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munten. Kort na zijn overlijden op 21 September 1872, verscheen de katalogus, dien hij
van zijn zeer rijke verzameling had samengesteld, in druk.
Eenzaam achtergebleven, nam zijn weduwe
haar beide ongehuwde zusters bij zich in huis.
Dagelijks kwam nu het ouderwetsche rijtuig
voor. De palfrenier legde de kussens, die niet
op den stal, maar in het huis bewaard werden, in het rijtuig, de drie oude dames namen
er in plaats en gingen toeren.
Mevrouw Suasso voelde zich aangetrokken
tot zilveren speelgoed, zooals haar man tot
munten. Langzamerhand kreeg zij daarvan

van de overige alleen die welke geslagen zijn
in de Noordelijke Nederlanden sedert 1576.
Vervolgens weet een geboren verzamelaar
een eenheid te maken van hetgeen hij verworven heeft. Hij is iemand, die de kunst
verstaat een belangwekkend geheel te vormen,
desnoods uit dingen, die ieder op zich zelf
weinig of niets zeggen, een geheel dat een
soms hooge waarde vertegenwoordigt, al moge
elk stuk op zich zelf maar een kleinigheid
gekost hebben. Door ieder stuk op de ware
plaats te brengen, verhoogt hij èn dat stuk
zelf èn het geheel in waarde — ook voor
hem die zijn liefhebberij niet deelt.
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een groote verzameling — beter gezegd een
groote hoeveelheid.
Want hoeveel deze vrouw ook in haar lange
leven aangekocht en bewaard heeft, een verzamelaarster te wezen, was haar niet gegund.
Om te kunnen verzamelen, moet men een
klein vonkje genie hebben.
Ken geboren verzamelaar, — verzamelaars
worden geboren, zoo goed als dichters —
weet zich ten eerste te beperken.
Zoo verzamelde de heer Suasso alleen munten, van de munten alleen de Nederlandsche
en van de Nederlandsche alleen die van de
Provincie Holland van de vroegste tijden af en
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Zoodoende kunnen schijnbaar geheel waardelooze of onbruikbare voorwerpen de stof leveren
voor belangwekkende studie. Afgestempelde
postzegels zijn er het duidelijkste bewijs voor.
Mevrouw Suasso miste die gaven. Zij kocht
zilveren speelgoed aan. zooveel als zij krijgen
kon, maar zonder eenig oordeel des ondcrscheids. ()ud en nieuw, het was alles van
haar gading. Tegen den aankoop van doubletten, tripletten en quadrupletten zelfs, zag
zij evenmin op, als tegen het aanschaffen
van enkele stukken uit geschonden stellen.
Was op een stuk een nummertje geplakt,
bewijs dat het op een openbare veiling onder

