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De lampetkan in de slaapkamer doet vermoeden dat
Huis Marseille in 1900 nog geen stromend water
heeft. Er is ook nog geen spoor van elektrische lampen

Primeur 1590
Advocaat in bezettingstijd
Aan de vooravond van de Duitse
bezetting neemt de jonge Tilburgse advocaat Jan de Pont zijn
intrek in Huis Marseille. Door zijn
beheersing van het Duits wordt
De Pont door de ingestelde Duitse
rechtbanken gerechtigd op te
treden als advocaat. Hij verdedigt
mensen die in conflict raken met
de bezetter, van kleine wetsovertreders tot verzetsmensen.
In de zomer van 1944 verzoekt

Straatvaart en zeerovers

Wim van Norden om juridische
bijstand voor een grote groep
opgepakte medewerkers van het
illegale Parool. Van de drie verdachten die De Pont verdedigde,
komt er één meteen op vrije
voeten. De andere twee, tegen wie
de doodstraf wordt geëist, krijgen
drie en vijf jaar gevangenisstraf. Ze
worden op transport gezet naar
Duitsland, maar overleven de
kampen.
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1701), telg van een vooraanstaande Amsterdamse regentenfamilie.
In de koopakte worden bij gebrek aan huisnummers ook de buren bij naam genoemd. Zo is
daar Cornelis Spruijt, eigenaar van het huis
links van Huis Marseille. Dit buurpand op Keizersgracht 399 maakt sinds 2013 ook onderdeel
uit van het huidige fotografiemuseum. De gevel
van dit pand is bescheidener van aard, zonder
tierlantijnen. Logisch: Cornelis Spruijt (16121680) was een vrome, doopsgezinde diamantslijper. Aanhangers van de doopsgezinde kerk
waren wars van uiterlijk vertoon.

Suikerbakkers
Wouter Valckenier, de derde bewoner van het
pand, was de zoon van de machtige Gilles Valckenier, die negen maal burgemeester van Amsterdam was. Wouters huwelijk met Anna Maria
Trip is een verhaal op zich. De puissant rijke
wapenhandelaar Louys Trip hoopte als ‘nieuwe
rijke’ met het huwelijk van zijn dochter eindelijk
aanzien te verwerven onder de oude Amsterdamse regentenfamilies.
En dat mocht wat kosten. Louys Trip trakteert
de gasten op een megalomane bruiloft inclusief
vuurwerkspektakel. De rekening bedraagt 8300
gulden, omgerekend naar huidige maatstaven
bijna 217.000 euro. En dan moet de eindafrekening van het huwelijk tussen de Valckeniers en
de Trips nog worden opgemaakt…
Na Wouter Valckenier volgt er nog een reeks
bewoners, van bankiers tot suikerbakkers, de
een spraakmakender dan de ander. Maar stuk
voor stuk zeggen die bewoners ook iets over de
geschiedenis van de stad.
Huis Marseille wordt in 1782 de ambtswoning
van een van de vier burgemeesters van de stad.
Maar van alle bewoners van het pand ambieerde
de kleurloze Pieter Elias het burgemeestersambt misschien wel het minst. Caroline Hanken vermoedt dat hij zijn benoeming in de voor
de Oranjes roerige tijden niet te danken had aan
zijn kwaliteiten. Eerder vanwege de andere voor
de stadhouder onaanvaardbare kandidaten.
Elias is slechts een jaar burgemeester, in 1783
sterft hij op 55-jarige leeftijd aan heftige koortsaanvallen.
Op een dag in 1900 belt fotograaf Nicolaas
Schuitvlot aan bij Huis Marseille. Bewoonster
Eva Smidt van Gelder (1845-1920) wil het hele
huis op de foto laten zetten. Niet alleen de salons, ook de keuken en zelfs de kelder. Alleen de
dienstbodekamertjes op de vierde verdieping
ontbreken in het fotoalbum dat Schuitvlot
levert. De lampetkan in de slaapkamer doet vermoeden dat het huis nog geen stromend water
heeft. Ook geen spoor nog van elektrische lampen.
Wat dat betreft woont Eva Smidt van Gelder in
1900 nog met vrijwel hetzelfde comfort als haar
voorgangers sinds de 17de eeuw, concludeert
Hanken in het fraai uitgeven boek: ‘Het album
laat dan ook een manier van wonen zien die op
het punt stond te verdwijnen.’ En dat overgeleverde fotoalbum is weer een link naar de huidige functie van Huis Marseille als fotografiemuseum.
Caroline Hanken, Een huis genaamd Marseille,
nai010 uitgevers, 29,99 euro.

I

n 1590 stijgen de Italiaanse
graanprijzen tot ongekende
hoogte. Amsterdamse schippers zetten vanuit de Oostzee
een lucratieve graanroute op, naar
Genua, Napels en Venetië. Hiermee
leggen ze de grondslag voor de
Straatvaart, een verwijzing naar de
passage van de Straat van Gibraltar.
Voor 1590 was het handelsverkeer
tussen Amsterdam en Italië aangewezen op routes over land.
De Straatvaarders zetten ook han-

delsroutes op naar Istanboel. In het
begin van de 17de eeuw telt Amsterdam 600 Straatvaarders, die vooral
graan en vis exporteren en op de
terugweg kostbare sinaasappels,
olijven en aardewerk meenemen.
De Straatvaarders vallen vaak ten
prooi aan zeerovers, waarna ze als
slaven worden verkocht in NoordAfrika. De Amsterdamse burgemeesters kopen ze soms vrij, met geld
bijeengesprokkeld op collectes in
de stad.

Amsterdammer 1969

Ruud Krol scheert zijn snor af

‘D

ie snor? Daar ben ik
van de zomer mee
begonnen, toen
ik op vakantie in Lloret de Mar was.”
Als jongste speler van
Ajax is de 20-jarige
Ruud Krol fier op zijn
snorretje, blijkt uit het
Paroolinterview op
zaterdag 1 november
1969. Het is de dag voor
zijn eerste klassieker
tegen Feyenoord. “Ik vind
het wel leuk. Maar als Ajax morgen
verliest, gaat ie eraf. Dat heb ik trou-

wens ook meteen in Spanje gezegd.
Zodra we verliezen gaat ie eraf.” Krol
denkt dat een ‘gelijkspelletje’
wel haalbaar is, uit tegen de
sterke Rotterdammers.
Die zondag valt er in de
Kuip slechts één doelpunt – voor de thuisploeg, dat wel. Uitgerekend de Amsterdamse Feyenoorder
Theo van Duivenbode
maakt een einde aan de
snor van Krol.

→ Ruud Krol. FOTO ANP

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

A

msterdam zit vol verborgen schatten, we komen er
dagelijks langs. Maar hoe
goed kennen we de stad?
Vorige week zochten we het muuranker in de vorm van palingen op de
voormalige ‘visch en fruithandel’ aan
de Haarlemmerdijk 39, het in 1899 in
Jugendstil opgetrokken winkelpand
van architect François Marie Joseph
Caron. Winnaar van het jaarabonnement op Ons Amsterdam is Vincent
de Boer. Welke plek met historie zoeken we deze week? Inzendingen voor
maandag 12.00 uur naar: zoekplaatje@parool.nl.
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