De Stichting Vrienden van Synagoge
Amersfoort heeft als doel:

Word vriend van de synagoge!
Veel Amersfoorters zijn trots op hun stad
en kennen nogal wat monumenten van

• bekendheid te geven aan
de geschiedenis van de
Nederlands Israëlietische
Gemeente Amersfoort;

buiten en van binnen. Ook het joodse
erfgoed van Amersfoort verdient onze
aandacht en steun. Dat geldt ook van
het voortbestaan van een joodse (regio)
gemeente in onze stad.

• ondersteuning te bieden bij
het in stand houden van de
monumentale synagoge en
de historische joodse begraaf
plaatsen.

Wij nodigen u hartelijk uit vriend van
Synagoge Amersfoort te worden en jaarlijks
een financiële bijdrage te geven. Daar staat
van onze kant wat tegenover: u ontvangt

Om deze doelen te verwezenlijken ontplooit

onze nieuwsbrief en wordt uitgenodigd

de stichting activiteiten op het gebied van

voor rondleidingen, lezingen en andere

informatie, educatie en fondsenwerving.

activiteiten.

COMITÉ VAN AANBEVELING:
Prof.drs. A.L.L.M. Asselbergs
Drs. L.M.M. Bolsius
Ds. W.J.J. Glashouwer
Drs. G.J.A. Raven
Mr. A. Veldhuizen
Dr. H. Vreekamp
Mw. I.W.M. Vriens
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STICHTING VRIENDEN VAN
SYNAGOGE AMERSFOORT
Postbus 1039

Woonplaats

3800 BA AMERSFOORT

E-mail

Bankrekening nr. 40 03 07 944
t.n.v. Stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort

 geeft zich op als vriend van Synagoge Amersfoort (bijdrage minimaal € 20 per jaar)
 maakt eenmalig een bedrag van €

over op rekeningnr. 40 03 07 944

U kunt zich ook aanmelden op www.synagogeamersfoort.nl

WWW. SYNAGOGEAMERSFOORT.NL

RIJKE GESCHIEDENIS

Duitse staatjes. Niet altijd trouwens, want

INTERIEUR VAN DE SYNAGOGE

BEGRAAFPLAATSEN

bijvoorbeeld de belangrijke familie Gomperts
Toeristen zeggen wel eens dat Amersfoort

had in tal van oostelijke steden de geldhandel

In de Tweede Wereldoorlog is het interieur

Om hun doden te kunnen begraven, kochten

hen aan Praag doet denken. Dat zal met

in handen. Vanaf 1676 werden zij de houders

vernield. Zo goed mogelijk werd de synagoge

de Sefardiem omstreeks 1670 een stukje

allerlei factoren te maken hebben. Wellicht

van de Bank van Leening te Amersfoort. In dit

hersteld voor gebruik. In 1949 vond een

grond achter de Bloemendalse Buitenpoort

ook met de aanwezigheid van joods erf

gebouw in de Krommestraat werd een ruimte

echte restauratie plaats onder leiding van de

aan het eind van de Bloemendalsestraat.

goed. Amersfoort steekt bescheiden af bij

ingericht als synagoge.

Amsterdamse architect A. Oznowicz. Slechts

Dit Sefardische begraafplaatsje is één

Praag, maar er is veel joodse historie die

een enkel onderdeel van het oude interieur

van de vijf oudste, nog bestaande joodse

het bewaren waard is.

was teruggevonden bij opkopers, andere

begraafplaatsen in Nederland. Veel te zien

HUIS VAN SAMENKOMST

is er niet: alleen een leeg grasveld met de
onderkant van één grafsteen. De rest van de

Toen de joodse gemeente zich bleef

stenen en de overblijfselen van de menselijke

uitbreiden, werd de ruimte in de Bank van

resten zijn herbegraven op de oude joodse

Leening te klein. Daarom werd in 1726 een

begraafplaats er tegenover. Ook die tweede

terrein gekocht aan de Drieringensteeg,

joodse begraafplaats is historisch.

waar een echte synagoge werd gebouwd,
die in 1727 werd ingewijd. De leiding van

Al in 1699 namelijk mocht de groeiende

de joodse gemeenschap was in handen van

Asjkenazische gemeente haar doden

Abraham Italiaander, een van de belangrijkste

begraven op het voormalige bolwerk bij

tabakshandelaren van Amersfoort. Hij kreeg

de Bloemendalse Buitenpoort. Velen die

het voor elkaar dat de Sefardiem, die nu sterk

er liggen waren zowel voor de joodse

in de minderheid waren, en de Asjkenaziem

gemeenschap als voor de ontwikkeling van

samen verder gingen als één gemeente in

Amersfoort zelf van belang. Maar er liggen

deze sjoel.

ook eenvoudige(r) mensen. Alle overledenen

VAN ZUID EN OOST GEKOMEN

PLAKKEN

Ruim 100 jaar later bleek ook deze synagoge

in de dood is iedereen gelijk. Deze begraaf

te klein voor de groeiende gemeenschap.

plaats werd gebruikt tot 1873, waarna een

waren Sefardiem, Spaanse en Portugese joden

Daarom werd de kleine vierkante sjoel in 1843

kwamen uit de vernielde synagoge van Nijkerk

nieuwe begraafplaats aan de Soesterweg

die in 1492 uit Spanje verdreven werden. Via

vergroot, met als resultaat de synagoge zoals

naar Amersfoort, maar veel moest opnieuw

werd ingericht, die nog in gebruik is.

Amsterdam kwamen zij uiteindelijk in de 17e

we die nu kennen: een ronde achterkant in

vervaardigd worden. De inwijding van de

eeuw in Amersfoort. Zij waren hoofdzakelijk

de Muurhuizen, met de ingang in de uitbouw

herstelde sjoel vond op 2 april 1949 plaats met

lakenhandelaren (laken is een wollen stof ).

aan de Drieringensteeg.

het aansteken van het Neer Tamied (Eeuwig

Om te bidden kwam men bij elkaar in één van

brandende Licht).
Bij het tweehonderdjarig bestaan in 1927 was
de synagoge toe aan een grote restauratie.

De Amersfoortse architect P. Wassink leidde

Later kwamen de Asjkenaziem, ook wel

Daarbij werden de ramen door de Haarlemse

in 1993 een ingrijpende verbouwing. Daarbij

Hoogduitse joden genoemd. Het waren veelal

glazenier Willem Bogtman van joodse

werd de oorspronkelijke kleurstelling uit 1843

vluchtelingen uit Rusland, Polen en de vele

symbolen in art deco stijl voorzien.

teruggebracht.



zijn begraven in vurenhouten kisten, want

De eerste joodse burgers van Amersfoort

de pakhuizen in de Bloemendalsestraat.
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