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Oude aanwinstD

Een binnenwereld in het klein

In de stilte van de goudleerzaal, op een doordeweekse ochtend
in het Frans Haismuseum, flonkert het de bezoeker tegemoet:
het poppenhuis. Vier zware deuren, de binnendeuren die de
voorgevel van het huis verbeelden en de buitendeuren die het
wonder kunnen opsluiten in een zware, kostbaar uitgevoerde
kast, staan uitnodigend open. Tientallen vitrinelampjes, niet gro
ter dan luciferkoppen, verlichten op uitgekiende wijze de twaalf
vertrekken, van de kinderkamer linksboven tot de eetkamer
rechtsonder. De meeste bezoekers worden er bij het betreden
van de zaal onweerstaanbaar naar toe gezogen, klimmen om
beurten op het trapje dat ervôôr staat en wijzen elkaar op verba
zingwekkende details. Die aardewerken vergietjes in de keuken!
Die kast met boeken in de studeerkamer! Schaatsjes aan de
muur! Slechts een enkele mannelijke bezoeker wandelt verder
zonder acht te slaan op het poppenhuis. Speelgoed, denkt hij
waarschijnlijk.

Het poppenhuis van Sara Ploos van Amstel-Rothé

midden l8de eeuw, vooraanzicht.

FRANS HALSMUSEUM, HAARLEM

detail: muziekkamer
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VERENIGING REMBRANDT

Hij vergist zich. Dit poppenhuis is geen speelgoed en is

het nooit geweest. Het is een kunstkabinet, de lieffiebberij

van een Amsterdamse koopmansvrouw die woonde in een

huis aan de Keizersgracht met haar man, drie dienstboden

en een knecht. Het echtpaar was getrouwd in 721, en in

743 kocht mevrouw Ploos, 43jaar oud, op een veiling

drie ‘poppeconstkabinetten’ . Die vormden de basis voor

twee kolossale poppenhuizen waarmee zij een groot deel

van haar tijd door zou brengen. Het ene is dit Haarlemse

poppenhuis, het andere, kleinere, staat nu in het Haags

Gemeentemuseum.

Er is iets met het reproduceren van de wereld in het

klein dat veel mensen blijft betoveren. Tinnen borden,

kandelaars, stoelen en gebreide kousen, alledaagse voor-

werpen waar niemand lang bij stilstaat — als ze, natuurge

trouw nagebootst, inje handpalm passen zijn het opeens,

in al hun nutteloosheid, aandoenlijke mirakeltjes. Zo

klein! Daar komt bij dat hier, in het poppenhuis van Sara

Ploos van Amstel-Rothé, de schaal verbazend correct is.

Dit is geen huis met theekopjes op het formaat van soep-

terrines. Nee, alles ‘klopt’ , zodat een foto van één afzon

derlijke kamer bedrieglijk lijkt op een foto van een heel

normaal, nuja, een deftig achttiende-eeuws interieur.

Al was het dan geen speelgoed voor kinderen (die had

mevrouw Ploos ook niet) , het was natuurlijk wel een ge-

noegen om de inrichting doorje handen te laten gaan,

kasten open en dicht te doen en de nietigheid van de zilve

ren bordjes tussenje vingers te voelen. Net als bij andere

kunstkabinetten, met exotische schelpen en objets dvrt, was

de representatiewaarde van belang. Bezoekers kregen een

uitgebreide ‘rondleiding’ door het huis, al moesten de

meesten hun handen wel thuis houden. En uiteindelijk

was er zelfs een lesje te leren: de popperigheid van deze

binnenwereld weerspiegelde de nietigheid van het hele

menselijk bedrijf. Al wat men hier op Aerden Siet, Is poppe

goet en anders niet, zo stond op een vaantje van zijde dat

ooit in het portaal op de eerste verdieping van het huis

hing.

Behalve de nietigheid van het menselijk bedrijf werd

er nog heel wat meer weerspiegeld. Het poppenhuis van

Sara Ploos van Amstel-Rothé was, net als de handvol an

dere zeventiende- en achttiende-eeuwse exemplaren die

in Nederlandse musea bewaard zijn gebleven, een natuur-

getrouwe weergave van een welgestelde huishouding in

die tijd, van het clavecimbel en het pronkzilver tot de

puthaak en de plee. De wereld waar vrouwenlevens zich

afspeelden, de binnenwereld, was hier gestold tot kunst-

kabinet. Hoe dat ging, is op te maken uit de ‘huishoud-

boekjes’ die de eigenares bijhield: inventarisljsten en

een aantekenboekje, waarin ook de kosten vermeld staan

van nieuwe voorwerpjes, en het werk van de timmerman

en de schilder. Een goedkope liefhebberij was het pop-

penhuis bepaald niet.

Hoeveel kunsten en ambachten er te pas komen bij

een poppenhuis als dit, heeft het Frans Haismuseum

weer ondervonden bij de grote restauratie aan het begin

van dejaren negentig. Het tere, eeuwenoude textiel van

gordijnen, linnengoed, tafelkieden en poppenkleertjes is

allemaal gereinigd. Alleen de baker, die met haar breiwerk

in de kraamkamer zit, wilde haarjak niet uit, dus dat is

gebleven als voorbeeld van de oude smoezeligheid. Er was

papier te restaureren, houten meubels moesten worden

hersteld, boekbandjes, porselein, glas, zilver en schilde

rijen worden schoongemaakt. En daarmee is de lijst van

materialen nog lang niet uitgeput: bij de negenhonderd

voorwerpjes in het huis zijn voorts bordjes van ivoor, din

gen van was zoals de poppenhoofdjes en een lamsboutje,

veel mandwerk, tinnen goed, koperwerk, blik, koraal,

edelstenen en insecten in de dokterskamer. . . Maar na de

restauratie, ruim veertigjaar na de verwerving van het huis,

was alles hersteld in een staat waarvoor geen Hollandse

huisvrouw zich zou behoeven te schamen — afgezien dan

van datjak van de baker. Maar bakers hebben vanouds

een reputatie van excentriciteit. . .

Poppenhuizen worden vaak in de vrouwelijke lijn over-

geërfd. Na de dood van Sara (zij verloor in 1751 het leven,

nadat haar rijtuig de Haarlemmertrekvaart in was gereden)

ging het van de Ploos van Amstels over naar de familie

Blaauw. Uit haar bezit werd het in 1939 geveild en gekocht

door de kunsthandelaarJacques Goudstikker, zoals zijn

weduwe later vertelde als herinnering aan hun beider

verloving. De Goudstikkers waren erg blij met het pop-

penhuis en zetten het neer in hun buitenverblijf kasteel

Nijenrode. Na Goudstikkers dood in 94O kwam het pop-

penhuis terecht bij mevrouw Rienstra van Stuyvesande

Went in Laren, waardoor het uit Duitse handen bleef.

Mevrouw Rienstra leende het in 1953 uit voor de tentoon-

stelling Kind en spelin het Princenhof te Delft, en gaf het

vervolgens in bruikleen aan het Frans Halsmuseum.

In 1958, hetjaar waarin de Vereniging Rembrandt 75

jaar bestond, besloot de directeur van het Frans Halsmu

seum tot aankoop. Na overleg met directeur Roëll van het

Rijksmuseum — qualitate qua bestuurslid van ‘Rembrandt’ —

vroeg hij de vereniging om een voorschot met daar boven-

op (vanwege de uniciteit en het nationale belang van het

voorwerp) nog een schenking. De tijd was rijp, de prijs

was redelijk want de Rienstra’s wilden van het ptppen

huis af (voor de vraagprijs konje overigens in 1958 ook

een flinke villa op ware grootte kopen) . De Vereniging

hield het echter bij het gevraagde renteloze voorschot.

Voor een schenking zag men blijkens een bewaard ge-

bleven briefgeen aanleiding. Gelukkig was dat voor de aan-

koop geen bezwaar. Alleen vraagt de lezer van die brief

zich stilletjes af: speelde bij die zuinige beslissing van de

heren in het bestuur niet een béétje het feit een rol dat

het ‘maar’ om speelgoed ging?.

leen Montijn
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detail: strijkkamer

detail: kraamkamer

detail: dokterskamer (de kamer van Astrologus Ludeman)


