
Huis te Vraag – Dat het nog bestaat

Huis te Vraag is een grote Naam met een 
lange geschiedenis, maar als wij dat zo zeg-
gen, bedoelen wij de geschiedenis van de 
plek als grondstuk. Voor sommige historici 
gaat het om het Huis – van 1618 tot 1890 – 
en voor anderen is het de geschiedenis van 
de Naam, die veel ouder is en die nog steeds 
bestaat.

Al voor 1400 en waarschijnlijk al zolang beide 
plaatsen bestaan, was er een weg van Haarlem 
naar Amsterdam. Het was een weg met zijwe-
gen van de ene hoeve naar de andere en omdat 
het allemaal nog landschap was met veel water, 
riet, bossen en moerassen was de kans op ver-
dwalen niet denkbeeldig. Op ongeveer deze 
plaats bereikte de weg de Schinkel, een veen-
stroom of overloop van de Nieuwe Meer naar 
het IJ. Het lag voor de hand, dat hier zoiets als 
een veerhuis annex herberg zou ontstaan, een 
huisje met een bootje waar men wat te drinken 
kon krijgen en iets te eten. Amsterdam was nog 
ver weg. Ten einde klanten te werven, plaatste 
de herbergier een bord aan de weg met de tekst 
'te vraghe', wat zoveel betekende als 'hier kun 
je iets vragen', wij zouden zeggen ‘inlichtin-
gen'.

Volgens het verhaal zou keizer Maximiliaan 
van Oostenrijk, toen nog Groothertog, in 1486 
op bedevaart van Haarlem naar Amsterdam 
hier de weg hebben gevraagd. Vanaf die dag 
heette de herberg openlijk 'te Vraghe' met uit-
hangbord en al.

Dit verhaal deed meer dan 150 jaar de ronde, 
het werd telkens opnieuw en telkens anders 
verteld tot het omstreeks 1618 ter ore kwam 
van een Amsterdamse lakenfabrikant, die het 
zo'n aardig verhaal vond, dat hij op het idee 
kwam hier op dezelfde plek aan de Schinkel 

een landhuis te bouwen in grote stijl. Dit Huis 
noem-de hij uiteraard 't Huys te Vraag 
ofschoon de herberg, die nog steeds bestond, 
de reputatie had. (Vanaf 1700 schreef men Huis 
de Vraag, toenmalige reeds moderne spelling.)

Het Huis groeide uit tot een nederzetting; er 
kwamen enkele boerderijen bij, een molen en 
een kleine scheepswerf. De Schinkel was al 
een druk bevaren waterweg en op de Nieuwe 
Meer werd aan visserij gedaan. Huis te Vraag 
werd een begrip en een referentiepunt voor de 
wijde omgeving, in handel en wandel en in het 
dagelijks gesprek. In koopakten van onroerend 
goed werd de ligging en begrenzing beschre-
ven met betrekking tot Huis te Vraag. Het Huis 
kende een lange reeks van eigenaren, die alle-
maal iets te maken hadden met de lakenindus-
trie en de katoenververij. Maar toen ging alles 
verloren, zoals in de gevelsteen al was voor-
zien. Deze zichzelf beschrijvende wereld ging 
verloren, de lakenindustrie en de katoenverve-
rij en daarmee het Huis.

Nadat duidelijk geworden was dat het Huis niet 
meer exploitabel was en het onderhoud te duur, 
besloot de laatste eigenaar, een zekere heer 
Poort de boel dan maar te sluiten en het Huis te 
slopen. De historische waarde van het landhuis 
was nooit een argument, historische waarde 
was toen überhaupt geen argument, er was im-
mers nog geschiedenis genoeg. De sloop greep 
plaats in 1890.

Dat was wel het einde van het Huis, maar niet 
van de plaats en ook niet van de Naam. De 
Naam was sterker dan het Huis en de geschie-
denis ging door. Een jaar later kreeg Pieter 
Oosterhuis, de nieuwe eigenaar van het grond-
stuk, toestemming van het gemeentebestuur 
van Sloten om hier een begraafplaats te begin-
nen. In zijn verzoek aan de Gemeente sprak hij 
van een 'bijzondere begraafplaats' voor de Pro-
testantse Gemeente Sloten en Omgeving.

Hij liet zijn aanvraag vergezeld gaan van een 
uitvoerige beschrijving van hoe hij dacht de 
begraafplaats in te richten, met o.a. een aula en 
ontvangstruimte in klassieke stijl, een woning 
voor de beheerder en zelfs een opsomming van 
de bomen en struiken die hij dacht te planten. 



Daarbij liet hij zich eveneens inspireren door 
de klassieke oudheid.

Er was weliswaar nog ruimte genoeg in de om-
geving en wat dat aangaat had er overal een be-
graafplaats aangelegd kunnen worden – als een 
begraafplaats tenminste een kwestie van ruimte 
is – maar dat was allemaal laagveen en daar 
kun je niet fatsoenlijk in begraven. Huis de 
Vraag echter, het grondstuk, was al min of 
meer een terp; in elk geval was het, nadat men 
het puin van het gesloopte landhuis had uitge-
spreid, een goed draagvlak voor een terp en 
gunstig gelegen aan de rivier, waardoor de be-
nodigde 50.000 m3 zand vanuit Muiderberg 
per schip kon worden aangevoerd.

Alleen de Naam kon men niet slopen en niet 
zonder meer dienstbaar maken aan de nieuwe 
bestemming. Pieter Oosterhuis zat daar wel een 
beetje mee. De Vraag en zelfs Huis de Vraag, 
in de toenmalige spelling, als naam voor een 
begraafplaats deed onmiddellijk denken aan de 
grote Vraag naar de dood en de zin van het 
mensenbestaan en van die vraag had hij niet te-
rug.

Hij dacht dat het niet goed zou zijn voor de 
zaak, in elk geval durfde hij het niet aan en 
daarom greep hij terug op de oude spelling en 
de toch enigszins vermakelijke anekdote van 
Maximiliaan van Oostenrijk. Hij liet briefpa-
pier drukken met als hoofd 'Protestantsche Be-
graafplaats te Vraag'. De officiële opening vond 
plaats op 24 september 1891.

Tot dan toe werden de begraafplaatsen en kerk-
hoven beheerd door de Gemeente of door de 
Kerk. Huis te Vraag, zoals de volksmond bleef 
zeggen, was de eerste particuliere begraafplaats 
van Amsterdam en waarschijnlijk de eerste in 
de wijde omgeving.

Het was een familiebedrijf, dat wil zeggen, dat 
men met elkaar moest roei-en met de riemen, 
die men had en zich moest behelpen met de 
voorhanden middelen en met wat men zoal op 
de kop kon tikken aan rekwi-sieten, zoals de 
gevelsteen uit het gesloopte landhuis en de 
zuilen van de zuilenpoort met architraaf.

Veel plezier heeft Pieter Oosterhuis van zijn 
begraafplaats niet gehad en de tuin die hij in 
gedachten had, heeft hij nooit mogen aan-
schouwen. Hij stierf korte tijd later, waarna 
zijn weduwe Catharina de Waart de zaak over-
nam en toen ook deze in 1910 kwam te overlij-
den, werd haar zuster Elizabeth de Waart de 
nieuwe eigenaresse. Dat duurde niet lang, reeds 
drie jaar later verkocht zij de begraafplaats en 
werd Johan Steenhagen de nieuwe eigenaar.

De herberg, telkens een andere herberg – en 
een ander gebouw – maar op dezelfde plaats en 
met dezelfde naam, bestond nog steeds en zou 
blijven bestaan tot na de 2e Wereldoorlog. Huis 
te Vraag was een goedlopend bedrijf van voor-
namelijk familiegraven, dat wil zeggen dat er 
drie, vier en soms zelfs tot vijf diep begraven 
werd en er hier dus veel meer mensen liggen 
begraven dan het kleine oppervlak doet ver-
moeden.

In 1962 waren het er ruim 16.000. In werke-
lijkheid zijn het er meer; tijdens de oorlog wer-
den er Joden en onderduikers begraven en 
slachtoffers van de Hongerwinter, die men 
naakt en anoniem langs de straat vond en die 
vanuit de Zuiderkerk naar hier werden overge-
bracht. Deze doden werden natuurlijk niet ge-
registreerd.Maar toen, in 1962, was het ook 
echt vol, er kon niemand meer bij en de zaken 
stagneerden. De toenmalige eigenaar kreeg 
geen toestemming tot uitbreiding – verdere 
zandophoging – en zag zich genoodzaakt het 
grondstuk te verkopen aan de Gemeente, inclu-
sief de begraafplaats en de doden. (verkoopda-
tum 24 september 1963)

Volgens de toen geldende 'Wet op de 
Lijkbezor-ging’ zou de begraafplaats nog 30 
jaar na de laatst begravene moeten blijven be-
staan. De laatste begravene was Ids Koopmans, 
te Hindelopen geboren in 1876 en gestorven in 
Amsterdam in 1962. Formeel zou de begraaf-
plaats dus in 1992 kunnen worden geruimd.

In tussentijd werd het beheer, althans de admi-
nistratie, ondergebracht bij de Nieuwe Ooster-
begraafplaats oftewel de Algemene Dienst 
Begraafplaatsen en Crematoria, een overkoepe-



lende Dienst van de grote stad Amsterdam. 
Later, toen de stad werd opgedeeld in min of 
meer autonome stadsdelen, zou deze Dienst 
eveneens worden opgeheven en toen was er 
van overheidswege niemand meer, die zich om 
Huis te Vraag bekommerde. Er was weliswaar 
niemand meer, die zich om Huis te Vraag 
bekommerde als Begraafplaats, maar er was 
meer dan genoeg belangstelling voor de grond. 
Al vanaf 1914 had men plannen gesmeed en 
strijd geleverd om dit voordelig gelegen stukje 
grond, deze 'toplocatie aan de Zuidas', in han-
den te krijgen.

Dat al die pogingen zijn mislukt en de begraaf-
plaats is blijven bestaan, is op z'n minst   raad-
selachtig.

Van: www.huistevraag.nl – 2021.

* Huis te Vraag op de Beeldbank van het 
Stadsarchief Amsterdam
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