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"Een werl< dat 

PIETER VLAMING & JAN WAGENAAR OVER AMSTERDAM 

Pieter Vlaming kwam er niet meer uit, zoveel 

gegevens over de Amsterdamse geschiedenis had 

hij bij elkaar gezocht. Jan Wagenaar dook in die 

papierberg en zag kans, na aangevullend bron

nenonderzoek, er de eerste wetenschappelijk 

verantwoorde stadsgeschiedenis uit te destilleren. 

'"Mijn Goeye Vrind. wij hebben maer twee 
handen en maer een hoofd. en kunnen 
niet, dat wij wel wilden," schreef Pieter 
Vlaming op 14 juli 1730 aan de Utrechter 
Joan Cornelis de Pauw. Vlaming deed toen 
al vier jaar onderzoek naar de geschiede
nis van Amsterdam, maar her werk 
schoot nier op. De Pauw zocht voor zijn 
vriend in de Utrechtse kapittelarchieven 
naar gegevens over Amsterdamse l<.loos
rers. Ook anderen hielpen Vlaming, daar 
lag het nier aan. De regenten lieren hem 
toe tot de archieven, wat ooit wel anders 
was geweest. Via zijn kennis François van 
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Het werd een kassucces. 

l'ieter Vlaming/ l 686-1734) 
gescliildercl door Cornelis 

Troost /1697-1750). 

Limborch. advocaat-fiscaal 
van de Domeinen van Hol
land en Zeeland, mocht 
Vlaming het archief van 
het Hof van Holland en 
de grafelijke rekeningen 
inzien. Makelaar Gerrit 
Schoemaker. een expert in 
middeleeuws schri!t, stond hem terzijde. 
Maar Vlaming wilde te veel en zag door 
de bomen het bos niet meer. Ten einde 
raad besloot hij vast het stuk over de 
kloosters te publiceren. waarvoor de illus
traties van zijn inmiddels overleden stu
dievriend Jan Goeree al een paar jaar 
klaarlagen. Er waren zes pagina's gedrukt 
toen hij in 1734 aan een beroerte over
leed. Een scheepskist vol aantekeningen 
bleef achter. een schat voor wie belang 
stPlde in de stedelijke geschiedschrijving. 
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Na acht jaar touwtrekken kreeg Jan Wage
naar haar in handen en hij voltooide \11;1-
mings levenswerk. 

Geg1·epen door Italiaanse poëzie 

Pieter Vlaming was rond de 40 toen hij 
interesse kreeg voor de geschiedenis van 
zijn geboortestad. Een uitgeversrnmbina
tie wilde de 30 jaar oude ·commelin·1 

herdrukken en vroeg hem deze editie te 
actualiseren. Omdat het boek te veel feilen 
bevatte. zag hij van bewerking ar. f;n hij 
dacht zelf een beter boek te kunnen 
schrijven. De Commelin-herdruk van 172(, 
verscheen dus ongewijzigd. met een voor
woord waarin Vlaming zijn boek aankon
digde. Vlaming werd voor het Wt•rk 
gevraagd. omdat hij behoordl' tol ·on� 
soort llll'nsen· uit dil" tijd. Dl" doopsgezrn
cle koopmans7.onn was na cil' L11 i_jrn,l' 
�chnol rl"chten ga.in st ucleren in l.l'tdl·n 
Na zi_jn vacll•r, cloocl begonnl'n hi 1 l'll 1.1111 
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ru tt en tijd eischt" 

vrouw, brouwersdochter Wijnanda (Wijn- Jc111 Wagc11cuir / 1709-1773/ 
tje) Calkoen, een winkeltje in boter, kaas gcschilrlt'rd door Tibo11t Rcglt'l"S 
en eieren en scheepsbenodigdheden op 
de Droogbak. Zijn dichterlijke aanleg 
uitte hij in velerlei gelegenheidspoëzie. 
In intellectuele kring maakte hij naam 
door zijn rijkelijk becommentarieerde 
heruitgave van De hcnspieght'I. een lang 
gedicht uit 1614 over deugdzaamheid 
door taalvernieuwer Hendrik Laurensz 
Spieghel. Verder was Vlamin" cre,ffepen ö O.::, 
door de nieuwe Italiaanse poëzie, waarin 
het landleven werd verheerlijkt.Twintig 
}lar deed hij over de vertaling van het 
baanbrekende l\rrndia van de Napolitaan 
i\.S. Sannazaro. De winkel liet ht•m wei
nig vrije tijd. In 1719 kreeg hij het rusti
Jer. toen hij bij dt• voc ·boekhouder van 
de monsterrollen· werd. Hij noteerde de 
personalia van ck· aangl'll1onstt•rcle Zl'elie
den en bij het ven rek van ck- vloten na;ir 
de Oost. tweemaal per jaar. had hij het 
razend druk. Maar tus�t•ntijds kon hij 
zirh wijden a.in letterkundig en histo
risch werk. Vlaming h.icl dat ba;1nl_je voor 

(1 71 0-1 768/. 

lloog i11 clr Si111 Schas1it1<111s
(f l lt111tlhoogschut1,·rski11't'I vw1 

de 0111k kt'rk zil cle clc11r ll<ltll' 

l'tlll hel St'CTt't'I Vt'l'lrt'ck. of' 

/jZt'l't'II Kt1/'d, \l'tllll' lol 1 892 

,k orig111d,· h,111tlvt'sl1'11 vt111 ,k 

.<!Cid w,•nk11 /1,•w1Hlnl. G,•1Til 

l.t1111/1<'J'IS ( 177(,-1 SSO/ llltltiklt' 

t/<'Z,' tll/lllll'l'i ill 1818. 

liefst J 16.000 gekocht van oud-burge
meester Jeronimo de Haze de Georgio. een 
van de voc-bewindhebbers. Door dit soort 
handeltjes was die corrupte regent de rijk
ste man van Amsterdam geworden. 
Vlaming was dus een voornaam burger en 
een gerespecteerd dichter en bezorger van 
poëzie toen hij zich op de geschiedenis 
van Amsterdam stortte. Hij bewoonde een 

huurhuis op de oostoever van de Amstel 
bij de Magere Brug en liet zich portrette
ren door Cornelis Troost. Portrenen van 

Troost. qua reputatie te vergelijken met 
iemand als Herman Gordijn. hingen boven 
menige schouw in de grachtenpanden. 

Per ladder naar Secreet Vertreck 

Omdat Pieter Vlaming wist dat er vervalste 
kopieën van middeleeuwse teksten beston
den. wilde hij altijd de oudste bronnen 
controleren. Toch sloeg hij de plank wel 
eens mis. Van de vier handschriften van de 
Rijmkroniek van Melis Stoke (van belang 
voor de geschiedenis van de heren van 
Aemstel) verkoos hij nota bene een eigen
tijdse vervalsing. Her liefst wilde hij de 
oudste stedelijke handvesten. in afschrift 
op het stadhuis aanwezig. met eigen ogen 
zien. Niet eerder had een onderzoeker die 
mogen raadplegen. Vlamingsfi11es1 huur als 
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historicus volgde in juli 1732. Met mede
werker Gerrit Schoemaker beklom hij 
een ladder in de Oude Kerk en bereikte de 
afgesloten nis op vijf meter hoogte, met 
de charterkast waa1in de belangrijkste en 
oudste stadsdocumenten lagen. In dit 
Secreet Vertreck, later omgedoopt in IJze
ren Kapel, zouden die stukken tot 1892 
bewaard blijven. Om er in te komen 
waren de regenten Jan Six en Willem 
Munter meegekomen met de sleutels. Zij 
ontsloten de ruimte en keken de onder
zoekers op de vingers, die ijverig teksten 
vergeleken en er ook een paar overschre
ven. In deze zenuwslopende ambiance 
hebben ze ook afschriften gemaakr van 
oorkonden die later zijn zoekgeraakt. 
Na Vlamings overlijden. in 1734 op zijn 
familiebuiLen bij Haarlem. aasden diverse 
Amsterdam-kenners op zijn enorme hoe
veelheid aantekeningen. Een nare rol 
speelde koopmanszoon en amaLeurhisto
ricus BalLhazar Huydecoper, die de kist 
met aanLekeningen uil het sternrnis haal
de en onder zich hield. Vlamings collega 
Schoemaker was woedend. net als advo
caat l-lermannus Noordkerk die werkte 
aan een boek over Amsterdamse handves
ten en privileges, de boedelexecuLeurs én 
Vlamings uitgevers. Acht jaar bleef Huy
decoper op de kist 'zitten·. al stuurde 
Noorclkerk uiteindelijk wat kopieen toe 
van de oorkonden uit cle Oucle Kerk. Huy

decoper wilde pronken met de v<:'ren van 

1.i 111 overleden vnend. maar dat wa� "een 
Wl•rk cl,11 rust <'n lIJd eischt. die my beide 
onlbrel'ken" Dal hij voor zi_Jn gezondheid 
naar I t·xel wa� verhuisd. l ra1neercle de 
1 . .1,d< nng llll'l'r "Ik hPb genoeg ondervon-

Interieur van de Ijzeren Kapel met de charter
kast. gezien vanaf de toegangsdeur. De ingemet
selde rn apart afgesloten eikenhouten kast telde 
45 laatjes. Nu be111st die in het Gemeentearchief 

Tekening van Lmnberts uit 1817 in zwart krijt 
met penseel in grijs. 

den dat de grond van Texel tot gewassen, 
zo hoog van stam en zo uitgebreid van 
takken, niet goed is," liet hij een Utrecht
se hoogleraar weten toen hij vijf jaar met 
zijn Amsterdam-boek bezig was. 

I<ruiwagen via de Collegianten 

Isaäk Tirion, uitgever en boekverkoper 
van geschiedkundige werken. had er op 
een zeker moment genoeg van en deed 
een meesterzet. Op 13 augustus 1742 
zond hij Huydecoper wat proefvellen van 
een stadsgeschiedenis geschreven door 
Jan Wagenaar. Daar kon Huydecoper niet 
tegenop en hij gooide de handdoek in de 
ring. Via Tirion kreeg schoenmakerszoon 
Wagenaar Len slorte Vlamings felbegeer
de aantekeningen. De andere belangheb
benden. met Gerrit Schoemaker voorop. 
hadden hel nakijken. 
Jan Wagenaar was 31 toen hij de Vlaming
stukken kreeg. Hij was opgegroeid in de 
Wijde Kerksteeg bij de Oude Kerk. Dat hij 
een goed stel hersl:'ns had. zagl:'n zijn 
ouders wel. maar geld voor et'n academi
scht' opleiding was er niel. Jan moest als 
koopmanskll'l"k cle moderne talen maar 
,:ien te lcrl'n. l-li_j bleek een tall:'nwonder. 
die in de .ivoncluren ook Latijn en zelb 
wat (,rieks en Ht'brel:'uw, onder cil:' k111l:' 
krl:'eg. HiJ Ia, <1lll·, wat lm c·n vast 1.al l'll 

interesseerde zich aanvankelijk vooral 

voor filosofie en natuurkunde. Doorslag
gevend voor zijn ontwikkeling was zijn 
aansluiting bij het genootschap der Colle
gianten. een groep niet-dogmatische prote
stanten die in hun wekelijkse samenkom
sten (colleges) zich één wisten in hun 
afkeer van calvinistische orthodoxie en in 
hun ideaal van een tolerante en geweldlo
ze samenleving. Hier ontmoette Wagenaar 
uitgever Tirion, die hem aanzette tot ver
taalwerk en hem ook al snel overhaalde 
mee te werken aan een omvangrijk pro
ject: de vertaling en bewerking het meer
delige werk Modern Histo,y or the l'rcse11t 
State of All Nations. Aan de Republiek was 
maar één deel gewijd en Tirion wilde alle 
Nederlanden uitgebreid aan bod laten 
komen. Wagenaar had tussen 1738 en 
1741 in de reeks Tegenwoordige stactl der 
Vereenigde Nederlctnclen al delen over de 
Oostenrijkse Nederlanden (nu België). 

de Generaliteitslanden (Noord-Brabant en 
Limburg) en Gelderland geschreven en 
was bezig met Holland en Utrecht. 
Door Tirions opdracht ontmoette Wage
naar mensen die bepaalden wie toegang 
kreeg tot archieven. Onder hen François 

van Limborch, die ook Vlaming behulp
zaam was geweest. Keerzijde was dar de 
uitgever hem te weinig tijd gunde voor 
onderzoek. Hij ging plannen maken voor 
een vaderlandse en een Amsterdamse 
geschiedenis. 
Toen hij de kist van Vlaming in handen 
kreeg. was hij drie jaar getrouwd met de 
Haarlemse koopmansdochter Christina 
Vergoes. die hij in het Collegianten-milieu 
had ontmoet. Bij zijn trouwen verdiende 
hij de kost als aardewerkverkoper en ont
ving van Tirion de nodige extraatjes voor 
zijn publicaties. die overigens anoniem 
verschenen. Het overlijden in 1740 van 
zijn vriend Jan de Jager. ook een Colle
giant. veranderde een en ander. Wagenaar 

kon diens houthandel in de Haarlemmer 

Houttuinen voordelig kon overnemen l'll 
het kinderloze echtpaar Wagenaar-Ver

goes verhuisde daarheen. 

Oprichter van het Rozenhofje 

Dankzij De Jager werd Wagenaar ook 
regent. De overledene had in zijn testa· 
ment een bedrag bestemd voor de st id1-
t ing van een ouclt•renholje. Dat werd lll't 
Rozenholje. Rozengracht 147-181. w,1.1r
van executeur�t�stan1entair Wagena,tr 111 
1742 een der oprkhler, wa,. J:en JMdl" 1,1,11 
later werd hij ook regent v;111 en omlerw11 

zer in het vooruitslrPvende (.ollq,1.1111,·11 
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weeshuis De Oranje-Appel op Heren
gracht 346. De latere schrijfster Aagje 
Deken was een zijner leerlingen. Echt
genote Christina volgde zijn voorbeeld en 
werd regentes. Ook na haar mans dood 
bleef ze zich bestuurlijk inzetten voor 
De Oranje-Appel. 
Door deze foncties steeg v\lagenaars maat
schappelijk aanzien. En afgaand op zijn 
portretten. ging het hem ook anderszins 
naar den vleze. Zijn publicaties versche
nen echter nog anoniem. Met De vacler
lanclsche histmic, een reeks die tussen 1749 
en 1759 in 21 delen verscheen. maakte hij 
voor het eerst naam als historicus. Maar 
pas in het voorlaatste deel onthulde hij 
zijn identiteit. Waarschijnlijk was hij 
beducht voor kritiek uit de orthodox-cal
vinistische hoek en van Oranjeklanten. 
Rode draad in dit werk is de ontwikkeling 

van de vrijheid en Wagenaar zag die vrij
heid het best gewaarborgd in de regenten
aristocratie. Uiteraard beviel dat idee in 
die kring en de dure reeks werd een best
seller. waa1van vooral Tirion profiteerde. 
In 1756 volgde Wagenaars beloning: hij 
werd benoemd tot hoofdredacteur van de 
/\111sterdm11sche Co11m111. een drie maal per 
week verschijnend blad met voor kooplie
den nuttige scheeps- en havenberichten 
en veel buitenlands nieuws: er was net 
een oorlog ontbrand tussen verschillende 
Europese machten die zeven jaar zou 

/-kre11gnrcl11 346. Bij,·e11ko111s1 v,111 
de Collegi11111m in 1weslt11is De 
On111je-/\ppd. Grnvurl' uil l 736 v<m 
Bali hascu- Ben1<1l'l'IS. 

l l n ,  •\m,1t·1tl. 1 1 11  l d l l ll,1 1 1  \ 1PJX 

De VOC-werf rn hl'! imml'IISt' mnga• 
zijn op Oostenlmrg. / 1111s1rnrie uir 
deel 2 (1765/ wm Wage11aar. 

duren. In een tiental pamfletten had 
Wagenaar de neutraliteitspolitiek van 
Amsterdam in deze oorlog verdedigd. 
De kwijnende houthandel deed hij van 
de hand en hij combineerde het hoofd
redacteurschap met historisch onderzoek. 
Terecht veronderstelde hij dat de regen
ten hem te1wille zouden zijn. zeker nadat 
hij de ·goede' kant had gekozen in een 
ophef makende pamflettenstrijd russen 
staats- en stadhoudersgezinden. Wage
naar werd ve1volgens in 1758 vereerd met 
de titel ·stadshistorieschrijver'. Mits hij 
behoedzaam omging met vertrouwelijke 
stukken kreeg hij toegang tot de archie-

ven. waaronder de charterkast in de IJze
ren Kapel. Dat gebeurde op 13 oktober 
1761. samen met de burgemeesters Daniël 
de Dieu en Gualterus Petrus Boudaan. 
Een goed jaar eerder had hij een ideale 
baan gekregen: "eerste clerq ten Secreta
rye der Stadt''. De meeste historische stuk
ken had hij nu letterlijk voor hel grijpen. 
Overdag had hij het druk met de afgifte 
van vergunningen. maar hij mocht 
archiefstukken mee naar huis nemen en 
kon ·s avonds zijn gang gaan. "Myn 
Amsterdam 1 . . .  ) zal my al myn snipperuur
tjes kosten," klaagde hij tegen Van Lim
borch. die - hoogbejaard maar royaal als 
altijd - hem aan materiaal hielp. 
Leunend op Vlamings voorwerk kon 
Wagenaar al in 1760 het eerste deel van 
zijn Amsterc/11111 in zy11e Opkomst, Aumvas. 
Gescltiecfr11isst'11 ( . . .  ) !Jesrhreeven publiceren. 
Hel verscheen in drie edities. afwijkend in 
formaat en prijs. en was direct een enorm 
succes. In de volgende zeven jaar versche
nen nog twee kloeke delen lot' negen deel
tjes in octavoformaal). maar deel drie niet 
ml'er bij Tirion. Die had zich zo wrrijkl 
mei De vc1clalw1dscl1e lmwrit'. dat Wagenaar 
een zakelijker conlran wilde. Dal werd 
ruzie en de schrijver stapte over naar Ynte
ma & Tiboel. die eerder al pamtlenen van 
hem uitgaven. 

Mythes gretig ontmaskerd 

Wagenaar, boek slol'g in ab een bom. 
Unaniem prl'l'> men Lijn gedegt•11lw1cl. 1. 1 ,1 1 1  
bronnl'n)!l'bru1k l'n z1,111 ,11 _ 1 1  l lvl'r d,11 la.11 
Sll' worcll nu ,lllcler, ged,1rht. llld,11' llllg 
Sll't•d, gdclt LIJl1 werk ,lh L'l'll IWll)!lt•punt 
111 dl' )!l',l h1L•cbrhrqv1 11g 11,111 •\1nsll'rd,1111 
Ab k111d v,111 1.1111 tqd. wa<1n11 dl' \\•rlll h· 
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ting de wetenschapsbeoefening op een Toegang tot het Rozenhojje /nu Rozengracht 
nieuw spoor had gezet. stelde hij het 147-181), wrwn1a11Jan Wagenaar ee11 der 

bronnenonderzoek voorop. Met zekere slid1ters was. Aquarel van Gen·it Lamberts 

gretigheid ontmaskerde hij mythes, zoals uit 1 8 1 7. 

die over geïsoleerde Rasphuis-gevangenen 
die in een vol water staande kelder wer-
den opgesloten. Wilden ze overleven dan drank, vrouwen en schulden maken. 
was het letterlijk pompen of verzuipen. 
In reisverslagen van buitenlanders werd 
deze mythe regelmatig opgedist. (Hoewel 
Wagenaar aantoonde clat clit een onzin
verhaal was, dook het in 1988 weer op in 
Overvloed e11 011behage11 van cle Amerikaanse 
historicus Simon Schama.) Verfrissend is 
clat de christelijke heilsve1wachting goed
deels ontbreekt. Bij Wagenaar. een Colle
giant immers. vind je geen bazuingeschal 
over de Reformatie en haar gevolgen. Alle 
geloofsrichtingen komen aan boel en alle 
katholieke schuilkerken staan er in. Ter
zijde, zelfs als Collegianr was hij rekke

lijk: graag maakte de schoenmakerszoon 
gebruik van zijn recht in de regenten
bank Le mogen zi1ten van cle calvinisti
sche Nieuwe Kerk. 
A111s1crdum in zy11e Opkomst, Aa11wus. Gcschie
de11ism1 (. . .  ) is nog steeds leesbaar door 
verhelclerencle anekdotes waarin Wage
naar - al clan niet tussen cle regels - zijn 
mening ventileen. In cle feitelijke stuk• 
ken waakte hij voor te expliciete oorde
len. Die neutraliteit verdween echter bij 
act ie� van 'het volk" tegen cle regemen. 

nwt Wil' hq zich was gaan vereenzelvigen. 

/.et'r clen1grerencl liet hij zich uit over cle 
clel'lnemer� aan het i\amprekersoproer 
van 1 696 Amsterdam wa, 111 zi.1n ogen 
l oL•n wel best ll'rcl' en hq vond het 111tole
r.1lwl clat ,H•11engomencl ge�pu1, clat beeld 
wrn1l'lcl,• Hq h,1cl het clan ook erg moet• 
1 1 1 1< nwl 1.1111 bropr (,errit onmatig 111 

1, 

Alleen aan het laatste kon Jan, tanden
knarsend, wat doen. Tot overmaat van 
ramp was Gerrit actief in cle Doelisten
beweging, clie in 1748 van stadhouder 
Willem 1v eiste clat hij optrad tegen de 
corrupte regenten. 
De enige keer clat Wagenaar kritiek uitte 
op de regering was in zijn laatste werk. cle 
biografie van advocaat Hermannus Noorcl
kerk. Alleen omdat die capabele en hoog
staande man luthers was, werd hij uitge-

Ouikzijds Voorlmrgwal mei cle Oude kerk. 

Illustratie uit Wagenaar deel 2. 

sloten van het regentschap. Klinkt hier 
persoonlijke wrok door? Het stadsbestuur 
telde ook geen Collegianten. Een eeuw 
eerder had dat misschien wel gekund. 
Beschreef Wagenaar daarom de l 7de eeuw 
zo uitgebreid en raffelde hij zijn eigen 
eeuw. die al bij 1740 stopt, afin twintig 
pagina's? Of was hij gewoon bang voor 
lange regenten-tenen? De 18clc eeuw is 
aangevuld in het 'vierde deel van Wage
naar' uit 1788, nu toegeschreven aan Jaco
bus Kok en Jan Fokke. 
Jan Wagenaar werd 62. Hij stierf op 
1 maart 1773, vermoedelijk aan prostaat
kanker, in zijn huis hoek Herengracht/ 
Hartenstraat, waar hij de laatste vij f'tien 
jaar woonde. Hij was een welgesteld man 
geworden, een gerespecteerd en met roem 
overladen burger. "Niet door zyne geboor· 
te, vermogen, of opvoeding, maer. bloote
lyk, door de aengeboren hoedanigheden 
van zijn verstand, en eigen onvermoeide 
werkzaamheid ( . . .  )," schreef zwager Pieter 

Huisinga Bakker. Al had hij zijn voorgan
ger wel wat meer eer mogen gunnen, de 
'schatkist' van Pieter Vlaming was bij Jan 
Wagenaar letterlijk terecht gekomen. ■ 

Drs. M.A. van Melle is historicus. 

Noot 

'I Zie Ons Amsterdam november 1 997. 
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