
En af de smukkeste
Den portugisiske synagzge i Amsterdam er et unikt bygningsuark med en
interessant historie - og bestemt et besog uard.

Af Jens Anders Weismark Sorensen, Amsterdam

Under et  besog i januar 2012
sagde lsraels premierminister Benjamin
Netanyahu, at det var en af de smuk-
keste synagoger, han havde set, Og den
portugisiske synagoge i Amsterdam er
da ogsA et unikt arkitektonisk byg-
ningsverk og et nutidigt symbol pA den
velstand og tolerance, der eksisterede
under den hol landske guldalder i  det  16.
og 17. Arhundrede, hvor det portugis isk
jodiske samfund havde frihed ti l  at dyrke
sin tro Abent.

Synagogen, der stadigvek i hoj grad
bruges af  det jodiske samfund, er
en meget besogt turistattraktion i
Amsterdam. Men det er faktisk noget
af et mirakel, at synagogen, der ved
indvielsen i  1675 var den stsrste i
verden, har overlevet nesten 350
irs histor iske provelser -  og natur l ig
ikke mindst Anden Verdenskr ig,  hvor
omkring 90 procent af  joderne f  ra
Amsterdam blev myrdet i nazisternes
koncentrationslejre.

Efter at Granada, muslimernes sidste
bastion i Spanien, var blevet indtaget
af de kristne i 1492, blev alle muslimer
og joder udvist fra landet. De udviste
joder, ogsd kaldet sefardiske joder,
slog sig i farste omgang ned langs hele
Middelhavskysten. I begyndelsen af det

1 7. Arhundrede begyndte de at komme
til Amsterdam, der efter datidens forhold
var kendt for stor tolerance i religiose
sporgsmdl. Men da den hollandske
republik var i krig med Spanien, valgte
flygtningene at kalde sig'portugisiske'
joder for ikke at blive identif iceret med
den spanske fjende. Det er sddan, at
Amsterdams sefardiske menighed
er hovedmenighed for mange andre
sefardi-menigheder, og at synagogen
i Amsterdam har tjent som inspiration
for de portugisiske synagoger i London,
Paramaribo, New York og Willemstad.
Pir nar Altneu synagogen i Prag er
synagogen iAmsterdam den eldste
fungerende i Europa.

Synagogen, eller'Snoge' som den kaldes,
blev tegnet aJ Elias Bouwman (1635-
1686), en af datidens hovedarkitekter
for byen Amsterdam. Han tegnede den
i klassicistisk sti l , der passede ti l  den
elite, som mange joder var en del af.
Med Amsterdams ustabile og mudrede
undergrund, mitte der mere end 3.000
trepele ti l  at skabe et stabilt fundament
for bygningen. Det imponerende
bygningsverk, i rode mursten, skulle fra
starten signalere ti l  resten af verdenen,
at det portugisiske jodiske samf und i
Amsterdam havde frihed ti l  at praktisere
deres tro dbent.

ITT

Med hvide vegge og mange store
vinduer fremstAr synagogens interior lyst
og imodekommende. Fire fritstAende
sojler i Bentheim-sandsten dominerer
og deler rummet i en central del fra to
mindre gange pdr hver side. Synagogens
veg mod ost er dekket af et monumen-
talt heichal i brasil iansk rosentre. Det
er fra synagogens Abning i 1 675, og er
et af verdens stsrste. PA modsatte side,
og l ige ved indgangen, findes leseplat-
formen (tebd), hvorf ra gudtjenesten
ledes. Efter gammel hollandsk tradition,
er gulvet dekket med fint sand for at
absorbere stov, fugt og snavs fra sko
og ikke mindst for at dempe stojen.
Sideskibenes balkoner i forste sals
hojde udgor kvindeafdelingerne, mens
mandsafdelingen findes pA gulvet i
hovedrummet. Kvinderne har l igeledes
egen trappeindgang fra bagsiden af
synagogen.

"Der er plads ti l  440 kvinder, men det
kommer der langt fra i dag. Det gjorde
der for krigen, hvor alle pladser i begge
afdelinger ofte var besat", fortaller
Olav Gubbels. Han er ansvarlig for,
ved sarlige lejl igheder, at tende de
mange stearinlys i synagogen, herunder
i kvindernes afsnit, Det tager ham
tre timer, ndr samtlige stearinlys skal
trendes.



Som i  det  17. Arhundrede, er der ingen

elektr ic i tet  e l ler  opvarmning i  synagogen.

Om dagen kommer lyset fra de

store vinduer, og efter morkets frembrud

oplyses rummet af stearinlys.
"Visheden om, at  de gamle tradi t ioner

holdes i  l ive,  gor det t i l  et  meget speciel t

sted. PA aftener, hvor al le stearinlysene

er tendt, str€rler hele bygningen," fortal-

ler  menighedsmedlem Hugo Hi jmans.

De store vinduer er en medvirkende Arsag

t i l ,  at  synagogen slap helskindet gennem

Anden Verdenskrig. Ferdinand Aus der

Funten, der var nazisternes ansvarl ige

for jodedeportat ionerne f  ra Amsterdam.

havde opr indel igt  beslut tede sig 1or,  at

synagogen skul le bruges som deporta-

t ionscenter, Da et medlem af menigheden

pApegede, at det vi l le vere en nermest

umulig opgave at morklregge de 72 store

vinduer, ombestemte Ferdinand Aus

der Funten sig. Herefter lod tyskerne

noget overraskende bygningen i  fred,

mAske ogsA som en konsekvens af, at to

hol landske museumsdirektorer offentl igt
gjorde opmaerksom pA, at synagogen som

nationalt monument havde stor historisk

betydning. SAledes kunne Utrechts

overrabbiner den 9. mal '1945 genAbne

synagogen med en mindegudstjeneste for

en l i l le gruppe af  de omkring 10 procent

overlevende joder i  Hol land.

|  2006 udskrev den jodiske menighed

en konkurrence om en gennemgribende

renover ing,  der skul le g@re synagogen

og de omkringl iggende bygninger f  u ldt

ud t i lgangel ige for  of feni l igheden.

Renoveringen, der blev afsluttet i

december 2011 t i l  en pr is af  omkring 40

mil l ioner kroner,  invi terer besogende t i l

at  gA pA opdagelse i jodernes histor ie og

kul tur  og ikke mindst i  r i tualerne omkring

deres rel ig ion.
"Som besogende er du ikke r  et  museum,
men gast hos en levende og akt iv jodisk
menighed, hvor histor ien og tradi t io-
nerne er t i l  at  tage og fole pA,"  pApeger
konservator Milam Knotter.

I synagogens kalderetage kan
besogende gA pA opdagelse i  skatkam-
meret,  og de omkringl iggende bygninger
huser blandt andet en vintersynagoge, et
rituelt bad, en skole, kontorer og arkiver.
Her f indes l igeledes Europas eldste
jodiske bibl io lek t ra 1616, ogsA kaldet
Ets Haim bibl ioteket,  Det indeholder en
imponerende samling af  re l ig iose og
ikke-rel ig iose jodiske varker f  ra hele
verdenen pA omkring 15 forskel l ige
sprog.
"Bibl ioteket er v idnesbyrd om neste 400
Ars jodisk l iv  og studier i  Amsterdam,
Samlingen er der for  at  b l ive brugt,"  s iger
bibl iotekeis t id l igere bibl iotekar Abraham
Rosenberg.

I de senere Ar har kulturarvsfonden for det
portugisiske-jodiske samfund (CEPIG)
pAtaget sig det kulturelle ansvar for
synagogen og Ets Haim biblioteket. Siden
januar 2009 har det jodiske histor iske
museum, der l igger pdr den anden side af
vejen, drevet synagogen for dermed at
s ikre vedl igeholdelsen og of fent l ighedens
adgang ti l  samtlige afdelinger.

"Vores menighed er relativt l i l le, men det
betyder ikke. at vi alt id er enige. I Bibelen
kalder Gud joderne for et stredigt folk. Og
det passer i hvert fald for denne menighed,"
siger Pinchas Toledano, der har varet
synagogens overrabbiner siden 201 2.
Han hAber, at menigheden igen vilvokse,
bAde fysisk og spirituelt. Det fortjener en af
verdens smukkeste synagoger.

BESOG$ADRE$SE:
Mr. Visserplein 3
101 1 RD Amsterdam

is[rrilesilorR:
Sommer (1. april - 31. oktober): Sondag ti l
torsdag 10-17. Fredag 10-16.
Vinter (1. november - 31. marts): Sondag ti l
torsdag 10-16. Fredag 10-14.

ADGAl{GSBILtET
Voksen: €1 2,00 / Born op ti l  seks Ar kommer
gratis ind.

Den portugisiske synagoge udgor blot en af
de forende jodiske kulturinstitutioner inden
for mindre end en kvadratkilometer i Amster-
dams jodiske kvarter. Billetten giver sAledes
ogsA adgang ti l  det Jodiske Historiske
Museum, med dens fascinerende Bornenes
Museum, og det Hollandsche Schouwburg,
der under Anden Verdenskrig blev brugt som
center for deportationerne af de jodiske hol-
lendere ti l  udryddelseslejrene i Polen.

Besogende forsynes med en'podcasterl der
fra aktiveringspunkter i synagogen, skatkam-
meret og det omkringliggende anneks giver
en m@ngde information.

Synagogens begravelsesplads ligger ni
kilometer fra Amsterdam i Ouderkerk aan de
Amstel, Den er pA fire hektar og indeholder
omkring 28.000 grave.

www.portu gesesynagoge. nl

JEl{S A1{DERS WEJSMARK SgREilSEI{
er journalist og bor i Amsterdam. Han produ-
cerer radio og artikler om NATO, EU, Holland,
Belgien og Luxembourg bl.a. t i l  Danmarks
Radios Orientering og ti l  en r@kke dagblade
og magasrner.


