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De eerste toeristenbus

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1942

Anne Frank doet aangifte

De eerste toeristenbus, die
op 15 april 1911 opdook op
de Dam, oogstte vooral ver-
bazing. Deze ‘helrode auto-

mobiel van buitengewone afmetin-
gen’ bood plaats aan veertien
personen. De eerste rit, aangeboden
door reisbureau Lissone, voerde naar
de bollenvelden. De kranten waren
enthousiast over het nieuwe vervoer -
middel, gemaakt door de Amster-

damse autofabrikant Spijker. Een
jaar later kreeg de firma een vergun-
ning voor het ‘stationeren van harer
groote toeristenauto’s’ op de Dam ‘ter
bevordering van het vreemdelingen-
verkeer’. Tweemaal per dag werden
sightseeingtours aangeboden. Nog
dezelfde zomer kreeg Lissone con-
currentie van reisbureau Thomas
Cook, dat een door paarden getrok-
ken open rijtuig inzette. 

‘Ik wou dat ik niet naar
school moest, m’n fiets is 
in de paasvakantie 
gestolen,’ schrijft

Anne Frank op 24 juni
1942 in haar dagboek.
Twee  weken later, op 6
juli, duikt de familie
Frank onder in het
achterhuis aan de 
Prinsengracht. Daar
worden ze op 4 augustus
1944 na verraad ontdekt
en opgepakt. De aangifte van
diefstal van haar fiets deed Anne
Frank op 13 april op het politiebureau
aan de Pieter Aertszstraat. Deze aan-

gifte is terug te vinden in het archief
van de Amsterdamse politie, dat

wordt  bewaard in het Stads -
archief: ‘Anne Frank, 12 jaar,

scholier, woont Mer -
wedeplein 37-III alhier,
doet aangifte van dief-
stal van haar rijwiel,
gepleegd op 13-4-42
tusschen 12 en 14 uur

van voor haar woning.
Waarde 45 gulden. 

Geen vermoeden.’

Amsterdam zit vol verborgen
schatten. We rijden of lopen
er dagelijks langs. Maar hoe
goed kennen we de stad?

Afgelopen zaterdag stonden we op
het Henriëtte Ronnerplein, bij het
borstbeeld van Floor Wibaut, in 1914
de eerste socialistische wethouder.
Opmerkelijk genoeg was Wibaut in
1931 zelf aanwezig bij de onthulling,
van het door Frits Sieger gemaakte
beeld. Winnaar van het jaarabonne-
ment op Ons Amsterdam is Ruud van
der Duin. Welke plek zoeken we deze
keer? Inzendingen voor maandag
12:00 uur naar zoekplaatje@parool.nl.

Is de bejubelde Gouden Eeuw wel te begrijpen zonder
kennis over de tussen 1275 en 1578 gelegde fundamenten?

 Peter de Brock
AMSTERDAM

Over zes jaar viert
Amsterdam zijn
750ste verjaardag.
In aanloop naar de
festiviteiten van
2025 wil de Stich-
ting Middeleeuw-
se Archieven Am-
sterdam (SMAA)
de kennis over het

vroege Amsterdam bevorderen, in het bijzon-
der over het sociale leven in de middeleeuwse
stad. Is de bejubelde Gouden Eeuw wel te be-
grijpen zonder kennis over de tussen 1275 en
1578 gelegde fundamenten? SMAA wil de oud-
ste archieven van de stad ontsluiten voor we-
tenschappers en andere Amsterdammers. 

Historicus Patrick Vlegels, SMAA-directeur:
“De geschiedenis van de stad bestaat uit lagen,
de middeleeuwse laag is pas deels ontsloten.”

Er zijn boekenplanken vol geschreven over
 Amsterdam in de Gouden Eeuw, maar niet over
de stad in de middeleeuwen. Hoe komt dat? 
“Het zwaartepunt van de publieke belangstel-
ling ligt nu eenmaal in de Gouden Eeuw. Lo-
gisch, met musea vol schilderijen van toen en
het aansprekende verhaal van de opstand. En
zo’n Rembrandtjaar legt ook weer de focus op
de bekende bloeitijd.”

Geert Mak stelt dat de stad nooit een echte
middeleeuwse stad is geweest, maar vanaf het
begin een moderne stad was.
“Die bewoond werd door zelfstandige burgers,
eigenwijs genoeg om hun eigen boontjes te
doppen. Klopt, maar die eerste Amsterdam-
mers legden wel de basis voor de huidige stad.
Rond 1350 was het een relatief kleine stad met
slechts enkele duizenden inwoners: minder
groot, oud en belangrijk dan Haarlem en Lei-
den. Onderzoek naar de relatief korte periode
daarna, waarin de stad een enorme bevolkings-
groei door migratie opving en tot bloei kwam, is
interessant.”

Amsterdam was in het begin een religieuze
stad, blijkt uit de oudste archieven van gast-
huizen, kloosters en andere instellingen.
“In geen andere Hollandse stad was de toena-
me van het aantal religieuze instellingen in de
tweede helft van de 14de eeuw en de eerste helft
van de 15de eeuw zo groot als in Amsterdam.
Het Mirakel van Amsterdam in 1345 betekende
niet alleen een stevige impuls voor het religieu-
ze leven, maar droeg ook bij aan de economi-
sche groei, de samenleving als geheel en de
ruimtelijke ontwikkeling. De archieven van
 religieuze instellingen geven niet  alleen inzicht
in het religieuze leven, maar  bijvoorbeeld ook
in financieringsstromen, de directe zorg voor
de medemens en de zwakkeren en de topografi-
sche ontwikkeling. Door  deze bronnen beter
toegankelijk te maken, kunnen wetenschappe-
lijke onderzoekers en andere geïnteresseerden
hun kennis verrijken.”

Wanneer eindigden de middeleeuwen voor
Amsterdam? 
“Met de Alteratie in 1578 kwamen veel katholie-
ke instellingen in protestantse handen. Kloos-
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ters kregen, eenmaal in bezit van de stad, nieu-
we bestemmingen als tuchthuis of weeshuis.”

Zijn er bij de Alteratie veel archiefstukken
 verloren gegaan?
“Bij fusies en verhuizingen gaan tegenwoordig
veel data verloren en dat was toen niet anders,
vrees ik. En dan is Amsterdam ook nog getrof-
fen door grote stadsbranden. Het lijkt erop dat
het archief van de gasthuizen in de huidige sa-
mengestelde vorm redelijk intact is gebleven.”

Wat bedoelt u met samengesteld?
“In 1908 is stadsarchivaris Vedder begonnen
zes middeleeuwse archieven te inventariseren.
Hij heeft alle 2100 stukken van kloosters en in-
stellingen door elkaar gehusseld, daarna raakte
hij het spoor bijster. De door hem opgemaakte
inventaris is dus een grote bundel zonder con-
text. Wij staan voor een puzzel. Voor een nieu-
we ordening moeten we terug naar de origine-
len. Bas de Melker is in zijn promotieonderzoek
ver gekomen, maar hij is helaas overleden voor
hij de klus kon voltooien.”

Voor het vertalen van middeleeuwse teksten
doet de stichting een beroep op vrijwilligers. 
Is dat geen risico?
“We willen de klus klaren in drie jaar en onze
middelen zijn beperkt. Hoewel de meeste tek-
sten in het Middelnederlands of middeleeuws
Latijn zijn en vol afkortingen zitten, kun je met
een cursus paleografie een eind komen. Het
 integraal vertalen van de teksten is nu niet van
belang, dat is een volgende stap. Door regel -
matig over de vondsten te publiceren, willen we
een groot publiek de middeleeuwen inslepen;
niet alleen historici, maar ook de gewone
 Amsterdammer.”

Meer informatie op middeleeuwsamsterdam.nl

‘Bij fusies en verhuizingen
gaan tegenwoordig veel
data verloren. Dat was
toen niet anders, vrees ik’
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Als eerste project gaat SMAA
samen met het Stadsarchief de
gasthuisarchieven ontsluiten. 
Na de fusie van de twee grote
 Amsterdamse gasthuizen van
Sint Pieter en Onze Lieve Vrouwe
in 1582 kwamen de gasthuis -
archieven en bijhorende klooster -
archieven in één fonds. Het on-
derzoeksmateriaal van Bas de
Melker vormt hierbij de basis. Zijn
proefschrift uit 2002 plaatst de
religieus-institutionele en devoti-
onele ontwikkelingen in het licht
van de stedelijke ontwikkeling,
waarbij ook de vroegste geschie-
denis van  Amsterdam tot circa
1375 is behandeld. Van een halve
eeuw daarna heeft hij de veelheid
aan  relaties tussen stad en kerke-
lijke, religieuze en charitatieve
 instellingen onderzocht.

Eerste project:
gasthuisarchieven


