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Het Allard Pierson beheert de erfgoedcollecties van 
de Universiteit van Amsterdam. 10.000 jaar wereld-
wijde cultuurhistorie komt hier samen. 
Het is een levendig instituut. In ons monu men  tale 
gebouwencomplex aan de Amsterdamse Oude 
Turfmarkt wordt onderzocht en onder wezen. 
Besproken en ontdekt. En heel veel gedeeld. Met 
prachtige tentoonstellingen in ons museum. 
Rondleidingen en lezingen. 
Ook de collecties zelf zijn continu in beweging. 
We onderhouden en restaureren. En we vullen aan. 
Iedere dag komen er oude en nieuwe stukken bij. 
Zo kunnen nog vele generaties na ons ont dekken 
waar wij nu het meest van genieten. 
U kunt daarbij een belangrijke rol spelen door het 
Allard Pierson op te nemen in uw testament of een 
schenking te doen. Daarmee kunt u ons heel gericht 
ondersteunen. U helpt dan niet alleen de collecties 
te behouden, maar laat ook een duidelijke bood-
schap achter. U laat zien wat u belangrijk vindt. 
Wat u wilt meegeven aan later.

WAT ZOU U WILLEN 
MEEGEVEN AAN 
VOLGENDE GENERATIES?

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u contact 
opnemen met Erika Happe via 0651222619 en e.happe@uva.nl. 
Meer informatie vindt u ook op allardpierson.nl/steun.
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Nieuwe publicatie van het Allard Pierson

EMILIE HASPELS, 
ARCHEOLOOG EN AVONTURIER
Leven en werk in Amsterdam en Anatolië, 1894–1980

Emilie Haspels was de eerste vrouwelijke hoogleraar 
archeologie aan de Universiteit van Amsterdam en 
de eerste vrouwelijke directeur van het Allard Pierson 
Museum. Terwijl haar mannelijke collega’s voor-
namelijk in hun studeerkamer zaten, leidde Haspels 
archeologische expedities naar de onbekende binnen-
landen van Turkije.
In haar dagboek en latere memoires beschrijft Haspels 
gedetailleerd de vaak moeilijke werkomstandigheden. 
Haar ‘Boekies’ geven een levendig beeld van haar ambities 
en beweegredenen, en bevatten fascinerende observaties 
over de gewoonten van de bevolking in Midden-Anatolië. 
Haspels’ intensieve briefwisseling met familie, vrienden, 
collega’s en kennissen (onder wie prinses Juliana) belicht 
een andere kant van haar persoonlijkheid.
Deze publicatie is het eindresultaat van biografisch 
onderzoek naar leven en werk van Emilie Haspels, 
in opdracht van het Allard Pierson uitgevoerd door 
Filiz Songu, MA. 

Het boek is verkrijgbaar in onze museumwinkel en  
in iedere boekhandel.

ISBN 9789462497191
Prijs € 24,99
Paperback, 208 pagina’s
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Het vernieuwde Allard Pierson is nu ruim 
een jaar een feit en blijkt een groot succes. 
We ontvangen opnieuw veel onderzoekers en 
studenten, en met de internationale tentoon
stelling Godinnen van de art nouveau, die vanaf 
18 december in het Badisches Landesmuseum 
in Karlsruhe te zien zal zijn, ontvingen we veel 
nieuw publiek, dat in het gastenboek louter 
lovende reacties heeft opgeschreven. De organisa
tie toonde tijdens de pandemie grote veerkracht: 
in lastige omstandigheden is veel werk verzet en 
de weerslag daarvan vindt u in dit Allard Pierson 
Magazine, vol aanwinsten, nieuw onderzoek en 
tentoonstellingen in voorbereiding. 

In dit nummer kunt u lezen over maar liefst 
vier nieuwe tentoonstellingen die binnenkort 
te zien zullen zijn. Zeur niet! (werktitel), over 
de musicals van Annie M.G. Schmidt, wordt in 
februari geopend. De omvangrijke en unieke 
collecties van voorheen het Theater Instituut 
Nederland en Muziek Centrum Nederland die 
het Allard Pierson beheert, staan garant voor 
een presen tatie die herinnert aan Annies vrolijke 
nuchterheid met de haar kenmerkende kritische 
en niet zelden taboedoorbrekende ondertoon. 
In december zijn de zalen echter eerst 
 gereserveerd voor Dierenmummies doorgelicht. 
We presenteren de voorlopige resultaten van 
het lopende onderzoeksproject waarbij onze 
Egyptische dierenmummies zijn gescand in 
Amsterdam UMC. Ook is het in december vijf 
jaar geleden dat Peter van Straaten overleed; 
de  verwerving van zijn archief/collectie markeren 

we met de tentoonstelling Misschien valt er wat te 
lachen, waarin niet alleen zijn cartoons maar ook 
vogeldagboeken, rechtbanktekeningen, reclame
werk en affiches aan bod komen. En last but not 
least vindt vanaf januari alsnog de tentoon
stelling Book Manifest plaats van boekontwerper 
Irma Boom, die we vanwege de coronapandemie 
hebben moeten uitstellen. Mathieu Lommen 
schrijft over haar archief, dat door het Allard 
 Pierson wordt beheerd. 

De middenpagina met stipnoteringen is gewijd 
aan een Griekse vaas waarop Herakles staat 
afgebeeld; waarom zijn op de achterkant drie 
dronken mannen te zien? De bijzondere her
komst van het album amicorum van Ocke van 
Gratinga is onderwerp van de bijdrage van 
Klaas van der Hoek. Oudhoofdconservator 
Marike van Roon neemt afscheid als redactielid 
met een artikel over twee geborduurde boek
banden. Zij is opgevolgd door Stijn van Rossem, 
die al bij het Allard Pierson werkzaam was als 
conservator Westerse religie en haar plaats in de 
redactie vanaf komend nummer inneemt.

Als keuze uit de aanwinsten presenteren we 
een joodschristelijke dubbelkalender uit de 
negentiende eeuw en een bijzondere shabti 
uit het huidige Soedan, die onder andere met 
steun van de Vrienden werd verworven. Het 
Binnengasthuis terrein achter het Allard Pierson 
is de locatie van het nieuwe Universiteitskwartier 
van de Universiteit van Amsterdam en is al een 
tijdje één grote bouwput. De Amsterdamse 
gemeentelijk archeoloog Ranjith Jayasena doet 
verslag van het archeologisch onderzoek dat aan 
de bouw vooraf is gegaan. 

De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat 
we nog meer vanuit onze eigen collecties willen 
programmeren en ons zullen richten op lokale 
doelgroepen. Via blogs, presentaties, het 
Verhalen kabinet en ook via dit magazine laten 
we keer op keer zien hoe belangrijk, interessant, 
inspirerend en schier onuitputtelijk de erfgoed
collecties zijn die het Allard Pierson beheert. 
We wensen u veel leesplezier en hopen u snel 
weer te ontvangen aan de Oude Turfmarkt.

Wim Hupperetz

Directeur

Erika Happe

Hoofd development 

Michel Hommel

Hoofd publiek en 
programmering

Sandra Marsfelder

Hoofd beheer en behoud

Stijn van Rossem

Hoofd kennis en collecties

Woord vooraf

De gebouwen van het 
Allard Pierson staan 
gedeeltelijk waar vroeger 
de Amstel stroomde (zie 
blz. 27–30). In de vloer is de 
oude loop van die rivier 
gevisualiseerd.
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Manon Schooneman

Informatiespecialist 
theatercollectie

Ergens in 1963 gaat Annies telefoon. De beller 
stelt zich voor als theaterproducent John de 
Crane. Hij wil een Franse musical brengen en 
hoopt dat Annie die wil vertalen. ‘Zolang ik zelf 
nog zoveel goede ideeën heb, vertaal ik niets. 
Dag, meneer Kramer!’ reageert Annie en ze smijt 
de hoorn op de haak. Diezelfde middag staat 
John voor de deur. ‘Als u zoveel goede ideeën 
hebt, waarom schrijft u zelf dan geen musical?’ 
Onder leiding van producent De Crane en met 
regisseurchoreograaf Paddy Stone maakten 
Schmidt en Bannink tussen 1965 en 1984 maar 
liefst zeven musicals: Heerlijk duurt het langst 
(1965), En nu naar bed (1971), Wat een planeet (1973), 

Foxtrot (1977), Madam (1981), De dader heeft het 
gedaan (1983) en Ping ping (1984). Kenmerkend is 
de kritiek op de maatschappij, waardoor zij een 
mooi inkijkje bieden in het Nederland van de 
jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige 
eeuw. Mede dankzij het pionierswerk van Annie 
M.G. Schmidt kon de Nederlandse musical 
uitgroeien tot het populaire genre dat het 
vandaag de dag is. En dat terwijl Schmidt zelf 
aanvankelijk niet zo positief tegenover het 
medium stond, zo is te lezen in het voorwoord 
van het programmaboekje van Heerlijk duurt het 
langst (1965): ‘Ik hou niet van een mjoeziekul. Kul 
met muziek. (…) Zo’n mjoeziekul is gewoon een 

De musicals van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink

Zeur niet!*

Iedereen kent de kinderboeken Jip en Janneke en Minoes en de tvserie Ja zuster, 
nee zuster. Maar Annie M.G. Schmidt heeft ook een aanzienlijk aantal musicals 
geschreven, samen met Harry Bannink. In het voorjaar van 2022 wijdt het 
Allard Pierson hier een grote tentoonstelling aan, onder de werktitel Zeur Niet! 
De musicals van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink.

1. Scènefoto met op de 
voorgrond Willem Nijholt 
als Jules en Gerrie van der 
Klei als Lisette, uit Foxtrot 
(1977). Allard Pierson, 
UvA, theatercollectie, 
50xxxx205.00063,  
© Rob Veen
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2. Werkversies van het 
script voor Wat een planeet 
(1973). Allard Pierson, UvA, 
theatercollectie, ZO
100I52 en ZO100I53, 
© Annie M.G. Schmidt

musical een tentoonstelling in het Allard 
Pierson wordt gewijd. 

Enkele bijzondere objecten uit de tentoonstel
ling worden hieronder uitgelicht. Om te begin
nen drie originele scripts van Wat een planeet 
(1973) door Annie M.G. Schmidt (afb. 2 toont er 
twee). Tijdens het schrijven van deze musical 
woonde Annie met haar levenspartner Dick van 
Duijn in Frankrijk. Uit brieven blijkt dat het 
schrijven haar moeizaam afging: ‘Synopsis voor 
nieuwe musical moet af en dan zit ik daaraan te 
zwoegen en te zuchten’, ‘Ik schrijf niemand en 
praat met niemand voor ik dat ellendekreng 
eindelijk rond heb’ en ‘Ik heb nog niet eens een 
plot. Of een thema. Of een story. Wel veertien
honderd nieuwe ideeën’. Op 20 augustus 1973, 
minder dan drie maanden voor de geplande 
première, werd de cast bijeengeroepen voor de 
eerste lezing. Tot ontzetting van de cast kwam 
Annie slechts met een half script – de eerste akte 
– aanzetten, dat volgens Conny Stuart meer weg 
had van ‘een paar mooie liedjes, die gebed waren 
in een verhaal van niks’. Zelfs toen de tryouts 
van Wat een planeet op het punt stonden te 
beginnen was de musical verre van af. Haar 
worstelingen met het schrijfproces zijn terug te 
zien in de scripts. De eerste en tweede versie 

toneelstuk dat niet opschiet. (…) De personages 
gaan dan ineens zingen of iedereen danst op 
straat, zomaar!’

Voor de tentoonstelling is theaterwetenschap
per Sanne Thierens als gastconservator aange
trokken, specialist op dit onderwerp en auteur 
van Mjoeziekul – Hoe Annie M.G. Schmidt en Harry 
Bannink de Nederlandse musical vormgaven, dat in 
mei 2021 werd gepubliceerd. De tentoonstelling 
plaatst de musicals van Schmidt en Bannink in 
de context van de Nederlandse musicalontwik
keling van de laatste zestig jaar. Daarin komt 
onder andere aan bod dat in deze termijn 
(2021–24) voor het eerst in het financierings
model van  Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW) de musical is opgenomen, die daarmee 
erkend is als volwassen kunstvorm. Dat wordt 
bevestigd door de aanstelling van Millie Taylor 
tot hoogleraar Musical aan de Universiteit van 
Amsterdam (november 2020). Er is aandacht 
voor het maakproces van een musical en de 
professionalisering van het vak. 

Van de objecten in Zeur niet! is het leeuwen
deel afkomstig uit de collectie van het voor
malige Theater Instituut Nederland, die sinds 
2013 door het Allard Pierson wordt beheerd. 
Het is voor het eerst dat aan het fenomeen 
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3. Affiches voor de 
producties Heerlijk duurt het 
langst (1965), En nu naar bed 
(1971), Wat een planeet (1973) 
en Ping ping (1984). Allard 
Pierson, UvA, theater
collectie, R1965008, 
T19710041 en R1973021 
© Johan Greter en Frank 
Vossen (ontwerp), 
R1984051 © Drukkerij 
Muller Amsterdam (druk) 
en Gielijn Escher (ontwerp)

De twintig schitterende poolvossen van het 
gesneuvelde Miss Heelalnummer uit Foxtrot 
werden van stal gehaald om een indrukkend 
sluitstuk te vormen van De dader heeft het gedaan. 
Decor en kostuumontwerper en beeldend 
kunstenaar Jan Beutener creëerde van de 
witvossen een bontcape, die gedragen werd 
over een rechte japon van wit satijn, afgezet 
met strengen doorzichtige koker en peer
vormige kralen.

Wellicht meer dan in de objecten ligt de 
nalatenschap van de Schmidt/Bannink 
producties in de herkenbare liedjes uit de 
musicals. Met ‘Zeur niet’ uit Heerlijk duurt het 
langst (1965), ‘Vluchten kan niet meer’ uit 
En nu naar bed (1971) en ‘De laatste dans’ (dansen 
op een vulkaan) uit Foxtrot (1977) hebben zij een 
onuitwisbare indruk achtergelaten, die zeer 
bepalend is gebleken voor het Nederlandse 
musicallandschap. 

* Zeur niet! is bij het ter perse gaan van dit Magazine nog 
de werktitel van de tentoonstelling.

bevatten veel aantekeningen en doorhalingen. 
‘Ik heb nog aldoor de laatste weken nieuwe 
scènes en nieuwe liedjes geschreven’, liet Annie 
eind september 1973 weten aan zoon Flip, slechts 
vijf dagen voor de eerste voorstelling. ‘Eigenlijk 
is de musical in twee weken, gedurende de 
repetities, geschreven’, gaf Annie later toe, 
‘iets waar ik hard om moet lachen als ik bedenk 
dat ik er een jaar met bloed, zweet en tranen op 
heb gezwoegd’. Uiteindelijk werd het stuk toch 
zo positief ontvangen dat John de Crane het 
aandurfde nog een musical met Schmidt en 
Bannink te produceren. Wat een planeet zou 
aanvankelijk de laatste zijn. 

Op de voorgrond van de scènefoto uit Foxtrot 
uit 1977 (afb. 1) zien we Willem Nijholt en Gerrie 
van der Klei, dragers van deze meest succesvolle 
Schmidt/Banninkproductie waarmee volgens 
Het Parool ‘de Nederlandse musical volwassen is 
geworden’. Het was tevens de eerste gesubsidi
eerde voorstelling die winst wist te behalen en de 
garantiesubsidie kon terugbetalen, iets waar het 
toenmalige ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk (CRM) in eerste instantie 
geen raad mee wist. Willem Nijholt en ook Conny 
Stuart worden uitgelicht als pioniers van de triple 
threat die musicalacteurs moeten zijn: acteurs die 
kunnen acteren, dansen én zingen. Dit scène
beeld van Rob Veen vertelt het verhaal van glitter 
en glamour in een musical, met een showballet 
op het toneel. Toch is in deze musical juist een 
grote tegenstelling te vinden: aan bod komen 
onder andere abortus, seksualiteit en oorlogs
dreiging. Hiermee bekritiseerde Annie M.G. 
Schmidt de ontwikkelingen in de maatschappij 
van die tijd. Deze grote aandacht voor tekst 
tegenover spektakel komt voort uit de Neder
landse cabarettraditie en is typisch voor musicals 
van Nederlandse bodem. Zoals Hugo Heinen het 
in amusementsblad Disconamus na de première 
van Foxtrot mooi verwoordde: ‘Het wordt tijd dat 
we een paar zaken eens drastisch omdraaien, en 
dat we in het vervolg tegen elke Amerikaan gaan 
roepen “something like Foxtrot (- by Annie Smith) 
– that’s just not possible on Broadway!” En we hebben 
nog gelijk ook.’

Tot slot een kostuum dat Conny Stuart droeg 
tijdens het finalenummer ‘De inspecteur heeft 
gelijk’ van De dader heeft het gedaan uit 1983 (afb. 4). 
Vlak voor de première overleed John de Crane. 
Hij heeft nog gezorgd voor een prachtige 
aankleding van de show. Als tegenstem voor de 
enigszins pessimistische teksten van Annie: 
‘De mens is slecht / en hij wordt slechter ieder jaar’, 
haalde John alles uit de kast om het stuk naar 
de vrolijke spektakelkant te trekken. Van zijn 
zolder op de Amsterdamse Prinsengracht sleepte 
de producent dozen met glitters, kralen en veren 
die hij daar door de jaren heen had verzameld. 

4. Kostuum voor de rol 
van Tonia Tudor in het 
finalenummer van De dader 
heeft het gedaan (1983), 
gedragen door Conny 
Stuart. Allard Pierson, 
UvA, theatercollectie, 
kk00329.000,  
© Jan Beutener



6

Ben van den Bercken

Conservator Collectie 
Egypte

Waarom dierenmummies?
De Egyptenaren mummificeerden verschillende 
diersoorten: van katten tot scarabeeën (afb. 2) en 
van vissen tot runderen. Dierenmummies 
werden om verschillende redenen gemaakt. Net 
als bij mensen was het belangrijk dat het lichaam 
van het dier bewaard bleef en rotting werd 
tegengegaan. Mummies van dierbare huisdieren 
konden het baasje vergezellen in het hierna
maals. Ook werden dieren geheel of in delen 
gemummificeerd en als voedsel voor de dode 
meegegeven in het graf. Geplukt gevogelte of 
runderpoten zijn goede voorbeelden. Ze vervul
den dezelfde rol als offertafels met voedsel erop, 
de lange offer lijsten en offerweergaven op de 
wanden van grafkapellen (afb. 3) en offergaven in 
de vorm van dieren.

Een belangrijke groep is die van de mummies 
waarvan de Egyptenaren geloofden dat de 
aanwezigheid van een godheid erin huisde. 
De dieren waren van zichzelf niet goddelijk, 
maar werden dat. Het beste voorbeeld is de 
zogenaamde Apisstier. De vruchtbaarheidsgod 
Apis werd geassocieerd met de stadsgod van 
Memphis Ptah en later ook met de dodengod 
Osiris. Een Apisstier leefde als god op aarde en 
werd na zijn dood met veel ceremonieel konink
lijk begraven in het Serapeum, een ondergronds 
gangenstelsel in de begraafplaats Sakkara vlak 
bij Caïro. Na de dood van de oude Apisstier 
gingen de priesters op zoek naar de nieuwe 
Apisstier, die heel specifieke uiterlijke 

Onderzoek met de nieuwste technieken

Dierenmummies 
doorgelicht
In het oude Egypte mummificeerde men behalve mensen ook dieren. Soms 
waren dat heilige dieren, vaker dienden ze als cadeau voor de goden. Heel veel 
dierenmummies zijn verloren gegaan, maar er bleven er ook veel bewaard in 
musea. Deze worden al lang onderzocht, sinds ongeveer dertig jaar diepgaan
der dankzij betere onderzoekstechnieken. In juli 2021 zijn alle dertien dieren
mummies van het Allard Pierson in het Amsterdam UMC doorgelicht. 
Onderzoekers bestuderen röntgenfoto’s en CTscans en we kunnen al een 
 aantal interessante resultaten melden (afb. 1).

1. Tony Jonges en Nick Lobé 
plaatsen de krokodil
mummie APM17925 in 
de CT scanner in het 
Amsterdam UMC. Foto 
Hilde Ruitenbeek

2. Scarabeemummie, 
l 5,3 cm, Late Tijd tot 
Romeinse Periode. 
APM10186
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kenmerken moest hebben, waaronder een witte 
bles op het voorhoofd.

De laatste categorie dierenmummies zijn 
‘votiefmummies’. Deze werden geschonken aan 
de godheid en bevatten een dier dat daarmee 
geassocieerd werd, bijvoorbeeld kattenmummies 
voor de beschermende katvormige moedergodin 
Bastet, mummies van de onstuimige Nijlbaars 
voor de oorlogsgodin Neith en valkmummies 
voor de hemelgod Horus. Dierenmummies 
waren vooral van de zevende eeuw vóór tot de 
derde eeuw na Christus heel populair als 
geschenk aan de goden. Vanaf de zeventiende 
eeuw hebben vroege reizigers en later archeolo
gen ze in grote aantallen aangetroffen.

Waar en hoe
Door gebrek aan bronnen weten we nog relatief 
weinig over hoe en waar votiefmummies precies 
zijn gemaakt. Sommige diersoorten werden in of 
vlak bij de tempels gefokt en gehouden. Zo zijn 
er archeologische aanwijzingen dat jonge 
krokodillen werden gehouden in een speciale 
ruimte vlak bij een van de tempels van Medinet 
Madi in de Fajoemoase. Van andere diersoorten 
die gemummificeerd zijn, is het waarschijnlijker 
dat ze in het wild zijn gevangen. De dieren 
werden gedood en op verschillende manieren 
gemummificeerd. Een eenvoudige methode was 
het dopen van het lichaam in hars. Als er meer 
tijd en zorg naar het mummificatieproces 
uitging, dan verwijderde men organen. Vervol
gens werd het lichaam gedroogd met natron en 
na een behandeling met oliën in linnen gewik
keld. Sommigen mummies zijn ter versiering 
voorzien van gemodelleerde of geschilderde 
uiterlijke kenmerken van het dier, en van teksten 
die verwijzen naar de godheid waarmee het dier 
werd geassocieerd. Deze teksten bracht men ook 
wel aan op speciale houders waarin de mummie 
werd geplaatst, zoals kruiken en stenen of 
houten kistjes. Pelgrims en andere gelovigen 
kochten de mummies en schonken ze aan de 
godheid. Dat kon uit piëteit zijn, of om van de 
godheid een bepaalde wederdienst te ontvangen. 
Dit gebeurde op grote schaal. Tempels raakten 
ongetwijfeld snel vol met al deze geschenkmum
mies, reden om eens in de zoveel tijd alle 
mummies te verzamelen en in ondergrondse 
catacomben te plaatsen. Op verschillende 
plekken in Egypte zijn deze dierenmummie
necropolen te vinden, zoals in Sakkara, de 
Fajoemoase en Toena elGebel.

Vervalsingen?
Regelmatig ontdekken onderzoekers dat 
dierenmummies er van buiten heel mooi uitzien, 
maar dat aan de binnenkant iets vreemds aan de 
hand is. Zo komt het voor dat een mummie geen 

compleet dier of soms zelfs helemaal geen dier 
bevat. Dit wijst niet altijd op kwade opzet. Door 
één dier te ‘verdelen’ over meerdere mummies 
bespaarden de priesters wellicht kosten in het 
houden van de dieren. Een andere theorie stelt 
dat een deel van het dier symbool kon staan 
voor het hele dier. Gevallen van fraude zijn 
echter ook bekend, zoals blijkt uit de archieven 
van de priester Hor van Sebennytos uit de derde 
eeuw voor Christus. Deze spreken van mis
standen bij het mummificeren van ibissen in 
Memphis. De zin ‘één god in één pot’ die in de 
documenten voorkomt, is vaker in verband 
gebracht met de door archeologen aangetroffen 
potten waarin geen dierenmummie zat, of 
slechts een deel ervan.

Waarom nu onderzoeken?
De verwerving van een krokodilmummie in 2018 
was voor het Allard Pierson aanleiding om nieuw 
onderzoek naar alle dierenmummies in de 
collectie te starten. De krokodilmummie komt 
uit het rariteitenkabinet van de Engelse taxider
mist Walter Potter (1835–1918). In de overgele
verde beschrijving staat dat de krokodil uit ‘Kam 
On’ kwam, de Egyptische stad Kom Ombo. 
Onderzoekers willen graag weten tot welke 
krokodilsoort dit exemplaar behoort. Krokodil
mummies spelen namelijk een rol bij het beter in 
kaart brengen van de verspreiding van krokodil
soorten in Afrika. Op basis van de vorm en 
uiterlijke kenmerken van de schedel en DNA
onderzoek kan de soort worden achterhaald.

De twaalf andere dierenmummies waren op 
een enkele na nooit onderzocht. In juli 2021 
gingen alle dierenmummies in het Amsterdam 
UMC door de CTscanner en zijn er röntgenopna
men gemaakt die nieuwe informatie opleveren. 
Daarmee kunnen de onderzoekers de mummies 
van het Allard Pierson beter vergelijken met die 
in andere museumcollecties. Er vindt steeds meer 
onderzoek naar dierenmummies plaats, zodat we 
meer te weten komen over wat er precies in de 

3. De dode Ikoe zit aan de 
offertafel. Onder de tafel is 
een runderkop als offer 
afgebeeld, h 34 cm, 6de 
dynastie. APM03400
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4. Mummie van een 
roofvogel met een deel van 
de windselen nog intact, 
h 24,5 cm, Late Tijd tot 
Romeinse Periode. 
APM09091

behandeld, afgaande op een aantal plekken met 
een glanzend en donker oppervlak. Dit hoeft 
echter niet altijd op harsen te duiden. Een 
mummie van een kat en een andere van een vogel 
zijn bijvoorbeeld in de jaren vijftig behandeld 
met paraffine, een wasachtig materiaal dat hielp 
om het breekbare weefsel en textiel te stabilise
ren. Op andere plekken ligt de huid van de vogel 
bloot en zijn ook de verenpennen en klauwen 
zichtbaar. Nog interessanter is de binnenkant 
van de mummie. Uit de CTscans komt naar 
voren dat in het verteringskanaal nog resten van 
een laatste maal zitten (afb. 5).

Vissen naar antwoorden
De drie vissenmummies in het Allard Pierson 
lijken zo op elkaar dat ze misschien wel van 
dezelfde bron komen. Ze zijn alle drie voorzien 
van geschilderde ogen op exact de juiste plek 
en een donker bandje ter versteviging achter de 
kop en voor de staart. Het zijn deze kenmerken 
die we ook kennen van een identieke vissen
mummie in het Egyptologisch Instituut van de 
Universiteit van Heidelberg. Op de neus van die 
vis staat een tekst die verwijst naar ‘De Heer van 
Nubië in de Beide Landen’, mogelijk een ver
wijzing naar de regio van Aswan in het zuiden 
van Egypte.

Binnenin blijken de vissen door de tijd wat 
schade te hebben opgelopen. In twee gevallen is 
de ruggengraat gebroken. De staartvin is bij het 
mummificeren opgevouwen, wat het ongetwij
feld makkelijker maakte de vis in te zwachtelen. 
De inhoud van de buikholtes wordt nog verder 
onderzocht, maar één vis lijkt een snede in de 
onderbuik te hebben. Dit betekent waarschijnlijk 
dat deze vis van zijn ingewanden is ontdaan en 
dat de priester die de mummificatie uitvoerde, 
netjes volgens het boekje werkte.

mummies zit, of de dieren gezond waren, hoe ze 
zijn gedood en gemummificeerd en soms wat er 
daarna met ze is gebeurd.

Een valkmummie zonder vogel
Een van de onderzoeksresultaten is dat een grote 
mummie met een valkenkop geen dier blijkt te 
bevatten. Het valkkopje is vastgezet in een 
mummievormig lichaam, mogelijk gemaakt van 
hars of bitumen. Deze holle ‘cocon’ is helemaal 
leeg op een mysterieuze prop ter hoogte van de 
borst na. Het is nog niet duidelijk waar dit 
vulmateriaal uit bestaat. Het kan bijvoorbeeld 
hars, verklit zand of misschien textiel zijn, maar 
dierlijke resten zijn niet zichtbaar. In dit stadium 
van het onderzoek is zelfs niet uit te sluiten dat 
de mummie bestaat uit antieke en meer recente 
onderdelen. Verder onderzoek levert hopelijk 
meer informatie op.

Laatste maal
De verschillende vogelmummies lijken allemaal 
roofvogels. Eén ervan is deels van windselen 
ontdaan en goed als vogel te herkennen (afb. 4). 
De windselen bedekken vooral de borst en de 
vleugels en bevatten op sommige plekken een 
simpele versiering. De vogel lijkt met hars 

5. Röntgenopname van 
vogelmummie APM09091. 
Ter hoogte van de buik zijn 
voedselresten in het 
verteringskanaal te zien. 
Foto Amsterdam UMC
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Mathieu Lommen

Conservator grafische 
vormgeving en typografie

Door zijn omvangrijke verzameling ontwerpers
archieven vervult het Allard Pierson nu in 
Nederland een sleutelrol in het onderzoek naar 
de geschiedenis van de grafische vormgeving en 
typografie. Zo is er het archief van een van de 
eerste professionele Nederlandse ontwerpers, 
S.H. de Roos. Hij trad in 1907 in dienst bij 
Lettergieterij ‘Amsterdam’ (LA), waar de meeste 
grafische bedrijven hun drukpersen en loden 
drukletters kochten. Met zijn voor de LA ont
worpen letters en catalogi en zijn voor de 
sociaaldemocratische uitgeverij W.L. & J. Brusse 
ontworpen boeken was De Roos tientallen jaren 
van enorme betekenis. Van de naoorlogse 
archieven genieten de laatste tijd die van Jan 
Bons, Jurriaan Schrofer, Jan van Toorn en Irma 
Boom opvallende belangstelling. Dat resulteerde 
in (internationale) tentoonstellingen en publica
ties, en in een UvAproefschrift over Schrofer.

De kern van Irma Booms ‘levend archief’ 
vormen de prachtige boeken die zij ontwierp 
in opdracht van binnen en buitenlandse musea 
en uitgeverijen. Jaarlijks worden er nieuwe aan 
het bibliotheekbestand toegevoegd. In 2010 was 
een selectie bij het Allard Pierson te zien in de 
overzichtstentoonstelling Biography in Books. 
Nu volgt dan eindelijk een update, maar dus 
wel een met een andere focus. Book Manifest 
toont wat aan het drukken en binden voorafgaat: 
het experiment en de enerverende zoektocht 
naar de ultieme vorm.

In de huidige, digitale wereld blijft Irma Boom 
overtuigd van de betekenis van het fysieke boek. 
Binnen haar ontwerpproces is het van wezenlijk 
belang om analoge prototypen en miniatuurmo
dellen te maken. Zelfs tijdens de productie op de 
werkvloer is nog niets definitief. Aan de hand van 
voorstadia is van een zevental projecten de 
ontwikkeling te volgen – elk concept specifiek 
geschikt voor dat ene onderwerp. Het gaat om 
sterk uiteenlopende typologieën: van weten
schappelijke monografie tot kunstenaarsboek. 
Zo ontsluieren vijf drukvellen het grafisch 
concept van haar meer dan 1200 pagina’s tellende 
ode aan kunstenaar Ellsworth Kelly. Verder gaat 
het om projecten voor architect Rem Koolhaas, 
textielkunstenaar Sheila Hicks, chroniqueur 
Jennifer Butler, modeconcern Chanel, fashion
duo Victor & Rolf en modeontwerperkunstenaar 
Martin Margiela.

Book Manifest is te zien vanaf 21 januari 2022. 
Bij de tentoonstelling is een minileporello met 
bijschriften gratis beschikbaar. De begeleidende 
publicatie is de geheel herziene, derde editie van 
Irma Booms monografie in miniformaat.

Het ontwerpproces bij Irma Boom

Book Manifest
Een tentoonstelling met uitsluitend onvoltooid werk? Eigenlijk is dat precies 
wat Book Manifest over grafisch ontwerper Irma Boom behelst. Hier staat 
 namelijk het ontwerp en productieproces centraal. Boom schonk in 2003 
haar ‘levend archief’ aan het Allard Pierson, en ook het ‘ruwe’ materiaal maakt 
doorgaans deel uit van een ontwerpersarchief, naast onder meer correspon
dentie en andere administratie.

Preegvorm voor N° 5 culture 
Chanel, Parijs 2013. Archief 
van Irma Boom, Allard 
Pierson, UvA
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Klaas van der Hoek

Conservator handschriften 
en moderne letterkunde

Het gebruik om schriftelijke blijken van vriend
schap te verzamelen in een album amicorum, een 
‘vriendenboek’, ontstond in het midden van de 
zestiende eeuw aan Duitse universiteiten. Onder 
studenten uit de Nederlanden kwam het album 
in zwang in de jaren 1562–’65. Zij volgden het 
voorbeeld van Duitse studiegenoten met wie zij 
in Franse universiteitssteden als Douai, Orléans 
en Parijs in de collegebanken of de kroeg zaten, 
of in beide. Aan het geringe aantal bekende alba, 
zo’n vijftien, van Nederlandse studenten uit die 
begintijd kan nu het album worden toegevoegd 
van Ocke van Gratinga uit Friesland.

Amicitia perpetua
Dat Ockes album zo lang aan de aandacht van de 
specialisten ontsnapt is, heeft nogal prozaïsche 
oorzaken. De Universiteitsbibliotheek van 
Amsterdam kocht het in of kort na 1967, lang na 
het verschijnen van de laatste gedrukte hand
schriftencatalogus, en aan die verwerving werd 
geen ruchtbaarheid gegeven. Bovendien heeft 
Ocke zijn album aangelegd in een met blanco 
bladen doorschoten exemplaar van een gedrukt 
boek, een in 1564 te Lyon uitgegeven emblemen
bundel van Andreas Alciatus. Ruim vier eeuwen 
later werd het hybride geheel dan ook gecatalogi
seerd als druk, met Alciatus als auteursnaam en 
Emblemata als titel. Daarmee was het als album in 
de fiche en later de online catalogus onvindbaar 
en zoekt men het tevergeefs in de bestaande 
repertoria op alba amicorum.

Ocke van Gratinga werd geboren in 1532 
of ’33 in een vooraanstaande Friese familie. 
We weten hoe Ocke er als jongeman uitzag: in 
het Fries Museum in Leeuwarden hangt een 
portret dat hij als 22jarige liet schilderen door 
Adriaan van Croonenburg. Vermoedelijk kon 
Ocke dat uit eigen zak betalen. Vanaf 1554 
ontving hij namelijk een toelage uit een fonds 
in Franeker, op belofte dat hij op termijn 
priester zou worden. Zo ver zou het echter niet 
komen. Ocke vertrok naar het buitenland, 
kennelijk om te studeren, en meldde zich in 
1561 in Orléans aan als lid van de zogeheten 
natio germanica, de vereniging van studenten 
uit Duitsland en de Nederlanden. Later, in 
1564–’65, dook hij op in Leuven en in 1568–’69 
vertoefde hij in Keulen, zo valt af te leiden uit 
bijdragen aan zijn album.

In geen van die beide steden stond Ocke 
ingeschreven bij de universiteit. Toch had hij er 
vrienden onder studenten, en verschillende 

Het album amicorum van Ocke van Gratinga

In memoriam mei
Het mooiste boek staat altijd naast het boek waar je voor kwam. Dat bleek weer 
eens toen ik kortgeleden het handschrift met de signatuur Hs. XXI C 10 uit het 
magazijn moest halen. Dat handschrift staat op een hoge plank. Zonder vaste 
grond onder mijn voeten keek ik snel even wat er in het belendende doosje zat 
en viel toen van blijdschap bijna van de trap. Het bevatte warempel een album 
amicorum, en niet zomaar eentje: Hs. XXI C 9 is het oudste album in het Allard 
Pierson en een van de oudste alba uit de Nederlanden.

Portret van Katharina van 
Aesgema, 1565. Hs. XXI C 9, 
tegenover p. 25
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kwamen net als hij uit Friesland. Daarvan 
getuigen de bijdragen die hij in zijn album 
bijeenbracht. In totaal zijn dat er zestien, 
verzameld tussen 1564 en 1569. Onder de Friese 
contribuanten aan het album bevinden zich 
Gerrolt van Camminga, Wytze van Camminga en 
Syds van Scheltema, die alle drie getuigen van 
hun amicitia perpetua (eeuwigdurende vriend
schap) met Ocke, en Hessel van Hania, zoon van 
Ockes halfzus Ydt van Gratinga. Maar Ocke vond 
ook buitenlanders als Frederik Verstrepen uit 
Mechelen en Albert Pronner uit München bereid 
een bijdrage te leveren.

Liefde en twist
Zo’n bijdrage bestaat doorgaans uit een eigen
handige opdracht waarin met enige hoogdra
vendheid Ockes verdiensten en de onderlinge 
vriendschapsband geroemd worden. Vaak voegt 
de contribuant daar zijn lijfspreuk, een passend 
citaat of beide aan toe. Tot slot plaatst hij een 
dagtekening en zijn naam, eventueel aangevuld 
met een plaats van herkomst. Beeld completeert 
in een aantal gevallen de tekst. Dat kostte een 
paar centen, want in Ockes album werden daar 
professionele kunstenaars voor ingeschakeld. 
Zij voorzagen twaalf van de zestien bijdragen 
van een fraai geslachtswapen en twee andere 
bijdragen kregen op de keerzijde een bladgrote 

illustratie overdwars. De makers van deze in 
dekkende waterverf uitgevoerde beeldelementen 
zijn anoniem, maar vier wapens en de beide 
paginavullende illustraties zijn onmiskenbaar 
van één en dezelfde hand.

Die illustraties ademen de sfeer van een 
renaissancistisch studentenalbum: ze handelen 
over liefde en liefdesperikelen aan de hand van 
klassieke mythologie en allegorie. Vertrouwd is 
de voorstelling van het oordeel van Paris. 
Geflankeerd door Amor en Hermes houdt Paris 
de gouden appel omhoog die hij moet toeken
nen aan de mooiste van de drie godinnen die 
voor hem staan. Hera presenteert zich met een 
schatkist en een hoorn des overvloeds, sym
bolen voor de rijkdommen waarmee zij Paris 
probeert te paaien. Athena, traditiegetrouw 
krijgshaftig uitgedost en met het hoofd van 
Medusa op haar schild, gaat vergezeld van haar 
onafscheidelijke uil, zinnebeeld van de wijsheid 
die zij Paris belooft als hij haar kiest. Aphrodite 
daarentegen heeft niet meer nodig dan haar 
eigen schoonheid – plus het vooruitzicht dat zij 
Paris het hart van Helena, de mooiste vrouw van 
Griekenland, kan schenken. Aphrodite wint en 
de rest – de Trojaanse Oorlog en wat al niet – is 
(mythologische) geschiedenis.

Origineler dan de Parisillustratie is de 
andere, allegorische voorstelling, waarin 

Caritas, Fortitudo en 
Invidia vechten om de 
liefde. Hs. XXI C 9, 
tegenover p. 42
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 personificaties van de deugden Caritas (liefde) en 
Fortitudo (standvastigheid) strijden met de 
ondeugd Invidia (afgunst). Alle drie worden ze 
voorgesteld als vrouw. Invidia ligt op de vloer en 
probeert met een touw een hart naar zich toe te 
trekken. Caritas gaat het touw doorknippen met 
een schaar en Fortitudo (met haar gebruikelijke 
attributen, een leeuw en een zuil) steekt Invidia 
met een speer in de borst. Alsof dat nog niet 
genoeg is, bekogelt een kind – attribuut van 
Caritas – haar zonder mededogen met stenen. 
In de liefde is voor jaloezie geen plaats.

Pense pour la fin
Veel serener is een derde illustratie. Geen 
mythologie of allegorie deze keer, maar een 
contemporain portret ten voeten uit van een in 
stemmig zwart geklede dame. Een van welspre
kendheid getuigende opdracht aan de album
houder ontbreekt, de dame laat het bij het korte 
bijschrift ‘In memoriam mei’: te mijner nage
dachtenis, en de initialen K.G. Boven haar hoofd 
krult een banderol met de datering 1565 en haar 
motto ‘Pense pour la fin’: denk aan het einde. Zo 
combineert dit albumblad een memento mei met 
de vermaning memento mori (gedenk te sterven) 
en verbindt het herinnering, herdenking, aan 
sterfelijkheid.

De identiteit van de dame in Ockes album valt 
te achterhalen dankzij het ruitvormige wapen 
dat zij vasthoudt en de initialen K.G. Het wapen 
is van het geslacht Van Aesgema. Dat lijkt in 
tegenspraak met de initialen. Toch kan de 
geportretteerde niemand anders zijn dan 

Katharina van Aesgema (1542–1608), sinds 1563 
weduwe van Ockes volle broer Rienck van 
Gratinga, bij leven raadsheer aan het Hof van 
Friesland. Ockes verweduwde schoonzuster zal 
zich wellicht ‘Van Gratinga’ genoemd hebben, 
waarmee de initialen K.G. verklaard zijn. In 1574 
hertrouwde Katharina met Hessel Aysma, in 
Emden: Hessel had naar Emden moeten uitwij
ken omdat hij een van de ondertekenaars van het 
Smeekschrift der Edelen was geweest, die zich 
daarmee keerden tegen de Inquisitie.

Ocke van Gratinga overleed in 1569 of ’70. 
Hij liet een echtgenote na, Bauck van Buygers, 
die hem zeker vijftig jaar zou overleven. Bauck 
hertrouwde met Hector van Aytta en huwde 
na diens dood een derde maal, met Jacobus 
 Bouricius. Naast Ockes portret worden in 
Leeuwarden ook twee gedrukte boeken uit 
zijn bibliotheek bewaard, in de erfgoed
instelling Tresoar. Zij bevatten teksten van 
klassieke Griekse auteurs. Samen met het album 
tekenen zij Ocke als representant van renaissan
cistisch bewustzijn onder jonge zestiende
eeuwse Friezen.

De bijdrage van Wytze van 
Camminga, 1564. Hs. 
XXI C 9, tegenover p. 51

De bijdrage van Frederik 
Verstrepen, 1564. Hs. 
XXI C 9, tegenover p. 200
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Bart Wallet

Hoogleraar Joodse studies: 
vroegmoderne en moderne 
Joodse geschiedenis aan 
de Universiteit van 
 Amsterdam

Het is een fraaie, handgemaakte meerjarige 
kalender. Op de hoeken zijn met inkt versierin
gen aangebracht, terwijl in verschillende cirkels 
een grote hoeveelheid informatie wordt aangebo
den. Welk verhaal vertelt dit intrigerende object? 
Welke functie had het precies en wie heeft het 
wanneer vervaardigd? Die vragen zijn gemakke
lijker gesteld dan beantwoord, aangezien vrijwel 
niets bekend is over de herkomst van deze 
kalender voordat het Allard Pierson hem in 2021 
aanschafte met het oog op nader onderzoek.

Op zoek naar datering en locatie
Toch valt op basis van het object zelf een analyse 
te maken. Zo wordt dankzij een aantal aanwij
zingen redelijk precieze datering van de kalender 
mogelijk. De twee buitenste schillen geven de 
voornaamste data voor de christelijke jaren van 
1801 tot 2000 en de joodse jaren van 5561 tot 5760. 
Dat geeft een eerste ruwe afbakening voor de 
periode van vervaardiging. Even onder het 
midden bevindt zich een rubriek met de verschil
lende data van de dies natales van Nederlandse 
universiteiten (dag waarop een universiteit of 
hogeschool haar stichting herdenkt), waarin die 
van de Universiteit van Amsterdam prominent 
vermeld staat: 15 oktober 1877. De kalender moet 
dus nadien vervaardigd zijn.

De achterzijde geeft verder uitsluitsel. We zien 
daar de vervaardiger al knutselend aan het werk: 
hij of zij bevestigde verschillende lagen papier 
met lijm aan elkaar en voegde ten slotte in het 
midden een kurk toe die als centrum van de 
draaischijf fungeert. Het geheel is verstevigd 
met een advertentiefolder van het Amsterdamse 
‘magazijn van heeren en kinderkleederen’ 

S. Jacobson & Co, dat op de Vijzelstraat 129 was 
gevestigd. Dat bedrijf is failliet gegaan in 1889, 
wat het aannemelijk maakt dat de kalender 
voordien is vervaardigd. Nu is ook nog een half 
afgescheurde krantenpagina zichtbaar, die 
dankzij de historische krantendatabase Delpher 
geïdentificeerd kan worden als het Algemeen 
Handelsblad van 20 september 1885. Al deze 
aanwijzingen bij elkaar duiden erop dat de 
kalender tussen 1885 en 1889 is vervaardigd, 
waarbij vanwege de datum op het stuk krant een 
datering eind 1885, begin 1886 het meest voor de 
hand ligt.

De reclamefolder en het krantenfragment – het 
Algemeen Handelsblad was de lokale Amsterdamse 
liberale krant – zijn tegelijk aanwijzingen voor 
de plaats van vervaardiging. Dat geldt ook voor 
de gekozen dies natales. De dies staan vermeld in 
de volgorde waarop ze in het jaar plaatsvinden: 
achtereenvolgens het Amsterdamse Athenaeum 
Illustre – de voorganger van de UvA – en de 
universiteiten van Leiden, Utrecht en Groningen. 
Daar zijn de twee oprichtingsdata aan toege
voegd van de seminaria (predikantenopleidin
gen) van de doopsgezinden en de luthersen, 
beide in Amsterdam. De dies natalis van het 
Leidse seminarium van de remonstranten blijft 
echter onvermeld. Blijkbaar vond de maker de 
directe Amsterdamse context een belangrijk 
criterium bij de opzet en selectie van gegevens 
voor de kalender.

Christelijke en joodse kalenders
Die Amsterdamse context kan ook leidend zijn 
geweest bij de verdere uitwerking van de 
kalender. De maker heeft er namelijk voor 

Een joods-christelijke kalender

Spiegel van 19de-eeuws 
Amsterdam
Weinig vinden we zo vanzelfsprekend als de tijd. We ordenen ons leven in 
tijdscategorieën: jaren, seizoenen, dagen. Onze mobiele telefoon, een agenda, 
de klok vertellen ons precies wanneer we leven. Toch is berekening van de tijd 
allerminst gemakkelijk en verschillen de duiding en betekenis die we eraan 
geven sterk van cultuur tot cultuur. Een aanwinst van het Allard Pierson geeft 
ons een inkijkje in hoe dat ging in negentiendeeeuws Amsterdam.
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eerder te wijzen op een geletterde christelijke 
Amsterdammer.

Dat de christelijke en de joodse kalender beide 
zijn opgenomen, is een fraaie weerspiegeling van 
de Amsterdamse stedelijke praktijk. De stad had 
ruim tien procent joodse inwoners, zodat kennis 
van de joodse kalender met alle feest en gedenk
dagen van belang was voor het onderlinge 
maatschappelijke verkeer. Zo wist je wanneer de 
joodse winkels hun deuren gesloten hielden, 
wanneer een joodse collega aan het vasten was of 
wanneer de straten zich vulden met joden die 
zich naar de synagogen spoedden.

Het omgekeerde was evenzeer het geval. 
De joodse almanakken die vanaf de vroege 
achttiende eeuw in Amsterdam gedrukt werden, 
eerst in het Jiddisch en gaandeweg de negen
tiende eeuw in het Nederlands, kenden steevast 
ook beide kalenders. Joden leefden als minder
heid in nog veel sterkere mate dan de christelijke 
meerderheid met twee kalenders, waarbij ze 
voortdurend wisten welke christelijke feestdag 
het was; soms zijn zelfs de Latijnse namen van 

gekozen om naast ‘onze tijdrekening’ – lees: de 
christelijke kalender – ook de ‘Israëlietische 
kalender’ op te nemen. Hij of zij vertelt de 
gebruiker bijvoorbeeld wanneer de schrikkel
jaren zijn in beide kalenders en wanneer het 
‘Christelijke Paaschfeest’ en het ‘Israëlietisch 
Paaschfeest’ precies vallen. In een speciale 
rubriek in het midden van het object worden 
de joodse maanden en feest en gedenkdagen 
vermeld, met de joodse data en het tijdsbestek 
waarbinnen ze vallen op de christelijke 
kalender. De namen van de feest en vasten
dagen worden zowel in het Nederlands als het 
Hebreeuws gegeven. Het Hebreeuws is hier het 
kwadraatschrift dat ook voor drukwerk werd 
gebruikt, en niet een van de cursieven waarin 
joden dagelijks met de hand schreven. Dat 
kwadraatschrift werd ook onderwezen op de 
universiteit aan de christelijke theologie
studenten en oriëntalisten. Het gebruik van 
het Hebreeuwse schrift op deze kalender is dus 
niet per se een indicatie voor een joodse 
vervaardiger – de hele verdere context lijkt 
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medeburgers, maar die dagen hadden ook een 
economische betekenis. De goede verstaander 
wist waar op welke heiligendag een kermis of 
jaarmarkt werd gehouden. Interessant is dat 
naast de katholieke dagen ook twee verwijzin
gen naar de islamitische kalender zijn opgeno
men: de dag van de hidjra (aankomst van 
Mohammed in Medina) en de overlijdensdatum 
van de Profeet, maar dan wel gefixeerd volgens 
de christelijke tijd rekening.

Gebruik
Er bestond een eeuwenlange traditie van 
het vervaardigen van dergelijke meerjarige 
kalenders. Dat leverde een besparing op: 
je hoefde niet ieder jaar een nieuwe aan te 
schaffen. Door het gedetailleerde niveau en de 
grote hoeveelheid informatie die hier wordt 
geboden, zou het echter ook goed om een 
gebruiksvoorwerp kunnen gaan van een 
uitgeverij van een  Amsterdamse almanak. Met 
behulp van deze ingenieuze kalender kon een 
samensteller snel en doeltreffend de almanak 
voor het komende jaar maken. Veel van de extra 
informatie die hier geboden wordt, was ook 
terug te vinden in de reguliere almanakken: 
variërend van de verschillende tijdrekeningen 
tot de christelijke en joodse feest en gedenk
dagen en de heiligen dagen.

Wat het precieze gebruik ook geweest mag 
zijn, in ieder geval is de kalender een bijzondere 
spiegel van de diverse Amsterdamse stedelijke 
samenleving in de tweede helft van de negen
tiende eeuw. Kennis van elkaars kalenders en 
feesten bood een goede basis voor het dagelijkse 
samenleven.

de zondagen in de Jiddische kalenders op
genomen. Allemaal informatie die hielp om de 
christelijke meerderheidscultuur beter te 
begrijpen. Dit leven met dubbele kalenders, 
waarvan dit object een mooi voorbeeld is, kan 
gekarakteriseerd worden als een uiting van wat 
historicus Willem Frijhoff ‘omgangsoecumene’ 
heeft genoemd. Het duidt op het praktische 
samenleven van stedelingen met verschillende 
religieuze en culturele gebruiken.

Natuur en betekenisgeving
Het object verschaft bijzonder veel informatie 
over hoe de tijd in verschillende kalenders 
berekend kan worden en geeft zelfs formules 
om de precieze lengte van een jaar of een 
synodische maand (de tijd tussen twee nieuwe 
manen) uit te rekenen. Bovendien worden 
omrekentools gegeven tussen de Juliaanse en de 
Gregoriaanse kalender (ook wel respectievelijk 
de Oude en de Nieuwe Stijl genoemd). Nu 
berust een groot deel van de tijdsberekening op 
de cycli van de natuur: die van dag en nacht, 
maan en zonstanden en de seizoenen. Een 
kalender, zo laat ook dit object mooi zien, is 
echter nooit een ‘neutraal’ gegeven, maar 
ontvangt altijd betekenis door de naamgeving 
en door culturele en religieuze interpretaties.

Voor die laatste zijn de cirkels met de maan
den, inclusief de draaibare schijf, van betekenis. 
Daarin worden per maand verschillende dagen 
extra gemarkeerd. Het zijn grotendeels algemene 
christelijke feestdagen, maar ook een groot 
aantal katholieke heiligendagen: van Drie
koningen tot de dag van Sint Petrus’ Stoel te 
Antiochië, van Kruisvinding tot de dag van de 
Onnozele Kinderen. Dit wijst niet noodzakelij
kerwijs op vervaardiging door een katholiek, 
want ook alle protestantse almanakken namen 
heiligendagen op. De reden daarvoor was 
tweeledig: het diende de omgang met katholieke 

Twee details uit de 
kalender: links de dagen 
van de maanden september 
en oktober, rechts de 
joodse feestdagen
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Laurien de Gelder

Conservator Griekse 
Wereld en Oude Nabije 
Oosten

Over dit object

Deze stevige pelikè, een 
peervormig opslagvat, 
werd in de oudheid 
gebruikt om bijvoorbeeld 
wijn van de opslagplaats 
naar de tafel te dragen. 
Aan de twee handgrepen 
kun je het vat stevig 
vastpakken. De pelikè 
heeft een plompe, 
uitgezakte buik en een 
langere nek die voorkomt 
dat de inhoud over de 
rand klotst tijdens het 
transport. Overigens zijn 
er ook pelikai aangetroffen 
met crematieresten; zij 
dienden dus als urn.

Schilderingen

1  Het oppervlak van deze 
pelikè is wat gepokt en 
gemazeld. De doffe vlek, 
een ‘bakfout’, ontstond 
door slechte regulering 
van de luchtstroom tijdens 
het bakken. Op de buik 
van de vaas zijn met 
kleiverf twee scènes 
aangebracht. Ze zijn het 
werk van de Nikoxenos 
schilder, die zijn nood
naam kreeg van de Britse 
archeoloog John Beazley. 
Twee diorama’s in zwart 
silhouet, de zogenaamde 
zwart figurige techniek, 
geven inkijkjes in een 
andere  wereld. Het 
moderne oog is niet 
getraind om ze direct te 

vatten, maar de gemiddel
de Griek ‘las’ dergelijke 
afbeeldingen met gemak. 
Verhalen over goden, 
helden en mythologische 
wezens waren onlosmake
lijk verbonden met het 
dagelijks leven. Ze boden 
vermaak, maar hielpen ook 
het bestaan te verklaren en 

mantel de huid van de 
door hem verslagen leeuw 
van Nemea en op zijn rug 
zien we de pijlenkoker die 
de god Hermes hem gaf. 
Zijn knots staat rechts in 
de hoek. Herakles was de 
zoon van oppergod Zeus 
en de sterfelijke Alkmene.
Na een bezoek aan het 

orakel van Delphi moest 
Herakles in opdracht van 
koning Eurystheus twaalf 
bovenmenselijke taken 
volbrengen. De verhalen 
over zijn krachtmetingen 
met mythische en 
monsterlijke wezens 
waren vanaf de zesde 
eeuw voor Christus in de 

de menselijke natuur te 
doorgronden.

2  Aan deze kant zijn 
twee figuren te zien. Een 
van hen licht de deksel 
van een groot vat op. Het 
is onmiskenbaar de 
onverslaanbare held 
Herakles. Hij draagt als 

STIPNOTERINGEN

2

3

1



17

Griekse wereld ontzettend 
populair en werden 
veelvuldig afgebeeld 
op vazen.

3  Naast Herakles staat de 
godin Athena, zijn redder 
in nood, te herkennen aan 
haar helm en speer. 

De hoofdpersoon in dit 
verhaal, de kentaur Pholos, 
schittert door afwezigheid. 
Kentauren zijn wezens met 
het bovenlijf van een mens 
en het onderstel van een 
paard. Herakles kreeg het 
met hen aan de stok toen 
hij op pad was om een 
monsterlijk zwijn te 

vangen dat zich schuilhield 
in de bergen. Onderweg 
werd hij gastvrij ontvan
gen door Pholos, maar 
beging hij de fout een 
wijnvat te openen dat aan 
alle kentauren toebehoor
de. De wijnaroma’s, op de 
pelikè weergegeven als 
wijnranken, trokken hun 

aandacht en in razernij 
vielen zij Herakles aan. 
Dat kostte veel kentauren 
het leven, ook Pholos. 

Waar de ene zijde van 
de pelikè verwijst naar een 
heroïsch verhaal van 
Herakles, toont de andere 
zijde een scène uit het 

dagelijks leven. Alsof ze 
net uit een kroeg zijn 
gerold, tuimelen hier drie 
mannen over de buik van 
de vaas. 
4  De middelste man heeft 

zijn laarzen uitgedaan en 
zijn lendendoek weggesla
gen. 5  Zijn kompaan links 
laat een amfoor op zijn 
hand balanceren en 6  de 
man rechts ziet erop toe 
dat de wijn terechtkomt in 
zijn drinkschaal. De 
klimop rank die hij ook 
vasthoudt, verwijst naar 
Dionysos, god van de wijn 
en de extase. Dergelijk 
feest gedruis heet een 
komos en komt veel voor 
op aardewerk dat werd 
gebruikt voor het schenken 
of nuttigen van wijn. 
Beide scènes pasten in 
een feestelijke context, 
maar in het verhaal over 
Herakles en Pholos gaat 
ook een waarschuwing 
schuil: dronkenschap kan 
eindigen in een bloedbad.

Een pelikè

Herakles licht de deksel

6

4

5

Zwartfigurige pelikè met 
de held Herakles, 
aardewerk, ca. 500 v.Chr., 
Athene (Griekenland). 
Allard Pierson, Universiteit 
van Amsterdam, APM 8195

De pelikè komt uit de in 1967 
overgedragen collectie van 
hoogleraar ‘aesthetiek en 
kunstgeschiedenis’ Jan Six 
van Hillegom (1857–1926). 
De vroegere herkomst van de 
pelikè is onbekend.
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Ben van den Bercken

Conservator Collectie 
Egypte

Koesj en Egypte
De culturen van het oude Nubië en Egypte zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Nijl 
zorgde er als verbindende ‘snelweg’ voor dat niet 
alleen legers, maar ook handelaren en diploma
ten zich snel konden verplaatsen (afb. 2). Nubië 
stond bij de Egyptenaren bekend als het land van 
het koninkrijk Koesj. Het Koesjitische rijk was 
een geduchte vijand waartegen de Egyptenaren 
zich al sinds het Middenrijk (2119–1794 v.Chr.) 
beschermden met de bouw van een reeks forten 
in de regio van de tweede cataract of stroomver
snelling in de Nijl vlak bij Wadi Halfa. Evengoed 
was Koesj een belangrijke handelspartner. Nubië 
was niet alleen rijk aan goud, maar controleerde 
ook de handel in exotische goederen die dieper 
uit Afrika kwamen, zoals ivoor en ebbehout.

In de achtste eeuw voor Christus groeide de 
invloed van een dynastie heersers afkomstig uit 
de regio van Napata, vlak bij de vierde cataract. 
Hun invloed breidde zich snel stroomafwaarts 
uit en rond 760 voor Christus reisde koning 
Kasjta naar Thebe in Egypte. Zijn opvolgers 
vormden de 25ste dynastie en gingen de strijd 
aan met lokale heersers in het midden en 
noorden van Egypte. Aan het einde van de achtste 
eeuw voor Christus vestigden ze de Koesjitische 

Een bijzondere nieuwe shabti in de collectie

Senkamanisken, 
koning van Koesj
Oudegyptische museumcollecties herbergen vaak voorwerpen uit Nubië, een 
cultuurgebied dat lange tijd is overschaduwd door en geïnterpreteerd vanuit 
het perspectief van faraonisch Egypte. Nubië is een gebied dat samenvalt met 
het noordelijke deel van het huidige Soedan en dat in de oudheid verschillende 
grote koninkrijken voortbracht, waaronder het rijk van Koesj in de achtste tot 
derde eeuw voor Christus. De collectie van het Allard Pierson bevat een hand
vol voorwerpen uit verschillende periodes van de Nubische geschiedenis. 
Dankzij de genereuze steun van het Mondriaan Fonds, de Vrienden van het 
Allard Pierson/Amsterdams Universiteitsfonds en het Fonds Asklepios kon 
daar in juli 2021 een topstuk aan worden toegevoegd: een shabti (grafbeeldje) 
van de Koesjitische koning Senkamanisken (afb. 1).

1. Shabti van Senkamanis
ken, serpentijnsteen, 
h 17 cm, 643–623 v.Chr. 
APM19327
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2. Het rijk van Koesj 
bevond zich in het huidige 
Soedan. Op de kaart staan 
de in de tekst genoemde 
plaatsen. 

heerschappij tot aan de Middellandse Zee. Deze 
koningen noemden zich nu heerser over Koesj én 
Egypte, een dubbele heersersrol die terugkomt in 
bijvoorbeeld het gebruik van een dubbele 
koningscobra (ureaus) op het voorhoofd van de 
koning. Over de reden waarom de Koesjieten het 
door interne strubbelingen verscheurde Egypte 
binnenvielen lopen de meningen uiteen. 
Politieke invloed was ongetwijfeld belangrijk, 
maar ook aan de stabiliteit van de cultussen voor 
de goden zullen de Koesjieten grote waarde 
hebben gehecht. Dit zien we onder andere bij 
koning Piye (746–715 v.Chr.). Hij onderbrak zijn 
veldtocht noordwaarts verschillende keren om 
bij belangrijke heiligdommen offers te brengen. 
Opvolgers van Piye consolideerden de Koesjiti
sche macht. Een van de bekendsten is Taharqa 
(ca. 690–664 v.Chr.), die veel tempels bouwde van 
Napata tot in de Egyptische Delta. Hij steunde 
lokale vorsten in SyriëPalestina, wat hem 
uiteindelijk in conflict bracht met de Assyriërs 
die op dat moment hun invloedssfeer in het 
Nabije Oosten uitbreidden.

Taharqa’s opvolgers werden uiteindelijk door 
de Assyriërs uit Egypte verdreven. De koningen 
Atlanersa, Senkamanisken en Anlamani regeer
den over Koesj vanuit Napata. Ze hielden vast aan 
een NubischEgyptische vormentaal en maakten 
symbolisch nog steeds aanspraak op de heer
schappij over Egypte.

Senkamanisken
Senkamanisken was de zoon van koning 
 Atlanersa en heerste van 643 tot 623 voor 
Christus. Hij maakte mee dat de Koesjitische 
koningen hun invloed over Egypte verloren, 
maar dat betekende niet dat ze er geen aanspraak 
meer op maakten. Dit is bij Senkamaniskens 
shabti onder meer te zien aan de Egyptische 
dubbele cobra op het voorhoofd en het gebruik 
van de titel ‘Heer van de Twee Landen’, die 
traditioneel verwijst naar Boven en Beneden
Egypte. Behalve van zijn graf is Senkamanisken 
alleen bekend van een tempel (B700) die hij met 
zijn vader bouwde bij Gebel Barkal, een aantal 
kolossale beelden van zichzelf op verschillende 
sites in Nubië, van kleizegels in Sanam en andere 
vondsten in Meroë en Memphis. Tempel B700 is 
gewijd aan de god Osiris en wordt over het 
algemeen gezien als een tempel waar Amon van 
Napata en Osiris één worden, met andere 
woorden: de wedergeboorte van Amon als Osiris. 
Dit is een verwijzing naar het overlijden van de 
oude koning en de kroning van de nieuwe. 
Senkamaniskens twee zoons volgen hem 
achtereenvolgens op als koning. Het is duidelijk 
dat deze groep Napatese koningen van Koesj 
direct na het verlies van Egypte invloedrijk 
bleven. Pas in 593 voor Christus ondernam de 
nieuwe Egyptische farao Psamtik II, vergezeld 
van Griekse huurlingen, een veldtocht naar 
Nubië, die de macht van de Koesjitische konin
gen op ZuidEgypte en het noorden van Nubië 
verder inperkte. In de derde eeuw voor Christus 
(mogelijk al eerder) verplaatsten de Koesjitische 
koningen hun zetel (en begraafplaats) verder 
naar het zuiden, naar Meroë.

Opgraving en beschrijving van de shabti
Met de bouw van de verschillende dammen bij 
Aswan in ZuidEgypte tussen 1902 en de jaren 
zestig kwam een grote hoeveelheid surveys 
(veldverkenningen) en opgravingen op gang die 
de talloze monumenten en vindplaatsen van 
Nubië in kaart brachten. Een belangrijke 
bijdrage kwam van de opgravingen van George 
Andrew Reisner tussen 1913 en 1932 voor het 
Museum of Fine Arts Boston en Harvard 
University. Reisner groef systematisch een aantal 
belangrijke vindplaatsen van de prehistorie tot 
en met het Meroïtische rijk (ca. 270 v.Chr. – 
ca. 320 na Chr.) op en kon zo een eerste chrono
logie voor Nubië opstellen. In 1916/17 begon 
Reisner opgravingen in Noeri, waar koning 
Taharqa en zijn opvolgers zichzelf in piramiden 
hadden laten begraven (afb. 3). Piramide 3 bleek 
het graf van Senkamanisken te zijn (afb. 4).

De piramide van Senkamanisken is gebouwd 
van zandsteen en was voorzien van een omhei
ningsmuur. Op de vier hoeken van de piramide 
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3. Piramiden van Noeri. 
Foto T. Kendall

zijn stichtingsoffers aangetroffen: een rituele 
begraving van (miniatuur)offers, waaronder 
dierenbotten, bekers, schalen en kruiken van 
aardewerk, maalstenen en plaquettes van metaal, 
steen en faience (sommigen met cartouches met 
de naam van de koning). Tegen de oostelijke 
wand van de piramide is een kapel gebouwd met 
daarin een voorstelling van de dodengod Osiris. 
Vóór de kapel leiden vijftig treden naar de drie 
ondergrondse kamers van het graf. Op een aantal 
wanden staan teksten uit het Egyptische 
Dodenboek. De laatste kamer (C) heeft een 
verhoogd podium waarop ooit de mummiekist 
van de koning stond. Het enige wat de opgravers 
hiervan aantroffen was een oogfragment van 
obsidiaan. Zij meldden ook dat er fragmentjes 
van menselijk bot zijn gevonden. De vondsten 

bestonden verder uit vaatwerk van steen en 
aardewerk, waaronder alabastra (kleine lang
gerekte stenen kruikjes) en drinkbekers, 
 fragmenten van de canopen (vazen waarin de 
ingewanden van de dode werden opgeborgen) 
en maar liefst 1277 shabtis, waarvan 410 van 
serpentijnsteen. Deze beeldjes waren bedoeld om 
op magische wijze het werk van de overledene in 
het hiernamaals uit te voeren. Reisner trof ze aan 
verspreid over de kamers die deels onder (grond)
water stonden. Veel van de shabtis stonden 
opgesteld langs de wanden van de kamers (afb. 5).

Een van de mooiere exemplaren, behorend 
tot de 73 uit de grafkamer (C), stond tegen de 
noordmuur van de kamer en bevindt zich nu in 
de collectie van het Allard Pierson. Dit exemplaar 
toont de koning als mummie met de armen voor 
de borst gekruist. Op zijn hoofd heeft hij een 
nemeshoofddoek (een geplooide hoofddoek met 
twee uitstekende delen) met daarop de dubbele 
cobra. Deze komt op beelden van meerdere 
Napatese koningen voor, maar op shabtis alleen 
bij Senkamanisken. De koning heeft een brede 
kraag en een valse (goden)baard en draagt een 
aantal landbouwwerktuigen mee, zoals een hak 
in de linker en rechterhand (afb. 6) en een tas 
voor zaaigoed over zijn linkerschouder. In het 
oog springend zijn de zes regels hiërogliefen die 
een spreuk uit het Egyptische Dodenboek 
vormen, waarbij de shabti wordt opgeroepen al 
het werk voor de overledene in het hiernamaals 
te doen (afb. 7).

4. De opgraving van 
de piramide van 
 Senkamanisken in Noeri 
door Reisner. B3180_NS, 
2 april 1919, foto gemaakt 
door Mohammed Shadduf. 
Foto © Museum of Fine 
Arts, Boston
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5. Reisner trof tientallen 
shabtis aan in de piramide 
van Senkamanisken. Dit is 
kamer B met een aantal 
stenen shabtis in de 
voorgrond. B2984_NS, 19 
februari 1919, foto gemaakt 
door Mohammed Shadduf. 
Foto © Museum of Fine 
Arts, Boston

Herkomstgeschiedenis en belang
De vondsten van de missie van Reisner in Noeri 
zijn verdeeld tussen de Soedanese overheid en de 
opgravingsexpeditie, waarbij beide partijen 
ongeveer de helft van de belangrijkste objecten 
kregen. Zo is een grote hoeveelheid shabtis in het 
Sudan National Museum in Khartoem en het 
Museum of Fine Arts in Boston terechtgekomen. 
Een aantal van deze shabtis in Boston kreeg een 
inventarisnummer van het museum, maar een 
groot deel had alleen het al toegekende opgra
vingsnummer. Het Object Register van het 
Museum of Fine Arts laat zien dat dit ook voor de 
shabti in het Allard Pierson het geval was. In de 
jaren vijftig besloot het Museum of Fine Arts een 
paar shabtis af te stoten. Het Allard Pierson
exemplaar kwam samen met een tweede shabti 
van Senkamanisken en één van Taharqa terecht 
in het museum behorend bij de Holyoke Public 
Library in Holyoke, Massachusetts. Deze 
bibliotheek zag zich in 1991 door geldgebrek 
genoodzaakt haar oudhedenverzameling te 

verkopen, waarna de shabti terechtkwam in de 
Thalassic Collection van verzamelaar Theodore 
Halkedis in New York. Na diens overlijden kwam 
de shabti in 2002 in handen van de Sheikh Saoud 
AlThani Foundation in Londen en na diens dood 
in 2014 bij een kunstgalerie in Londen, die hem 
via Christie’s te koop aanbood.

De shabti is een zeldzaam voorbeeld van een 
archeologisch object waarbij de herkomstge
schiedenis van de oorspronkelijke gebruikscon
text tot aan het museum te volgen is. Het belang 
van dit object voor het Allard Pierson is om die 
reden al groot, maar nog belangrijker is dat de 
shabti het mogelijk maakt binnen de collectie 
van het Allard Pierson het verhaal van Nubië te 
vertellen. Een inclusiever verhaal van de oudheid 
wordt mogelijk door te laten zien dat de culturen 
van de Nijlvallei verbonden waren en invloed op 
elkaar hadden.

6. In beide handen heeft 
Senkamanisken een hak 
(een landbouwwerktuig 
waarmee de akker kon 
worden geploegd).

7. Detail van de hiëro
glifische tekst uit het 
Dodenboek op de shabti 
met in het midden de 
cartouche met de naam van 
de koning
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Marike van Roon

Zelfstandig kunsthistori
cus; oudhoofdconservator 
van het Allard Pierson

De bloeiperiode van de Nederlandse geborduurde 
band ligt tussen 1580 en 1670. Deze banden 
beschermen en versieren de meest persoonlijke 
boeken uit die tijd en zijn verbonden aan liefde 
en vriendschap. Het gaat om albums, zoals een 
liedbundel of een album amicorum, en religieuze 
boeken. Albums werden gebruikt in huiselijke 
kring, kerkboeken waren in het openbaar te zien. 
Burgers namen vanaf de reformatie hun eigen 
boeken mee naar de kerkdienst, niet alleen als 
gebruiksvoorwerp, maar ook als modeaccessoire, 
om indruk te maken met de glans van fluweel en 
satijn, goud, zilver en parels. De stijl en techniek 
van het borduurwerk is vergelijkbaar met die van 
andere modeaccessoires, zoals handschoenen, 
mannengordels, beurzen en toiletgerei. Meestal 
gaat het om professioneel borduurwerk, gemaakt 
van echte zijde, goud en zilverdraad. De bor
duurkunst bloeide in deze – letterlijk – gouden 
eeuw. Alleen al in Amsterdam waren er in de 
zeventiende eeuw meer dan tweehonderd 
borduurwerkers werkzaam. Wie wát maakte, 
is echter onbekend; vrijwel al het werk dat wij 
kennen is anoniem.

De Leidse bijbel
Het eerste boek met een geborduurde band dat 
het Allard Pierson onlangs verwierf, is een bijbel 
uit 1611, uitgegeven door Jan Paedts Jacobszoon 
en Jan Bouwenszoon in Leiden. Dat betekent 
niet dat het borduurwerk ook in Leiden werd 
uit gevoerd. De koper bepaalde welke band een 
boek kreeg en gaf hier opdracht voor aan een 
boekbinder in zijn of haar eigen omgeving. 
Waarschijnlijk gold dat ook voor de professio
nele  borduur werker.

De dieprode fluwelen band is gedecoreerd met 
ranken met bloemen en blaadjes, waarvan de 
contouren zijn uitgevoerd in gouddraad, 
opgevuld met cantille (spiraal van een dunne 
getrokken metaaldraad, waar de borduurdraad 
doorheen wordt geregen). De cantille is van ooit 
glanzend zilver. Het sterke contrast tussen het 
donkere fluweel en het blinkende metaaldraad 
moet voor een spectaculair resultaat hebben 
gezorgd. De ruimte tussen de symmetrisch 
gecomponeerde ranken is opgevuld met 
gestrooide pailletten en stukjes cantille, zodat 
het extra ging schitteren.

De bladranken en bloemen zijn sterk gesti
leerd. In de bovenhoeken zijn kleine granaat
appelmotieven aangebracht en waarschijnlijk 
stellen de knikkende bloemen aan de onderzijde 
kievitsbloemen voor. Midden op voor en 
achterplat, in een ovale, gouden omlijsting, 
prijken bloemen in kleurige zijde. Op de 
voorzijde staat een roos, omgeven door het 
monogram AVB, op de achterzijde een anjer. 
De vergulde boeksnede bevat decoraties van 
gekuifde vogeltjes en granaatappelmotieven, 
perfect passend bij de stijl van de band. Helaas is 
de originele rug van de band verloren gegaan. 
Dat geldt ook voor de originele sluitlinten, 
waarvan de perforaties nog zichtbaar zijn.

Het borduurwerk van deze band lijkt sterk op 
dat van het toiletgarnituur dat enkele jaren 
geleden te voorschijn kwam uit een scheepswrak 
bij Texel, het Palmhoutwrak. Dat garnituur 
bestond uit spiegellijst, etui, borstel, tafelloper 
en speldenkussen. Hier zien wij hetzelfde 
contrast tussen donker fluweel en glanzend 
metaaldraad, dezelfde decoratie met eenvoudige 

Twee Nederlandse geborduurde boekbanden uit de 17de eeuw

‘Nu blinkt onze eeuw 
van goud en zilver’
Geborduurde boekbanden komen zelden op de markt. Deze verfijnde, kost
bare en zeer persoonlijke kunstwerkjes blijven als echte familiestukken vaak 
verborgen. Bovendien zijn ze zeer kwetsbaar en is er veel verloren gegaan, 
doordat de banden veel gehanteerd werden. De afgelopen jaren was het Allard 
Pierson zo gelukkig twee Nederlandse banden uit het eerste kwart van de 
zeventiende eeuw aan te kunnen kopen.
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1. Biblia. Dat is, De gantsche 
heylighe Schrift, grondelick 
ende trouvvelick verduytschet 
[...]. Leiden, Jan Paedts 
Jacobszoon en Jan 
Brouwenszoon, 1611. 
Band 5 D 9 
Verworven met ondersteu
ning van de Vrienden van 
de Bijzondere Collecties

bladranken, samengesteld uit contouren in 
gouddraad, opgevuld met zilveren cantille. 
En ook hier het afwisselende gebruik van cantille 
met ronde draad naast cantille van plat draad. 
De vervaardigingsdata van de werken moeten 
dicht bij elkaar liggen. Conclusie is dat het 
toiletgarnituur, evenals diverse andere vondsten 
uit het wrak, van ruim voor de ondergang van het 
schip tussen 1646 en 1666 dateert. Dit versterkt 
het vermoeden van de onderzoekers dat het hier 
niet om een buitenlandse opdracht gaat maar om 
persoonlijke bezittingen van een passagier.

De Leidse boekband onderscheidt zich alleen 
van het toiletgarnituur door de geborduurde 
medaillons op voor en achterplat. Ze zijn niet 
uitgevoerd in metaaldraad maar in gekleurde 
zijde en tonen motieven met een duidelijke 
betekenis. Afbeeldingen op boekbanden verwij
zen naar de eigenaar of symboliseren (huwe
lijkse) deugden of de inhoud van het boek. In de 
zeventiende eeuw neemt bloemensymboliek een 
belangrijke plaats in. Deze hangt af van de 
context, maar bij de Leidse bijbel lijkt de 
betekenis duidelijk: de roos en de anjer staan 
voor liefde en trouw. Het zijn passende motieven 
voor een huwelijksbijbel, evenals het motief van 
de granaatappels op de boeksnede, die als 
vruchtbaarheidssymbolen gelden. Deze bijbel is 
waarschijnlijk een verlovingsgeschenk van een 
man aan zijn aanstaande bruid, als onderdeel van 
de bruidsmand die tot het huwelijk door 
iedereen bewonderd kon worden. De man kon 
met zijn geschenken laten zien dat hij geld en 
goede smaak had, de vrouw dat ze een goed 
huwelijk sloot. Het metaaldraad van de Leidse 

bijbel is in de loop der eeuwen aangetast en grijs 
geworden, maar ooit schitterde de band je 
tegemoet. Stel je voor welke indruk het maakte 
om als jonge vrouw met zo’n pronkstuk de kerk 
te betreden!

Het Amsterdamse Nieuwe Testament 
met de Psalmen

De tweede geborduurde band die onlangs werd 
verworven, bevat het Nieuwe Testament en de 
Psalmen in de vertaling van Petrus Dathenus, 
in 1615 uitgeven bij Paulus Aertsz van Ravesteyn 
in Amsterdam. Het gaat om kleine boekjes: 

2. Etui van het toiletgarni
tuur uit het Palmhoutwrak 
bij Texel, ca. 1625–50. Foto 
Provincie NoordHolland, 
Margareta Svensson
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3. Het Nieuwe Testament, Dat 
is: Het nieuwe Verbont onses 
Heeren Iesu Christi, en: De CL. 
Psalmen Davids, uyt den 
Francoysen, in Nederlandsen 
dichte over-gheset. Door Petrvm 
Dathenvm. Amsterdam, 
Paulus Aertsz van 
Ravesteyn, 1615. Band 5 D 11 
Verworven met ondersteu
ning van mevrouw Isa de la 
FontaineVerwey en het 
Steenbergenfonds

de band is nauwelijks hoger dan tien centimeter. 
Centraal op de voorzijde vliegt een feniks op uit 
vlammen. De feniks, het fabeldier dat volgens de 
Griekse mythologie telkens herboren werd uit 
zijn eigen as, past als symbool voor Christus’ 
opstanding uit de dood perfect bij het Nieuwe 
Testament. Bladranken van het al bekende 
goud en zilverborduurwerk, met daartussen 
kleurrijke vogels en bloemen, omlijsten de 
voorstelling. De bontgekleurde vogeltjes 
bovenaan, mogelijk parkieten, zetten hun 
gehaakte snaveltjes in de uiteinden van dunne 
ranken. Aan de onderzijde groeien een aardbei 
en een gele bloem, gezien de blaadjes mogelijk 
een afrikaantje.

Het achterplat heeft dezelfde, maar nu 
gespiegelde compositie, met centraal een op 
de feniks lijkende, gekuifde vogel met lange 
staart, die net als de parkieten met zijn snavel 
een takje grijpt. De rug van de band is in vier 
velden verdeeld, gevuld met gestileerde blad 
en bloemmotieven in goud en zilverdraad en 
kleurige zijde, gescheiden door een dubbele rand 
van knoopjessteken. Over de donkerpaarse 
ondergrond zijn stukjes cantille gestrooid. Het 
witte garen van sommige ranken hoort niet 
zichtbaar te zijn; het is de iets verhoogde 
ondergrond van nu verdwenen borduurwerk. 
Deels zal het gaan om borduurwerk van cantille, 
maar de smalle ranken kunnen ook met kleine 
zaadparels bedekt zijn geweest. Het boekblok is 
in later tijd afgesneden, waardoor de oorspronke
lijke, waarschijnlijk geciseleerde vergulding 
verloren ging.

Het borduurwerk van deze band komt sterk 
overeen met dat van de fraaie trouwhandschoe
nen van Johanna Le Maire in het Rijksmuseum. 
Ter gelegenheid van haar huwelijk met Pieter 
van Son in 1622 in Amsterdam werd een 
dubbel portret gemaakt, met daarop dezelfde 
handschoenen, nog in de oorspronkelijke frisse 
kleuren. De datering van de boekband zal die 
van de handschoenen niet ver ontlopen. 
Banden werden altijd na aankoop van het boek 
gemaakt, soms zelfs pas jaren na de uitgave. 
De uitvoering van de vogeltjes op boekband 
en handschoenen is zeer vergelijkbaar. Dat 
kunnen we vooral goed aflezen aan de snavel
tjes, oogjes en pootjes, gevormd door een 
enkele gelegde gouddraad, en aan de contou
ren van de vleugels, aangegeven met een enkele 
gouddraad. Mogelijk komen beide borduur
werken uit een Amsterdams atelier.

Deze verfijnde boekband heeft nog twee van de 
vier originele sluitveters, met doppen. Ook deze 
veters lijken op die van de besproken handschoe
nen: rondgevlochten koorden, afwisselend van 
gekleurde en gouden draden, met eikeltjes aan 
de uiteinden. Zulke veters werden voor allerlei 
accessoires gebruikt, ook bijvoorbeeld beurzen of 
sluitingen van kragen, maar bleven zelden 
bewaard. Het Amsterdamse boekje is intensief 
gebruikt en flink versleten. De eigenaresse moet 
het elke zondag naar de kerk hebben meegeno
men en dan de veters hebben los en dicht
geknoopt. Het mag een wonder heten dat ze 
de eeuwen hebben overleefd!
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4. Trouwhandschoenen 
van Johanna Le Maire, 
ca. 1622. Rijksmuseum 
Amsterdam, BK1978–48

Herkomst en belang
Over de herkomst van beide banden is niets 
bekend. De Leidse bijbel is opnieuw gebonden, 
waarbij de schutbladen, die mogelijk informatie 
over de herkomst bevatten, zijn vervangen. 
Het monogram is niet thuis te brengen. Het 

Amsterdamse boekje werd volgens het inge
plakte Engelstalige catalogustekstje ooit 
verkocht voor 10 pond en 10 shilling. Daaruit 
kunnen we concluderen dat het al lang in de 
handel was voordat het Allard Pierson het kreeg 
aangeboden. De oorspronkelijke eigenaar valt nu 
zeker niet meer te achterhalen. Het enige dat wij 
zeker weten is dat deze banden uit gegoede, 
gereformeerde Nederlandse families komen.

Dankzij de aankoop van deze banden bedraagt 
het aantal bekende Nederlandse geborduurde 
banden uit de zestiende en zeventiende eeuw nu 
meer dan dertig. Het Allard Pierson en de 
Koninklijke Bibliotheek behoren met elk negen 
banden tot de belangrijkste verzamelaars van 
deze kunstschatten. De overige bevinden zich als 
pronkstukjes in bibliotheken en musea verspreid 
over de hele wereld. Het zijn er niet veel, maar 
genoeg om een verhaal te vertellen over de 
geschiedenis van boekbanden, de Nederlandse 
borduurnijverheid en de gebruiken van de 
gereformeerde elite in een periode waarover 
Vondel in zijn Zeemagazijn uit 1658 schreef: 
‘Nu blinckt onze eeu van gout en zilver’.

5. Nicolaes Eliasz Pickenoy, 
portret van Johanna Le 
Maire, 1622, detail. Het 
borduurwerk van de 
handschoenen in volle 
glorie, met glanzend 
gouddraad en pareltjes en 
kleurrijke details, sterk 
afstekend tegen de zwarte 
kleding. Rijksmuseum 
Amsterdam, SKA4957
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Jos van Waterschoot

Conservator Boekhisto
rische Collecties en 
Stripcollectie

Acht gastconservatoren uit diverse geledingen 
van de maatschappij kozen uit de talloze 
tekeningen die sinds vorig jaar in bezit zijn van 
Allard Pierson. In zijn rol van erfgoedinstituut 

heeft het museum zich opgeworpen als schat
bewaarder van deze rijke en unieke collectie. 
Het gaat om in totaal ongeveer 25.000 tekenin
gen, stripstroken, strippagina’s en manuscripten, 
samen het leeuwendeel van het oeuvre van Peter 
van Straaten. Overdracht aan het Allard Pierson 
lag voor de hand. De stripcollectie daar bestaat al 
sinds 1970. Aanvankelijk was het idee alleen de 
Vader & Zoonstrips daaraan toe te voegen. Maar 
uit gesprekken bleek dat Van Straaten graag 
wilde dat zijn werk zoveel mogelijk bij elkaar 
zou blijven. En omdat ook cartoons deel uitma
ken van het verzamelgebied van de stripcollectie 
was de beslissing snel genomen.

De gastconservatoren laten met hun keuzes 
zien dat Van Straaten een gaaf stilist was – de 
beste in zijn vak – en hoe veelzijdig zijn onder
werpen waren. Zo koos culinair columniste en 
kook boeken schrijfster Yvette van Boven uit de 
vele restaurant en kooktekeningen en selec
teerde hoogleraar klinische psychologie Willem 
van der Does tekeningen die blijk geven van 
groot psychologisch inzicht. Kunstschilder Els 
Timmerman, weduwe van Van Straaten, laat zien 
waar zij Peter sterk in vond.

Ook politiek, erotiek en manvrouwverhoudin
gen komen regelmatig voor in zijn tekeningen. 
De collectie zal vermoedelijk belangstelling 
blijven wekken van liefhebbers en onderzoekers. 
U zult begrijpen dat de conservator die deze 
collectie mag beheren af en toe een gevoel kreeg 
als van een kind rond Sinterklaas. 

En ook dáárvoor kun je terecht in de collectie 
Van Straaten!

Peter van Straaten in het Allard Pierson

Misschien valt er wat 
te lachen’
Op 8 december 2016 overleed de bekendste en misschien wel beste cartoon
tekenaar uit de Nederlandse geschiedenis, Peter van Straaten. Omdat dit 
vijf jaar geleden is, wordt nu een deel van zijn werk tentoongesteld in het 
Allard Pierson.

‘
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Ranjith Jayasena

Archeoloog bij de 
Gemeente Amsterdam

Waar nu een bruisende UvAcampus vorm 
krijgt, lag rond 1350 een moerassig land buiten 
de stadsomwalling die zich uitstrekte langs de 
Grimburgwal, Spui en Oudezijds en Nieuwe
zijds Voorburgwal (afb. 2). De resten van dit oude 
landschap in de Amstelbocht, destijds aange
duid als de ‘uterste Nesse’, werden vier meter 
onder het huidige straatniveau teruggevonden 
als een verspoeld veenlandschap met opeen
volgende lagen riet en bosveen, vermengd met 
klei. Deze gelaagdheid laat zien dat regelmatige 
overstromingen dit stuk land een verre van 
ideale vestigingslocatie maakten. Daar kwam 
verandering in met de stichting van het klooster 

Sint Mariënveld, later bekend als het Oude 
Nonnenklooster in 1389 langs de huidige 
Kloveniers burgwal. Het drassige land werd 
opgehoogd en verstevigd met kleizoden en 
vervolgens deels bebouwd. In 1402 volgde de 
stichting van het klooster Ter Lely, later het 
Nieuwe Nonnenklooster, op een terrein dat de 
gebogen oeverlijn van de Amstel volgde, onder 
het tegenwoordige Allard Pierson. Bij de 
stadsuitbreiding van 1425 kwamen beide 
kloosters binnen de stadsomwalling langs de 
Kloveniersburgwal te liggen.

Opgravingen in het deel van het Allard Pierson 
onder het voormalige gebouw Sint Bernardus 

Archeologie op het Binnengasthuisterrein

Van Amstelbocht tot 
Universiteitskwartier
In de afgelopen jaren heeft de afdeling Monumenten en Archeologie (MenA) 
van de gemeente Amsterdam uitgebreid archeologisch onderzoek uitgevoerd 
in de bouwputten van de Universiteit van Amsterdam op verschillende locaties 
op het Binnengasthuisterrein (afb. 1). Deze grotere en kleine opgravingen 
hebben een gedetailleerd beeld opgeleverd van de stedelijke ontwikkeling van 
dit gebied vanaf de veertiende eeuw.

1. Archeologische 
vindplaatsen op het 
Binnengasthuisterrein. 
De opgraving in het Allard 
Pierson is vindplaats OTM, 
die op de bouwplaats van 
de UB de vindplaats BG3. 
Kaart Thijs Terhorst, 
Monumenten en 
Archeologie
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aan de Oude Turfmarkt in 2004–’05 – hebben 
veel informatie opgeleverd over de ontwikkeling 
in de Amstelbocht. Zo kwamen hier de resten 
tevoorschijn van het na de stadsbrand van 1452 
herbouwde Nieuwe Nonnenklooster. Er bleek 
van de gelegenheid gebruik te zijn gemaakt om 
voorafgaand aan de herbouw eerst nog wat 
meters land te winnen door ophoging van een 
strook drassig oeverland. Ter versteviging werd 
deze ondergrond eerst afgedekt met een dikke 
laag gesneden riet, waarna men er een pakket van 

veen en kleizoden vermengd met afval op 
stortte. Maar hiermee was de landwinning in de 
Amstelbocht nog niet voltooid.

Tegen het einde van de vijftiende eeuw werd 
vanuit de gebogen oeverlijn langs het Nieuwe 
Nonnenklooster nog eens een driehoekig stuk 
land aangeplempt, met een oppervlak van 
5000 m2. Dit bracht de breedte van de rivier terug 
van 160 tot 50 meter, ongeveer zo veel als 
tegenwoordig. Ook hier werd weer drassig 
oeverland opgehoogd, met afwisselende lagen 
van rietmatten, zand, klei en stadsafval. Die 
verharding bestond uit scherven van aardewerk, 
metaal, dierlijk bot, schelpen en bouwpuin. Het 
afval strekte zich uit over de gehele landwinning, 
van onder de tegenwoordige Oude Turfmarkt tot 
onder de huidige Nieuwe Doelenstraat. Sommige 
voorwerpen in het gestorte afval hadden waar
schijnlijk een lokale herkomst, mogelijk zelfs het 
kloostercomplex, zoals het fragment van een 
pijpaarden reliëf met daarop het gelaat van 
Christus (afb. 3). De ophogingen werden afgedekt 
met rietmatten en hierop kwam direct de 
fundering van de bebouwing langs het water te 
liggen. Op de oeveruitbreidingen kwamen 
huizen te staan, gebouwd op een roosterfunde
ring: een constructie waarbij een houten raam
werk – het rooster – werd volgeheid met palen 
(afb. 5). Deze funderingswijze werd in die tijd het 
meest gebruikt voor zware bouwwerken zoals 
kerken en fortificaties, maar in de Amstelbocht 
had zij nut vanwege de drassige opgehoogde 
ondergrond. Een laatste aanplemping vond 
plaats bij de aanleg van een kade langs het 
klooster. Deze werd vanaf 1564 gebruikt als 
turfmarkt, vandaar de tegenwoordige naam 
Oude Turfmarkt.

In 1578, het jaar van de Alteratie, werden de 
kloosters opgeheven en de bezittingen overge
daan aan de Regenten van het Sint Pieters 
Gasthuis aan de Nes en het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis aan de Nieuwendijk. De leeggekomen 
kloostergebouwen kregen een nieuwe functie als 
gasthuis, later ook ziekenhuis, en daarnaast 
verrezen verschillende nieuwe gebouwen. Het 
Sint Pieters Gasthuis werd vanaf de negentiende 
eeuw aangeduid als het Binnengasthuis. Dat 
verhuisde in 1981 naar het nieuwe Academisch 
Medisch Centrum (AMC), waarna de leeggeko
men ziekenhuisgebouwen door de UvA werden 
herbestemd.

Het meest recente archeologisch onderzoek 
op het Binnengasthuisterrein vond plaats in 
2019 en 2020 op de binnenplaats van de voor
malige Tweede Chirurgische Kliniek, als 
onderdeel van de verbouwing van dit oude 
ziekenhuisgebouw tot nieuwe Universiteits
bibliotheek (UB). Op deze locatie bevond zich 
de kloostertuin van het Oude Nonnenklooster 

2. Het terrein van de 
Uterste Nesse met de 
 kloosterterreinen op de 
stadsplattegrond van 
Cornelis Anthonisz uit 
1544 met 1. de gebouwen 
van het Oude Nonnen
klooster, 2. het grondbezit 
van het klooster in de 
Uterste Nesse ter plaatse 
van het UBproject,  
3. de kloostertuin,  
4. de Grimburgwal,  
5. de Oudezijds Voorburg
wal, 6. de Oudezijds 
Achterburgwal,  
7. de Kloveniersburgwal,  
8. de Amstel en  
9. het Nieuwe Nonnen
klooster. Het noorden 
ligt rechts. 
Foto Stadsarchief 
Amsterdam, 
afb. 010001001032, 
bewerking Monumenten 
en Archeologie

3. Een 8,5 cm hoog 
pijpaarden applique met 
het gelaat van Christus 
met doornenkroon. 
Foto  Monumenten en 
Archeologie
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met hier en daar wat kleine bebouwing. Van deze 
gebouwen werden in 2019 restanten gevonden 
die, op basis van jaarringenonderzoek van het 
funderingshout (dendrochronologie) te dateren 
zijn rond 1560. De gebouwen waren gemetseld op 
een roosterfundering.

In 1589, na de opheffing van de kloosters in 
1578, gingen zij deel uitmaken van het Pesthuis. 
De opgegraven muurresten behoorden wellicht 
tot deze gebouwen van het Pesthuis. Wat niet 

bekend was, maar door het archeologisch 
onderzoek aan het licht is gebracht: hier heeft 
zich in de periode 1575–1625 een begraafplaats 
bevonden, waar tientallen mensen waren 
bijgezet (afb. 6). De ruime datering die de 
vondsten in en rond de graven geven, maakt het 
niet mogelijk om vast te stellen of deze begra
vingen uit de nadagen van het klooster of de 
tijd van het Pesthuis zijn. Duidelijk is in ieder 
geval wel dat dit terrein vanaf 1626 werd 

4. Bovenaanzicht op de 
opgraving binnen de 
muren van het voormalige 
gebouw Sint Bernardus 
aan de Oude Turfmarkt. In 
midden de funderingen 
van 16deeeuwse huizen 
die zijn gebouwd op de 
aangeplempte Amsteloe
ver. Foto Monumenten en 
Archeologie

5. Muurwerk (1) uit circa 
1560 op roosterfundering 
(2 en inzet) te midden van 
het in de achttiende eeuw 
geheel herbouwde 
Verbandhuis (3), gezien 
naar het gebouw van de 
Tweede Chirurgische 
Kliniek uit 1900. Foto 
Monumenten en 
Archeologie

6. Menselijke begravingen 
uit de periode 1575–1625. 
Foto Monumenten en 
Archeologie
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8. Vondsten van aardewerk 
uit de beerput van het 
Verbandhuys, 1625–50. 
Foto Monumenten en 
Archeologie

ingericht als bleekveld, een grasveld voor het 
bleken van linnen. Het kleine deel dat van de 
begraafplaats resteerde – de rest was in de 
achttiende eeuw en in 1900 bij de bouw van het 
nog bestaande gebouw verstoord – bevatte in 
ieder geval nog zeventien complete graven 
waarin achttien individuen waren bijgezet. 
De achttien opgegraven bijzettingen waren alle 
gedaan in houten kisten die in oostwest
richting waren begraven met het hoofdeinde 
aan de west en het voeteneinde aan de oost
zijde, gericht op Jeruzalem. Plaatselijk waren ze 
in twee lagen boven elkaar begraven.

De skeletten zijn onderzocht op geslacht, 
leeftijd op het moment van overlijden en 
eventuele ziektebeelden zoals die zich aan 
botmateriaal laten aflezen. Hieruit bleek dat de 
skeletten toebehoorden aan vijf kinderen en 
dertien volwassenen. Bij de volwassenen waren er 
meer mannen dan vrouwen, maar gelet op het 
kleine aantal begravingen kunnen we hier geen 
conclusies aan verbinden. Het jongst overleden 
kind was tien jaar. Bij de volwassenen lag de 
leeftijd tussen twintig en vijftig met een enkele 
uitschieter naar boven. De algehele gezondheids
toestand van de personen was niet best. Of ze aan 
de pest zijn bezweken valt niet uit het skelet
onderzoek te herleiden, wel wijzen onregel
matigheden in het glazuur van de tanden 
(glazuurhypoplasieën), porositeit in de oog
kassen (cribra orbitalia) en het veelvuldig voor
komen van botvliesontstekingen op perioden 
waarin het deze mensen moet hebben ontbroken 
aan goede voeding.

Het archeologisch onderzoek heeft ook nieuwe 
informatie opgeleverd over het ‘Verbandhuys’, 
een chirurgische afdeling van het Sint Pieters 
Gasthuis, dat hier van 1626 tot 1897 heeft gestaan. 
Over de gebruiksgeschiedenis van dit gebouw 
was, afgezien van een handvol historische 
plattegronden, weinig bekend. Archeologisch 
onderzoek toonde aan dat het complex in ruim 

tweeënhalve eeuw intensieve verbouwingen 
heeft ondergaan. Uit de eerste – zeventiende
eeuwse – fase resteerden enkele kelderruimtes 
met een riool en een beerput.

De beerput was een gemetselde bak die niet 
alleen als toilet dienst deed maar waarin ook 
afval werd gegooid. De vondsten uit de put 
bestaan onder meer uit aardewerken schenk–
gerei, borden, pispotten en zalfpotten. Ze geven 
een uniek inkijkje in de dagelijkse gang van 
zaken in het gasthuis in 1625–’50. Rond het 
midden van de achttiende eeuw is het complex 
gesloopt en geheel opnieuw opgetrokken. Bij de 
nieuwbouw hoorden een zware fundering met 
gewelven, waarop de stenen vloer van de 
ziekenzaal rustte, en een nieuw rioolstelsel. Dit 
riool vulde zich tot de sloop van het complex in 
1897 met ziekenhuisafval.

Het onderzoek in de bouwput van de UB is 
voltooid en wordt inmiddels volop uitgewerkt. 
Nu zijn al vondsten uit de zeventiendeeeuwse 
gasthuisbeerput te zien in de ArcheoHotspot in 
het Allard Pierson. Naar verwachting zal de 
bodem onder het Binnengasthuisterrein met de 
verdere ontwikkeling van de UvAcampus in de 
toekomst nog meer geheimen prijsgeven.

7. Het muurwerk van het 
achttiendeeeuwse 
Verbandhuis (1), de locatie 
van de opgravingsput op 
de kaart van 1777 en de bij 
de nieuwbouw bewaard 
gebleven zeventiende
eeuwse beerput (2) en 
kelders (3). Foto Monu
menten en Archeologie
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Josée Lunsingh 
Scheurleer-van den Berg

Restaurator en tentoonstel
lingsinrichter

In een oude catalogus van het veilinghuis 
Sotheby’s in Londen uit 1966 vond mijn man, 
ouddirecteur Robert Lunsingh Scheurleer, tot 
zijn verbazing een collectiestuk van het Allard 
Pierson Museum terug: een beschilderde larnax, 
grafkist, uit Minoïsch Kreta van terracotta met 
een zadeldak. De kist werd op 13 december van 
dat jaar geveild. Veertien jaar later, op 8 decem
ber 1980, werd dezelfde larnax met exact 
dezelfde foto en (minimale) tekst opnieuw 
aangeboden bij Sotheby’s en aangekocht door 
het Allard Pierson Museum. Dan rijst vanzelf de 
vraag: wat zou er in die veertien jaar met de 
larnax zijn gebeurd? Al die jaren als winkel
dochter, onverkoopbaar stuk, van een antiquair? 
Wel verkocht en later weer ter veiling gebracht? 
Over eerdere eigenaren wordt niets vermeld in 
de catalogus, maar dat was in die jaren heel 
gebruikelijk. Herkomst deed er in die tijd vaak 
weinig toe bij veiling huizen.

De tekst in de catalogus van Sotheby’s luidt: 
A Minoan pottery Sarcophagus and Cover, the former of 
rectangular form with painted abstract decoration in 
brown slip, the cover of slanting roof-like form, 3 ft. by 
3ft. 3 ¼ in. long (91.5 cm by 1 M.) circa 1400–1000 B.C. 

(extensively repaired and with a considerable number of 
pieces missing).

In datzelfde jaar 1980 ging ik in het restaura
tieatelier werken. Het restaureren van de larnax 
was mijn eerste grote opdracht. Daarvoor had ik 
een paar maanden op de voormalige gipsenzol
der gewerkt op verzoek van mijn eerste directeur, 
Jaap Hemelrijk. Toen ik de enorme verzameling 
brokken en scherven van de larnax voor het eerst 
bestudeerde, zonk mij de moed wel even in de 
schoenen (zie Mededelingenblad Vereniging Vrienden 
van het Allard Pierson Museum nr. 28 – oktober 
1983), maar al snel kreeg ik meer grip op en 
plezier in het werk. Ik vatte grote sympathie op 
voor de fascinerende kist van gebakken klei die 
nog maar één van zijn vier pootjes had. Tijdens 
het ‘niet erg zorgvuldige’ transport van Londen 
naar Amsterdam was hij uit elkaar gevallen. 
Kunstobjecten moeten voor transport schok en 
vochtbestendig ingepakt worden, en de omge
vingstemperatuur en relatieve vochtigheid 
vragen veel aandacht. Als beeldhouwer (opgeleid 
aan de Rietveld Academie voordat ik in het 
restauratievak belandde), vond ik de vorm en de 
decoratie van de larnax erg bijzonder. Temeer 
omdat het relatief moeilijk is om zulke grote 
objecten van klei goed te bakken. In de bodem 
van de kist zag ik ook afdrukken van gras en 
takjes. Ik fantaseerde hoe ze daar zo rond 1200 
voor Christus op Kreta met klei waren bezig 
geweest. Mengen, vormen in mallen, bakken in 
een oven zonder dat het object ging vervormen, 
en dat zonder onze moderne middelen. En hoe in 
dat huisje van klei dan uiteindelijk een dood 
mens, op zijn of haar rug liggend, met opgetrok
ken benen, licht in elkaar gedoken naar een 
nieuwe toekomst zou vliegen met een bescher
mend dakje boven het hoofd. Het was spannend 
en leerzaam om hieraan te mogen werken. 
De  larnax heeft mij steeds gefascineerd en 
geïnspireerd. En klei is altijd mijn favoriete 
materiaal gebleven.

Een Minoïsch kunstwerk van gebakken klei

Uniek in Nederland
Tijdens de eerste lockdown nam restaurator Josée Lunsingh Scheurleervan 
den Berg in stilte afscheid van het Allard Pierson. Ter ere daarvan vroeg de 
redactie haar om in te gaan op een van haar favoriete objecten uit het museum.

De larnax in de catalogus 
van Sotheby’s, 8 december 
1980

Eigen tekening van de 
auteur
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Curiositeiten

Kleur brengt  
tot leven

Wie de nieuwe technische ontwikkelingen volgt, 
heeft ongetwijfeld gezien dat het nu mogelijk is 
om films uit het begin van de twintigste eeuw in 
te kleuren. Dat verandert de filmbeelden 
dramatisch. De zwartwit marionetten die 
houterig over het scherm marcheerden, zijn 
veranderd in mensen, in individuen.

Wat voor die films geldt, gaat ook op voor 
boeken. In de vijftiende eeuw werd de boekdruk
kunst uitgevonden. De eerste gedrukte boeken 
waren nog even kleurig als hun handgeschreven 
voorgangers, maar al snel verdween de kleur. Dat 
kwam doordat die gedrukte boeken met de hand 
moesten worden gekleurd en dat was duur. 
Drukkers zochten naar nieuwe technieken om 
boeken goed en goedkoop in kleur te kunnen 
drukken, maar zonder veel succes. Wie het kon 
betalen, bracht zijn boeken naar een specialist die 
de afbeeldingen alsnog voor je inkleurde.

Pas in de vroege negentiende eeuw lukte het 
om boeken perfect in kleur te drukken. Dat kon 
dankzij de lithografie of steendruk, die was 
uitgevonden door een Duitse toneelspeler en 
dichter, Alois Senefelder. Het was een ingewik
keld en kostbaar procedé waarbij voor iedere 
kleur een steen nodig was die meer dan tien kilo 
kon wegen. Gelithografeerde boeken kostten 
soms evenveel als een Amsterdams grachtenhuis.

Vanwege die hoge prijs keerde men terug naar 

Paul Dijstelberge

Conservator oude drukken

inkleuring met de hand. Dat gebeurde in de 
negentiende eeuw volop. Het werd niet meer 
gedaan door goed betaalde specialisten maar 
door onderbetaalde vrouwen en kinderen. Zij 
kleurden meestal gravures in, maar soms ging 
het om foto’s. Die werden dan net als nu in een 
donkere kamer afzonderlijk afgedrukt en na 
inkleuring in de boeken geplakt, wat zo’n boek 
weer duur maakte.

Een bijzonder en zeldzaam boek uit onze 
collectie bevat dergelijke – heel zorgvuldig 
– met de hand ingekleurde en ingeplakte foto’s. 
Die zijn afgedrukt op ragfijn Japans papier. 
De inkleuring is buitengewoon levensecht. Pas in 
tweede instantie zie je dat het geen kleurenfoto’s 
zijn. Het boek heet La Syrie. Costumes, voyages, 
paysages en is uitgegeven in Parijs door de Librairie 
du Petit Journal in 1866.

Ik werd behalve door de kleur vooral getroffen 
door de blik van de violist op een van de foto’s. 
Die is duidelijk opgetogen dat hij een keer kan 
spelen  –  en waarschijnlijk goed betaald  –  voor 
westerlingen, rond 1860 een curiositeit in het 
MiddenOosten. Hoe kwam hij aan die viool? 
Wat ging hij die avond doen? Het is een man 
op leeftijd met zijn witte baard, en vermoedelijk 
is hij al anderhalve eeuw niet meer onder de 
levenden. Leven er nog nakomelingen? En waar 
is die viool gebleven?

La Syrie. Costumes, voyages, 
paysages (Parijs 1866)
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