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Straatschoffie op de Pollux

A potheker C.W.A. Essers
importeerde in 1905 een
Duitse paardenambulan-
ce. De wagen werd gebruikt

voor ziekenvervoer, maar kon ook
worden ingezet bij ongevallen. In
1906 kocht Essers een met benzine-
motor voortgestuwde automobiel van
het Haarlemse merk Altena. Deze
auto was speciaal gebouwd voor
zieken vervoer: voorzien van gummi-

banden, een brancard op veersys-
teem, een medicijnkast en elektrisch
licht. De wagen haalde 50 kilometer
per uur en kon goed gereinigd en
gedesinfecteerd worden. 

In 1908 liet Essers een Spyker -
ambulance bouwen. Hiermee won 
hij een prijs tijdens het Eerste Inter-
nationale Congres en Tentoonstel-
ling voor het Reddingswezen in
Frankfurt am Main.

V oor de laatste maal luidt
hofmeester Willem Huls-
kamp in het Ooster-
dok op 10 januari

1989 de scheepsbel van de
Pollux. Bij gebrek aan
een kiel kan het oplei-
dingsschip van de
Lagere Zeevaartschool
de nieuwe thuishaven
IJmuiden niet op eigen
kracht bereiken. “Dat
was wel een desillusie,”
vertelde oud-opvarende
Hein Visbeek ooit aan Ons Amster-
dam. Voor Visbeek ging er een wereld
open toen hij in 1952 als 14-jarig

straatschoffie uit Kattenburg aan-
monsterde. “Op de Pollux leerde ik

dat je een maaltijd kunt begin-
nen met een soepje en

afsluiten met een toetje.”
Aan boord ontdekte hij
ook dat de wereld gro-
ter was dan Amster-
dam: Amsterdammers
zijn er in de minder-

heid. De Pollux keerde
in 2012 terug naar de

NDSM-werf, als horeca-
schip.

A msterdam zit vol verbor-
gen schatten. We rijden,
fietsen of lopen er dage-
lijks langs. Maar hoe goed

kennen we de stad? Vorige week
zochten we de antieke reclame voor
de rijwielstalling op de zijgevel bij
Rapenburg 68, gered van de onder-
gang door de werkgroep Historische
Gevel reclames. Winnaar is Elisabeth
 Hoekstra uit Amsterdam.

Welke plek met historie zoeken we
deze week? Inzendingen voor maan-
dag 12.00 uur naar
zoekplaatje@parool.nl

De samensteller heeft in de catalogus uit 1622 een aantal 
curieuze, Latijnse verwensingen aan de ‘heiligschennende 

handen en tempelrovers’ laten opnemen

Ondanks de kettingen werden er toch boeken
gestolen. Dat is opmerkelijk, omdat alleen be-
zoekers die bij de beheerders bekend waren, de
sleutel van de bibliotheek meekregen. Biemans
veronderstelt dat boekendieven waarschijnlijk
de kettingklampen verwijderden, daarbij niet
gehinderd door de bibliothecaris. ‘Dat was een
nevenfunctie, die zal niet altijd aanwezig zijn
geweest.’ 

Reputatie
De samensteller van de catalogus uit 1622, waar-
schijnlijk bibliothecaris Matthaeus Sladus,
heeft er een aantal curieuze in het Latijns gestel-
de verwensingen aan de ‘heiligschennende
handen en tempelrovers’ in laten opnemen. De
mooiste staat gedrukt bij een ontvreemd hand-
schrift: ‘Breng terug, schurk en kom tot bezin-
ning.’

De bibliofiele lezer van Biemans’ boek hoeft
niet op rooftocht: het schitterend uitgegeven
boek is rijk geïllustreerd. Biemans besteedt veel
aandacht aan de samenstelling en de aard van
het boekenbezit, de eerste gedrukte catalogi en
typografische en kunsthistorische aspecten van
de boeken. Hij schetst daarnaast ook de positie
van de librije in het krachtenveld van kerk, La-
tijnse school en het Amsterdamse stadsbestuur,
dat vanwege zijn reputatie erg aan een fatsoen-
lijke stadsbibliotheek hechtte. 

Jos Biemans: Boeken voor de geleerde burgerij, 
de stadsbibliotheek van Amsterdam tot 1632. 
€39,95, uitgeverij Van Thilt.

→ De eerste ambulance, van het merk Altena.
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ De Pollux in het Oosterdok,
september 1981.  FOTO STADSARCHIEF

Bij de grote kerkbrand 
van 1645 is een groot deel
van de archiefstukken
verloren gegaan

In de Bijzondere Collecties van de
Universiteit van Amsterdam bevinden
zich handschriften en boeken uit het
bezit van kardinaal Granvelle (1517-
1586), die tijdens de Tachtigjarige
Oorlog als adviseur van de Spaanse
koning Filips II met succes pleitte voor
de vogelvrijverklaring van Willem van
Oranje. Granvelle was ook een groot
boekenverzamelaar, die minstens
drie bibliotheken bezat. Mogelijk
komen de Amsterdamse titels uit zijn
in 1566 geplunderde Brusselse biblio-
theek. Maar dat valt niet te achter-
halen. Door de gemeenschappelijke
kenmerken, zoals de typische Am-
sterdamse sluitingen en het ont-
breken van hoekstukken, denkt Jos
Biemans wel dat alle banden tegelij-
kertijd zijn verworven. Dat impliceert
dat zij voor hun opname in de Amster-
damse Stedelijke Bibliotheek al geza-
menlijk in het bezit waren geweest
van een persoon of instelling.

Kardinaal Granvelle


