


Seijst 1997-III. - Dl.27 3 VERSLAG LEZING VAN DE POLL-STICHTING 20-6-1997, C. PIETERSE leving in de hoogste kringen van het Neder-land van de late negentiende eeuw. Dat dankthet archief aan het feit dat de verschillendeleden van de familie Van de Poll bijzonderintensief met elkaar correspondeerden. Op heteerste gezicht lijkt de inhoud soms zelfs tri-viaal, maar hier bedriegt de schijn. Deze brie-ven stammen uit een tijd zonder telefoon. Dedingen waarvoor U nu even Uw moeder ofUw dochter belt, werden toen nog geschreven,dag in, dag uit. In deze brieven is daardoor hetleven van alledag van een gezin uit de top vande samenleving bijna meedogenloos geregis-treerd, alsof er vijftig jaar lang een video-camera op het gezin gericht was. Maar alleen opschrijven is niet genoeg. Hetmoet ook bewaard worden en, vooral, be-waard willen worden. En hierin muntten defreules Van de Poll uit. Elke brief elk dagboek,ja zowat elk snippertje papier werd bewaard.En ook als er een broer of een zuster stierf,werden zijn papieren niet weggegooid, maarjuist verzameld in een grote kist om behoudente blijven. Daarom beschikken we nu nietalleen over brieven maar ook over allerleiandere stukken. Dat vogeldagboekje van dietwee kleine jongens bijvoorbeeld dat ik netnoemde. Loco-burgemeester Den Heijer in Figi's Willem Pijperzaal wordt geflankeerd door mevrouwdr. W.C.H. Pietersen (directeur van het gemeentearchief Amsterdam) en

dr. B. Woelderink(directeur van het Koninklijk Huisarchief). Den Heijer nam eerder die dag de uitgave vande inventarisatie in ontvangst. nader onderzoek een beetje oppervlakkig blifken te zijn. Maar soms laat een familiearchiefeen onverwacht fel licht schijnen op het verle-den. Soms geeft een familiearchief een schataan gegevens prijs, die ons in staat stellen onseen zeer gedetailleerd en betrouwbaar beeld tevormen van iemands leven, lang geleden. Hetarchief van de familie Van de Poll is zo'n ar-chief En de voorheelden die ik zojuist noemciekomen dan ook alle uit dit archief. Als geen ander archief geeft het familie-archief Van de Poll een beeld van de samen- te trekken van de wetenschap, om een tegen-woordig niet meer weg te denken onderdeel teZijn van de bronnen van vrijwel iedere histo-ricus en socioloog. Ook de archiefwereld weetde familiearchieven op waarde te schatten.Vorig jaar nog lokte de 'Dag van het familie-archief vele onderzoekers en andere belang-stellenden naar het Amsterdamse gemeente-archief. Vanzelfsprekend is niet ieder familie-archief iets waarvoor elke historicuslikkebaardend ligt te wachten. Het is nu een-maal zo dat sommige van deze archieven bij




