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Meester metselaar-aannemer Elias Bouman heeft zich laten
inspireren door een schaalmodel van de tempel van Salomo, dat
rabbijn Jacob Jehuda Leon rond 1640 had gemaakt

Primeur 1983

zorgen
De agent van Portugese
kroon had een streepje
voor bij de import van
tropisch hardhout

trokken hun beurs, maar er was veel meer geld
nodig. Collectes en renteloze leningen – en ook
rentedragende leningen van niet-Joden – ﬁnancierden het gebouw, dat inclusief de inwijding
162.568,50 gulden ging kosten.
De bouwcommmissie koos voor het ontwerp
van Elias Bouman, die zich had laten inspireren
door een schaalmodel van de tempel van Salomo (zie kader) dat rabbijn Jacob Jehuda Leon
rond 1640 had gemaakt. De meester metselaaraannemer was ook verantwoordelijk voor de
bouw van de Grote Synagoge van de Asjkenazische Joden aan de overkant van de Muidergracht – sinds de stadsuitleg van 1662 verbonden met de Houtgracht – naar het plan van
stadsbouwmeester Daniël Stalpaert. De ruime
kade voor de sjoel werd Deventer Houtmarkt genoemd. We kennen het plein dat na de demping
van de Muidergracht tot aan de Nieuwe Herengracht bijna twee eeuwen later zou ontstaan als
het Jonas Daniël Meijerplein, naar de eerste
Joodse advocaat in Nederland.

Streepje voor
Twee weken voor de inwijding van de Grote
Synagoge op 25 maart 1671 begon de bouw van
de tweemaal zo omvangrijke snoge. De Grote
Synagoge was in de recordtijd van elf maanden
neergezet, maar met de snoge liep het heel anders. In het voorjaar van 1672 kwam het werk tot
stilstand toen de republiek van verschillende
kanten werd aangevallen. Na het rampjaar bleef
bouwmateriaal nog geruime tijd schaars; pas
twee jaar later kon de bouw verder. Op 1 augustus van dat jaar (1674) trok er ook nog eens een
tornado over Amsterdam, die veel schade aanrichtte.
Het is vooral aan de schatrijke Jeronimo
Nunes da Costa (alias Mozes Curiël) te danken
dat de aanleg van de synagoge en van de bijgebouwen eromheen tot een goed einde is gekomen. Als agent van de Portugese kroon had
hij een streepje voor bij de import van tropisch
hardhout uit Brazilië. Hij schonk onder meer de
prachtige Arke (Hechal) van jacarandahout
voor de gebedsrollen. De familie De Pinto speelde een belangrijke rol als geldschieter en organisator. Zo was Isaac de Pinto de penningmeester
van de bouwcommissie.
Bij de viering van het driehonderdjarig bestaan van de esnoga, op 22 augustus 1975, was
kroonprinses Beatrix aanwezig. Zij was niet de
eerste Oranje die de synagoge bezocht: stadhouder Willem III kwam al in 1691 eens langs.
Dit is een ingekorte bewerking van een verhaal
dat werd gepubliceerd in het zomernummer
van Ons Amsterdam.

Tempelmaquette
Het schaalmodel van de tempel van
Salomo, dat rabbijn Jacob Jehuda
Leon omstreeks 1640 had gemaakt
(naar de schaarse bekende gegevens), was de inspiratiebron voor
Elias Bouman bij zijn ontwerp van de
esnoga. Met name de gezwenkte
steunberen zijn overgenomen van
‘Rabbijn Templo’, zoals Leons bijnaam
luidde, die twee weken voor de inwijding van de esnoga overleed. Hij
was er speciaal voor overgekomen uit
Londen, waarheen hij was verhuisd.
De maquette is verdwenen, maar aan
de hand van publicaties erover heeft
Freek Putto hem ruim twintig jaar
geleden gereconstrueerd voor het
Bijbels Museum. Deze reconstructie
staat nu voor 2500 euro te koop op
museumdepotshop.nl.

De wielklem

→ Dankzij de wielklem betaalden we vaker parkeergeld. FOTO ANP

Z

eventien foutparkeerders,
op de Herengracht tussen
Vijzelstraat en Koningsplein treﬀen op 1 augustus
1983 het nieuwste wapen van de parkeerdienst op hun auto aan: de wielklem. De kanariegele ijzeren klem
wordt pas verwijderd na betaling van
de parkeerboete. “Onze eerste
indrukken zijn zeer positief,” stelt
ambtenaar Van Engelen. “Het

publiek is meer bereid tot betalen van
parkeergeld. En ook de automobilisten die een wielklem krijgen, vatten
het sportief op.” Toch nam Amsterdam op 30 december 2008 afscheid
van de wielklem. Maar in 2015 keerde
hij terug, in de strijd tegen automobilisten die vijf of meer parkeerboetes
hebben openstaan en bezoekers uit
landen waarvan Nederland geen kentekengegevens mag inzien.

Amsterdammer 1981

Maarten Lamers opperpiraat

D

e Amsterdamse kabeltelevisiepiraten, op 5 augustus
1981 bijeen in het
Caransahotel op
het Rembrandtplein voor
de oprichtingsvergadering van de Vereniging
van Piratenzenders,
kiezen Maarten
Lamers van de Satanskerk tot hun voorzitter.
Het is een tumultueuze
bijeenkomst: medewerkers van Kings TV en Einstein gaan met elkaar op de vuist,
een vertegenwoordiger van Mokum
TV verlaat de vergadering voortijdig.

De zenderpiraten van Einstein beweren enkele dagen eerder op de
Citybioscoop een stoorzender
onklaar te hebben gemaakt,
gericht op hun uitvalsbasis aan de Einsteinweg: “We hadden ook
de bioscoop kunnen
slopen.” Volgens City
was het een tv-antenne. De vereniging wil
betaald voetbal uitzenden als Studio Sport door
reclameregels moet afhaken.

→ Maarten Lamers, leider van de
Satanskerk en tv-piraat. FOTO ENEFA

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

A

msterdam zit vol
verborgen schatten. We rijden,
ﬁetsen of lopen er
dagelijks langs. Maar hoe
goed kennen we de stad?
Vorige week waren we in de
zeventiende-eeuwse Riekerpolder bij het voormalige
Nederlandse hoofdkantoor
van de Amerikaanse computergigant IBM, gebouwd in
1976 en sinds 2008 een
gemeentelijk monument. Winnaar
van het jaarabonnement op Ons
Amsterdam is Arnest Mostert. Welke
plek met historie zoeken we nu?

Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

Inzendingen voor maandag 12.00 uur
naar zoekplaatje@parool.nl.
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