De synagoge aan het Jacob Obrechtplein
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Elke zaterdagochtend zie ik vanuit mijn raam op de Frans van Mierisstraat mensen op weg
naar de synagoge op de hoek van het Jacob Obrechtplein en de Heinzestraat. Op sommige
dagen, als er een huwelijk wordt gevierd - is het een bijna eindeloze stoet, veelal chique
geklede Joodse mensen. Heel vaak worden ze afgezet op de hoek van de Banstraat en de
Heinzestraat om dan het laatste stukje naar de sjoel te lopen.

Nieuwsgierig geworden naar wat zich achter de markante gevel van het gebouw afspeelt,
maakte ik een afspraak voor een bezichtiging met Piet Cohen. Hij is industrieel ontwerper en
was betrokken bij verschillende restauraties van synagogen in Nederland. Zo ook bij de sjoel
aan het Jacob Obrecht-plein, die sinds 1973 de Raw Aron Schuster Synagoge (naar de oudopperrabbijn van de synagoge) heet.
Piet wacht mij op bij het mooie smeedijzeren hek van de synagoge, en vertelt direct met bevlogenheid over de buitenkant van het gebouw. Het is opgeleverd in 1928, en is een ontwerp
van de joodse architect Harry Elte. Elte was een leerling van Berlage, en vestigde zijn naam in
1912 met het ontwerp voor Het Nederlandsch Sportpark, in de volksmond bekend als Het

Stadion, een voetbalstadion. Dit stadion stond in de buurt van het huidige Olympisch Stadion,
en werd na de Olympische Spelen van 1928 afgebroken om plaats te maken voor woningbouw.
(De Stadionbuurt is dan ook vernoemd naar het stadion van Elte en niet naar dat van Jan Wils).
Elte profiteerde als architect van de relatieve welvaart die Nederland in die periode doormaakte waardoor steeds meer Amsterdamse Joden de Jodenbuurt verlieten en zich elders
vestigden, waaronder in het nieuwe stadsdeel Zuid. Hij ontwierp ook het gebouw van de
Centraal Israëlietische Ziekenverpleging aan de Jacob Obrechtstraat 92 dat in 1916 werd
geopend (en gesloopt in 1980 en vervangen door nieuwbouw voor de Jellinekkliniek). Elte zou
de oorlog niet overleven. Hij stierf in 1944 in Theresienstadt.

Op 14 juni 1927 werd de eerste steen gelegd. Eigenlijk was het gebouw in de periode dat het
werd gebouwd niet eens meer zo vernieuwend. Het was de tijd van de Nieuwe Zakelijkheid,
en het gebouw van Harry Elte had nog veel kenmerken van de stijl van de periode die daaraan voorafging. Piet: “Het zijn vooral de invloeden van Frank Lloyd Wright en van Berlage,
die terug te zien zijn in het gebouw”. Hij wijst me op de strakke lijnen van het gebouw (de
invloed van Berlage), de opvallend veel terugkomende markeringen in de buitengevel, op de
elementen die steeds even los van elkaar staan, en op de overdekte entree en ver uitstekende
dakvlakken (Frank Lloyd Wright). De buitenkant van het gebouw maakt een strenge en sobere
indruk, ondanks de spaarzame ornamenten, zoals de bijna verstopte sculpturen onder de
dakrand aan de zijkant van het gebouw, ongebruikelijk voor een synagoge. Het meest in het
oog springt de toren. Ook voor Cohen is de toren bijzonder: “Er zijn vrijwel geen synagogen
in de wereld met een toren. Meestal is het gebouw niet hoger dan de omgeving. Maar het lijkt
alsof hiermee werd uitgedrukt ‘we mogen hier zijn!’, een bijna trotse houding.”

Eenmaal binnen is de overgang enorm. Zo sober als de synagoge van buiten oogt, zo ruim en
fraai bewerkt is het gebouw vanbinnen. De architect heeft niet alleen het gebouw ontworpen,
maar zich ook gebogen over alle details van het interieur. Schitterende deurknoppen gemaakt
van alpaca (een zilverkleurige metaallegering van koper, zink en nikkel). Van hetzelfde
materiaal zijn de klok en de kandelaren gemaakt, in art
deco-stijl. Een prachtige fontein. De ruimte wordt verlicht
door tien roodkoperen hanglampen, gemaakt door het
Amsterdamse bedrijf Wiener & Co.
De centrale ruimte kent ook een grootse nis, belegd met
gepolijst zwart marmer. Piet benadrukt de zorgvuldigheid
en precisie van de inrichting: “De marmeren platen in de
nis hebben een spiegelbeeldig patroon. Dat betekent dat
iemand in de groeve de platen zelf heeft aangewezen en
uitgezocht.”
De nis krijgt daglicht door drie langwerpige glas-inloodramen, die aan de bovenzijde meelopen. Over de volle
breedte van de achterwand bevindt zich de vrouwengalerij
op vierkante pilaren, die zijn belegd met heel bijzonder
geglazuurde gouden en zwarte mozaïektegeltjes. Er zijn
334 mannen- en 265 vrouwenzitplaatsen.

Het meest indrukwekkend in de overwegend zwart-wit ingerichte gebedsruimte zijn de zes
kleurige glas-in-loodramen aan beide zijmuren, ontworpen door Atelier Willem Bogtman. Elk
raam beeldt een van de twaalf stammen van Israël uit. Er is overigens in het hele gebouw geen
stukje gewoon glas. Alles is glas in lood of gebrandschilderd glas.

Hoewel het gebouw de oorlog goed had doorstaan - er was meer schade ontstaan door
baldadige jongeren in de zeventiger jaren, die de glas-in-loodramen met stenen bekogelden was het gebouw in de jaren negentig dringend aan restauratie toe. In 1995 werd het pand
benoemd tot Rijksmonument. Hierdoor werd het mogelijk om het gebouw volledig te
restaureren. Het glas hing uit het lood en de muren dreigden in te storten. De roestende ankers
in de muren maakten de situatie gevaarlijk. En ook het interieur zag er niet meer uit. Door
lekkages sijpelde het water langs de muren.
De bijsjoel werd bij de restauratie naar ontwerp van Piet Cohen opnieuw ingericht in de stijl
van de hoofdsjoel. Ook de mikwe (ritueel bad) is onder zijn leiding gerestaureerd. De
herinwijding van de synagoge vond plaats op 14
december 1997. In 2010 vierde de Joodse Gemeente
Amsterdam zijn 375-jarig bestaan in de synagoge, in
aanwezigheid van koningin Beatrix. En kortgeleden
kon Piet ook voor koning Willem-Alexander en
koningen Máxima een rondleiding verzorgen.
Met de restauratie is het gebouw weer in de originele staat van 1928 hersteld. Piet: “We ontdekten
dat de fraaie constructies waar de lampen aan
hingen waren weggestopt achter houten platen. Die

hebben we weer in oude glorie kunnen terugbrengen. Het bladgoud op het plafond was ergens
in de tijd verdwenen onder een laag verf, en is nu ook weer terug.”
De Obrechtsjoel is de grootste nog functionerende synagoge van de Joodse Gemeente in
Amsterdam, de NIHS. De meeste choepot (Joodse huwelijken) worden hier voltrokken. Piet is
zelf ook nog een geregeld bezoeker. Ook op mijn vraag waarom zoveel bezoekers zich laten
afzetten op de hoek en dan het laatste stukje naar de synagoge lopen heeft hij het antwoord:
“Er komen veel verschillende soorten mensen. Ook vrijzinnige joodse mensen, maar ook nog
echte orthodoxen. Zij zouden zich eraan kunnen storen dat mensen zich niet houden aan het
gebod dat je geen auto mag rijden op sjabbat.”

Rond 1970: Het CIZ en de synagoge nog naast elkaar.

Dit artikel is in het juninummer van 2014 in SAMEN verschenen.

