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Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1778

Johan van Gogh onthoofd

Het eerste Hasjmuseum ter
wereld wordt op 3 april
1987 op last van het Open-
baar Ministerie gesloten,

24 uur na de officiële opening. Het
Amsterdamse museum, in een ver-
bouwde huiskamer aan de Oudezijds
Achterburgwal, is al enkele maanden
open. Tot de justitiële actie vond de
persofficier van justitie, Leo de Wit, de
tentoongestelde foto’s en softdrugs

vooral een ‘ludiek initiatief’, maar na
de officiële opening blijkt het tij ge-
keerd. De inboedel wordt in beslag
genomen, omdat conservator Ed Ro-
senthal ‘het gebruik en de verkoop
van softdrugs’ heeft bevorderd. De
Amerikaan vindt de inval ‘belache-
lijk’, maar minister van Justitie Frits
Korthals Altes prijst in het NOS Jour-
naal de justitiële actie: “Dit is een
goede zaak voor Amsterdam.”

‘Maar wyl mijn zotte min
trad buiten ’t spoor
der reden, moet
morgen ’t

zotte hoofd van ’t lichaam
zijn gesneden,’ dichtte
broodschrijver Johan-
nes Bartholomeus
 Ferdinandus van Gogh
op 3 april 1778, de dag
voor zijn openbare exe-
cutie op de Dam. Van
Gogh, schuldig bevonden
aan doodslag van zijn gelief-
de, de prostituee Anna Smitshui-
zen, beklaagde zich in zijn afscheids-
gedicht dat hij ‘gehoor had gegeven

aan hoerenlist’. Het proces tegen de
voormalige acteur en scheepschirur-

gijn trok veel aandacht, net als
zijn onthoofding op 4 april.

Iedereen probeerde aan de
zaak te verdienen, er ver-
scheen een stortvloed
aan publicaties. De
prent die uitgever Dirk
Schuurman voor tien

stuivers op de markt
bracht, inclusief een be-

schouwing van de strafvol-
trekking, werd een bestseller. 

Amsterdam zit vol verbor-
gen schatten. We rijden of
lopen er dagelijks langs.
Maar hoe goed kennen we

de stad? Afgelopen zaterdag stonden
we voor het poortje van het Swigters-
hofje aan de Amstel, dat boek- en
kaartverkoper Isaak Swigters in 1744
liet bouwen voor rooms-katholieke
vrouwen ‘die oud, behoeftig en zeer
fatsoenlijk’ moesten zijn. Winnaar
van het jaarabonnement op Ons Am-
sterdam is J.P.A. Louman. Welke his-
torische plek zoeken we deze week?
Inzendingen voor maandag 12:00
uur naar: zoekplaatje@parool.nl.

Tijdens het ophijsen en vastbinden van de kleding merkte 
Jacobs dat de man niet alleen drie broeken aanhad, 

maar ook dat zijn zakken waren gevuld met geld

werd hij om defensieve redenen onder water ge-
zet. In 1678 werd de polder weer drooggemalen,
maar na opnieuw een dijkdoorbraak tijdens een
zware voorjaarsstorm in april 1702 gaf men de
moed op. 

Dijkgraaf Daniel Hooft spande zich rond 1750
in voor een nieuwe drooglegging. Hij maakte die
niet meer mee: pas in 1825 was het zover. 

Herberg De Hulk bleef eeuwenlang in functie.
Gaasperdam en het nabijgelegen Gaasperzicht
veranderden daarna in de 19de eeuw herhaalde-
lijk van uitbater en eigenaar. Gaasperzicht heet-
te dan steevast ‘Boerenhofstede met Koffiehuis’. 

Op de topografische kaart van 1925 staat in dit
hoekje van de polder nog altijd een herberg
Gaasperzicht vermeld. Op een enkele uitzonde-
ring na zijn alle historische boerderijen en bui-
tenplaatsen in de  Bijlmer bij de aanleg van de
nieuwe woonwijk gesloopt. 

Een uitgebreide versie van dit artikel is te vinden in
het aprilnummer van ‘Ons Amsterdam’.

→ Interieur 
van het
(heropende)
Hasjmuseum,
hier in 1987.
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Terechtstelling van Johan van Gogh
op de Dam, 1778.  FOTO RIJKSMUSEUM

Waarom Sywert Jacobs het hele verhaal een jaar
later bij de notaris in Amsterdam formeel op pa-
pier liet zetten, op verzoek van de herbergier-
ster, blijft onduidelijk. Was Pieter Bruijnen later
beroofd door de ‘boere jongens’ en had Jacobs
daar de schuld van gekregen? Had Bruijnen zijn
rekening niet betaald? Had de herbergierster
problemen gekregen met haar huisbaas, de
 familie Hooft? De archieven geven er voorals-
nog geen uitsluitsel over.

Bijlmermeer
Twee jaar later raakte Pieter Gerritsz Hooft in de
schulden. Hij moest zijn huis aan de Heren-
gracht verkopen. Met Weyntje keerde hij terug
naar Weesp. De buitenplaats en de herberg ble-
ven echter nog lang in de familie. 

Honderd jaar na het incident was Daniel Hooft
(1721-1782) de eigenaar en, bijgevolg, dijkgraaf.
De Bijlmer was als polder echter bepaald geen
succes. Drie keer – in 1631, 1636 en 1656 – liep hij
weer gedeeltelijk onder, in het Rampjaar 1672


