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Een huis vol pracht en
praal en vol verhalen

Huis Marseille Kijkje in een van de markantste panden van de stad

Peter de Brock
AMSTERDAM

De koopman Isaac
Fouquier is een
jaar of vijftig als hij
in bezit komt van
een bouwperceel
aan de Keizers-
gracht. Als telg van
immigranten uit
de Zuidelijke Ne-
derlanden heeft hij

een fortuin verworven met de handel op de Le-
vant en het Middellandse Zeegebied. 
Fouquier bezit meer onroerend goed in de

stad, maar laat hier in de nieuwe stadsuitbrei-
dingswijk een huis verrijzen geheel naar eigen
smaak. De gevel van Huis Marseille wordt ver-
sierd met een reliëf van de haven van Marseille
en stenen guirlandes vol citroenen, druiven en
granaatappels. Kostbaar fruit uit de streken
waarmee hij handel drijft. 
Al tijdens de bouw zijn de koopmanshuizen

aan de nieuwe Amsterdamse grachten een be-
zienswaardigheid. Hier staan ‘de aanzienlijkste
en heerlijkste gebouwen der stadt,’ beschrijft
Melchior Fokkens in zijn in 1662 verschenen
reisgids. Stadspaleizen ‘zoo overkostelijk van
huysraat als schilderijen en oost-Indische ver-
cierselen voorzien’ van puissant rijke koopman-
nen, die bijdragen aan en profiteren van de in
Amsterdam florerende wereldhandel. 

Bankroet
Na een bezoek op 11 januari 1676 aan de Desolate
Boedelkamer op het Amsterdamse stadhuis
wordt Isaac Fouquier bankroet verklaard. De 
reden voor zijn faillissement blijft onduidelijk.
Caroline Hanken, die voor haar boek Een huis
genaamd Marseille in de geschiedenis van het
grachtenpand dook, vermoedt dat hij zoals 
zoveel handelaren in de problemen was geko-
men door de oorlogen tegen Frankrijk en Enge-
land.
Op een reeks executieveilingen worden zijn

bezittingen verkocht. Koper van het Huis Mar-
seille is lakenhandelaar Egbert de Vrij (1626-

Koopman Isaac Fouquier liet in
1665 een huis bouwen aan de
Keizersgracht. Caroline Hanken
dook in de rijke geschiedenis 
van Huis Marseille, waar nu het
fotomuseum is gevestigd. 
Haar boek leest als een kleine
geschiedenis van Amsterdam.

→ Huis Marseille rond 1953. 
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