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Sinds het eind van de jaren tachtig 
is in de bibliotheek van de Univer-
siteit van Amsterdam (UvA) in ver-
schillende fasen gewerkt aan het 
beschrijven van de collectie oude 
drukken voor de STCN (Short Title 
Catalogue, Netherlands). De eerste 
paar jaren zaten de STCN-mede-
werkers daartoe in een klein 
kamertje achter in de zaal ZKW 
(Zeldzame en Kostbare Werken), 
op de tweede verdieping van de UB 
aan het Singel, met – gezien het 
voor de STCN te beschrijven mate-
riaal – zeer toepasselijke uitzicht op 
een gevelsteen in de Handboogstraat 
met de tekst  ‘T’ Gvlde iaer 1650’.1 
Er stond slechts één computer, en 
om te kunnen werken in het systeem 
moest worden ingebeld in Pica, aan-
gezien de UvA nog niet aangesloten 
was op het netwerk van het Pica 
Online Retrieval System, waarin de 
STCN-beschrijvingen opgenomen 
zijn. Het gebruik van de computer 
was beperkt tot het toevoegen van 
exemplaren aan al bestaande titels in 
het bestand; het maken van nieuwe 
beschrijvingen gebeurde nog vol-
ledig met de hand. 

Inmiddels zijn we vele jaren, vele 
ontwikkelingen en vele duizenden 
beschrijvingen verder. De STCN 
bevat op het moment van schrijven 
86.839 titels uit de bijzondere col-
lecties van de Universiteit van 

foto’s en oude drukken zijn meren-
deels al eerder beschreven; wat nog 
rest zijn de brochures, waar onder 
onverwachts mooi uitgegeven folders 
van woningbouwverenigingen, 
 pamfletten over de aanleg van het 
Amsterdam-Rijnkanaal (na jaren van 
overleg eindelijk geopend in 1876) 
en programma’s van feestelijkheden 
rond een koninklijk bezoek, of van 
een bijeenkomst van een literair 
gezelschap. En tussen al deze voor 
het merendeel negentiende- en 
twintigste-eeuwse grijze literatuur 
vinden we af en toe toch ook iets 
ouds. Zeventiende- en achttiende-
eeuws grijs materiaal dus, publicaties 
die niet per se bedoeld waren om te 
worden bewaard, en die juist daarom 
zo’n mooi beeld geven van het dage-
lijkse leven in de stad in die tijd. 

Brand meester

Een mooi voorbeeld is een boekje 
uit 1796, met een overzicht van de 
Amsterdamse brandmeesters. 

Amsterdam, waarvan er 18.028 
uniek zijn. En nog steeds wordt dat 
aantal aangevuld, met nieuwe aan-
schaf en met titels die om welke 
reden dan ook tot nu toe overge-
slagen zijn. 

Collectie Van de Waal

Een van die mooie en bijzondere 
collecties is de collectie Amstelo-
damica van A.M. van de Waal. 
Antonie Marinus van de Waal (1890-
1968) was gedurende veertig jaar 
archivaris van De Nederlandsche 
Bank, destijds gevestigd aan de 
Oude Turfmarkt in Amsterdam, 
precies daar waar zich nu het Allard 
Pierson bevindt. Zijn leven lang 
 verzamelde Van de Waal materiaal 
over Amsterdam in de ruimste zin 
van het woord en hij bracht zo een 
van de grootste particuliere collec-
ties over de stad bijeen. Eind jaren 
zestig kwam deze verzameling in 
het bezit van de UvA. 

Onlangs is de collectie compleet 
opnieuw geordend, waarbij interes-
sant en uniek materiaal aan het licht 
kwam. De collectie bevat alles wat 
Van de Waal op de kop kon tikken, 
als het maar over Amsterdam ging: 
foto’s, prentbriefkaarten, een 
 sjaaltje (bedrukt met een kleurige, 
karto grafische weergave van de 
stad Amsterdam!), een suikerzakje, 
visitekaartjes, plano’s, gelegenheids-
gedichten en natuurlijk boeken, 
waaronder ook oude drukken (vanaf 
1600), tijdschriften, kaarten, bro-
chures en overvloedig veel kranten 
en krantenknipsels. De kaarten, 

Amsterdam was verdeeld in zestig 
wijken en in elke wijk waren brand-
meesters aangesteld, die de leiding 
hadden over een aantal spuitgasten, 
en het beheer voerden over het blus-
materiaal. Het adres staat erbij, als 
er brand uitbrak in de wijk konden ze 
eenvoudig worden opgetrommeld. 

Hoog bezoek

Veelvuldig aanwezig in de Van de 
Waalcollectie zijn publicaties 
 rondom het huis Oranje-Nassau: 
geboortes van prinsesjes, huwe-
lijken, feestelijkheden rond de bin-
nenkomst van een Oranjepaar, 
enzovoort.  Daaronder bijvoor-
beeld het welkom in juni 1768 in de 
Portugese Synagoge aan stadhou-
der Willem V en zijn gemalin Wil-
helmina van Pruisen, met wie hij het 
jaar ervoor getrouwd was. Willem 
V, 20 jaar oud, wist toen nog niet 
dat hij de laatste erfstadhouder zou 
zijn en dat hij uiteindelijk, in 1795, 
naar Engeland zou moeten vluchten.

Rellen in de stad 

In mei 1787 hadden de patriotten 
de macht overgenomen in het stads-
bestuur van Amsterdam.  Tijdens 
onenigheden tussen de patriotten 
en aanhangers van Willem V vonden 
op 29 en 30 mei  hevige rellen plaats. 
Het eiland  Kattenburg, waar van 
oudsher veel orangisten woonden, 
werd door de patriotten bestormd 
en er werden veel vernielingen aan-
gericht. Ook enkele boekverkopers 
moesten eraan geloven, zoals is te 
zien in de lijst van geplunderde hui-
zen die achterin een pamflet over 
de onlusten is toegevoegd: bij 
boekverkoper Arends, op de Cingel 
bij het Kleere Veer; bij Trop, boek-
verkoper op de Zeedyk, en bij  
W. Coertse, boekverkoper in de 
Barnesteeg, werd schade gemeld. 

In de STCN
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De naamen en woon-
plaatsen der brand-
meesteren, 1796. 
Alle afbeeldingen 
bij dit artikel: 
Amsterdam, Allard 
Pierson.

Echte beschryving, 
van het tumult, binnen 
Amsterdam. En byzon-
der op het eiland Kat-
tenburg, voorgevallen 
op den 29. may 1787. 
en eenige volgende 
dagen, 1787.

Beschryving van alle 
plechtigheeden, 
vreugde-gezangen, en 
gebeeden, verricht in 
de Portuguese joodse 
synagogue te Amster-
dam, ter gelegentheid 
dat zyne doorluchtige 
hoogheid Willem de 
Vyfde [...] met desselfs 
gemalinne [...] Frede-
rica Sophia Wilhelmi-
na [...] met hunne 
doorluchtige en 
koning lyke presentie 
de gemelde gemeente 
hebben gelieven te 
vereeren [...] op vry-
dag den 3 juny, 1768.

Volksfeesten 

1795 was het jaar van de totstand-
koming van de Bataafse Republiek. 
Op veel pleinen in Nederland  werden 
Vrijheidsbomen opgericht om de 
nieuwe vrijheid te vieren, ook op de 
Dam in Amsterdam, voor de gelegen-
heid omgedoopt tot Plein der Revo-
lutie. Op een van de gravures die 
daarvan gemaakt zijn is te zien hoe 
feestelijk wordt gedanst rond de 
nieuw geplante vrijheidsboom. De 
gravure is gemaakt door Anna C. 
Brouwer, in haar tijd een bekende 
Amsterdamse tekenares en graveur. 

Het volk liep ook graag te hoop 
bij vonnissen en terechtstellingen. 
Ook deze gebeurtenissen kwamen 
terecht in klein drukwerk. Bijvoor-
beeld het verhaal van Hendrina 
Wouters. Zij werd op 17 december 
1746 veroordeeld tot radbraking voor 
de moord op de weduwe Tommel 
en haar meid Marie. Het vonnis was 
erg zwaar, zeker voor een vrouw, 
en baarde veel opzien. Het boekje 
werd dan ook een bestseller: het 
exemplaar in de collectie Amstelo-
damica betreft al de derde druk. 

Weeskinderen

Tot slot een publicatie die een  
inkijkje biedt in het leven van de 
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het eerste bijschrift iets naar boven, het tweede iets naar onderen. 
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Graag een witregel boven deze zin. 
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 Noten

1  De gevelsteen vormde mede de inspiratie 
voor een bijzonder boekje: J.A. Gruys en Jan 
Bos (red.), T’ Gulde jaer 1650 in de Short-Title 
Catalogue, Netherlands. Den Haag 1995, waarin 
alle (697) tot dan toe in de STCN opgenomen 
edities uit 1650 zijn opgenomen. Het boekje, 
voorzien van een inleiding van Marijke Spies 
en Willem Frijhoff, sloot aan op het project 
IJkpunt 1650, dat een onderdeel was van het 

armste laag van de achttiende-
eeuwse Amsterdamse bevolking. 
De auteur ervan lijkt overigens 
vooral te willen laten zien welk een 
goed werk het weeshuis verricht, 
gezien de titel van het werkje: 
Zegenzangen op het eeuwgetyde van 
het aalmoesseniers weeshuis, binnen 
de stad Amsterdam.

Het aalmoezeniersweeshuis aan 
de Prinsengracht, toen nog gelegen 
aan de rand van de stad, was op 1 
januari 1666 geopend. In 1766 werd 
het honderdjarig bestaan op gepas-
te wijze gevierd. Het weeshuis 
bood aanvankelijk onderdak aan 
800 wezen, vondelingen en verlaten 
kinderen. De armoede was groot in 
Amsterdam, veel ouders konden 
niet voor hun kinderen zorgen en 
legden hun baby te vondeling of lie-
ten hun kind alleen achter in de 
stad. Ook was er veel sterfte onder 
de ouders zelf. Rond 1680 waren er 
al 1300 kinderen in het weeshuis 
ondergebracht, in 1807 waren het 
er 2554. De auteur spreekt over 
‘meer dan duizend’ in 1766. Het 

Korte beschryving 
van het volks-feest, 
gehouden te Amstel-
dam op den 4 maart 
1795 [...] bij gelegen-
heid der inwijinge 
van den vryheids-
boom, 1795.

linksonder
Rechts-pleging 
gehouden met 
 Hendrina Wouters, 
wegens twee afschu-
welyke moorden.  
Op den 17. december 
1746. binnen Amstel-
dam [...] ter dood 
gebragt, ca. 1749.

Zegenzangen op het 
eeuwgetyde van het 
aalmoesseniers wees-
huis, binnen de stad 
Amsterdam. Gevierd 
den 3de van louw-
maand, MDCCLXVI, 
1766.

pand werd meermaals uitgebreid.2

Het archief van het Aalmoeze-
niersweeshuis bevindt zich in het 
Amsterdamse stadsarchief, dat er 
in 2020 een mooie tentoonstelling 
aan heeft gewijd.3 Het Stadsarchief 
Amsterdam herbergt naast dit 
archief nog veel meer uniek materi-
aal op het gebied van de armen in 
Amsterdam, maar vanzelfsprekend 
ook op talloze andere gebieden. 
Ongetwijfeld zit daar drukwerk in 
dat óók in de STCN opgenomen 
zou moeten worden. Ook de ove-
rige archieven in het land bieden 
nog een schat aan door de STCN 
onont gonnen materiaal. Hier is nog 
veel werk aan de winkel.

Overigens bevinden zich ook in 
de UvA zelf, bij het Allard Pierson, 
nog meer prachtige collecties waar 
veel STCN-titels in te vinden zullen 
zijn, zoals de collectie van het voor-
malig Theater Instituut Nederland 
(TIN) en de collectie bladmuziek, 
onderdeel van de Toonkunst-
collectie.4 Hierover hopelijk in de 
toekomst meer. 

NWO-project Nederlandse Cultuur in Europese 
Context.

2  Nanda Geuzebroek, Vondelingen, het Aal moeze-
niersweeshuis van Amsterdam 1780 - 1830. 
Amsterdam 2020. Uitgegeven bij de tentoon-
stelling gehouden in het Stadsarchief Amster-
dam van 2 juni tot 4 oktober 2020.

3  Zie noot 2.
4  De historische muziekliteratuur van de Toon-

kunstcollectie is al wel grotendeels voor de 
STCN beschreven.
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