naar aanlei-
ding van de Beeldenstorm in 1566. Verschillende 

belangrijke altaarstukken, waaronder Het Laatste 
Oordeel van Lucas van Leiden uit de Pieterskerk, 
ontsnapten aan de plunderingen.38 

Na het beleg en ontzet van de stad in 1574 
werd het stadhuis een verzamelplaats van zo-
wel kunst als seculiere relieken die met de ge-
beurtenis te maken hadden. De postduiven van 
Willem Speelman, bijvoorbeeld, werden vrijwel 
direct opgezet en tentoongesteld. Deze duiven 
waren belangrijk, omdat ze berichten hadden 
overgebracht tijdens de belegering.39 De relieken 
werden aangevuld met verschillende kunstvoor-
werpen. In 1587 bestelde de stad het zogenaamde 
Lanckaert-tapijt dat de militaire operatie die 
nodig was om de stad te ontzetten verbeeldt.40 
In 1612 bestelde de stad een schilderij bij Isaac 
Claesz van Swanenburgh en drie jaar later 
schonk Pieter van Veen Leiden een schilderij 
van zijn eigen hand van het ontzet van Leiden.41 
Ook in de 19de eeuw werden nog schilderijen 
en andere voorwerpen aan de collectie op het 
stadhuis toegevoegd. Zo gaf koning Willem I in 
1816 opdracht voor een schilderij van de zelfop-
offering van burgemeester Pieter van der Werf. 
De Antwerpse kunstenaar Mattheus Ignatius van 
Bree schilderde een monumentaal werk van de 
zelfopoffering waarvoor in de koninklijke palei-
zen geen plaats werd gevonden. In 1818 kwam 
het schilderij daarom als schenking naar het 
stadhuis van Leiden.42 

Dat particulieren echter nog steeds veel meer 
oudheden bezaten dan de stad, bleek een aan-
tal jaren later. In 1824 vierde Leiden het vijfde 
halve eeuwfeest van het ontzet van de stad met 
een speciaal ingerichte tentoonstelling. De bij-
eengebrachte voorwerpen waren afkomstig uit 
de weide omgeving, omdat particulieren waren 
uitgenodigd hun eigen ‘oudheden’ in te bren-
gen. In de catalogus stond bij ieder voorwerp 
vermeld waar het vandaan kwam, inclusief de 
namen van de particuliere bezitters.43 De au-
teur vermeldt dat hij door het ‘laat inkomen 
van vele stukken’ een juiste rangschikking in 
de voorwerpen achterwege heeft gelaten.44 Deze 
mededeling doet echter ook vermoeden dat de 

Holland 2016-2_binnenwerk.indb   74 19-04-16   10:08



75  

belangstelling voor de tentoonstelling, en het 
exposeren daarin, groot was. Tweehonderdvijftig 
jaar na het ontzet werden niet minder dan 152 
nummers opgenomen; van handtekeningen tot 
noodmunten, van ordonnanties tot penningen 
en van speelkaarten tot de inmiddels beroemde 
kookpot. Bovendien waren dit niet alle voorwer-
pen; dezelfde voorwerpen van verschillende ei-
genaren en sommige categorieën, zoals liederen, 
verschenen onder één catalogusnummer.45

Degenen die hun bezittingen uitleenden 
aan de tentoonstelling behoorden merendeels 
tot de gegoede burgerij. Eén van de belangrijk-
ste bruikleengevers aan de tentoonstelling was 
jonkvrouw M. de Wildt uit Leiden. Zij was gepa-
renteerd aan de familie Van Assendelft en had 
hun collectie geërfd. Noodmunten, gedenkpen-
ningen, schilderijen, de kookpot en verschil-
lende andere Van der Werf memorabilia waren 
in 1824 in haar bezit.46 Ook de familie van Wil-
lem Speelman liet zich niet onbetuigd. Domi-

nee Daniel van Leeuwen van Duyvenbode bracht 
een authentieke kopie van een akte uit 1669 in. 
Hierin stond het besluit van de stad Leiden op-
getekend om zijn voorvader Willem Speelman 
op 3 oktober 1578 de naam Van Duyvenbode toe 
te kennen.47 Zijn familiebezit had veel waarde, 
omdat hij met dit document kon bewijzen dat 
hij rechtstreeks verwant was aan een van de hel-
den van Leidens ontzet.48 

Naast familieleden van helden waren er 
ook anderen die Leidse oudheden ter beschik-
king stelden. Notaris Kleynenbergh uit Leiden 
legde verschillende penningen in. Dat het een 
echte numismaat betrof, blijkt uit het feit dat hij 
naast portretpenningen ook geuzenpenningen, 
een zilveren noodmunt en zilveren en gouden 
gedenkpenningen in bruikleen gaf.49 Je hoefde 
echter geen notaris of dominee te zijn om een 
voorwerp in te brengen. Opnieuw blijkt dat zo-
wel de gegoede burgerij als de minder bedeelden 
eeuwenoude oudheden bewaarden. De weduwe 

Afb. 4  De Brittenburg bij Katwijk aan Zee, anoniem, 17de eeuw, olieverf op doek. Rijksmuseum 
van Oudheden Leiden.
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van schipper Van Wieringen uit Alphen leende 
een ‘turfje’ uit.50 De vrouw voegde toe dat het bij 
‘eene oude Leydsche familie bewaard’ was, een 
veelzeggende aanvulling.51 Waarschijnlijk wilde 
zij iedere twijfel aan de authenticiteit van haar 
kostbare, historische bezit wegnemen door te 
verwijzen naar een prominente voormalig eige-
naar. Of haar man het voorwerp dan had geërfd 
en welke familie het betrof blijft helaas ondui-
delijk, maar de turf werd uiteindelijk wel opge-
nomen in de collectie van het nog op te richten 
stedelijk museum De Lakenhal in 1874.52 

De tentoonstelling was een succes en voor 
het stadsbestuur een prachtige gelegenheid te 
winkelen bij de bruikleengevers. Dat de stad ac-
tief bezig was met het verwerven van oudheden, 
blijkt uit een aantal recente aanwinsten uit de 
nalatenschap van de heer M.C. van Revershorst 
die de stad inbracht. Hieronder waren een kopie 
van de akte van Willem Speelman, een koperen 
halve maan en een gouden ring.53 De authenti-
citeit van deze collectie was overigens op zijn 
minst twijfelachtig, omdat het in alle gevallen 
bijzondere overleveringen betrof. Het document 
was op ‘gewoon schrijfpapier’ geschreven, de ko-
peren halve maan was in 1763 ‘opgebaggerd met 
een stuk vilt eraan’ en de gouden ring was ‘vol-
gens overlevering’ nog gedragen door Pieter van 
der Werf. Desalniettemin nam de stad Leiden de 
bezittingen graag op in haar collectie stedelijke 
oudheden. Zo kwamen vele Leidse oudheden 
die al generaties in familiebezit waren in de 19de 
eeuw in Museum De Lakenhal terecht waar ze 
voor de toekomst behouden bleven. De indivi-
duele verhalen van de voorwerpen verweefden 
zich op die manier met de al aanwezige Leidse 
oudheden en de bestaande stedelijke herinne-
ringscultuur.

Conclusie
In de marges van de burgerlijke verzamelcultuur 
in de Republiek, en later in het 19de-eeuwse Ne-
derland, fungeerden vaderlandse oudheden als 
brug naar het verleden. De Nederlandse Op-
stand diende hierin als een katalysator. De be-
langstelling voor het verleden zorgde ervoor dat 
mensen op grote schaal voorwerpen die te ma-
ken hadden met de oorlog bewaarden. Dit be-
gon als een persoonlijk aandenken aan de strijd, 
maar in veel gevallen groeiden deze seculiere re-
lieken langzaam uit tot vaderlandse oudheden. 

Opvallend aan deze relieken is de laagdrem-
peligheid van de voorwerpen. Een kookpot, een 
rok, een kanonskogel en andere gewone voor-
werpen werden bewaard door gewone burgers 
als herinnering aan een gebeurtenis of persoon. 
Tot in de 19de eeuw bleken deze voorwerpen in 
het bezit te zijn van zowel notabelen als minder 
invloedrijke Hollanders. Sommigen, zoals de 
familie Schaeck, besloten hun voorwerp af te 
staan aan een echte verzamelaar van oudheden. 
Anderen, zoals de weduwe Van Wieringen, kre-
gen hun voorwerp waarschijnlijk uit een erfenis. 
Een laatste categorie eigenaren, zoals M.C. van 
Revershorst en wellicht ook Johannes le Francq 
van Berkhey, wilde zo graag een Leidse oudheid 
bezitten dat zij in alles een verwijzing naar het 
ontzet van Leiden zag.

De Leidse voorbeelden laten vooral zien dat 
de burgerlijke verzamelcultuur in Holland zich 
niet beperkte tot de hoge burgerij. Natuurlijk, de 
bulk van de Leidse oudheden werd verzameld 
door rijke burgers met een interesse in kunst en 
geschiedenis. Maar deze verzamelingen kwamen 
pas in de tweede helft van de 17de eeuw echt van 
de grond. Daarvoor waren nog meer voorwerpen 
in handen van particulieren. Hun beslissing een 
voorwerp niet weg te gooien of te gelde te maken 
was het begin van menig collectie vaderlandse 
oudheden in Holland.
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Munten worden geregeld onderschat door zo-
wel onderzoekers als verzamelaars. Er staan 
een jaartal en de plaats of het land van uitgifte 
op. Catalogi tonen de munten in keurige lijst-
jes en de kous lijkt af. De werkelijkheid is een 
stuk genuanceerder. Zo bevatten catalogi de no-
dige onnauwkeurigheden of ze laten belangrijke 
informatie weg. Jaartallen tonen niet altijd het 
productiejaar, dat soms veel dichterbij in de tijd 
ligt. Verder zijn munten niet altijd gebruikt in 
de regio waar ze zijn geslagen. Een deel blijkt 
bijvoorbeeld uitsluitend bestemd geweest te zijn 
voor de export, terwijl ze er hetzelfde uitzien als 
de exemplaren die in de 17de en 18de eeuw in 
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
hebben gecirculeerd. 

Eenheid in verscheidenheid
De munten in onze portemonnee zijn geslagen 
in de eurozone: een gebied dat verschillende 
landen omvat. De afzonderlijke landen mogen 
op één zijde van de munt een eigen afbeelding 
aanbrengen. Omdat deze munten binnen de 

eurozone overal gebruikt mogen worden – met 
uitzondering van muntuitgiften met waarden 
hoger dan twee euro – toont de muntcirculatie 
een grote hoeveelheid buitenlandse exemplaren. 
Elk van de inmiddels meer dan 20 eurolanden 
geeft acht munttypen uit. Bovendien zijn er al 
ruim 500 verschillende herdenkingsmunten van 
twee euro. Als ook troonswisselingen, nieuwe 
muntmeestertekens en een aanpassing van de 
gemeenschappelijke zijde in 2007 worden mee-
gerekend, komt het aantal verschillende munten 
dat u in de circulatie kunt aantreffen inmiddels al 
op zo’n duizend(!) stuks. Toch worden betalingen 
zonder noemenswaardige problemen verricht, 
dankzij het afgesproken standaardformaat en de 
afbeelding op de gemeenschappelijke zijde.

In Holland circuleerde – net als elders in Eu-
ropa – een veelheid aan binnen- en buitenlandse 
munten. Dit maakte het voor de gewone man 
niet altijd eenvoudig om munten te gebruiken. 
Op kleinere schaal is het zojuist aangehaalde 
principe van veel verschillende munten met 
vergelijkbare afbeeldingen ook vertaalbaar naar 

Verzamelgeschiedenis met 
valkuilen
In de Republiek zijn in het gewest West-Friesland gedurende zo’n twee 
eeuwen munten geslagen. Deze munten zijn ook verzameld: van het leeu-
wendeel wordt per jaartal één exemplaar in Teylers Museum bewaard. Deze 
bijzondere collectie is in de 19de en 21ste eeuw bijeengebracht door twee 
verzamelaars. Aan de hand van de collectie van Teylers Museum wordt een 
beeld geschetst van het muntgebruik, met speciale aandacht voor de ge-
schiedenis van verzamelen, die door de eeuwen heen een ware metamorfose 
laat zien.

Jan Pelsdonk
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vroeger tijden, al zijn deze muntunies stuk voor 
stuk gesneuveld door staatkundige verande-
ringen of een gebrek aan economische samen-
werking. Al in de Middeleeuwen is getracht om 
meer eenheid te brengen in de onoverzichtelijke 
hoeveelheid circulerende muntsoorten. Philips 
de Goede, hertog van Bourgondië, probeerde 
rond het midden van de 15de eeuw in de door 
hem bestuurde gebieden de muntslag te unifor-
meren. Zijn nazaten gingen hiermee door. Nadat 
koning Philips II in 1581 werd afgezworen gin-
gen de opstandige provincies ook op het gebied 
van muntslag hun eigen weg, waarmee de basis 
werd gelegd voor de munten van de Republiek.

In de Republiek werd gerekend met guldens 
van 20 stuivers. De stuiver was weer onderver-
deeld in zestien penningen oftewel acht duiten. 
Bewaard gebleven rekeningen tonen dat mun-
ten die niet in dit stelsel pasten – waaronder 
buitenlandse – eveneens werden omgerekend 
naar guldens-stuivers-penningen. Omrekenen 
was voor de Hollanders een praktische manier 
om met de grote verscheidenheid aan binnen- 

en buitenlandse munten om te kunnen gaan. 
Pas in de 19de eeuw zou het muntsysteem op 
de schop gaan door de introductie van de cent 
als honderdste van een gulden. In die tijd wer-
den de oude, provinciale munten ingenomen en 
omgesmolten. Er kwamen koninkrijksmunten 
voor in de plaats. Toch is het gebruik van buiten-
landse munten binnen de Nederlandse grenzen 
nooit verdwenen.1 Zo konden in sommige kust-
steden vóór de komst van de euro ook Duitse 
marken in parkeerautomaten worden geworpen 
(waarbij de mark met een waarde van ƒ 1,14 voor 
het gemak en het dekken van de onkosten gelijk 
gesteld werd aan de gulden).

Republikeinse munten
De muntslag tijdens de Republiek is ook wat be-
treft de productiecentra enigszins vergelijkbaar 
met de huidige europroductie. De Republiek 
bestond uit een verzameling grote en kleine au-
tonome gebieden. Via de Staten Generaal werd 
geprobeerd om een gezamenlijk buitenlands 
beleid te voeren. Vooral onder druk van de pro-

Afb. 1 Scheepjesschelling 1673, zilver, uit Enkhuizen. Teylers Museum Haarlem.
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vincie Holland werd gepoogd om de muntslag 
te uniformeren. Betrouwbare munten kwamen 
immers de handel ten goede. Bedenkelijke 
munthuizen werden afgekocht of gesloten en in 
de overige munthuizen werden vooral munten 
geslagen met een gemeenschappelijk uiterlijk. 
Alleen in details – zoals een wapenschild of de 
naam van de provincie in het omschrift – weken 
de munten van elkaar af. 

Aan het hoofd van een muntwerkplaats stond 
de muntmeester. Hij kreeg van de muntheer –  de 
eigenaar van het recht om munten te slaan  – toe-
stemming om munten met een bepaald uiter-
lijk en een vastgesteld gehalte aan edelmetaal te 
vervaardigen. De muntmeester moest veelal zelf 
op zoek gaan naar opdrachten. Dit was niet al-
tijd eenvoudig en hing samen met de schaarste 
en prijs van het edelmetaal en de koers waarop 
de munten mochten worden uitgegeven. Hier-
door stonden de muntwerkplaatsen geregeld 
enige tijd stil. Hedendaagse verzamelaars zien 
deze tijden van schaarste terug in gaten in hun 
collecties. Daar komt nog bij dat soms hele op-
lages voor de handel bestemd waren en direct 
zijn uitgevoerd. Zo was de Verenigde Oostindi-
sche Compagnie (VOC, 1602-1799) een grote op-
drachtgever. 

In de binnenlandse muntomloop waren 
exem plaren van verder weg rijkelijk ver tegen-
woor digd. De muntvondstendatabase NUMIS 
– met meer dan 275.000 in Nederland gevon-
den munten uit alle tijden – toont dat van alle 
vondsten iets meer dan de helft buiten de hui-
dige Nederlandse landsgrenzen is vervaardigd.2 
Deze database – in beheer bij De Nederlandsche 
Bank  – bevat een ware schat aan gegevens voor 
onderzoekers.3 

Hollandse burgers hoefden niet altijd het 
wiel opnieuw uit te vinden. In het verleden wa-
ren er hulpmiddelen beschikbaar om te kunnen 
werken met de grote verscheidenheid aan munt-
soorten. Zo gaf de overheid plakkaten uit met 
overzichten van toegelaten en verboden munt-
soorten. Op veel locaties waren geldwisselaars 
actief, die munten konden beoordelen en verbo-

den muntstukken tegen een vergoeding konden 
wisselen voor toegelaten exemplaren.

West-Friese munten
Door wisselende oorlogskansen had de eerste 
fase van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) een 
grillig verloop. Via de Staten-Generaal hadden 
de opstandige gebieden zich verenigd, maar 
soms moesten de onderlinge afspraken wijken 
voor de actuele omstandigheden. Diverse bele-
gerde steden moesten bijvoorbeeld overgaan tot 
het vervaardigen van noodmunten. 

De Hollanders kregen het zwaar te verdu-
ren. In 1573 werd Haarlem ingenomen. Dit, in 
combinatie met het Spaansgezinde Amsterdam, 
maakte dat het opstandige Holland in tweeën 
werd gedeeld. Het Noorderkwartier – Holland 
boven het IJ – was hierdoor enige tijd aangewe-
zen op zelfbestuur. Dankzij deze situatie kon het 
landschap in 1586 een eigen munthuis oprich-
ten, ondanks dat dit zeer tegen de wil was van 
de Staten-Generaal en Holland, die het afdoen-
de vonden om alleen het beter controleerbare 
munthuis in Dordrecht te handhaven. 

De vestigingsplaats van het munthuis leverde 
in het Noorderkwartier de nodige discussie op. 
Er werd uiteindelijk een compromis gesloten: 
het munthuis zou bij toerbeurt in de steden 
Enkhuizen (afb. 1), Hoorn (afb. 3) en Medemblik 
(afb. 4) worden gevestigd. Pas in de Franse Tijd 
(1795-1813) werden alle afzonderlijke munthui-
zen in Nederland gesloten en mocht alleen dat 
van Utrecht – overigens nog steeds actief – blij-
ven bestaan. Hiermee eindigt het West-Friese 
avontuur.

Teylers collectie
De munten- en penningencollectie van Teylers 
Museum omvat zo’n 16.000 stuks. De basis van 
de collectie is gelegd door de rijke zijdehan-
delaar en bankier Pieter Teyler van der Hulst 
(1702-1778), van wie zo’n 1.700 voorwerpen in de 
verzameling aanwijsbaar zijn. Het is een van de 
oudst bewaard gebleven particuliere collecties 
in Nederland. Pieter Teyler verzamelde vooral 
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penningen die belangrijke momenten in de 
vaderlandse geschiedenis tonen. In tegenstel-
ling tot munten missen penningen de wettige 
betaalkracht. Zij zijn eerder gemaakt om een 
gebeurtenis of persoon te herdenken. Om-
dat de geschiedenis belangrijker was dan het 
soort voorwerp, nam Teyler soms ook munten 
in zijn collectie op. Niet zomaar munten, maar 
exemplaren waar een verhaal aan is verbon-
den, zoals noodmunten die in de Tachtigjarige 
Oorlog zijn vervaardigd in belegerde steden als 
Alkmaar (1573), Leiden (1573-1574) en Schoonho-
ven (1575). In het verleden was het historische 
verhaal van primair belang en deed de achter-
grond van een voorwerp er minder toe. Wel 
stonden penningen vanwege de kunstzinnige 
waarde op een hoger voetstuk dan de munten. 
Teyler verzamelde dus getuigenissen van de ge-
schiedenis in edelmetaal. Bovendien deed hij 
dit waarschijnlijk vooral omdat dit bij zijn sta-
tus paste. Zo kon hij bezoekers laten zien hoe 
erudiet hij was.

Teylers testament bepaalde dat de penning-

kastjes alleen onder toezicht van de uitvoerders 
van het testament mochten worden geopend. 
Omdat deze heren daar weinig interesse in had-
den bleven de kastjes bijna honderd jaar achter 
slot en grendel. In 1877 kwam er weer aandacht 
voor de collectie, onder invloed van Haarlems 
stadsarchivaris, plaatsvervangend kantonrech-
ter en directeur van een gerenommeerde druk-
kersfirma Adriaan Justus Enschedé (1829-1896). 
De verzameling groeide in het laatste kwart van 
de 19de eeuw explosief met bijna 8.000 voorwer-
pen. Dit is inclusief het legaat van Enschedé: een 
collectie van 891 West-Friese munten. 

Verzamelvisie
In tegenstelling tot tegenwoordig was het verza-
melen van munten en penningen eeuwenlang 
alleen weggelegd voor mensen die er de tijd 
en het geld voor hadden, met name de gegoede 
burgerij en adel. De welgestelde Enschedé ver-
zamelde in de tweede helft van de 19de eeuw; 
de periode dat de oude en versleten provinciale 
munten werden ingetrokken. Eindelijk kregen 

Afb. 2 Driegulden 1682, zilver, uit Medemblik. Teylers Museum Haarlem.
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de Hollanders weer goed, nieuw muntgeld. Dit 
was een zeer omvangrijke omruilactie waarbij 
honderden jaren oude munten in de smeltkroe-
zen van het munthuis verdwenen. Een kleine 
groep verzamelaars was in staat om – onder 
andere direct bij ’s Rijks Munt te Utrecht – bij-
zondere exemplaren aan te kopen en zo een uit-
zonderlijk complete collectie van onovertroffen 
kwaliteit op te bouwen. 

In die tijd was het vaak nog mogelijk om 
voorwerpen te verwerven voor niet veel meer 
dan de edelmetaalwaarde.4 Pas rond 1900 zou 
het verzamelen van munten en penningen zo’n 
vlucht nemen dat dit soort koopjes naar de ach-
tergrond verdwijnt. Enschedé zelf schrijft hier-
over in 1877 in een brief aan de directeuren van 
Teylers Museum. Hij adviseert het aankopen van 
munten uit de Republiek en geeft aan: ‘het ware 
welligt wenschelijk hiervoor vooreerst op vei-
lingen alleen die exemplaren aan te koopen die 
opgehouden worden bij gebrek aan eenig bod en 
die soms later tegen betaling van iets meer dan 
de metaalwaarde uit de smeltkroes gered kun-
nen worden’.5 150 jaar eerder, in 1828, geschiedde 
het aankopen van voorwerpen weinig anders, 
zoals onder andere blijkt uit een brief van de 
Amsterdamse stoffenkoopman, topograaf en 
penningverzamelaar Andries Schoemaker (1660-
1735).6 Hij schrijft dat hij penningen soms voor 
‘ruym het zilver’ kocht. Een van de interessante 
punten die Schoemaker aanroert is het belang 
van het object als drager van de geschiedenis. 
Voor hem blijkt de geschiedenis veel belangrij-
ker te zijn dan de originaliteit van het voorwerp. 
Op een gegeven moment laat hij zijn hele col-
lectie veilen. Vóór verkoop laat hij simpelweg al 
zijn edelmetalen penningen in brons nagieten, 
blijkbaar heeft hij daar genoeg aan.7 In deze visie 
stond hij niet alleen. Wie een zeldzaam stuk niet 
kon bemachtigen kon bijvoorbeeld gipsafdruk-
ken laten maken. Dit is tegenwoordig vrijwel 
ondenkbaar, omdat de herkomstgeschiedenis en 
oorspronkelijkheid een belangrijke meerwaarde 
vormen.

Woestenburg
In de 20ste eeuw kwam er een kentering in het 
verzamelbeleid van Teylers Stichting. De stich-
ting had zo’n honderd jaar lang geïnvesteerd in 
Russische obligaties. De rente-inkomsten over-
stegen de inleg vele malen en bedroegen alles bij 
elkaar omgerekend zo’n 4,7 miljoen euro.8 Door 
de Russische Revolutie in november 1917 vielen 
deze inkomsten plotseling weg. De broekriem 
moest zo ver worden aangetrokken dat zelfs de 
verkoop van delen van de collectie werd overwo-
gen, maar zo ver is het gelukkig niet gekomen.9

Wel begon de verzameling danig te verstof-
fen, tot er in het laatste kwart van de 20ste eeuw 
hernieuwde aandacht voor kwam. De voorwer-
pen werden beschreven in een digitaal collec-
tiebestand en de manier van presenteren werd 
verbeterd. Inmiddels is de collectie munten en 
penningen integraal gefotografeerd en toegan-
kelijk gemaakt via de website van het museum: 
www.teylersmuseum.nl. In diverse vitrines lig-
gen er ruim 700 uitgestald, waarmee Teylers 
Museum reeds vele jaren het meest uitgebreide 
overzicht van de geschiedenis van munten en 
penningen binnen Nederland toont. 

Deze hernieuwde aandacht heeft ook geleid 
tot diverse schenkingen. Zo doneerde in 2015 
Marco Woestenburg (1960-2015) zijn collectie 
West-Friese munten aan het museum.10 De col-
lectie Woestenburg is bijeengebracht met een 
21ste-eeuwse kennersblik en dankzij de kennis 
en mogelijkheden van tegenwoordig – zoals we-
reldwijde aankopen via internet – wist Woesten-
burg de al vrij compleet geachte oude verzame-
ling geheel onverwacht met maar liefst 671 stuks 
bijna te verdubbelen. Dit zijn louter aanvullin-
gen, want in goed overleg was besloten om geen 
dubbele exemplaren op te nemen.

Kleine lettertjes
Woestenburg verzamelde met veel oog voor de-
tail munten die in de tijd van Enschedé ondanks 
een groot budget veel lastiger vindbaar waren. 
Veel exemplaren zijn bijvoorbeeld uitsluitend 
geslagen voor de internationale handel. In het 
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verleden zijn deze munten dus amper of niet in 
Holland gebruikt. In de tijd van Enschedé waren 
zij nog onvoldoende teruggevloeid naar Neder-
land. 

Een goed voorbeeld zijn de munten die in 
opdracht van de VOC zijn geslagen (afb. 4). De 
Staten-Generaal verbood lange tijd de aanmaak 
van kleingeld voor binnenlands gebruik omdat 
er zo veel slechte munten in omloop kwamen.11 
De VOC had echter behoefte aan munten en 
kreeg toestemming om ze in de Republiek te la-
ten slaan onder voorwaarde dat ze direct zouden 
worden uitgevoerd.12 Verder verbood de VOC 
in Indië de uitvoer van muntmetaal wegens 
een chronisch tekort aan muntgeld.13 Wie een 
geldbedrag naar de Republiek wilde meenemen 

kreeg van de kassier in Batavia een wisselbrief 
die terug in Europa weer verzilverd kon wor-
den. Dit komt ook tot uiting in NUMIS, waarin 
tussen de tienduizenden vondsten vrijwel geen 
VOC exemplaren voorkomen.14 De in Azië circu-
lerende munten uit de Republiek kwamen voor-
al pas terug naar Nederland na het opheffen van 
de VOC. Door de onrustige Franse Tijd – in de 
periode 1811-1816 was Indië zelfs bezet door de 
Engelsen – zal dit vooral vanaf 1816 zijn geweest. 

Verder maakte Woestenburg er een sport van 
om te speuren naar afwijkende jaartallen. Nog 
bruikbare muntstempels werden in het nieuwe 
jaar niet vernietigd, maar er werd gepoogd het 
oude jaartal te verbergen onder het nieuwe. Dit 
soort verschillen werd in de 19de eeuw nog am-
per of niet onderkend, laat staan verzameld. In 

Afb. 3  Dukaat 1757, goud, uit Hoorn. Bij deze munt is de zes van het 
jaartal gewijzigd in een zeven. Bovendien is het stuk per ver-
gissing tweemaal geslagen: achter de ridder is vaag de contour 
van de eerder aangebrachte keerzijdestempel zichtbaar. Teylers 
Museum Haarlem.
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de 19de eeuw zijn de eerste belangrijke catalogi 
over Nederlandse munten geschreven: Verkade 
schreef over munten van de Republiek tot het 
toenmalige heden en Van der Chijs sloot daarop 
aan met een meerdelig werk over de munten 
van de oudste tijden tot de Pacificatie van Gent.15 
Het is opvallend hoe goed beide heren in staat 
bleken – ondanks een gebrek aan moderne com-
municatiemiddelen en het internet – om hun 
gegevens bijeen te brengen. Tegelijkertijd zijn er 
tegenwoordig veel meer details over de muntslag 
bekend, waardoor veel gerichter en fijnmaziger 
kan worden verzameld. Toch blijken moderne 
catalogi geregeld te kort te schieten op detail-
niveau: de kennis van de verzamelaar blijft cru-
ciaal om een goede collectie op te kunnen zetten.

Vergelijk
Het verschil tussen de collecties Enschedé en 
Woestenburg komt tot uitdrukking in de tabel 
met een overzicht van 100 jaar aan West-Friese 
munten, geproduceerd voor de VOC. Dit zijn zo-

Afb. 4  Zilveren rijder 1728, gouden afslag, voor de VOC uit Hoorn. Voor speciale gelegenhe-
den werden soms één of enkele munten in hoogwaardiger materiaal geproduceerd. 
Teylers Museum Haarlem.

wel reguliere muntstukken uit de Republiek (de 
eerste drie kolommen) als exemplaren waarop 
het VOC-monogram is aangebracht (de overige 
zes kolommen, met vermelding ‘VOC’). Zij wa-
ren beide bestemd voor de handel en niet voor 
binnenlands gebruik. De tabel toont in groen 
de munten per jaartal aan de hand van de door 
Besier in 1890 verzamelde productieaantallen.16 
Vervolgens is de lijst aangevuld met achtereen-
volgens de catalogi van Scholten uit 1951 (oranje) 
en Pannekeet uit 2006 (geel).17 De drie publi-
caties tonen dat er zo nu en dan nog wel eens 
een onbekende munt boven water komt, naast 
een wisselende interpretatie van wat volgens de 
schrijvers wel- en niet voor de VOC is geslagen.

Met letters is aangegeven welke munten ver-
tegenwoordigd zijn in Teylers collectie. De E 
staat daarbij voor Enschedé en de W voor Woes-
tenburg. Één munt in de collectie (R) heeft een 
andere herkomst. Het overzicht geeft een op-
vallend beeld. Enschedé verzamelde onder an-
dere vele VOC-duiten, die mogelijk enige tijd in 
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Nederland hebben gecirculeerd. Ook de overige 
munten met VOC-monogram zijn opvallend 
goed in deze 19de-eeuwse collectie vertegen-
woordigd. Daar staat tegenover dat Enschedé 
de reguliere munten die de VOC liet slaan – de 
scheepjesschellingen en de dubbele – en enkele 
stuivers – ondanks zijn dikke portemonnee ken-
nelijk niet wist te vinden. In de 21ste eeuw heeft 
Woestenburg hier een belangrijke aanvulling op 
kunnen geven. De reguliere munten blijken in 
de 19de eeuw vrijwel niet in Nederland te heb-
ben gecirculeerd. Zij zullen onder invloed van 
de vraag van verzamelaars veelal pas vanaf het 
midden van de 20ste eeuw naar Nederland zijn 
teruggekomen. 

Conclusie
Voorwerpen zijn beter dan ooit ontsloten dank-
zij de digitale techniek er zijn inmiddels goede 
databases beschikbaar. Het onderzoeken van 
deze databases staat nog in de kinderschoenen 
en gaat ongetwijfeld leiden tot nieuwe inzichten. 
Aan de hand van het collectiebestand van Tey-
lers Museum is slechts een van de vele moge-
lijkheden getoond. In het museum wordt hard 
gewerkt aan het verder en beter ontsluiten van 
de museale collectie waardoor onderzoek door 
derden steeds eenvoudiger wordt. 

Bij toekomstig onderzoek valt te denken aan 
de verspreiding van munten via muntvondsten 
en het koppelen van voorwerpen aan genealo-
gisch en historisch onderzoek. Daarnaast werpt 
het beter beschrijven en dateren van voorwerpen 
onder andere nieuw licht op de interpretatie van 
archeologische opgravingen. 

Aan de hand van de collectievergelijking 
wordt duidelijk dat lang niet iedere in de Ne-
derlanden geslagen munt er daadwerkelijk cir-
culeerde. Bovendien is beschreven dat ook veel 
buitenlands materiaal in de Hollandse beurzen 
aanwezig was. Wie zonder achtergrondkennis 
munten in een onderzoek wil betrekken, kan 
dus bedrogen uitkomen. Zelfs verzamelaars re-
aliseren zich dit nog amper omdat veel catalogi 
de gebruiker zand in de ogen strooien. Wie se-
rieus wil verzamelen zou zijn of haar licht eens 
op kunnen steken bij het Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor Munt- en Penningkunde en 
zijn publicaties.18 

Verzamelen van munten en penningen is 
niet meer zo goedkoop als het is geweest. Tege-
lijkertijd zijn deze metalen getuigenissen van de 
geschiedenis – zeker in vergelijking met schil-
derijen van de Oude Meesters – nog steeds on-
dergewaardeerd, terwijl juist dit soort kleine ge-
bruiksvoorwerpen bij uitstek getuigenissen zijn 
van het dagelijks leven van vele eeuwen geleden.

Tabel: Productiejaren van West-Friese munten geslagen voor de VOC.
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N.W. Posthumus
Het plan voor de oprichting van het IISG kwam 
uit de koker van Nicolaas Wilhelmus (Nico) Post-
humus (1880-1960), hoogleraar aan de Universi-
teit van Amsterdam in de economische geschie-
denis. Zoals andere wetenschappers objecten uit 
de koloniën verzamelden, zo wilde deze geënga-
geerde historicus buitenlandse archieven uit de 
socialistische beweging redden en verzamelen. 
Door het aan de macht komen van Hitler rea-
liseerde hij zich namelijk dat belangrijk histo-
risch erfgoed bedreigd werd. 

Het instituut startte in 1935 in het door de 

gemeente Amsterdam beschikbaar gestelde ge-
bouw van een leeggekomen meisjes-HBS aan de 
Keizersgracht. Posthumus had een speciaal oog 
voor de politieke slachtoffers van het nazisme, in 
het bijzonder voor de vervolgde leden van linkse 
organisaties zoals partijen en vakbonden. Met 
de oprichting van het IISG kwamen twee kanten 
van zijn persoonlijkheid bij elkaar: de sociaalde-
mocraat en de historicus-verzamelaar. 

Posthumus was sinds zijn afstuderen in 1906 
niet meer politiek actief geweest, maar in zijn 
wetenschappelijk werk was de invloed van zijn 

Internationale allure en de 
gewone Hollander
De collectie van het Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis

Stevig geworteld in de traditie van tolerantie verzamelde het Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) aanvankelijk internationaal be-
dreigde, ‘linkse’ archieven, zoals dat van Karl Marx. Tegelijkertijd ontstond 
belangstelling voor de ‘sociale kwestie’, voor de arbeider en zijn omstandig-
heden in het algemeen en in Nederland in het bijzonder. Juist die verzame-
lingen blijken een verrassende bron voor het leven van de gewone Hollandse 
man en vrouw. Hoe past een instituut dat internationaal opereert en belang-
rijke internationale verzamelingen beheert in een Hollandse verzameltradi-
tie? Hoe en waarom hebben naast de archieven van grote namen vanaf het 
derde kwart van de 19de eeuw ook die van gewone mensen onderdak gevon-
den bij het IISG? Om deze vragen te beantwoorden, is het van belang om 
eerst kort aandacht te besteden aan de ontstaansgeschiedenis van het 
instituut en aan de oprichter. 

Frank de Jong & Huub Sanders
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engagement steeds aanwezig. Hij was een pio-
nier in Nederland in de economische en sociale 
geschiedschrijving en -wetenschap. Zijn proef-
schrift uit 1908 is nog steeds een belangrijke 
studie over de middeleeuwse Leidse textielnij-
verheid. Naast zijn wetenschappelijk werk is 
Posthumus nog bekender door de instellingen, 
waaronder het IISG, waarvan hij aan de wieg 
stond. En dat zijn niet de minste. De eerste in-
stelling die hij oprichtte was het Nederlands 
Economisch-Historisch Archief (NEHA). Dat 
gebeurde in 1914 in Den Haag. De wetenschap-
pelijke achtergrond van het NEHA was de wens 
onder economisch historici om primaire bron-
nen te hebben op een terrein waar de overheids-
archieven niet actief verzamelden: particuliere 
archieven van, in dit geval, ondernemers. In 1933 
volgde de Economisch Historische Bibliotheek 
(EHB), de wetenschappelijke bibliotheek van 
het NEHA. Na de Tweede Wereldoorlog hoorde 
Posthumus bij de oprichters van het RIOD, te-

genwoordig NIOD Instituut voor Oorlogs-, Ho-
locaust- en Genocidestudies, en was hij tot 1949 
een van de leden van het ‘directorium’. Tot slot 
richtte hij in 1948 met de historici Jan Romein 
en Jacques Presser de ‘zevende’ op: de faculteit 
der Politieke en Sociale Wetenschappen aan de 
Universiteit van Amsterdam. 

Begin en oorlog
In de vijf jaren voor de Duitse bezetting verza-
melde het IISG een enorme hoeveelheid onge-
kend belangrijke archieven. Financieel werd dat 
mogelijk gemaakt door een ruime subsidie van 
De Centrale. Voluit heette deze in Den Haag ge-
vestigde instelling ‘De Centrale Arbeiders-Ver-
zekerings- en Deposito-Bank’.1 Het was de voor-
loper van SNS Reaal, de bank-verzekeraar die in 
2013 door de Nederlandse regering genationali-
seerd moest worden. De Centrale was dé bank 
van de sociaaldemocratische arbeidersbeweging 
en de winsten waren bestemd voor de culturele 

Afb. 1  Herman Gorter bij de Loosdrechtse plassen, uit de collectie van Anton Pannekoek. 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis BG A24/498.
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verheffing van de arbeidersklasse. Het IISG werd 
een van hun grootste subsidieontvangers.2

Een van de belangrijkste kenmerken van de 
verzamelpraktijken van Posthumus en naaste 
medewerkers als Arthur Lehning (een anarchist) 
en Annie Adama van Scheltema (een sociaalde-
mocraat), was politieke neutraliteit. Er werd wel 
‘links’ materiaal verzameld, maar binnen links 
was er geen enkel taboe: trotskisten, sociaalde-
mocraten, anarchisten en christensocialisten 
vonden met hun archieven een veilige plek bij 
het IISG. Deze houding was typisch Nederlands: 
wetenschappelijk en verlicht tegelijkertijd. Het 
paste in de lange traditie van tolerantie ontstaan 
tijdens de vorming van de Republiek.

De collectie was in 1940 al zo interessant dat 
de bezettingsautoriteiten het IISG ‘overnamen’, 
ondanks het feit dat de belangrijkste archieven, 
bijvoorbeeld die van Marx en Engels, uit vei-
ligheidsoverwegingen al in 1938 naar Engeland 
waren overgebracht.3 Het gaat hier te ver om de 
precieze oorlogsgeschiedenis van de IISG-col-
lecties uit de doeken te doen,4 maar van belang 
is te vermelden dat de collecties stapsgewijs naar 
het oostelijke deel van het Duitse Rijk werden 
afgevoerd. In mei 1945 troffen terugkerende per-
soneelsleden een compleet leeg instituut aan. 
Het grootste deel van de collecties is in de loop 
van ruim tien jaar teruggekeerd uit Duitsland, 
Oostenrijk en Polen waarheen de Nazi’s het had-
den weggevoerd. Nog in 2002 kwam er archief-
materiaal terug naar Amsterdam uit Moskou, 
waar speciale eenheden van het Rode Leger het 
in 1945 hadden onderbracht nadat zij het weer 
van de Duitsers hadden gestolen.5

Grote namen
De archieven en collecties die na de Tweede We-
reldoorlog weer door het IISG ter beschikking 
konden worden gesteld, zijn een belangrijke 
bron voor de geschiedschrijving van de inter-
nationale vooroorlogse linkse beweging, met als 
zwaartepunten socialistische en anarchistische 
verzamelingen. Het gaat hier om de archie-
ven van Karl Marx (1818-1883), Friedrich Engels 

(1820-1895), Karl Kautsky (1854-1938), Michail 
Bakunin (1814-1876) en Lev Trotsky (1879-1940) 
en van organisaties als de Socialist Internatio-
nal, de Engelse Socialist League en de Spaanse 
CNT/FAI. De traditie van internationaal verza-
melen is tot aan de dag van vandaag voortgezet: 
ook modernere wereldverbeteraars als Wolfgang 
Abendroth of actueel werkende organisaties 
als Amnesty International en de vakbewegings-
internationale ICFTU en haar opvolger, hebben 
hun archief bij het IISG ondergebracht.6 Deze 
verzamelingen waren en zijn het resultaat van 
inspanningen van internationale netwerken van 
wetenschappers en activisten die dit deel van de 
geschiedenis belangrijk vinden. 

Afb. 2  Enquête over den fabrieksarbeid, prent van J.M. 
Schmidt Crans (1830-1907) gepubliceerd in De Ne-
derlandsche Spectator, 1886, nr. 43. IISG BG H4/241.
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In het internationaal opkomend socialisme 
van het begin van de 20ste eeuw heeft ook een 
aantal Nederlanders een belangrijke rol ge-
speeld. Ze zijn bekend geworden doordat Lenin 
tegen een van hen polemiseerde in zijn brochu-
re De linkse stroming, een kinderziekte van het com-
munisme uit 1920.7 Het gaat hier om de met een 
tamelijk Hollandse naam gezegende Anton Pan-
nekoek (1873-1960), sterrenkundige aan de UvA 
en marxistisch theoreticus, die samen met de 
dichter Herman Gorter (1864-1927) en de dich-
teres, schrijfster en activiste Henriëtte Roland 
Holst (1869-1952) de ‘Hollandse Marxistische 
School’ vormde (afb. 1).8 

Gewone mensen
Tot nu toe hebben we het over ‘grote namen’ 
uit de beweging gehad en over de collecties die 
daaromheen zijn ontstaan. Het is logisch dat er 
vanuit het engagement met de ‘sociale kwestie’ 
ook belangstelling ontstond voor het onderzoe-
ken en verzamelen van andere bronnen: wilde je 
opkomen voor de arbeiders, dan was het logisch 
dat je je ook verdiepte in hoe de arbeider werkte, 
woonde en leefde. Posthumus was hiervan een 
belangrijke representant. 

Al is de verzamelpraktijk van het IISG in-
ternationaal, Nederland is goed in de collecties 
vertegenwoordigd. Van de bijna 4.500 archieven 
heeft meer dan twee derde betrekking op Neder-
land. Een groot deel van de verzamelingen be-
treft de archieven van particuliere organisaties 
en personen die zich het lot van de arbeider en 
hun gezin aantrokken. Hierbij valt te denken 
aan archieven van vakbonden, politieke partijen, 
vakbondsbestuurders en politici. De archieven 
van deze organisaties vertellen ons veel over het 
functioneren en de cultuur van dit soort organi-
saties en over de bereikte verbeteringen voor de 
arbeidersklasse. Maar het is niet evident dat je 
hier ook iets kan vinden over het dagelijks leven 
van aangesloten leden. 

Bij de overdracht van de persoonsarchieven 
van vakbondsbestuurders en politici gaat het 
in eerste instantie om het zakelijk archief. In 
een aantal gevallen zijn (soms jaren) later ook 
meer persoonlijke stukken overgedragen zoals 
correspondentie met familieleden of vrienden. 
Daarmee krijgen deze personen naast een zake-
lijk ook een meer menselijk gezicht. Dan blijkt 
ook dat sommigen van hen met ‘gewone’ men-
sen corresponderen. Vakbondsbestuurders en 
politici worden door hun leden vaak om advies 
of een gunst gevraagd. Zo gaf Henri Polak een 
meubelmaker en partijgenoot van de Sociaal-
Democratische Arbeiderspartij (SDAP) advies 
inzake een mogelijk huwelijk van de dochter van 
de meubelmaker met een katholieke jongeman, 
en kreeg de voorman van de Algemene Neder-
landse Diamantbewerkersbond (ANDB) Jan van 

Afb. 3  De landbouw-enquête commissie zonder arbeiders, 
tekening van Albert Hahn (1877-1918) voor het Zon-
dagsblad van het Volk, 1906, 1 juli. IISG BG C5/20.
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Zutphen regelmatig bedelbrieven van diamant-
bewerkers. 

In de archieven van bepaalde vakbonden, 
maar ook van jeugd- of sportorganisaties zoals 
de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) en Nederland-
se Arbeiders Sport Bond (NASB) zijn voorbeel-
den van documenten van de hand van gewone 
mensen te vinden. Het archief van de ANDB 
moet in dit geval genoemd worden vanwege de 
rijkdom aan gegevens over en van aangesloten 
leden. Op de website van het IISG is al eerder 
aandacht besteed aan de bijzondere situatie die 
in de eerste week van augustus 1910 ontstond 
doordat de diamantarbeiders voor het eerst in 
hun leven de gelegenheid kregen om op vakan-
tie te gaan.9 Een andere fraaie bron vormen de 
stukken van de ANDB-bibliotheek en het daar-
uit op te maken leengedrag van de leden.10

Door hun rol en verdiensten krijgen bepaalde 
organisaties en personen een plek in de geschie-
denis. Het ligt voor de hand dat het IISG hun ar-
chieven wil verwerven. Dat is helaas minder dui-
delijk voor de archieven van gewone mensen. Zij 
laten over het algemeen weinig sporen na en in 
de meeste gevallen verdwijnt hun geschiedenis. 
Bij de meeste gewone mensen wordt pas archief 
gevormd als ze zich in een uitzonderlijke situ-
atie bevinden – bijvoorbeeld in de vorm van cor-
respondentie die ontstaat door verhuizing, mi-
gratie of gevangenschap – of als ze door anderen 
als studieobject behandeld worden: in enquêtes 
en interviews. In de meeste gevallen is er een 
overheid, een georganiseerd verband of een be-
langrijke persoon nodig om het verhaal van de 
gewone mensen terug te kunnen vinden. Als je 
met deze blik naar de collecties van het IISG gaat 
kijken valt er veel te ontdekken. We beperken 
ons tot drie thema’s, namelijk enquêtes, huis-
houdboekjes en dienstweigeraars. Op grotere 
schaal uitgevoerde enquêtes en interviews geven 
onderzoekers de mogelijkheid om op macro- en 
mesoniveau het gedrag van een groep vast te leg-
gen en te bestuderen. Huishoudboekjes zijn een 
weinig gebruikte microbron, die veel informatie 
kunnen bevatten over het huishouden en de so-

ciale status van de opstellers. Naast de arbeiders-
beweging zijn andere sociale bewegingen goed 
vertegenwoordigd in de collecties van het IISG; 
denk hierbij aan drankbestrijders, studenten, 
vredesactivisten en dienstweigeraars. Aangezien 
dienstweigeren lange tijd strafbaar was, kwamen 
dienstweigeraars vaak in gevangenschap terecht 
en daarmee in een uitzonderlijke situatie.

Enquêtes
In navolging van de enquêtes uitgevoerd door de 
Staatscommissie tot het houden van de Arbeids-
enquête (1890-1892), deed het particuliere Cen-
traal Bureau voor Sociale Adviezen tussen 1895 
en 1921 vergelijkbare onderzoeken naar de lo-
nen, arbeidstijden, vakbeweging en gesteldheid 
van de Nederlander (afb. 2 en 3).11 De eerste en-
quête van 1895 door M.W.H. Treub (1858-1931) be-
trof een onderzoek naar arbeidstijden en lonen 
in bouwbestekken. De enquête van E.M. Meijers 
(1880-1954) werd in 1908 gehouden onder huis-
artsen en geeft een mooi inzicht in de gezond-
heid, woningtoestand en algemene levensstan-
daard. Zo bleek dat in de Bommelerwaard12 ‘de 
verzorging van zuigelingen nogal te wensen 
over[laat]. Gelukkig is de kunstvoeding uitzon-
dering, maar de verpleging is dikwijls slordig’. 
‘Vele woningen hebben behoefte aan licht, lucht, 
ruimte en reinheid’. De dokter uit Oude Wete-
ring schreef op 27 september 1908 dat ‘vele[n] de 
zuigelingen een slaapdrankje geven als het kind 
lastig is. Ook wordt nog wel aan de kleine kin-
deren alcohol toegediend als ze erg lastig zijn’.13 
De enquête van P.J. Idenburg14 uit 1918-1921 geeft 
door de gestructureerde vragenlijsten prachtige 
informatie over lonen, werktijden, vrijetijdsbe-
steding, sociale contacten, organisatiebehoefte 
en stakingsbereidheid van arbeiders in de me-
taal-, scheepsbouw-, transport-, diamant-, tex-
tiel- en grafische industrie. Over de inrichting 
van arbeiderstuintjes heeft een metaalarbeider 
de volgende mening: ‘Ben er sterk tegen, want 
ik vind het treurig als de arbeider zijn vrije tijd 
moet gaan besteden voor het planten van voed-
sel dat in Nederland genoeg geteeld wordt maar 
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naar andere landen uitgevoerd wordt, dan is er 
wel wat anders voor de arbeider wat afwisseling 
geeft’. P. van Blijenburgh, typograaf bij De Tele-
graaf, antwoordt dat ‘de opera de enige door mij 
op prijs gestelde of liever gewaardeerde amuse-
ment is. Daar kan ik voor enkele kwartjes genie-
ten van de muziek en vergeet dan, schuilgaande 
in een hoekje momenteel alles rond om mij’.15

Huishoudbudget
Tussen juni 1910 en mei 1911 voerde de Sociaal-
Democratische Studieclub een enquête uit waar-
van de resultaten in 1912 werden gepubliceerd 
als Arbeidersbudgets: jaarbudgets van zeventig ar-
beidersgezinnen in Nederland.16 In het archief van 
de Sociaal-Democratische Studieclub17 is achter-
grondinformatie over de enquête te vinden. Het 
doel was te onderzoeken welk deel van het loon 
nodig was voor het materiële onderhoud en wat 
er overblijven kon voor ontspanning en spaar-
geld. De uitkomsten van de enquête zouden van 
pas komen voor de Partij en de Kamerfractie (van 
de SDAP) zodra de pensioenkwestie, de tariefwet, 
de wet op de ziekteverzekering of de invoerrech-
ten en indirecte belasting aan de orde waren. 

In het NVV-tijdschrift de ‘Vakbeweging’ van 
1 april 1910 werd een oproep geplaatst om ge-
schikte gezinnen te selecteren. Het vinden van 
geschikte en representatieve deelnemers lag 
grotendeels in handen van de vertrouwensper-
sonen: actieve mensen in de diverse vakbonden. 
Het meest succesvol in het aandragen van kan-
didaten waren de lokale bestuursleden van de 
Sociaal-Democratische Vrouwenclubs.18 Boven-
dien waren deze vrouwen een onmisbare schakel 
als aanspreekpunt voor de (huis)vrouwen uit de 
arbeidersgezinnen en zagen zij er op toe op dat 
de enquêtes maandelijks ingevuld en ingeleverd 
werden.

De resultaten worden op verschillende ma-
nieren gepresenteerd, ook (anoniem) op huis-
houdniveau. Enkele conclusies uit het rapport: 
in de kleinste gemeenten zijn de totale uitga-
ven het laagst, en in de grootste gemeenten 
het hoogst. Het zijn vooral de minst betaalde 

arbeiders die goedkoper gaan wonen als hun 
gezin groeit, blijkbaar zijn er dan dringender 
behoeften te bevredigen. Naast de kwantitatieve 
gegevens zijn er bijna twintig citaten verzameld 
die het gezinsleven van de betrokken arbeiders 
illustreren.19 ‘Nu de spinazie goedkoop is, eten 
we bijna elke dag spinazie’. ‘In de sjalottentijd 
maken de kinderen de uitjes schoon. Van ’s mor-
gens tot ’s avonds in de mooiste tijd van het jaar 
in de vakantie zitten ze dan gevangen’. ‘Zondags-
maal: 25 centen botten uit de fabriek van Noack’s 
fijne vleeschwaren. […] Deze botten worden lang 
gekookt, het nat wordt voor soep bestemd en het 
afschraapsel is het zondagse vlees. Het hele jaar 
door komt niet een cent voor kaas of iets anders 
bij de boterham op de lijst voor.’

Huishoudboekjes
Huishoudboekjes geven inzicht in de inkom-
sten, maar vooral in de uitgaven van individuele 
gezinnen (afb. 4). De historische waarde is uiter-
aard hoger als er meer details bekend zijn over 
de samenstelling van het gezin, het beroep, het 
inkomen en de woonplaats. Dat is bijvoorbeeld 
het geval bij de collectie huishoudboekjes van 
Geertje de Waal-Schotsman uit Amsterdam.20 
Het is goed mogelijk dat Geertje begonnen is 
met haar huishoudboekjes doordat ze gehoord 
had over de enquête van de Sociaal-Democrati-
sche Studieclub. Geertje Schotsman (1891-1965), 
dochter van een onderwijzer, trouwde op 13 ok-
tober 1913 met Pieter de Waal (1888-1931), metaal-
draaier bij Kromhout. Geertje huurde een volks-
tuin van circa 200 m2 in Amsterdam-Noord, 
naast het W.H. Vliegenbos. 

De huishoudboekjes die bewaard zijn geble-
ven hebben betrekking op de periode 1912-1915 
en 1945-1969. Tussen 1926-1935 en 1942-1948 is er 
ook een tuinboekhouding. Ondanks de mooie 
serie is de mogelijkheid voor systematisch on-
derzoek beperkt. De aanduiding van de produc-
ten waarover de uitgaven verdeeld worden zijn 
niet consequent. De samenstelling van het huis-
houden wisselt nogal, per jaar of maand is niet 
duidelijk voor hoeveel mensen de uitgaven be-
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stemd zijn. Om een beeld te krijgen van de oogst 
is de tuinboekhouding zeker een aardige bron. 
Geen vergeten groente hier, maar wel de overbe-
kende aardappelen, bloemkool, boerenkool, spi-
nazie, sperziebonen, spruitjes, uien en wortelen.

Dienstweigeraars
Naast de arbeidersbeweging heeft het IISG een 
groot aantal archieven van andere sociale bewe-
gingen, zoals de vredesbeweging, het antimili-
tarisme en dienstweigeraars. Hier is materiaal 
te vinden over het leven van gewone Hollandse, 
jonge mannen. In 1990-1991 is door het IISG in 
samenwerking met de Rijksuniversiteit Gronin-
gen een groot interviewproject gehouden onder 
mannen die in de periode 1918-1940 op grond 
van anarchistische of antimilitaristische prin-
cipes weigerden in militaire dienst te gaan.21 

De interviews zijn afgenomen volgens een van 
te voren bepaalde structuur en geven een goed 
inzicht in het milieu, de ontwikkeling, de motie-
ven en het leven van de dienstweigeraars. 

Hein van Wijk (1907-1981)22 was de enige ad-
vocaat in Nederland die goed op de hoogte was 
van de Nederlandse en buitenlandse wetgeving 
op het punt van dienstweigering. Zijn archief 
bevat onder meer verslagen, op verzoek van Van 
Wijk geschreven door tewerkgestelde, erkend 
gewetensbezwaarden in Vledder en Lauwerpol-
der in de periode na de Tweede Wereldoorlog. 
De verslagen geven een goed inzicht in de leef- 
en werkomstandigheden binnen deze werk-
kampen. Kort samengevat: lange werkdagen met 
zwaar en geestdodend werk, maar het eten is 
uitstekend.

Ook het persoonsarchief van de Indiëweige-

Afb. 4  Huisvrouw met bood-
schappen en huishoud-
boekje, 1963. Foto Joh. de 
Haas (1915-1997), actief 
als zelfstandig fotograaf 
tussen 1937-1978 voor de 
kranten en bladen van de 
rode familie. Zijn archief 
van 64.000 negatieven is 
in 1997 verworven door 
het IISG. IISG BG K43/83-
6.
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raar en de politiek actieve communist Ratio Kos-
ter is bij het IISG ondergebracht. Koster (1927-
1984)23 werd in 1947 als dienstplichtig militair 
gearresteerd vanwege de verspreiding van een 
speciaal nummer van het ANJV-blad Één, met 
als motto ‘Maak van onze jongens geen SS-ers’.24 
Hierin werd geprotesteerd tegen de uitzending 
van Nederlandse troepen naar Nederlands-Indië 
en de op Zuid-Celebes begane wreedheden. Na 
negen maanden voorarrest werd Ratio tot drie 
jaar gevangenisstraf veroordeeld; na anderhalf 

jaar werd hij vrijgesproken en vrijgelaten. Zijn 
archief bevat correspondentie tussen Ratio Kos-
ter vanuit gevangenschap en zijn ouders, an-
dere familieleden en vrienden in Amsterdam 
(afb. 5). Ratio (‘Raats’ in de brieven) vroeg in zijn 
eerste brief gelijk om briefpapier, enveloppen 
en vooral postzegels. Hij mocht in het begin 
van zijn gevangenschap zoveel schrijven als hij 
wilde. Verveling door het gebrek aan boeken was 
de oorzaak van zijn vaak lange brieven. In een 
aantal van zijn brieven vraagt Ratio hoe het ge-

Afb. 5  Ratio Koster weer thuis 
bij zijn vader en moeder, 
24 november 1948, 
Postjeskade Amsterdam. 
Foto Ben van Mee-
rendonk (1913-2008) van 
het Algemeen Hollands 
Fotopersbureau (1945-
1969). Het archief met 
70.000 negatieven van 
de Hollandse tegenhan-
ger van ANEFO en ANP 
is sinds 1990 bij het IISG 
ondergebracht. IISG BG 
B5/569.
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steld is met de wederopbouw, woningnood en 
distributie van goederen zoals schoenen, fietsen, 
fietsbanden en tabak: ‘Krijgen jullie al meer si-
garetten?’ Hij krijgt er één per dag: ‘alles went 
behalve 1 sigaret per dag’. Zijn vader schreef te-
rug over ‘Opgeknapte fietsen voor ƒ 115,– zonder 
lamp en achterlicht alles peperduur. Banden 
wel vrij, spatborden van slechte kwaliteit prijs 
ƒ 4,75, ijzeren fietsbel vroeger 25 cent, nu ƒ 1,45, 
Radiotoestellen vrij, niet te krijgen of zwarte 
prijzen, schoenen prijs tussen de ƒ 15 en ƒ 22,50 
vroeger ƒ 2,60-ƒ 4,50. En de lonen, gemiddeld 
ƒ 40,– per week. Groente schreeuwend duur’. 
Ratio reageerde ‘Dat m’n fiets weer in orde ge-
maakt wordt, dat is mieters zeg, want als ik hier 
uit kom, ben ik te lui om te lopen.’ Zo bevatten 
deze archieven een schat aan informatie over de 
gewone man en het leven van alledag. 

Typisch Hollands
Voor het IISG is het concept ‘Holland’ nooit het 
denkraam geweest. De verzameltraditie van alle 
betrokkenen was nationaal, en daarnaast inter-
nationaal.25 De Nederlandse, nationale com-
ponent kende soms een sterke Amsterdamse 
invalshoek als ‘het Amsterdamse’ een nationale 
betekenis had. De archieven van Provo en Roel 
van Duijn vallen in dit kader.26 Zo ook de archie-
ven van Ed van Thijn en de ASVA.27 Bedrijven als 
‘de Koninklijke’ of ‘Heineken’ zijn net zo Neder-

lands als Hollands en net zo internationaal als 
Nederlands. Dat geldt precies zo voor het IISG. 
Het heeft te maken met de traditionele domi-
nante positie van Holland als regio binnen de 
Republiek en later binnen het Koninkrijk der 
Nederlanden. De centra van wetenschap, van 
uitgeven en van verzamelen lagen in het Westen 
van het land, met natuurlijk belangrijke uitzon-
deringen. De centra van de industrialisatie en 
de daarmee samenhangende ‘sociale kwestie’ en 
de sociale beweging lagen in het westen van het 
land, met, wederom, belangrijke uitzonderin-
gen. Zo geredeneerd is het IISG een zeer Hol-
landse instelling, maar dat dient begrepen te 
worden in Hollands beste nationale – én inter-
nationale traditie. Want het historische karakter 
van de verzamelpraktijk van het IISG wortelt in 
de lange geschiedenis van de Nederlandse tole-
rantie. 

Duidelijk is dat daarin ook ruimte is voor het 
leven van de gewone man. Het is van belang dat 
historici zich realiseren dat dit soort materiaal 
vaak verscholen zit achter andere uithangbor-
den. Zo denkt men bij ‘dienstweigering’ mis-
schien in eerste instantie niet aan dit onderwerp, 
maar aan politieke en ethische kwesties. Als je 
bedenkt dat de dienstplicht juist ‘de gewone 
jongen’ raakte, dan zijn de archieven over dienst-
weigering op het IISG een verrassende bron.
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Wanneer het verzamelbeleid 

van erfgoedinstellingen in het 

nieuws komt, is dat meestal 

naar aanleiding van het afstoten 

van topstukken. Tegenstanders 

vinden dan nogal eens dat het 

landsbelang in het geding is. 

Een argument dat niet van stal 

wordt gehaald wanneer het gaat 

om werken of collecties die bij het 

grote publiek niet of nauwelijks 

bekend zijn. Ten onrechte. 

Minder bekende verzamelingen 

kunnen evengoed van nationaal 

belang zijn.

Om te voorkomen dat collecties van nationale 
waarde verloren gaan, heeft het Instituut Collec-
tie Nederland in 1999 de Leidraad Afstoten Muse-
ale Objecten opgesteld. Kortweg de LAMO. Daarin 
ging het vooral over de afstoting van de zoge-
naamde ‘bulkcollecties’; grote collectieonderdelen 
van geringe erfgoedwaarde. Naar aanleiding van 
de commotie rond enkele afstotingskwesties, ver-
scheen in 2006 een herziene versie. 

In de volgende jaren werden opnieuw waarde-
volle collecties te koop aangeboden vanwege een 
tekort op de begroting van de betreffende erf-
goedinstelling. Opnieuw werd de LAMO aange-
scherpt en tegelijkertijd vereenvoudigd. Begin dit 
jaar bracht de Museum Vereniging de derde ver-
sie uit.

De LAMO van 2016 kent een vereenvoudig-
de procedure voor de ‘lichte’ gevallen, waartoe de 
meeste afstotingen kunnen worden gerekend. Al-
leen voor ‘zware’ gevallen geldt een uitgebreide 
procedure met een beschermingstoets. 

Het belang 
van kleine 
verzamelingen

Tijdingen

Carin Gaemers
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 | Het belang van kleine verzamelingenTijdingen

Vrijwel gelijktijdig werd de Erfgoedwet van 
kracht. Deze wet geldt voor alle erfgoedcollec-
ties die vallen onder de verantwoordelijkheid 
van het Rijk, provincies of gemeenten en heeft 
betrekking op erfgoed van nationaal belang. Om 
verwarring te voorkomen, zijn de Erfgoedwet en 
de LAMO nauw op elkaar afgestemd. 

De criteria die de beschermingstoets hanteert, 
liggen voor de hand: onvervangbaarheid, sym-
boolfunctie, schakelfunctie en ijkfunctie. Hoewel 
het nationaal belang zwaar weegt, voorziet deze 
versie van de LAMO eveneens in de bescherming 
van objecten of collecties met een regionaal of 
plaatselijk belang. Ook wanneer er sprake is van 
bijzondere betekenis voor een bepaalde groepe-
ring in de samenleving, dient een toetsing plaats 
te vinden.

De LAMO bevat een uitgebreide beschrijving 
van de voorwaarden waaraan moet worden vol-
daan alvorens een object of een collectie mag wor-
den afgestoten. Al met al een verbetering. Toch 

schuilt er een addertje onder het gras. Of Erf-
goedwet en LAMO inderdaad de gewenste be-
scherming bieden, staat of valt bij de uitvoering. 

Beheer, behoud en ontsluiting van erfgoed 
gaat gepaard met hoge kosten. Veel erfgoedin-
stellingen hebben al jaren te maken met krim-
pende budgetten. Afstoting van een collectie is 
dan soms de enige manier om de exploitatie rond 
te krijgen. De collectie met rust laten tot budget-
tair betere tijden is niet altijd een optie. Ook een 
minimale vorm van behoud en beheer kost geld. 
Iedere vierkante meter depotruimte is immers 
kostbaar. 

Bij de toepassing van Erfgoedwet en LAMO 
ontstaat onvermijdelijk een grijs gebied. In de 
keuze voor de uitgebreide of de lichte procedure 
zit namelijk altijd een arbitraire factor. Hetzelfde 
geldt voor de wijze waarop de beschermingstoets 
wordt gehanteerd. Als gedachteoefening in deze 
Tijdingen twee voorbeelden. 

Afb. 1 Landgoed Beeckestijn, Velsen, 2013. Foto: Sichting Beeckestijn.
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Hoe het niet moet: landgoed Beeckestijn 

De lotgevallen van landgoed Beeckestijn tonen 
ondubbelzinnig de noodzaak van de recente aan-
scherping van wet- en regelgeving aan. Dit land-
goed is een van de best bewaarde en meest com-
plete buitenplaatsen in het land. Tot voor enkele 
jaren was Beeckestijn eigendom van de gemeente 
Velsen. Tekorten op de gemeentebegroting waren 
in 2005 voor de gemeenteraad en het college van 
burgemeester en wethouders aanleiding om over 
te gaan tot verkoop.

Protesten van inwoners en deskundigen 
brachten het college van B en W niet op andere 
gedachten. Zelfs nadat toenmalig staatssecretaris 
Medy van der Laan liet weten geen voorstander te 

zijn van verkoop, stapte het gemeentebestuur niet 
van het voornemen af. In februari 2006 werden de 
deuren van Beeckestijn voor het publiek geslo-
ten. Dat de collectie niet onbeheerd achterbleef, 
was louter te danken aan de inzet van conservator 
 Jannie Polak. Zij kreeg voor elkaar dat het muse-
um op deskundige wijze werd ontruimd. 

Pas in 2011 werd de toekomst van Beeckestijn 
veilig gesteld met de overname van het landgoed 
door Vereniging Hendrick de Keyser en Natuur-
monumenten. Gelukkig maar. Niettemin heeft 
Beeckestijn het jarenlang moeten doen zonder 
deskundig beheer en is een zorgvuldig samenge-
stelde collectie onherroepelijk uiteengevallen. 

Zonde, want Beeckestijn ontleende nou juist 

Afb. 2  G. Badings, Ridder der Militaire Willems-Orde 4de klasse, Catharina Wouters en hun 
kinderen Adriane Hermine Louise en Bertha Gerarda. Fotoatelier Merkelbach, 1917. 
Stadsarchief Amsterdam.

Afb. 3  Melle Weersma, pionier van de Nederlandse jazz, introduceerde begin jaren dertig de 
Swing. Had in 1938 wereldwijd een hit met Penny Serenade. De vrouw is waarschijnlijk 
de zangeres Ann Royce. Fotoatelier Merkelbach, z.j. Stadsarchief Amsterdam.

Afb. 4  Reclamefoto Boldoot met Mies Merckelbach als model. Fotoatelier Merkelbach, 1932. 
Stadsarchief Amsterdam.
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een grote meerwaarde aan de combinatie van een 
goed onderhouden huis en tuin met een inrich-
ting die aansloot bij de hoogtijdagen van het com-
plex in de 18de eeuw. Vereniging Hendrick de Key-
ser en Natuurmonumenten kunnen niet genoeg 
worden geprezen voor het feit dat zij zich uitein-
delijk over Beeckestijn hebben ontfermd. Maar in-
tussen is wel een ensemble van nationale (kunst)
historische waarde verloren gegaan. 

Hoe het ook kan: de collectie Merkelbach 

Dat het gebrek aan budget geen reden hoeft te 
zijn om een collectie van nationale waarde teloor 
te laten gaan, bewees het Stadsarchief Amsterdam. 
Met een inventief project werd een einde gemaakt 
aan het sluimerende bestaan van het rijke archief 

van Fotostudio Merkelbach. In hechte samenwer-
king met de erfgoedinstellingen die eveneens een 
deel van de productie van Fotostudio Merkelbach 
in beheer hebben, werd de verzameling en een 
berg aan informatie voor een groot publiek toe-
gankelijk gemaakt 

Van 1913 tot 1969 was Fotostudio Merkelbach 
een begrip in Amsterdam. Jacob Merkelbach 
opende zijn portretatelier aan het Leidseplein in 
het voorjaar van 1913. Generaties Amsterdam-
mers lieten zich hier portretteren: de beau mon-
de, ondernemers, wetenschappers, kunstenaars, 
politici en gezagsdragers. Toneelacteurs, klein-
kunstenaars en dansers lieten zich door Merkel-
bach fotograferen, evenals Indiëgangers op ver-
lof, internationale artiesten op tournee en andere 
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buitenlandse gasten van nabijgelegen hotels. Het 
was niet ongebruikelijk dat pasgetrouwden van 
buiten de stad naar Amsterdam kwamen om hun 
huwelijksfoto door Merkelbach te laten maken. 

Daarnaast fotografeerde Merkelbach de col-
lecties van bekende Nederlandse modehuizen en 
was hij actief als reclamefotograaf. Met de op-
komst van de film in de jaren dertig van de 20ste 
eeuw, maakte Merkelbach in opdracht van Cine-
tone setfoto’s, stills en portretten van filmacteurs. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de fotostu-
dio een van de weinige Joodse bedrijven die niet 
op last van de bezetter werd gesloten. Merkelbach 
portretteerde Duitse militairen en nam tegelijker-
tijd deel aan het verzet; vanwege zijn grote vaar-
digheid in het retoucheerwerk kon hij uitstekende 
vervalsingen maken van persoonsbewijzen. 

Na het overlijden van Jacob Merkelbach in 
1942, zette zijn oudste dochter Mies met haar 
echtgenoot Bobby Roosenboom het atelier voort. 
In 1948 maakten zij samen een staatsieportret van 
koningin Wilhelmina, dat onderdeel zou worden 
van het collectieve geheugen. Mies Merkelbach 
gaf leiding aan het portretatelier op het Leidse-
plein en haar echtgenoot legde zich toe op recla-
me- en filmfotografie.

In 1969 sloot het atelier en raakte de collectie 
verspreid over diverse culturele instellingen. Het 
Joods Historisch Museum en het Rijksmuseum 
kregen de gelegenheid hun collecties aan te vul-
len met werk van Fotostudio Merkelbach. Andere 
delen van de verzameling kwamen terecht bij de 
afdelingen Bijzondere Collecties van de universi-
teitsbibliotheken van Amsterdam en Leiden en in 
de collectie van het Theater Instituut Nederland. 

Het grootste deel van de collectie werd aan de 
gemeente Amsterdam geschonken. Een collectie 
van 40.000 veelal bewerkte glasnegatieven restau-
reren en ontsluiten, vergt een aanzienlijke inves-
tering. Zo bleef de collectie decennialang in het 
depot. Kees Hin en Wim T. Schippers brachten in 
1976 de stomme film De gevoelige plaat uit, een col-
lage van foto’s uit het Merkelbach archief. In 1998 
werd een klein deel van de collectie in het Amster-
dam Museum aan het publiek getoond als onder-

deel van de tentoonstelling De stad door de jaren 
heen. Voor het overige leidde de verzameling een 
verborgen bestaan. Decennialang zocht het Stads-
archief Amsterdam naar mogelijkheden om het 
Merkelbach Archief te ontsluiten. Vanwege de hoge 
kosten moest het steeds bij voornemens blijven.

In 2012 was de kwaliteit van de negatieven derma-
te achteruitgegaan, dat langer wachten niet verant-
woord was. Het Stadsarchief stelde een projectgroep 
samen en hulp bij de financiering van het project 
werd gezocht en gevonden bij Mondriaan Fonds, 
VSB Fonds en enkele mediapartners. De vijf cul-
turele instellingen die werk van Studio Merkelbach 
in hun collectie hebben en enkele mediapartners 
besloten ruimhartig aan het project bij te dragen. 

Met dit startkapitaal kon een aanvang worden 
gemaakt met het digitaliseren van de collectie en 
kon een website worden ontwikkeld. Onder het 
motto ‘Red een Portret’ kwam een project van de 
grond dat zich niet uitsluitend richt op de verza-
meling Merkelbach in het Stadsarchief Amster-
dam, maar op de totale productie van Fotostudio 
Merkelbach. Juist dat geeft het project een enorme 
meerwaarde. Zo zijn de losse onderdelen van deze 
waardevolle verzameling weer bijeen gebracht. 

‘Red een Portret’ ging in 2013 officieel van start, 
honderd jaar nadat Jacob Merkelbach zijn studio 
opende. Kern van het project is de website www.
redeenportret.nl, die de collectie voor een breed 
publiek onder handbereik brengt. Maar het blijft 
niet bij eenrichtingverkeer. De website is ook een 
middel om met behulp van het publiek anonieme 
geportretteerden te identificeren. Bezoekers van 
de website die op een foto familieleden of beken-
den herkennen, kunnen de gegevens waarover 
zij beschikken delen met het Stadsarchief. Op die 
manier konden al vele geportretteerden over wie 
niets bekend was aan een naam en een levensge-
schiedenis worden gekoppeld.

Met de website hoopt het Stadsarchief Amster-
dam de collectie Merkelbach verder aan te vullen. 
Naar schatting omvatte de totale productie tus-
sen 1913 en 1969 zo’n 150.000 portretten. Een deel 
daarvan bevindt zich mogelijk nog in oude foto-
albums die bij particulieren in de kast liggen. Wie 
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een nog niet beschreven foto van Studio Merkel-
bach in bezit heeft, kan deze via de website een-
voudig aan de collectie toevoegen. 

Ook kunnen afdrukken worden gekocht en be-
zoekers kunnen met een donatie bijdragen aan het 
behoud van de collectie. De opbrengsten komen 
volledig ten goede aan het behoud van de collectie 
Merkelbach. Op deze manier hoopt het Stadsar-
chief Amsterdam nog eens 50.000 euro bijeen te 
brengen voor het project. Dat moet lukken. Op 9 
februari 2016 stond de teller al op 34.481 euro.

Deze unieke combinatie van crowdsourcing en 
crowdfunding blijkt een gelukkige greep. Niet al-
leen in financieel opzicht. ‘Red een Portret’ heeft 
de collectie Merkelbach bij een groot publiek on-
der de aandacht gebracht en in de landelijke me-
dia is veel aandacht aan het project besteed. Ge-
zien de respons van het publiek is er voldoende 
bereidheid om bij te dragen aan het voortbestaan 
van een belangrijke collectie. Het Stadsarchief Am-
sterdam heeft een aanpak ontwikkeld waar erf-
goedinstellingen op landelijk, regionaal of plaatse-
lijk niveau hun voordeel mee kunnen doen. 

De waarde van dit project is groot. Niet al-

leen voor het publiek maar ook voor de weten-
schap. Wanneer zo’n enorme collectie in context 
kan worden geraadpleegd, wordt systematisch 
onderzoek naar een veelheid van aspecten moge-
lijk. Dat maakt ‘Red een portret’ ook voor histori-
ci van belang, bijvoorbeeld voor onderzoek naar 
veranderingen in kleding, accessoires en in on-
bruik geraakte voorwerpen. Of naar in de verge-
telheid geraakte beroemdheden van vroeger. Aan 
de hand van de collectie Merkelbach kunnen ver-
anderingen in het dagelijks leven in kaart worden 
gebracht, maar ook de relatie tussen kleding, attri-
buten en status.

Dit zijn maar enkele voorbeelden. De mogelijk-
heden voor historisch onderzoek reiken nog veel 
verder. Een groot deel van de collectie is inmid-
dels voorzien van gegevens over de geportretteer-
den, soms zelfs aangevuld met een korte levens-
beschrijving. In de toekomst zullen met behulp 
van het publiek nog veel meer portretten van zulke 
informatie kunnen worden voorzien. ‘Red een Por-
tret’ is een schatkist waarvan de bodem nog lang 
niet in zicht is.

Over het archief Merkelbach verscheen in 2013 de publicatie:

 Fotostudio Merkelbach. Portretten 1913-1969.

Onder redactie van Anneke van Veen en vormgegeven door Els Kerremans.
Een prachtige uitgave van 304 pagina’s, geheel in full colour. Elk boek is voorzien van een eigen, 
unieke omslag. Met verhelderende bijdragen over de geschiedenis van de fotostudio, 
de mode-, film-, dans- en theaterfotografie, en bijna duizend foto’s uit het 
Merkelbacharchief. 

Deze publicatie is verkrijgbaar bij de Stadsboekwinkel, de betere boekhandel, in 
De Bazel en online. 
Boek (CPNB), de Beroepsorganisatie van Nederlandse Ontwerpers en de Grafische 
Cultuurstichting kenden in 2013 gezamenlijk aan deze publicatie het 
predicaat ‘Best verzorgde Boeken’ toe.

http://redeenportret.nl
Stadsarchief Amsterdam
informatie@stadsarchief.amsterdam.nl
Telefoon: 020-2511511
Op de website is ook het projectplan te downloaden.
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Symbool van het wetenschappelijk verzamelen in 
Nederland zijn de kaartenbakken van het Meer
tens Instituut. De inhoud van de meterslange 
rij grijze kasten wordt zelden nog geraadpleegd, 
maar ooit zouden de tienduizenden fiches de ba
sis gaan vormen van een etnologisch overzicht 
van heel Nederland. De Volkskundige Trefwoor
den Catalogus, zoals de verzameling kaartenbak
ken officieel heet, bevat dan ook een schat aan 
informatie over lokale opvattingen, gebruiken en 
tradities. Volksgeloof, zeden en gebruiken, volks
letterkunde en volkswetenschap – alles komt op 
de in totaal ongeveer 500.000 fiches aan bod.

Het is dan ook niet zonder reden dat de etno
logie, de ‘volkskunde’, wel bekend staat als de col-
lecting science. Ook het Meertens Instituut stelde 
zich lange tijd simpelweg tot doel het bewaren 
van wat verloren dreigde te gaan. In 1957 werd be
gonnen met de aanleg van een kaartsysteem om 
zo grip te krijgen op het vele materiaal. ‘Doel was 
en is,’ schreef Han Voskuil, hoofd van de afdeling 
Volkskunde, in 1969, ‘alle nederlandse volkskundi
ge gegevens, voorzover die ons uit de litteratuur, 
uit handschriften, van vragenlijsten, verslagen en 
geluidsbanden, en uit mondelinge mededelingen 
bekend zijn, in het kaartsysteem onder te bren
gen.’1

Dit lijkt een onmogelijke opgave, en dat bleek 
het uiteindelijk ook te zijn. Eind jaren vijftig 
heerste echter nog de opvatting dat ‘volkscultuur’ 
een eindig iets was, en daarmee in haar geheel te 
documenteren.

Wie bijvoorbeeld geïnteresseerd is in verjaar

dagsrituelen of spookverhalen in Holland kan in 
het kaartsysteem terecht. Door middel van tref
woorden zijn de gegevens op verschijnsel ge
ordend. Een aantal fenomenen is ook in kaart 
gebracht in de hoop zo nieuwe structuren en ver
klaringen te kunnen ontdekken. Soms slaagde 
men hierin, maar vaker viel eigenlijk uit de met 
symbolen en tekens bezaaide kaarten geen wijs 
te worden. Lezers van Het Bureau, de zevendeli
ge romancyclus over het Instituut, weten hoeveel 
hoofdbrekens dit probleem Maarten Koning, het 
alter ego van Voskuil, heeft gekost.

Baanbrekend wetenschappelijk onderzoek heeft 
de Volkskundige Trefwoorden Catalogus niet op
geleverd. Het idee dat de verzameling, als deze 
maar groot genoeg was, vanzelf probleemstel
lingen en verbanden zou aandragen, bleek ijde
le hoop. De historicus Ger Harmsen vergeleek de 
opbouw van een kaartsysteem ooit met ‘postzege
len’ en biechtte zijn lezers op hoezeer hij zich hierin 
kon verliezen. Hoewel het verzamelen om te ver
zamelen zeker niet de opzet achter de kaartenbak
ken van het Meertens Instituut was, bleek dit in de 
loop der jaren toch een realiteit te zijn geworden.

In 1987 is de Volkskundige Trefwoorden Cata
logus voortgezet in digitale vorm. Deze (via in
ternet toegankelijke) Volkskundige Trefwoorden 
Bank wordt sinds 2013 echter niet langer aan
gevuld. Vandaag de dag vindt het etnologisch 
onderzoek naar lokale, dagelijkse gewoontes en 
gebruiken plaats op andere manieren, en aan de 
hand van meer dynamische en vaak vraaggerichte 
databases. 

Heel Nederland in een kaartenbak

Anne Petterson

TOPSTUK
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Moeten de kaartenbakken dan maar aan de 
straat worden gezet? Dat zeker niet. De circa 
500.000 met de hand beschreven en getypte fi
ches, verdeeld over 440 laden en 22 kasten, vor

men samen een tastbaar monument voor een 
misschien wat naïef, maar toch onuitwisbaar deel 
van de wetenschapsgeschiedenis.

De kaartenbakken van Voskuil 
op het Meertens Instituut. Foto: 
Femke Niehof.
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Hieronder treft u de titels die online besproken worden. 
Ga voor de volledige tekst naar www.tijdschriftholland.nl

In de periode 1783-1787 kwam Alexander Philip van der Capellen, hoveling van 
prins Willem V, in ernstige problemen. De auteur reconstrueert de gang van zaken 
gedetailleerd. De waarde van dit boek is dat het duidelijk laat zien hoe iemand die 
zowel banden had met de prins als met Patriotten en die zich daarom neutraal wilde 

opstellen, vermalen werd in de politieke strijd. Hoe de lotgevallen van Alexander Philip passen in het 
grotere geheel van de heersende politieke strijd komt echter slechts in beperkte mate en niet altijd even 
duidelijk aan de orde.

Het boek mist een duidelijke definitie en afbakening van de streek. Ondersteund door 
de grote hoeveelheid illustraties krijgt de lezer de indruk dat die zich toch vooral in Lisse 

en Hillegom bevindt. Interessant is het verhaal over de familie Zandbergen uit Rijnsburg en Oegstgeest, 
omdat het een ander beeld van de Bollenstreek schetst. Deze familie specialiseerde zich in de teelt en 
veredeling van narcissen. In het boek wordt stil gestaan bij het bollenerfgoed: bollenschuren, bollenvilla’s, 
de schaftschuurtjes, de arbeiderswoningen en de beukenhaagjes. De schrijvers zijn er uitstekend in 
geslaagd de lezers bewust te maken van de waarde van dit erfgoed. Concluderend is het een prachtig 
geïllustreerd en prima leesbaar boek. Hopelijk gaan veel mensen dit boek lezen zodat ze zich bewust 
worden van de historische waarde van het bollenerfgoed.

De publicatie Adellijke familieportretten op Duivenvoorde verscheen ter gelegenheid van 
de gelijknamige tentoonstelling op het kasteel in Voorschoten in de zomermaanden 
van 2015. Werken die weliswaar van belang zijn voor de verschillende families maar 

nooit op Duivenvoorde hebben gehangen, zijn als steunafbeeldingen opgenomen waardoor het 
boek een mooi, rijk geïllustreerd bladerboek is voor geïnteresseerden in de adellijke geschiedenis. 

Signalementen

Marijke Bruggeman bespreekt

Jacques Baartmans, Alexander Philip van der Capellen 1745-1787. De 

tragische lotgevallen van een dienaar van prins Willem V (Verloren, 2015, 

Hilversum, 222 p., ISBN 978-90-8704-506-7, prijs € 23,–)

André van Noort bespreekt

M. Bultink, P. Goemans, P. Nijhof, J. Warmenhoven, J. Zwetsloot red., 

De Bollenstreek. Landschap & Erfgoed van de Bloembollencultuur 

(CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek, Damen Grafia, 

2015, Haarlem, 192 p., geïll., geen ISBN, prijs € 25,–)

Frauke Laarmann-Westdijk bespreekt

Sabine Craft-Giepmans, Hilde Gilissen, Annette de Vries, Adellijke 

familieportretten op Duivenvoorde (Waanders Uitgevers, 2015, Zwolle, 

176  p. geïll., ISBN 978-94-6262-040-7, prijs € 22,50)
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De familiegeschiedenissen worden smeuïg door anekdotes of heldenverhalen over voorouders, maar 
bergen ook het risico in zich dat de lezer ten onder gaat in de hoeveelheid namen. Daarvan zijn de 
auteurs zich terdege bewust, maar ze kunnen het soms niet vermijden dat de lezer de draad kwijtraakt 
tussen de vele generaties van de verschillende familietakken. Het opgenomen overzicht van alle 
eigenaren van Duivenvoorde biedt daarvoor niet genoeg oriëntatie. 

In 2014 verscheen als publicatie van het Historisch Genootschap Warmelda deze studie 
over het middeleeuwse Warmond, van de hand van de in Frankrijk geboren en in Leiden 
woonachtige taalkundige Mathieu Fannee. Het werk is de vrucht van de herleving van 
de belangstelling voor de dorpsgeschiedenis in een werkgroep waarin enthousiasme en vakkennis 
samenkomen. Vooralsnog leggen de voorbeelden in dit boek, vooral over de mogelijke lotgevallen van 
de Van Warmonds in de dertiende en veertiende eeuw, getuigenis af van grote belezenheid, en van het 
ontbreken van essentiële schakels. Het boek bevat heel veel, mooi bij elkaar gebracht materiaal, dat 
maakt dat het een mooie vraagbaak is voor wie meer wil weten over de oergeschiedenis van Warmond.

Centraal in het werk van Schrickx staat de vraag naar de levenskracht van de religieuze 
vrouwenbeweging in de late 15de en vroege 16de eeuw. Schrickx heeft niet alleen 
aandacht voor de plaats van Bethlehem tegen het laatmiddeleeuwse kloosterlandschap, 
maar hij heeft ook – en daar ligt ook de meerwaarde van dit werk voor de niet-specialisten – oog voor de 
regionale geschiedenis van Holland, en specifiek West-Friesland. Het is een zeer geslaagde (case)studie 
naar een specifiek vrouwenklooster en een voorbeeld van de multidisciplinaire weg die het onderzoek 
naar de laatmiddeleeuwse vroomheid in de Nederlanden dient in te slaan.  

Dick de Boer bespreekt

Mathieu Fannee, tLant te Waremunde. Een studie over Warmond in de 

middel eeuwen (1100-1400) (Historisch Genootschap Warmelda, 2014, 

Warmond 2014, 280 p., geïll., geen ISBN, prijs € 22,50 verkrijgbaar via 

info@warmelda.nl)

Bas Diemel bespreekt

Christiaan Schrickx, Bethlehem in de Bangert. Een historische en archeo lo-

gische studie naar de ontwikkeling van een vrouwenklooster onder de orde 

van het Heilig Kruis in het buitengebied van Hoorn, 1475-1572 (Verloren, 

2015, Hilversum, 495 p. geïll., ISBN 978-90-8704-533-3, prijs € 49,–)
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Op 17 juli 1865 werd de Sint-Jan-de-Dooperkerk in Hoogwoud ingewijd door bisschop 
Wilmer van Haarlem. Honderdvijftig jaar na de inwijding van de kerk zette de parochie 
Sint-Jans-Geboorte haar jubileum luister bij met de publicatie van een omvangrijk 

gedenkboek. Aan de hand van tal van foto’s en verhalen wordt verteld over de lotgevallen van de 
parochianen tegen de achtergrond van de algemene kerkgeschiedenis van Nederland en meer specifiek 
West-Friesland. Dat levert een uiterst leesbaar boek op. Veel parochianen zullen het boek, zeker omwille 
van de prachtige foto’s, koesteren, maar de toegankelijk geschreven geschiedenis van het kerkelijk leven 
in deze regio had een wat breder publiek verdiend. Het valt te hopen dat meer parochies de komende 
jaren hun geschiedenis op een vergelijkbare manier ontsluiten.

Rixtel publiceerde al gedichten vanaf zijn zestiende, het prototype van een young man 
in a hurry, en kreeg weinig kans om uit te groeien tot het statuur van een Vondel. 
Ondanks zijn vroege dood heeft Rixtel een aanzienlijk oeuvre nagelaten, ongetwijfeld 
aangespoord door zijn persoonlijke motto ‘Sonder rust’. Over veel van deze schrijvers 
van het tweede garnituur is weinig geschreven en hun oeuvre wordt zelden bestudeerd, 

wat jammer is, omdat er vaak zeer interessante persoonlijkheden tussen zaten met soms zeer 
onorthodoxe ideeën. Neerlandicus en Haarlems historicus Klaas de Jong heeft het weinige wat bekend 
is over Rixtel samengevat in een handzame en geïllustreerde studie waarin aandacht wordt besteed aan 
Rixtels levensloop en de inhoud en context van zijn literaire werk. De Jongs studie is een zeer nuttige 
aanvulling op de nog altijd zeer bescheiden historiografie van Nederlandse minor poets en van het 
vrijzinnige denken dat in de tweede helft van de 17de eeuw opbloeit in de Republiek.

De inhoud is onveranderlijk van hoge kwaliteit, vervaardigt naar richtlijnen die 
vanouds gelden voor de uitgave van belangrijke Nederlandse bronnen in deze serie. 
Voor een historicus, die geleerd heeft zorgvuldig met bronnen om te gaan en zuivere 
transcripties te gebruiken, verrichten bezorgers van bronnenuitgaven nog steeds 

Maarten van den Bos bespreekt

M. Hoogland, Uit het rijke Roomse leven van Hoogwoud & Opmeer. 

150 jaar parochie Sint Jans Geboorte (Eigen beheer (druk: Pirola), 2015, 

Hoogwoud, 419p., geïll., geen ISBN, prijs € 22,50 

verkrijgbaar via www.stjansgeboorte.nl)

Henk Looijestein bespreekt 

Klaas de Jong, Pieter Rixtel (1643-1673). Een dichter zonder rust (Verloren, 

2015, Hilversum, 120 p., geïll., ISBN 978-90-8704-524-1, prijs € 15,–)

Paul Abels bespreekt: 

Wim G. Visser ed., Classicale Acta 1573-1620. Deel X: Particuliere synode 

Zuid-Holland: Classis Brielle 1574-1623, in: Rijks Geschiedkundige 

Publicatiën, Kleine Serie 112 (Huygens ING (KNAW), 2015, Den Haag, 

band I 514 p., band II 668 p., ISBN 978-90-5216-183-9, prijs € 59,–)
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Signalementen

onmisbaar voorwerk. De inhoudelijke waarde van de vergaderverslagen van classes voor andersoortige 
kerkhistorische thema’s is relatief beperkt, omdat de aard en frequentie van de vergaderingen weinig 
tot geen diepere inzichten opleveren ten aanzien van bijvoorbeeld het geloofsleven aan de basis, de 
persoonlijke beweegredenen van predikanten of de dagelijkse omgang met andere religies. Voor de 
leek, met name voor kerkhistorici en geïnteresseerden in de regionale geschiedenis, bevatten de beide 
delen ongetwijfeld veel interessante details. Dankzij de meer dan voortreffelijke inleiding van Visser 
kunnen zij deze gegevens ook nog eens begrijpen in de kerkelijke en bestuurlijke context waarin ze zijn 
opgetekend.

Het is winst dat in deze bundel meer nuchterheid wordt betracht en zelfs een zekere 
spijt wordt betuigd over het feit dat een kwarteeuw geleden niet gewoon een Vereniging 
voor Nederlandse Religiegeschiedenis (VNK) is opgericht. In de eerste VNK-bundel 
over Gouda wordt met geen woord over moslims gerept, hoewel de stad in 1989 al 
twee moskeeën telde. Tekenend voor de verschuivingen in historie én historiografie is dat in de huidige 
bundel een boeiend artikel over de islam in Gouda is opgenomen. Deze openheid voor een in alle 
opzichten brede beoefening van de geschiedenis van religie, geloof en kerk in Nederland verdient lof en 
steun.

De bijdrage van Deen aan de collectie boeken over pamfletten en andere media is 
ongelooflijk gedegen uitgevoerd en zeer goed geworteld in het bronnenmateriaal. 
In het bijzonder de laatste twee hoofdstukken, over de rol van handgeschreven en 
orale participatie in het publieke debat, zijn indrukwekkend. Deens boek vormt door 
de aandacht voor orale en handgeschreven nieuwtjes en geruchten een welkome aanvulling op en 
een verrijking van bestaande literatuur over onder andere pamfletten en de rederijkerscultuur. Het 
voornaamste punt van kritiek is dat het concept van ‘publiek debat’ niet echt overtuigt. Het gaat te ver 
om te stellen dat ‘het ontbreekt aan een bruikbaar alternatief voor publieke sfeer’. Deens ooggetuige-
schrijfstijl maakt het boek leesbaar voor een breder, ook niet-academisch publiek zonder dat daarmee de 
historische werkelijkheid geweld wordt aangedaan.

Fred van Lieburg bespreekt: 

Paul H.A.M. Abels, Jan Jacobs en Mirjam van Veen red., Terug naar Gouda. 

Religieus leven in de maalstroom van de tijd (Meinema, Zoetermeer, 2014, 
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Nederlandse Opstand: Amsterdam ‘Moorddam’ 1566-1578 (Amsterdam 

University Press, Amsterdam, 2015, 280 p., ISBN 978-90-8964-705-4, prijs 

€ 29,95, ook verkrijgbaar als eBook)
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 p. 4 Marianne Eekhout | Leidse en andere vaderlandse oudheden in Holland, 1566-1850
1  Hutspot, voor 1574, De Lakenhal, 3346; Judith Pollmann, ‘Een “blij-eindend” treurspel. Leiden, 1574’ in: Herman 

Amersfoort e.a. (red.), Belaagd en belegerd (Amsterdam 2011) 118-145, aldaar 127-131.
2  Marianne Eekhout, ‘Herinnering in beeld. Relieken van Leids ontzet’, Leids jaarboekje (2011) 33-47, aldaar 34-36.
3  Arthur MacGregor, Curiosity and enlightenment. Collectors and collections from the sixteenth to the nineteenth century (New 

Haven 2007) 63.
4  Bijvoorbeeld Ellinoor Bergvelt e.a. (red.), Verzamelen. Van rariteitenkabinet tot kunstmuseum (Heerlen 1993) 123-144; 

Rengenier C. Rittersma (red.), Luxury in the Low Countries: miscellaneous reflections on Netherlandish material culture, 1500 
to the present (Brussel 2010); Ellinoor Bergvelt e.a. (red.), De wereld binnen handbereik: Nederlandse kunst- en rariteitenver-
zamelingen, 1585-1735 (Zwolle 1992).

5  Bijvoorbeeld C. Willemijn Fock (red.), Het Nederlandse interieur in beeld 1600-1900 (Zwolle 2001); John Michael Montias 
en John Loughman, Public and private spaces. Works of art in seventeenth-century Dutch houses (Zwolle 2000).

6  Uitzonderingen zijn Wim Vroom, In tumultu gosico. Over relieken en geuzen in woelige tijden (Amsterdam 1992); Wim 
Vroom, Het wonderlid van Jan de Wit en andere vaderlandse relieken (Amsterdam 1997).

7  Frans Grijzenhout, ‘Vaderlandse oudheden’ in: Idem (red.), Erfgoed. De geschiedenis van een begrip (Amsterdam 2007) 
109-132, aldaar 113; Sandra Langereis, Geschiedenis als ambacht. Oudheidkunde in de Gouden Eeuw: Arnoldus Buchelius en 
Petrus Scriverius (Amsterdam 2001). 

8  Grijzenhout, ‘Vaderlandse oudheden’, 113.
9  Bijvoorbeeld W.A. Boers, Verzameling van oud beeldwerk en andere oudheden (Utrecht 1845); G.N. Stoppelaar, Catalogus 

der oud- en zeldzaamheden, schilderijen, teekeningen en portretten (Middelburg 1870).
10  Samuel Ampzing, Beschrijvinge ende lof der stad Haerlem in Holland (Haarlem 1628) 191.
11  Vroom, Het wonderlid, 11-38.
12  Commandostaf van Michiel de Ruyter, 1676, Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nr. NG-NM-10402.
13  Tong en vinger gebroeders De Witt, 1672, Den Haag, Haags Historisch Museum, inv.nr. 1889-0001-HHI. 
14  H. Enno van Gelder, De Nederlandse noodmunten van de Tachtigjarige Oorlog (Den Haag 1955).
15  Henk van Nierop, ‘Edelman, bedelman. De verkeerde wereld van het Compromis der Edelen’, BMGN 107 (1992) 1-27, 

aldaar 4; Arent Pol, Het noodgeld van Leiden. Waarheid en verdichting (Den Haag 2007) 15-21.
16  Voor een overzicht M.F.D. Eekhout, Material Memories of the Dutch Revolt. The urban memory landscape in the Low Coun-

tries (ongepubliceerd proefschrift universiteit Leiden 2014) 173-206. 
17  Bijvoorbeeld E.O.G Haitsma Mulier, ‘De Bataafse mythe opnieuw bekeken’, BMGN 111 (1996) 344-67, aldaar 348-349; 

Jasper van der Steen, ‘A Contested Past. Memory Wars during the Twelve Years Truce (1609-21)’ in: Erika Kuijpers e.a. 
(red.), Memory before modernity. Practices of memory in early modern Europe (Leiden 2013) 45-61. 

18  Pollmann, ‘Een “blij-eindend” treurspel’; Eekhout, Material memories, 122-131, 133-136, 196-199.
19  Zie voor de kookpot en de familie van Assendelft ook Eekhout, ‘Herinnering in beeld’, 35-45.
20  J.J. Orlers, Beschrijvinge der stadt Leyden (Leiden 1641) 536.
21  Catalogus van oudheden en bijzonderheden betreffende het beleg en ontzet der stad Leiden (Leiden 1824) 42.
22  Pollmann, ‘Een “blij-eindend” treurspel’, 127-131, 135-142; Jori Zijlmans, ‘Pieter Adriaensz. van der Werf; held van 

Leiden’ in: Joris van Eijnatten e.a. (red.), Heiligen of helden. Opstellen voor Willem Frijhoff (Amsterdam 2007) 130-143.
23  Beschrijving der plegtigheden en vreugdebedrijven bij het tweede eeuwgetijde van de verlossing der stad Leyden (Leiden 1775) 

30-31.
24  Adrianus Severinus, Oorspronckelijke beschrijving van de belegering en ’t ontzet der stad Leiden (5e druk; Leiden 1777) 128-

129; zie ook Abraham Delfos, De Spaanse kookpot van Leiden, 1574, 1741-1820, Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nr. 
RP-P-OB-79.597.

25  Jori Zijlmans, Leidens Ontzet: vrijheidsstrijd & volksfeest. De 3-oktobercollectie in Museum De Lakenhal (Leiden 2011) 74.
26  E. Pelinck, ‘Overlevering, legende en relieken van het Beleg en Ontzet van Leiden’, Leids jaarboekje (1954) 100-107, 

aldaar 103-104.
27  D.E.H. de Boer, ‘De anti-held uit het Jacop Foppen slop’ in: Ingrid W.L. Moerman en R.C.J. van Maanen (red.), Leiden, 

eeuwig feest (Leiden 1986), 23-26.
28  Orlers, Beschrijvinge, 536.
29  Zijlmans, Leidens Ontzet, 77.
30  Over het blootliggen van de ruïne van de Brittenburg H. Dijkstra en F.C.J. Ketelaar, Brittenburg. Raadsels rond een 

verdronken ruïne (Bussum 1965) 10-28.
31  Ibidem, 19-23.
32  Anton Kos, ‘De Brittenburg: de laatste schakel’ in: Sabine Giepmans e.a., Hollandse stranden in de Gouden Eeuw (Lei-

den 2004) 99-114, aldaar 99, 110-111.
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33  De datering is van Edwin Buijsen in Ibidem, 96; Abraham Rademaker, De blootgelegde fundamenten van Britten-
burg (of te Britten) bij Katwijk aan Zee; Plattegrond van Brittenburg, jaren 1718-1730, geraadpleegd 15 januari 2016, 
https://rkd.nl/explore/images/203219; Anoniem, Romeinse oudheden gevonden bij het Huis te Britten, 1650-1750, 
Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nr. RP-P-OB-77.998.

34  Anoniem, De Brittenburg bij Katwijk aan Zee, met ‘vondsten’, 17de eeuw, Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, inv.
nr. Z 1927/1.1.

35  Roelof van Gelder, ‘Noordnederlandse verzamelingen’ in: Ellinoor Bergvelt e.a. (red.), Verzamelen. Van rariteitenkabi-
net tot kunstmuseum (Heerlen 1993) 123-144, aldaar 129-134; Michiel Plomp, ‘Een voortreffelyke liefhebberye.’ Het verzamelen 
van tekeningen door voorname liefhebbers in de Republiek en later het Koninkrijk der Nederlanden, 1732-1833 (ongepubliceerd 
proefschrift Rijksuniversiteit Groningen 2002) 49, 90.

36  Pauline Haak en Christiaan Vogelaar, Het kabinet van Robert Fruin. Een 19de-eeuwse kijk op de vaderlandse geschiedenis 
(Leiden 2002) 6.

37  Klaas van Berkel, ‘Institutionele verzamelingen in de tijd van de wetenschappelijke revolutie (1600-1750)’ in: Elli-
noor Bergvelt e.a. (red.), Verzamelen. Van rariteitenkabinet tot kunstmuseum (Heerlen 1993) 189-204, aldaar 189-196; Beeld 
en reliëf. Gids voor de verzameling Griekse en Romeinse beeldhouwkunst in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (Leiden 
1979) 9-11. 

38  Lucas van Leyden, Drieluik met het Laatste Oordeel, 1526-1527, olieverf op paneel, Leiden, De Lakenhal, inv.nr. S244; 
Stedelijk Museum de Lakenhal. Hoogtepunten uit de collectie (Leiden 1993) 10.

39  Eekhout, Material Memories, 75.
40  Zijlmans, Leidens Ontzet, 64.
41  Orlers, Beschrijvinge, 163-164; Marike Hoogduin-Berkhout, ‘ “Op de geluckige regeeringe van Leide” geschilderde 

voorstellingen in het Leidse stadhuis 1575-1700’ in: Juliette Roding e.a. (red.), Beelden van Leiden: zelfbeeld en represen-
tatie van een Hollandse stad in de vroegmoderne tijd, 1550-1800 (Hilversum 2006) 59-105, aldaar 78-87.

42  Mattheus Ignatius van Bree, De zelfopoffering van burgemeester Pieter van der Werf, geraadpleegd 13 januari 2016, 
https://rkd.nl/explore/images/19851. 

43  Catalogus van oudheden.
44  Ibidem, 2.
45  Ibidem, bijvoorbeeld nr. 36, 37, 40, 60, 67.
46  Regionaal Archief Leiden (RAL), Archief der secretarie van de stad Leiden, (1253) 1290-1575, inv.nr. 1380, Collectie 

stukken betreffende Pieter Adriensz. van der Werff, afkomstig van de Heer F. de Wildt; RAL, Stadsarchief van Lei-
den, SA III (1816-1929), inv.nr. 4397, ‘Afschrift van een door de stadsarchitect opgemaakte lijst van kunstvoorwerpen 
door Burgemeester en Wethouders in bewaring genomen van mej. M.S.Th. de Wildt en geborgen op de charterka-
mer van het stadhuis, 1838’.

47 Catalogus van oudheden, 27-28.
48  Marianne Eekhout, ‘Leven tussen hoop en vrees. Het belang van het nieuws tijdens de belegeringen van Haarlem 

en Leiden (1572-1574)’, Tijdschrift voor Mediageschiedenis 10 (2007) 4-22.
49  Catalogus van oudheden, 12, 13, 18, 22, 24, 25.
50  Ibidem, 43; Turf gevat in een zilveren beugel met een koperen noodmuntje aan een ketting, ca.1574, Leiden, De 

Lakenhal, inv.nr. 3350.
51  Ibidem, 43.
52  Stedelijk Museum de Lakenhal, 4.
53  Catalogus van oudheden, 28, 40, 43.

 p. 13 Jan Pelsdonk | Verzamelgeschiedenis met valkuilen
1  J. Welten, ‘Met klinkende munt betaald. Muntcirculatie in de beide Limburgen 1770-1839’, Van Gelder-lezing 9 

(Utrecht 2010).
2  J.E.L. Pelsdonk, NUMIS: registratie van een vergankelijk verleden (Utrecht 2013) 10.
3  https://nnc.dnb.nl/dnb-nnc-ontsluiting-frontend/#/numis/
4  J.E.L. Pelsdonk, ‘De Geschiedenis op orde. Collectioneurs, netwerken en verzamelingen in de Gouden Eeuw’ in: Jan 

Pelsdonk en Michiel Plomp (red.) Hulde! Penningkunst in de Gouden Eeuw (Zwolle 2012) 51-78, aldaar 53.
5  Archief Teylers Stichting, Haarlem, inv.nr. 26, brief van A.J. Enschedé aan de directeuren van Teylers Stichting (19 

september 1877).
6  Utrechts Archief, inv.nr. VE5, 1-8, Brief van Andries Schoemaker aan zoon Gerard (11 april 1728), 3v.
7  Ibidem, 6v.
8  J.E.L. Pelsdonk, ‘Verdampt Vermogen. Heeft Rusland Teylers hoofdingang gefinancierd?’, Teylers Magazijn 121 (2014) 17.
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9  M.P.M. Weiss, The Masses and the Muses. A History of Teylers Museum in the Nineteenth Century (ongepubliceerd proef-
schrift Universiteit Leiden 2013) 232.

10  J.E.L. Pelsdonk, ‘Bijzondere munten uit het Noorderkwartier: de collectie Marco Woestenburg’, Teylers Magazijn 123 
(2015) 14-16.

11  H. Enno van Gelder, De Nederlandse munten (Utrecht 2002) 159.
12  A. Pol, ‘Tot gerieff van India. Geldexport door de VOC en de muntproductie in Nederland, 1720-1740’, Jaarboek voor 

Munt- en Penningkunde 72 (1985) 65-195, aldaar 97; H.J. van der Wiel, ‘De scheepjesschellingen van Zeeland’, Jaarboek 
voor Munt- en Penningkunde 69 (1982) 47-68, aldaar 47.

13  A. Pol, De schat van het Vliegend Hert. Compagniesgeld en smokkelgeld uit een VOC-schip (Leiden 1993), 23-25.
14  J.E.L. Pelsdonk ‘Verboden geld. Betaalmiddelen van de VOC uit Nederlandse bodem’, De Beeldenaar 39 (2015) 237-244.
15  P. Verkade, Muntboek, bevattende de namen en afbeeldingen van munten, geslagen in de Zeven voormalig Vereenigde Neder-

landsche provincien, sedert den Vrede van Gent tot op onzen tijd (Schiedam 1848); P.O. van der Chijs, De munten … van de 
vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend. I-IX (Haarlem 1851-1866).

16  L.W.A. Besier, De muntmeesters en hun muntslag (Utrecht 1890).
17  C. Scholten, De munten van de Nederlandsche gebiedsdeelen overzee 1601-1948 (Amsterdam 1951); C.G.J. Pannekeet, Cata-

logus Westfriese munten (Slootdorp 2006).
18  www.koninklijkgenootschap.nl, aldaar ook informatie over tijdschrift De Beeldenaar en het Jaarboek voor Munt- en 

Penningkunde.

 p. 22 Frank de Jong & Huub Sanders | Internationale allure en de gewone Hollander
1  Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), ARCH00264, Archief Centrale Arbeiders- Verzekerings- 

en Deposito-Bank (’s-Gravenhage) 1904-1993.
2  Over de vroege geschiedenis van het IISG zie: M. Hunink, De papieren van de revolutie: het Internationaal Instituut voor 

Sociale Geschiedenis, 1935-1947 (Amsterdam 1986).
3  IISG, ARCH00860, Karl Marx/ Friedrich Engels Papers 1835-1895.
4  Zie daarover bijvoorbeeld: K.H. Roth, ‘The International Institute of Social History as a pawn of Nazi social research 

– New documents on the IISH during German occupation rule from 1940 to 1944’, International Review of Social His-
tory 34 – Supplement (1989), S1-S24.

5  Zie over de restitutie kwestie: P.K. Grimsted e.a. (red.), Returned from Russia: Nazi Archival Plunder in Western Europe 
and Recent Restitution Issues (Builth Wells 2013).

6  Voor een compleet overzicht zie de database op https://search.socialhistory.org/ (14 december 2015).
7  Oorspronkelijk: V.I. Lenin, Detskaja bolezń “levizny” v kommunizme (Sint-Petersburg 1920).
8  IISG, ARCH01198, Archief Anton Pannekoek 1893-1948, IISG, ARCH01030; Archief Henriëtte Roland Holst-van der 

Schalk. Het archief van Gorter is aanwezig bij het Letterkundig Museum in Den Haag.
9  J. Lucassen, Eindelijk vakantie (Collectiebeschrijving IISG z.j.). Beschikbaar via: https://socialhistory.org/nl/collecties/

eindelijk-vakantie.
10  M. van der Zwan, ‘“Duizenden boeken waren daar.” De boekerij van de diamantbewerkers’, Ons Amsterdam 5 (2006).
11  IISG, ARCH00261, Archief Centraal Bureau voor Sociale Adviezen 1899-1912, inv.nr. 170-192.
12  Bommelerwaard is Gelders, maar grenst aan en is begeerd door Holland.
13  IISG, Archief Centraal Bureau voor Sociale Adviezen, inv.nr. 176.
14  Geboorte- en sterfjaar onbekend, in de periode van de enquête woonde P.J. Idenburg in de Wanningstraat 6 te Am-

sterdam.
15  IISG, Archief Centraal Bureau voor Sociale Adviezen, inv.nr. 185.
16  ‘Arbeidersbudgets: jaarbudgets van zeventig arbeidersgezinnen in Nederland: rapport eener enquête der Soci-

aal-Democratische Studieclub te Amsterdam’, Sociaal-Democratische Studieclub 69 (1912). 
17  IISG, ARCH01327, Archief Sociaal-Democratische Studieclub 1901-1921, inv.nr. 178-182. 
18  Dit was vooral de verdienste van de secretaris van de Sociaal-Democratische Studieclub, Heleen Ankersmit (1869-

1944): IISG, Archief Sociaal-Democratische Studieclub. Zij was tevens secretaris van de Bond van Sociaal-Demo-
cratische Vrouwenpropagandaclubs: IISG, ARCH00085, Archief Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs 
1908-1940. 

19  Arbeidersbudgets : jaarbudgets van zeventig arbeidersgezinnen in Nederland, 1912, p. 101-108.
20  IISG, ARCH04284, Nederlands Economisch-Historisch Archief (NEHA), Huishoudboekjes van G. de Waal-Schots-

man (Amsterdam) 1912-1969. 
21  IISG, ARCH01083, Archief Project Vooroorlogse Dienstweigeraars, 1918-1940 (1991-1993). Bevat zowel geluidsopna-

men als transcripties.
22  IISG, ARCH01644, Archief Hein van Wijk, 1888-1981, inv.nr. 230, 704 en 950.
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23  IISG, ARCH02391, Archief Ratio Koster 1945-1950. 
24  Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV) had als doel de oprichting van één onafhankelijke socialistische 

jeugdbeweging, maar was politiek sterk aan de CPN gelieerd. Archief ANJV 1944-1998, IISG, ARCH00214.
25  Voor een recent overzicht dat de hele verzameltraditie bestrijkt: J. Kloosterman en J. Lucassen, Wereldverbeteraars. Vijf 

eeuwen sociale geschiedenis verzameld door het IISG (Amsterdam 2010).
26  IISG, ARCH02030, Archief Provo 1920-1993; IISG, ARCH01899, Archief Roel van Duijn 1960-2013.
27  IISG, ARCH01803, Archief Ed van Thijn 1945-2005.

p. 38 Topstuk | Heel Nederland in een kaartenbak
1  Geciteerd bij: John Helsloot, ‘Een dinosaurus op het Meertens Instituut. De Volkskundige Trefwoorden Catalogus 

in 2014’, 10. Te raadplegen via: www.meertens.knaw.nl/vtb/achtergrond_en_advies_kaartsysteem.pdf.
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Elke verzameling is persoonlijk. Zo ook mijn – be-
scheiden – kookboekenverzameling. 

Het is allemaal begonnen met lekker eten. Bij 
mijn ene oma stond er altijd een pannetje soep 
op het fornuis. Mijn andere oma maakte vaak ver-
se vis met zelfgebakken frietjes en leerde mij gar-
nalen pellen. Mijn ouders zetten elke avond een 
vers gekookte maaltijd op tafel, hoe druk het ook 
was. Kortom, tegen de tijd dat ik het huis uit ging, 
was ik verwend. Toch wist ik zelf amper hoe ik een 
ei moest bakken …

Na een paar jaar ploeteren in de studenten-
keuken kreeg ik de oude kookboeken van mijn 
overleden oma en oudtante, uit de jaren dertig 
van de twintigste eeuw. Er ging een wereld voor 
mij open! De pakjes en zakjes verdwenen snel uit 
mijn repertoire. In het begin beperkte ik mij tot 
gerechten die ik kende of die ik wilde leren ma-
ken. Maar langzaam leerde ik de kookboeken ook 
waarderen om de verouderde recepten die ze be-
vatten. Zouden mijn oma en haar zus echt maca-
ronipap met rozijnen hebben gegeten?

Geïntrigeerd door die vreemde, exotische ge-
rechten uit het – niet zo verre! – verleden kreeg ik 

een fascinatie voor historische recepten en kook-
boeken. Ik ben niet structureel gaan verzame-
len en ik heb geen voorkeur ontwikkeld voor een 
bepaalde periode. Het is een hap-snap-verzame-
ling. Het kookboekje Betje de goedkoope keukenmeid 
– een klassieker uit de negentiende eeuw – stal ik 
uit de boekenkast in mijn ouderlijk huis vanuit de 
gedachte dat daar waarschijnlijk nooit bierpap ge-
kookt zou worden. 

Eet eens wat anders. Nieuwe recepten voor hen die 
kunnen koken heb ik dan weer heel bewust aange-
schaft in mijn lokale antiquariaat. Wat voor kook-
boek moest dat zijn, voor mensen die al konden 
koken? Het bleek een boekje uit de jaren vijftig 
van de twintigste eeuw, voor vrouwen die de om-
schakeling moesten maken naar een nieuw leven 
zonder personeel, waarin ze zelf moesten koken. 
Nog altijd lees ik met veel plezier de tips voor een 
geslaagd en goed voorbereid feest – een voorraad-
kast met genoeg blikken vis blijkt essentieel. 

Onlangs kocht ik in Londen The Great War 
Cookbook. From Trench Pudding to Carrot Marme-
lade. Hierin zijn 500 recepten verzameld die ge-
maakt konden worden met de voedselrantsoene-

ring waarmee Groot Brittannië tijdens de 
Eerste Wereldoorlog te maken kreeg. 

Een echt favoriet kookboek heb ik niet. 
Mijn meest waardevolle boeken blijven die 

van mijn oma’s en oudtante. En dan vooral de 
los erin gestopte, uitgeknipte recepten, en 
papiertjes en snippers met handgeschreven 
succesgerechten. Uit die handgeschreven re-
cepten stijgen voor mij de lekkerste histori-

sche kookgeuren op.

Minte Kamphuis

UITSMIJTER
In de Uitsmijter worden 
geschiedenis en koken met 
elkaar verbonden. Deze laatste 
keer: een persoonlijke
kookboekenverzameling

Illustratie Maarten Streefland
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