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Het riet moest aan de buitenkant een duim dik worden
geleemd met gebeerde – door mest gemengde – klei,
zodat vonken er niet zo makkelijk vat op kregen

→ Onder: prent van Simon Fokke (1782) van de grote brand
van 1452. Daaronder: de Nieuwezijds Kapel gaat in vlammen
op, maar de daar bewaarde hostie uit het Mirakel van
Amsterdam (1345) overleeft opnieuw het vuur. Prent uit
1639, van Boëtius à Bolswert. FOTO’S STADSARCHIEF,

Vaer wel 1967

Neushoorn Farou
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→ Farou
werd na
haar dood
opgezet.
Foto uit
1988.
FOTO STADSARCHIEF

‘N

eushoorn los!” hoort
oppasser Dick Bouquet,
bezig met het schoonmaken van het hertenverblijf, op 12 april 1967 in Artis. En
inderdaad, het neushoornvrouwtje
Farou – 10 jaar oud en 1500 kilo
zwaar – dendert met 70 kilometer per
uur door de dierentuin. Ze is doodsbang, ziet Bouquet, die met strobalen
een vluchtroute probeert te maken

naar haar tijdelijke verblijf in het
olifantenhuis. Ze is ontsnapt via de
enige niet-elektrische deur, beveiligd
met slechts een bout en een moer. Het
opgejaagde dier laat een spoor van
vernielingen achter, bezoekers worden snel geëvacueerd. Dierenarts
G.M. Smits wil haar met een injectiepistool verdoven; pas na zeven treffers stort Farou neer. Ze komt ’s nachts
nog even bij, maar bezwijkt alsnog.

Amsterdammer 1941

Jef Lasts Spaanse specialiteiten

S

chrijver Jef Last heeft al een
heel leven achter de rug als
hij op 13 april 1941 het eerste Spaanse restaurant van Nederland opent
op Kerkstraat 47. De
overname van Taverna
Capri van zijn overleden Italiaanse zwager
Arturo Stinga komt als
geroepen voor de sinds
zijn deelname aan de
Spaanse Burgeroorlog
staatloze linkse, biseksuele
activist. De Italiaanse gerechten
blijven op de kaart, maar daarnaast
serveert Last Spaanse specialiteiten.

Capri trekt een welgesteld publiek,
onder wie ook hooggeplaatste Duitsers. Tegelijk is het een centrum
voor linkse kunstenaars en
hun Joodse vrienden. De
zaak wordt door de
Gestapo gesloten na
vondst van documenten van verzetsgroep
De Vonk. Met een arsenaal aan valse persoonsbewijzen en later
in onderduik komt Last
de bezetting door.

→ Schrijver en restauranthouder
Jef Last, hier in 1930. FOTO HH

Zoekplaatje
oﬀers zijn gevallen. Voor sommige getroﬀenen
was de brand ongetwijfeld een ﬁnanciële strop,
die ze nooit meer te boven kwamen, maar voor
de stad lijkt de brand een impuls te zijn geweest
tot uitbreiding. In de jaren na de brand zien we
grote stedenbouwkundige activiteiten. De aanvallen op de stad en de brand gaven aanleiding
om de stadsverdediging te verbeteren en het
stedelijk gebied te vergroten.

Huizen van steen
De Amsterdammers deden ondertussen wat ze
eerder ook al hadden gedaan: ze bouwden hun
huizen van hout. Baksteen diende in andere steden in Nederland al om huizen mee te bouwen,
maar bleef in Amsterdam vooral in gebruik voor
het metselen van schoorstenen. Pas ver in de
16de eeuw gingen de Amsterdammers hun huizen van steen maken. Voorlopig hoopten ze
maar dat het een tijd zou duren voordat de stad
weer door zo’n catastrofe werd getroﬀen. Dat ze
dachten dat die zou komen, stond ook in de
nieuwe erfpachtaktes geschreven. En die verwachting kwam uit. In 1452 woedde weer een
stadsbrand, veel groter nog dan die van 1421.
Gabri van Tussenbroek is hoogleraar stedelijke
identiteit en monumenten aan de Universiteit
van Amsterdam

Grote middeleeuwse stadsbranden
Tal van steden werden in de
middeleeuwen getroffen
door stadsbranden. In Holland onder meer Alkmaar
(1328), Dordrecht (1332,
1338) en Haarlem (1347),
verder weg Amersfoort,
Utrecht en Deventer. Ook
Amsterdam had het al eens
beleefd. Een akte uit 1321
spreekt van ‘dien brande van
Aemstelredam’, wat wijst op
een grote brand, die meer
dan enkele huizen trof. Over
deze vroegste stadsbrand
weten we verder niets, maar

Hoe goed kent u de stad?

die zal veel indruk hebben
gemaakt. De middeleeuwse
Amsterdammers hielden er
rekening mee dat het op een
dag weer mis zou gaan. Er lijkt
een soort gelatenheid over te
hebben bestaan. We vinden
er in 14de- en 15de-eeuwse
documenten geregeld verwijzingen naar: bij het afsluiten
van een contract voor de erfpacht werd soms gezegd dat
die overeenkomst zou gelden
‘totten naesten brande toe’,
dus tot de eerstvolgende
brand.

A

msterdam zit vol verborgen schatten. We rijden of
lopen er dagelijks langs.
Maar hoe goed kennen we
de stad? Vorige week zochten we de
gevelsteen in de Rozenstraat die herinnert aan de verovering van het Braziliaanse San Salvador op 9 mei 1624.
De afbeelding is een weergave van de
gravure die uitgever Claes Jansz Visscher nog dat jaar verkocht. Winnaar
van het jaarabonnement op Ons
Amsterdam is Eva Dutilh. Welke historische plek zoeken we deze week?
Inzendingen voor maandag 12.00 uur
naar: zoekplaatje@parool.nl
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

