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mengelwerk 
'Sprokkelingen' noemden sommige archiefvorsers in 

de tweede helft van de 19de eeuw hun bijdragen aan 

de geschiedenis van Amsterdam. Anderen spraken van 

'mengelwerk' en een enkeling kwam frivool uit de 

hoek met 'Amsterdamsche vondelingen'. De ontwikke

ling van de geschiedwetenschap ging in de richting 

van specialisatie en dat was geen stimulans voor 

/Jet schrijven van grote overzichtswerken. 
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Het was een betrekkelijk nieuw verschijn

sel dat allerlei amateurs vorige eeuw de 

Amsterdamse archieven indoken. Ze trot: 

fen er echter zoveel interessants aan dat 

het de meesten niet lukte om de berg 

archiefstukken te beklimmen. Alleen de 

begaafde autodidact Jan ter Gouw' slaag

de daarin. Hij kende geen schroom om 

het grote verhaal re vertellen. ondanks 

de hinderlijke hiaten in het beschikbare 

archiefmateriaal. De liefllebbers van de 

geschiedenis. zowel beroepshistorici als 

archivarissen als amateurs. sprokkelden 

materiaal bijeen in de verwachting dat 

ooit een nieuwe Wagenaar of een Ter 

Gouw zou opstaan om daarmee zijn voor

deel te doen. 

Rembrandt was miskend genie 

Piet Schelrema!. de eerste stadsarchivaris. 

schreef in de inleiding van zijn eerste van 

zes bundels (1855-1872): "Na de verschij

ning van Wagenaar's /kscl1rijvi11g v<111 

A111s1aci11111 zijn er zoo vele nieuwe bron

nen voor het bewerken van de geschiede

nis dezer stad aan het licht gekomen. 

welke hem onbekend bleven of waartoe 

hij geen toegang had. dat ik wel eens in 

ernsr ige overweging heb genomen. or het 

niet raadzaam ware. zijne llescl11•i_1vi11g om 

Il:' werken ol alt ham te vervolgen. Na rijp 

beraad heb ik C:'venwel gC:'oordeeld ( .. ) 

een Mengelwerk te geven( ... ) ondC:'r dC:'n 

naam van t\e111srr1·s 01111/1!'id o(Gt'dc11kw<1t1,·· 

d1g/red,·11 v1111 t\111sll'l'll<1111. eene VC:'l'Zameling 

van lossC:' stukken or npstelkn het rC:'f''fendl' 

Piel Schelte111a \VCIS l'l'II prima 

urchivaris, mcwr gee11 />0l'irnr/ 

s1,ulsgeschicdscl11"ijver. i\llern 

op k1111sll1istorisch 011clt'rzoeks-

1,·rrei11 was hij een pionier. 

/ lij rnakle i11 de ban vw1 

Rl'llllmmdl wen hij in 1852 

,·en rak hield bij de omhulling 

v1111 het beeld ge111<1c1k1 door 

Louis l<oya / 1793-1868/. 

dezer stad." Hij was al begonnen. schrijft 

Schelrema verder. met een geschiedenis 

van de middeleeuwse kloosters. maar had 

besloten dar daar ··onmogelijk een goed 

geheel van te leveren·· was. "vermits van 

eenige dier inrigringen zeer weinig berig

ten en bescheiden tot ons zijn gekomen". 

Schroom weerhield hem dus om meer te 

brengen clan eC:'n soort ditjes en datjes uit 

het Gemeentearchief'. Gezien zijn moei

zame stijl en zijn onvermogt•n om grote 

verbanden te leggen. is lwt de vraag of 

dat te bel n°ure11 valt. 

Zijn kwaliteiten als archivarius. zoab 

Schelte111a·s h.inctil' aanvankeli,ik Wl'rcl 

genoemd. in archiefordC:'ning C:'11 -beht•t·r 

zijn onvolprezen. rvt,1,1r Lo be,clll'iden .tb 

de 111,111 1.ell. zo bC:'schl'1den 1s zi.1n biJdra

ge .ian cl<- gesch1edschn_jv111g van Amstt•r· 

dam. Op een UIIZlllllll'rtll,!! lld 111,1 wrvul

de een p1,m1t·r,rol 111 hl't kun,1 h1sllll'l,d1 

onderzol'k Lqn 111IL'rl·,,e 11,1.1r het il'VL'll 

van kunstenaars was gewekt in 1852. 

toen hij een rede moest houden bij de 

onthulling van her beeld van Rembrandt 

op de toenmalige Botermarkt. Er bleek 

namelijk weinig concreets over deze 

schilder bekend te zijn. Over kunstenaars 

,d1rijn iC:'dereen "allerlei onwaarheden 

en verdichtselen·· van elkaar over. stelde 

hij in zijn vierclC:' bundel. Daarom was het 

"ten hoogste wenschelijk. dal de geschiC:'· 

dt•m, der schilders en der schilclC:'rkunsl 

in ons vaderland met de vere1schre 

naauwkcunghC:'1d onderzocht. C:'11 de rol'm 

van onzC:'n land<1ard. die 111 dl'ze kunst 

boven ,111derc n,1t1cn heeh t11tgemunt. 

wa,1rd1gl1_1k gehandh.i.itd worcle." lkh,tlw 

van lü·mhrand1 ,chctsll' hq dl' ll'Vl'n, van 

l·l'rch11.1nd Bnl l"t•t·n w,1<1rchg il-l'rl111g v,111 

den t'l'tt1ge11 llll'L',ll'r"I. Mt>tmk-n Hoblw

m.1 l"t >rn>vt·l'I rolkn l,111d" h.ips,c hildc•r" 

l'll nel .11, Rl'111hr,111tll L't'n 1111,kL•JHI �t·111c•1 

,•11 v,111 l,ovt•rt l·llnL k 
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Ook naar mindere goden ging zijn inte

resse uit. De Utrechter Jan Gerritsz van 

Bronckhorst3 bijvoorbeeld, die naar 

Amsterdam kwam om ramen te ontwer

pen voor de in 1645 door brand geteister

de Nieuwe Kerk en die er ook de orgelkast 

beschilderde. Scheltema ontdekte dat 

deze zichzelf hierop tweemaal afbeeldde, 

kijkend uit een venster en als vrouw met 

een lier. Ook aan toonkunstenaar Jan Pie

tersz Sweelinck wijdde hij een onderzoek. 

Deze voorloper van Bach was inmiddels 

zo vergeten. dat zijn naam verkeerd 

gespeld werd. Waarom niet ·swelingh'. 

zoals hij zijn eigen naam schreef in het 

poèziealbum van de Harde1wijkse burge

meester Alphen Brinck (de vriend van 

staclschroniqueur Pontanus·1 1? 

"Geestig gestyleerde stukjes" 

Gemeenlearchivari, Scheltema werd 

opgevolgd door Nicolaas de Roever ('I 850-

1893). die op de ingeslagen weg voonging 

en zijn vondsten ook in bundels uit

bracht. In de door hem gerecligeercle 

A111sterclwnsd11' 1rwr/Joek1es ( I888-1891 i gal 

hij cle amaleur, ctlle gelegenheid om hun 

·,prokkel 111gen· en ·vondelingen· te publi

cernn. ÏOl'n deze ungave wegen, tegen

valll'nde Vl'rkoopresullaten gestopt moe,1 

worden. hel h1 11.1111 111 /Je Amstt'rclt1n1111a 

v1•r,clll'nen ,1rt1 kelen vervolgens bunde-

11• 11 111 cl1• rel'k, l/11 onzl'omk1\111Sll'ls1t1d l)e 

R0l'Vl'I ()Vl'rleed op 4L-Jdl'lge il'el t 11d te 

Vl'Cll'l( •>111 l'l'll 11v1•r1.1cl1t,Wl'rk te puhl1t1•· 

/.Hl 

ren. Een jaar eerder was zijn vrouw plot

seling gestorven en die slag was hij nooit 

te boven gekomen. Toen hij terugkwam 

van een dienstreis naar Duitsland. waar 

hij met architect A.W. Weissman voor

beelden bekeek voor het te bouwen Ste

delijk Museum, bleek zijn vrouw dood en 

begraven te zijn; men had hem niet 

weren te bereiken. 

Volgens De Roevers zwager Franc van der 

Goes. de latere socialistische voorman, 

waren zijn artikelen geen bouwstenen 

voor een groots geheel omdat hij daartoe 

niet in staat was. Zijn belang school in het 

verrijken van het archief. onder meer 

door het opzellen van de topografische 

atlas. en in het stimuleren van onderzoek. 

"De welwillendste ambtenaar die ooit een 

Archief bewaakte." schreef amateur-histo

ricus O.C. Meijer in de necrologie clie afge

drukt werd in hel postuum verschenen 

vierde deeltje van Uit onze oude Amstelstacl. 

De Roevers geschriften. "al die kleine stu

dies. al die belangrijke meclecleelingen. 

die vaak geestig gesryleerde stukjes. 

welke voortdurend zijn pen ontvloeiclen" 

hebben niet de wetenschappelijke preten

t 1e die Scheltema·s schrifiuren wel hacl

clen. Meestal ziJn het aarcligheicljes die hij 

uit hl't archief heeti opgedohn. BiJvoor

beelcl hl'I verzoek van cle kleinzoon van 

1'1et Heyn om ab koorclclans<>r Ie mogen 

oplreclt'n op cle k<>nni,. ol cle roolmoorcl 

op dt' 1\mstercl.1 1 11,e JUWl'irl'r ldn Vdn vVl'lY 

op hel B 1n1w11lrnl clo•H 1w1·1· p.igl', van 

fllustrntie van C. Kittensteijn 

uit De Roevers boek Van vrijen 

en trouwen. 

prins Maurits in 1616. Ver 

nieuwend was de aandacht 

die De Roever besteedde 

aan het sociale leven van 

bevolkingsgroepen die 

geen kapitale grachtenpan

elen bewoonden. Zo schreef 

hij over herbergen en 

muziekhallen. over begra

fenisrituelen en over dool

hoven, de attractieparken 

van toen. Over dat laatste 

onderwerp had Scheltema 

ook al geschreven. bij de 

sluiting van het Oude Dool-

hof in 1862. 

Scheltema keek er met gemengde gevoe

lens op terug, want als kind was hij erg 

bang geweest voor Goliath met zijn rollen

de ogen, het beeld dat nu - meestal met 

starende blik - in het restaurant van het 

Amsterdams Historisch Museum staat. 

Ook uit de twee boeken die De Roever 

publiceerde. Van vrijen en trouwen en 

Nicolaas de Roever ( 1850-1893) volgde 

Schelterna op als staclsarchiv11ris e11 sduwf 

011rlerho11cle11d over zijn aarcligsie vu11els1r11. 



I 

C ., 

- samen met C.J. Dozy - Het leven 011zer 

voorouders. blijkt zijn belangstellingssfeer. 

Maar ook het kunsthistorisch onderzoek 

boeide hem. Zijn schetsen op dit gebied 

verschenen in het mede door hem opge

richte tijdschrift Oud /-lol/and. Hoe groot 

zijn invloed ook na zijn dood was. blijkt 

uit het feit dat in 1900 de oprichters van 

Amstelodamum hun "vereeniging tot 

bevordering der kennis van her heden 

en verleden van Amsterdam" bijna naar 

De Roever hadden genoemd. 

Smaalcmalcers van Amstelodamum 

Tot de initiatiefnemers van het Genoot

schap Amstelodamum behoorde Ernst 

Willem Moes. onderdirecteur van het 

Rijksprentenkabinet. In 1897 had hij de 

J\111st:erdamsclzc jaarboekjes nieuw leven in

geblazen. die tot 1904 uitgegeven zouden 

worden. Maar smaakmaker van Amstelo

clamum in zijn begintijd was de al 

genoemde wijnhandelaar Dirk Christiaan 

Meijer. die tot zijn overlijden in 1 908 

voorzitter zou zijn. Woede over de heer

sende sloopmanie had hem al in 1865 

naar de pen doen grijpen. Tegen de sloop 

van Leidse stadspoorten schreef hij toen 

de strijdbare brochure Wm1dalis111e. Ec11 

wc1a1,c/111we11d woord rot alle11 wirn de vadcr

lanclsclze kunst 011verschillig is. "Sluit de poor

ten. verhuurt ze des noocls voor een meu

belmagazijn (zoo als de Anthonies poon 

te Amsterdam); maakt er pleinen om heen 

en loopt er langs; maar vernielt ze ten

minste niet!" Al snel ging hij verzamelin

gen aanleggen over Amsterdam. Hij werd 

! 
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een bekend gezicht op veilingen en ook 

op het gemeentearchief. waar De Roever 

hem aanspoorde om in zijnjrrnrboekjes te 

publiceren. Archiefmedewerker Johan 

Elias beschrijft in zijn memoires zijn ont

moeting met Meijer. met wie hij van zijn 

chef W.R. Veder eens moest gaan praten. 

"Nu had ik voor ·s heeren Meyers presta

ties, vooral op het gebied van topografie 

van oucl-Amsterclam. waar hij beter clan 

wie ook in thuis was. alle respect. Maar. al 

mocht hij een figuur van beteekenis zijn. 

de persoonlijkheid zelf van het onaan

zienlijke manneke, zijn uiterlijke ver

schijning van kruidenierrje in ruste en 

zijn daarmede correspondeerend plat

Amsterclamsche accent. 

waren mij (evenals Veder) 

ronduit gezegd. antipathiek .
.. 

Anderen hadden daar minder 

moeite mee. zoals Johan C. 

Breen (adjunct-archivaris) en 

Hajo Bru1,,'l11ans (sinds 1903 

hoogleraar in de geschiede

nis). beiden gezichts

bepalende figuren van Amste

loclamum. In het prachtig 

uitgegeven. tneerdelige 

A111st e nl11111 ill dt' Zt'l'l'III it'lldl' 

,·,.111r had Meijer zijn topogra-

1)11-k Cl111si 1t1<111 ,\kwr / 1 KJ'J- t '.ll!K/ 

(l/11�l l'l't'kS IN(,() fh'Zt' \\'ll'lh11tlt ldt1tH 

\\'Il� l't'11 1,evln,\!,.1' /1 dUltlfi'lff-111.'llJn(!l� 

!!t'.liJ1t't°1tdl.'t'tTil 111 (IJJlll':!,fll/11· l'II t't'f/ 

d,,,. 11pnd11,·,·, ,·n ,m11itk11111k,•r, n111 

,,,,, (,,.,1,1nhd1c1p \rns1,·/n.J1111111111 

In 1865 stelde Mcijt'l' de 101 mt'ubclrnagaziJn 

ingerichte Sint Antoniespooit, oftewel de 

Waag op de ,\/it'Ull'llltl l'kl. als voorbeeld aan 

rk Lcid,•ncJrrn die l11m s1r1dspoonen massaal 

afbraken. Pieter Oosrcr/J11is / 1816-1885/ 

maakte deze foro in 1874. hel jaar waarin 

de l1rn11d11wr ff zijn intrek nalll. 
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fische kennis geëtaleerd. Brugmans dankte 

zijn benoeming tot hoogleraar mede aan 

zijn vernieuwende bijdrage aan dit werk 

over de sociaal-economische stadsgeschie

denis. 

Breens eerste grnte artikel in het jaarboek 

van Amsteloclamum was een verhaal over 

de ontwikkeling van de Dam. Een vlot 

geschreven stuk. waarin zijn anti-revolu

tionaire denkbeelden - hij was afgestu

deerd aan de Vrije Universiteit - af en roe 

naar voren komen. Over de vrijheidsboom 

op de Dam. die na zeven jaar in 1802 werd 

weggehaald. meldt hij bijvoorbeeld dat die 

uiteindelijke vanzelf wel was omgegaan: 

"In den bodem verrot: - leverde hij zoo 

treffend juist symbool van de gantsche 

·grootl' Revolutie?" Dit artikel van Breen 

tekent de nieuwe koers van het genoot

,chap. Meijer had de Amstelodamum

leden nog aangespoord tol gestrurt ureenl 

onderzoek. c>m de versnippering van de 

kennisvern1l•erclering tegen re gaan. Zo 

was mC'n bC'gnnnen <1an el'l1 topogratîsch 

ondC'rZoL'k v<1n clc hele Heren- en I<eill'r,

)!r<1ch1 l 'll deed da,1rvan VC'rslag 111 de vorm 

v,111 hronnenver,l.ig,•11 1-en gro()I ,ucce� 

wa, dt'ZL' Wl'rkw1_11.e lltl'l. wanl de llell1eh 

lwr, van til' ,1,td\ue,rh1L·dt•n1, h.iddt•n elk 

l 'l l 



zo hun voorkeuren. Bovendien was zo'n 

onderzoeksverslag, dat in het Jaarboek van 

Amstelodamum verscheen. tamelijk 

onleesbaar omdat het notarissenjargon 

uitputtend werd geciteerd. Meijer vond 

dat geen probleem en in dat opzicht is 

zijn geest blijven rondzweven boven 

Amstelodamum. 

Hartkamp-collecties behouden 

Een andere erfenis van O.C. Meijer was 

zijn onvermoeibare strijd tegen ·wandalis

me'. Zo werd in 1 901 de demping van de 

Reguliersgracht mede dankzij Arnsteloda

mum voorkomen. Veel acties op dit 

gebied werden echter verloren. "Nog in 

onzen lijd," schreef architect A.A. Kok in 

De lristorisclre scl1oc111heicl van Amsterdum 

11940). word1 degene die zich uitslooft 

voor het behoud d«:!r schoonheid menig

maal met een minzaam medelijden 

b«:!handeld. omda1 hij zooveel lijd en aan· 

dacht nutteloos besteedt. Wam in de 

oogen van hen is cultuur alleen datgene 

wat geld opbrengt." Men werd !en wordt) 

vaak niet serieus genomen. 

De minnaar, van Amsterdam en haar 

geschiedeni,. de mengelwerkschrijvers 

en sprokkelaar, 111 het woud der verwach

t 111g van dat ene baanbrekende werk over 

cil· stad. manifesteerden zich nu als actie

groep Le kPL·rcll·n 1.1ch tegen aantasting 

van het h1,1on,ch ertgoccl. maar probeer

den ook Amstcrclam-collect1e, voor vei

l ing IL' bL•hoeclL•n Al hert u, rheocloru, 

Harlk.tmp t 1848 19241 w,1, cle bt>ldngn 1k

,tl' V('rl.dlllel,1,11 van Vl'lï'.dlllelingL•n I-IL•t 

1 1/ 

bovenl1Uis Marnixkade 54, zijn ouderlijk 

huis dat hij na z'n moeders dood in 1877 

weer had betrokken. puilde uit van collec· 

ties over onder anderen Vondel, Napoleon 

en de persgeschiedenis. En dagelijks 

groeide zijn knipselverzameling over de 

stad, gerubriceerd naar onderwerp en 

naar personen. 
In 1900 verloor Hartkamp, net een jaar 

weduwnaar, zijn inlwmstenbron. Hij zag 

zich gedwongen het door zijn vader op

gerichte assurantiebedrijf voor de binnen

vaart te liquideren. Hij besloot zijn collec

ties te gelde te mal<en, generositeit kon 

hij zich niet permitteren. 

De Vondel-verzameling 

bijeengebracht "door U. 

wiens hart. vol vuur, den 

kamp voor Vondel 

strijdt." dichtte Meijer. 

bleef op het nippertje 

behouden en werd de 

basis voor l1et Vondelmu

seum (in cle Universiteits· 

bibliorheek). De pershisto

rische verzameling werd 

met andere collecties 

ondergebrachr in her 

hiervoor opgerichte 

Nederlands Persmuseum. 

A,-rl11van, J11/wm1l'S Cl1nst.ia,111 

H1w11 / 1 865- 1 Ylïl 11111st reeks 

1 <J2S llr<'<'II w11.1 r,•11 /\111s1d11-

du 1 11 1 1 1 1 1 - 1 11u11 1111 1 1 1 11 'I easlt' 

1 11 1r 1'11 /1/1'1'/ d,11 lol Zl/11 dn11r/ 

Feest roncl cle vrij/teicls/Joom op 

de Da 111, 4 111 C1cu-t 1 ï95. De 

anti-revol11tio11C1ire Brem kon 

er niet 0111 treuren clat clie 

boo111 in 1 802 ui weer was 

0111gelrakt. 

waarvan Hartkamp de eer

ste conservator werd. De 

bergen knipsels belandden 

gelukkig in het Gemeente

archief. in ruil voor een lijf: 

rente van de stad. Alleen de 

Napoleon-collectie. die bij 

een expositie in het 

Stedelijk Museum liefst 

zeven zalen had gevuld. 

werd wel geveild. "Ik ben 

de slaaf geweest van mijne 

verzamelingen," zei Hart· 

kamp kort voor zijn dood 

in 1924 tegen Breen. Hij was niet gelukkig 

geworden van zijn verzameldrift. maar de 

liefhebbers van de stadshistorie wel. Zijn 

knipselverzameling wordt op het Gemeen

tearchief dagelijks geraadpleegd en aange

vuld. 

Al dit geschiedkundig mengelwerk levercle 

een wezenlijke bijdrage aan cle historiogra· 

fie over Amsterdam. In cle eerste jaren van 

de 20ste eeuw kwam de ontwikkeling van 

de geschieclschrijving der stad in een 

stroomversnelling. Genootschap Amstelo

damum ging de kennisvermeerdering van 

her stedelijk verleclen krachrig bevorde· 
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De Reg11liersgmcli! gezien 1111<1r de zuidelijke 

hrug ova de Kdzersgmcht oms1reeks 1891 ,  

gejè,togmfcarl door Jacob 0/k ( 1 834-1 90.5). 

Als A111s1erc/11111-min11<uirs n iet lwrlrlen in

gegrepen. was ook clae gmcll t gec/m1p1. 

Vt'rzameluar Alberws 

Theodo111s Hm1kump 

(1848-1 924) in 1 915. 

Mede dankzij de inzet van 

Amstelodamum bleven zijn 

Vondel-collectie. zijn pers

h istolieverzmneling en zijn 

knipselverzameling over 

Amsterdam voor cle star/ 

bew<1Cml. 

ren, zeker toen 'beroepshistoricus· Hajo 

Brugmans het stokje van Dirk Meijer had 

overgenomen. Brugmans ontpopte zich 

tot een baanbrekende en vernieuwende 

stadsgeschiedschrijver. Dat gold ook voor 

Johan Elias. aan wie de volgende afleve

ring wordt gewijd. Maar anders dan Brug

mans. die daarna aan bod komt. slaagde 

Elias er niet in het werk van Wagenaar en 

Ter Gouw te overtreffen. ■ 

Noten 

1 1 Zie Ons Amsterdam maart 1 998. 
21 Zi e Ons Amsterdam april 1 998. 
31 In de gids uit 1983 over deze kerk wordt hij abu

sievelijk Gerrit Jansz van Bronchorst genoemd. 
41 Aan Pontanus was de eerste aflevering van 

deze serie gewijd. zie Ons Amsterdam maan 

1997. 

Drs. M.A. van Melle is historicus en freelance 

journalist. 

Bronnen en literatuur 

Persverzameling Personalia en Handschr
i
ften

collectie. beide Gemeentearchief. 

J.C. Breen. ·Levensbericht A.Th. Hartkamp· in 

Uit Amsterdams verleden. Amsterdam 1934. 

Joh. Elias. ·Een overzicht van mijn leven als 

historicus· in Jaarboek Amstelodamum LIi. 1 960. 

I.J. Brugmans. "Tachtig jaren Amstelodamum 

1900-1980. in Jaarboek Amsrelodamum LXXIV. 

1982. 

, n  




