
door LISETTE BREEDVELD

Al sinds 1727 is dit bijzondere gebouw dé plek waar de

Joodse gemeente haar gebedsdiensten houdt. Het staat

in het hartje van de oude binnenstad, aan de Korte-

gracht en de Drieringensteeg. Het complex bestaat uit

een synagoge met aan de straatkant twee kleine woon-

huizen. Sinds de Tweede Wereldoorlog was het voortbe-

staan van de synagoge als plek van gebed in gevaar. Het

ledenaantal is de afgelopen jaren aanzienlijk kleiner ge-

worden. De Joodse gemeente heeft er alles aan gedaan

om het eigendom van de synagoge in eigen hand te

houden, maar dit bleek uiteindelijk niet haalbaar. Na

veel overleg is een passende oplossing gevonden. De sy-

nagoge is in december 2012 overgedragen aan Stads-

herstel, dat de garantie heeft gegeven dat de gebeds-

diensten plaats kunnen blijven vinden in het pand. Hier-

door blijven het gebouw en de omliggende omgeving het

hart van de Joodse gemeenschap in Amersfoort. De over-

dracht vormt een nieuwe fase in de roerige geschiedenis

van het gebouw, waarin perioden van voor- en tegen-

spoed elkaar afwisselden. 

BOUW EN AANPASSINGEN
De synagoge werd ingewijd op een terrein dat voorheen

Het Juffergat werd genoemd. In Amersfoort waren de Jo-

den sinds de 17e eeuw welkom. Zij brachten immers werk-

gelegenheid. In andere steden was men minder gast-

vrij.

De toestroom van Joden uit andere steden zorgde ervoor

dat de synagoge te klein werd. Daarom werd het pand

in 1842 vergroot, naar ontwerp van de stadsarchitect B.

Ruitenberg. De synagoge kreeg een halfronde uitbouw

aan de zijde van de Muurhuizen en een nieuwe ingangs-

partij aan de Drieringensteeg, met voorportaal en twee

deuren. In de muren werden neo-gotische spitsboogven-

sters aangebracht. In die tijd was het zeer gebruikelijk om

terug te grijpen op bouwstijlen van vroeger, in dit geval

de gotiek uit de middeleeuwen. 

Vervolgens vonden in 1927 opnieuw wijzigingen in en aan

het gebouw plaats, waaronder het plaatsen van nieuwe

gebrandschilderde ramen met Joodse symbolen in art-

decostijl. Deze ramen zijn destijds ontworpen door de

Haarlemse glazenier Willem Bogtman.

VERWOESTINGEN
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de synagoge zwaar

getroffen. Volgens de Joodse wet zijn tenminste tien man-

nen van boven de 13 jaar nodig om een sjoeldienst door

te laten gaan. Door gebrek aan dit vereiste aantal vond

in april 1943 voorlopig de laatste dienst plaats. In de zo-

mer kreeg de Amersfoortse politie opdracht het gebouw
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Omslagfoto: Elly de

Liever ontvangt 

belangstellenden 

op Open Monumenten-

dag 2011.

Het bijgebouw 

Beth Medina aan 

de Drieringensteeg.

Onlangs heeft de Joodse gemeente van Amersfoort haar synagoge in beheer
gegeven aan Stadsherstel Midden-Nederland. Daarmee wordt een belangrijk
stukje Amersfoorts erfgoed op verantwoorde wijze behouden voor volgende
generaties. 

heeft als doel het waardevolle erfgoed in de binnensteden van Amersfoort

en Utrecht waar mogelijk te behouden. Deze instelling draagt zorg voor het

behoud en beheer van ruim 200 monumenten. De bijzondere en uitzon-

derlijke architectuur en geschiedenis van de synagoge maken het tot

een mooie aanvulling op het reeds bestaande bezit. Kijk voor meer

informatie op www.shmn.nl.
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Stadsherstel behoudt 
Amersfoortse synagoge
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leeg te halen. Het interieur bleek deels al te zijn

verdwenen; de rest werd ondermeer als brand-

hout verkocht. De synagoge werd gedurende de

rest van de oorlog gebruikt als opslagplaats

voor aardappelen en meel voor leveranciers van

Kamp Amersfoort. Na de bevrijding was de sy-

nagoge een ruïne, maar het interieur werd in

1949 gerestaureerd door de Amsterdamse ar-

chitect A. Oznowicz. De godsdienst en cultuur

herleefden rond de Drieringensteeg. Hier werd ook een

nieuw ontmoetingslokaal ingericht, voor vergaderingen

en activiteiten.

RONDGANG
Tegenwoordig is de synagoge nog steeds een opvallend,

vrijstaand gebouw. Het ligt als het ware op een eiland

tussen de Kortegracht, de Muurhuizen en de Drieringen-

steeg. Tussen de synagoge en de twee woonhuizen be-

vindt zich een grote tuin, die de samenhang tussen de drie

gebouwen versterkt. Een synagoge heeft doorgaans een

specifieke opbouw en structuur, zowel wat betreft het in-

als exterieur; dat geldt ook voor het gebouw aan de

Kortegracht. De as is naar het zuidoosten gericht, in de

richting van Jeruzalem.

In een synagoge is het gebruikelijk dat mannen en vrou-

wen gescheiden zitten; daarom is er voorzien in een spe-

ciale vrouwengalerij. Tot een paar jaar geleden gingen

de vrouwen zelfs via een eigen ingang aan de

linkerkant van het sjoelgebouw en een binnen-

trap naar de vrouwengalerij. In verband met de

veiligheid is dit gewijzigd en is er bij de ingang

een speciale trap geconstrueerd, waarlangs de

vrouwen nu naar boven gaan. De oude binnen-

trap is een nooduitgang geworden. 

De sjoel heeft twaalf ramen, verwijzend naar

de stammen waaruit de Israëlitische bevolking

lange tijd heeft bestaan. Zoals de voorschriften luiden

staat tegenover de ingang het aron hakodesj, de kast

waar de torarollen worden bewaard. Een ander essen-

tieel onderdeel is het neer tamied, het eeuwig bran-

dende licht. Dit licht herinnert aan de zevenarmige

kandelaar die in de Tempel te Jeruzalem stond en altijd

brandend werd gehouden, tot de verwoesting in het

jaar 70.

TOEKOMST
Inmiddels is het alweer twintig jaar geleden dat de syna-

goge gerestaureerd is. Dat gebeurde namelijk in 1993

door architect Piet Wassink. Sindsdien is er weinig aan

het gebouw gedaan. Voor iedere voorbijganger is het

duidelijk dat het pand een opknapbeurt kan gebruiken.

Stadsherstel Midden-Nederland zal de komende tijd star-

ten met onderhoudswerk, zodat het pand er in de toe-

komst weer in volle glorie bij staat. 

Aangezicht en voordeur

van de synagoge.

Met dank aan

Nechamah Mayer-Hirsch. 

Lisette Breedveld is

medewerker van

Stadsherstel Midden-

Nederland. 

De Joodse gemeente heeft nog steeds steun nodig voor het behoud van haar cultuur en erfgoed. 
Daarvoor is vorig jaar de stichting Vrienden van de Synagoge Amersfoort opgericht. U kunt vriend worden 
door € 20,– over te maken op rek.nr. 400307944; vermeld svp uw adres. www.synagogeamersfoort.nl

V I E R  J OODS E  S POR EN




