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N aast de deur van
de Herengracht
502 ligt sinds 2006
een gedenksteen
met de tekst: ‘Zo-
lang de herinne-
ring leeft, is het
leed niet voor
niets geleden’. Die
duidt op de sla-

venhandel en het daaruit opgestreken geld,
waarmee het grachtenpand is gebouwd. De rest
van de tekst is moeilijker leesbaar. Een schande,
vindt historicus Leo Balai, die onderzoek doet
naar de trans-Atlantische slavenhandel. “Hij
kan wel een opknapbeurt gebruiken, maar er is
vanuit de gemeente kennelijk geen belangstel-
ling voor de plaquette.”

Belangstelling voor zijn onderzoek en zijn
boek is er wel, benadrukt Balai, die tijdens het
schrijven van zijn in 2013 gepubliceerde boek
Geschiedenis van de Amsterdamse slavenhandel
op het omstreden verleden van bewoners van
tientallen panden aan de Herengracht stuitte.
“Veel bewoners van de stadspaleizen uit de 17de
eeuw aan de Herengracht hadden belangen in
de slavenhandel. Wat dat betreft kan er voor veel
panden aan de Herengracht een dergelijke
 plaquette worden neergelegd.”

De gedenksteen op de Herengracht 502 (het
‘Huis met de Kolommen’) verwijst naar de
bouwheer Paulus Godin, die mensen als slaven
verkocht aan plantage-eigenaren in onder meer
Suriname. Hij had een lange  geschiedenis in zo-
wel de trans-Atlantische  slavenhandel als in het
Aziatisch gebied, aldus Balai. “Ik heb me altijd
afgevraagd wie Godin en alle andere bewoners
waren. Hoe zag hun leven eruit? Veel Amster-
dammers kennen hun geschiedenis niet.”

Vanaf de bouw van het grachtenpand in 1672
tot aan 1927 waren de bewoners direct of in -
direct betrokken bij de trans-Atlantische
 slavenhandel. Godin (1615-1690), koopman in
linnen en wol, was bestuurder van de West-
 Indische Compagnie (WIC) en directeur van de
Sociëteit Suriname. Hij liet het grachtenpand in
1671 en 1672 bouwen. 
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Het Huis met
de Kolommen
rust op slavernij

Herengracht 502 De geschiedenis van de burgemeesterswoning

Eerdere bewoners van het bijna 350 jaar oude huis 
aan de Herengracht 502 verdienden hun rijkdom 
in de slavenhandel. Hoe werd dit pand in 1927 de
residentie van de Amsterdamse burgemeester?

Op de steen staat dat hij verantwoordelijk was
voor het opkopen en verkopen van Afrikanen
die tot slaven werden gemaakt. “Hij sloot op af-
stand contracten voor bijvoorbeeld de aanschaf
van tienduizenden mensen, die later als slaven
moesten werken. Hij verdiende er veel geld
mee, maar was zelf nooit in Suriname geweest.
Hij pleegde de misdaden niet zelf, maar hij, en
zijn nazaten die tot 1804 eigenaar van het pand
waren, droegen hier wel verantwoordelijkheid
voor.”

Mensonterende omstandigheden
Een van die nazaten, Jean Godin, geboren in
1642, was eigenaar van de houtplantage Onver-
dagt in Suriname, later een koffieplantage. Aan
het grachtenpand op de Herengracht 502 zelf
noch aan het interieur is te zien dat het geld was
verdiend met de slavernij. “Ze wisten wel dat
zwarte mensen onder mensonterende omstan-
digheden moesten werken, maar zagen de
 slavenhandel puur als business. Slaven werden

gezien als goederen. Ik ben geschrokken van die
gevoelloosheid.”

In het boek Herengracht 502. Slaven handel,
geweld en hebzucht 1672-1927, dat Balai over het
pand heeft geschreven, vertelt hij aan de hand
van familiegeschiedenissen niet alleen over de
onderdrukking in het Atlantisch gebied, maar
ook over de misdragingen van de Nederlanders
in het Aziatisch gebied, met name in Neder-
lands- Indië.

De twee laatste bewoners, tussen 1907 en 1927,

‘Ze zagen de  slavenhandel
puur als business; slaven
werden gezien als
goederen’
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Vaer wel 1936

Indisch Theehuis Vondelpark
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Hoe goed
kent u 
de stad?

Amsterdammer 1977

Weer is Cochius zijn fluit kwijt

Jan Olij opende in 1928 in het
Vondelpark het Indisch Thee-
huis, een in ‘exotische stijl’
gebouwd horecapaviljoen

naar een ontwerp van Herman en 
Jan Baanders. De Amsterdammers
noemden het door de chaletstijl al
snel het Zwitsersche Theehuis. Olij
was trots op zijn nieuwe etablisse-
ment met pachterswoning, op de
plek van zijn oude houten drinkstal-

letje. In de vroege uren van zondag 
28 juni 1936 mopperde zijn vrouw
Marretje op de drukke mussen in de
rietenkap. Het bleken echter vlam-
men: binnen een uur restte er slechts
een houten skelet. Het parkbestuur
koos niet voor herbouw, maar voor
een modern rond gebouw van glas 
en staal. Dat Blauwe Theehuis, van
Herman Baanders, is sinds 2018 
een proeflokaal van Brouwerij ’t IJ.

Straatmuzikant Sigurd
 Cochius (1916-2001), vaste
bespeler van de schouw-
burgpassage, zat

eind juni 1977 weer eens
zonder instrument.
“Het zal ongeveer de
200ste fluit zijn die in
elf jaar door de politie
in beslag is genomen,”
schatte hij in Het
Parool. Met dank aan
twee overijverige agenten.
Het Amsterdamse ‘middel-
eeuwse beleid’ liep volgens hem
hopeloos achter. “In Rotterdam is het
musiceren op straat nu vrij, daar heb

ik voor gevochten!” En voor Utrecht
had hij gewoon een vergunning. Dat

‘gehandicapte vakbroeders’ als
de blinde accordeonist op de

Nieuwendijk of de
 eenbenige violist bij de
Nieuwe Kerk wel wer-
den getolereerd, was
pure discriminatie.
“Ook gezonde mensen

moeten toch muziek
kunnen maken in een

stad als Amsterdam?”

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

de stad? Vorige week wandelden we
over de Geldersekade en viel bij Indi-
aas restaurant Ganesha ons oog op de
inmiddels vergeelde eetrecensie van
Johannes van Dam uit Het Parool van

april 2010. Winnaar van het jaar -
abonnement op Ons Amsterdam is
Michel Bakker uit Monnickendam. 

Welke historische plek zoeken 
we deze week? Inzendingen voor
maandag 12.00 uur naar:
 zoekplaatje@parool.nl

De gift was een tegenprestatie voor de coulante wijze 
waarop voor het nieuwe hoofdkantoor van de NHM  tegen alle

voorschriften in een bouwvergunning was verleend

waren president-directeuren Jacob Cremer en
Cornelis van Aalst van de Nederlandse Handel
Maatschappij (NHM), een organisatie die be-
rucht was om de koffieveilingen in Indonesië en
de onderdrukking van het volk daar. Beiden
hadden veel geld overgehouden aan hun ‘Indi-
sche verleden’, aldus Balai.

De laatste bewoner, Van Aalst, schonk het
grachtenpand in 1927 als ambtswoning voor de
burgemeester aan de gemeente Amsterdam.
“Dat fascineerde me. Vanwaar deze schenking?
Het roept nogal wat vragen op,” zegt Balai. 

Tegenprestatie
In het archief van de NHM komt de schenking
niet ter sprake, stelt Balai. “Van Aalst wilde
graag door architect De Bazel  een groot en mooi
kantoor laten bouwen aan de Vijzelstraat. Er
was een bouwhoogte van 21 meter afgesproken,
maar Van Aalst wilde een pand van ongeveer 
35 meter hoog. In het Hoorns Biografisch Woor-
denboek stond de reden zwart op wit: het was de
tegenprestatie voor de coulante wijze waarop
voor het nieuwe hoofdkantoor van de NHM
 tegen alle voorschriften in een bouwvergun-
ning was verleend,” zegt Balai.

In het boek staat een foto waarin de Bazel,
thans Stadsarchief, hoog uittorent boven de
panden in zijn omgeving. Ook is er een foto van
burgemeester Willem de Vlugt en zijn vrouw,
die in 1927 hun intrek namen aan de Heren-
gracht 502. Daarnaast is er een handgeschreven
briefje van Van Aalst aan de burgemeester, ge-
dateerd 7 september 1926, dat Balai in het Stads-
archief aantrof. “In het krabbeltje staat dat het
geschonken pand uitsluitend de ambtswoning
van de burgemeester mag zijn,” zegt Balai. Het
briefje lekte voortijdig uit en er volgde een ver-
gadering van de Amsterdamse gemeenteraad.

Balai: “De Vlugt was zo slim om daarbij niet
aanwezig te zijn. Ik ben van plan om verder
 onderzoek te doen naar deze transactie. Ik wil
precies weten hoe het in elkaar steekt.”

→ Het Indisch Theehuis, voorloper van het Blauwe.  FOTO STADSARCHIEF
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Straatmuzikant Sigurd Cochius.
FOTO HET UTRECHTS ARCHIEF

Historicus Leo Balai onderzocht voor 
zijn boek Herengracht 502 de geschie -
denis van de bewoners van dit ‘stads -
paleis’ voordat het in 1927 werd geschon-
ken aan de gemeente Amsterdam als
ambtswoning voor de burgemeester. Alle
bewoners komen aan bod: vanaf de eer-
ste bewoner, Paulus Godin, die een for-
tuin maakte in de slavenhandel, tot aan 
de laatste, Cornelis van Aalst, een van 
de  machtigste mensen van zijn tijd.

Leo Balai, Herengracht 502. Slaven handel,
geweld en hebzucht 1672-1927. LM Publis-
hers, 144 blz., € 24,50.
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→ Burgemeester Willem de Vlugt en zijn vrouw in de
ambtswoning, circa 1935. Boven: Herengracht 502, 
hier in 1973.  FOTO’S STADSARCHIEF


