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D e vier Amster-
damse burge-
meesters Gillis
Valckenier, Jo-
hannes Hudde,
Cornelis Geel-
vinck en Nicolaes
Pancras waren er-
bij toen op 2 au-
gustus 1675 om

vijf uur ’s middags de inwijdingsdienst begon
van de Portugees-Israëlietische Synagoge in
Amsterdam. Alle lichtkronen waren ontstoken;
een koor en een orkest brachten een speciaal
voor de gelegenheid door Salomo Coronel ge-
componeerd lied ten gehore. 
Opperrabbijn Isaac Aboab de Fonseca hield de

inwijdingsrede, rabbijn Salomon de Oliveira de
preek. In de dagen erna verduidelijkte rabbijn
Elizar Lopes de afleiding esnoga, de Portugese
benaming voor synagoge: een samentrekking
van de Hebreeuwse woorden eis (vuur) en noga
(helderheid), die staat voor een stemmingsvol
gebouw dat uitnodigt tot geestdrift van de be-
zoekers. Esnoga werd al snel vernederlandst tot
snoge.

Heimelijke rituelen
De ingebruikname was op de dag na Tisja Beav,
de traditionele vastendag, de dag waarop zowel
de verwoesting van de twee tempels in Jeruza-
lem als de verdrijving van de Joden uit Spanje
werd herdacht. Des te groter was de vreugde dat
men nu in vrijheid kon samenkomen in het
schitterende nieuwe gebedshuis. 
De Sefardische Joden waren in de zestiende

eeuw tijdens de Spaanse inquisitie gedwongen
het katholieke geloof te aanvaarden, maar had-
den heimelijk hun rituelen in stand gehouden.
De meesten vluchtten van Spanje naar Portugal,
anderen naar Antwerpen of Amsterdam. 
De oude synagoge op de Houtgracht (de huidi-

ge noordzijde van het Waterlooplein) uit 1639
kon de groeiende gemeente niet meer herber-
gen. Er was behoefte aan een groter gebouw.
Eens te meer een teken dat ‘de Portugezen’ hier
gekomen waren om te blijven.

ZATERDAG 1 AUGUSTUS 2020 HET PAROOLgeschiedenis

Snoge moest voor eenheid    
Portugees-Israëlietische Synagoge Amsterdam geen tijdelijk ballingsoord

Bij zijn inwijding op 2 augustus 1675 was de Portugees-Israëlietische Synagoge 
het grootste joodse gebedshuis, afgezien van de Tempel van Salomo in Jeruzalem.
Die tempel was ook de inspiratiebron voor de esnoga, zoals de Portugese Joden 
een synagoge noemen. De openingsfestiviteiten duurden een week.

Het gebouw kostte,
inclusief de inwijding,
162.568,50 gulden

Drijvende kracht achter de bouw was opper -
rabbijn – chacham – Aboab (1606-1693). Hij had
zich in 1666 net als de meerderheid van zijn ge-
loofsgenoten het hoofd op hol laten brengen
door Sjabtai Tsvi (ook wel Sabbatai Tsevi), die
zich opwierp als de messias die de Joden terug
naar het Beloofde Land zou voeren. De ont -
goocheling volgde toen Tsvi een ‘valse messias’

bleek: hij was moslim geworden. 
Aboab zag in de bouw van een nieuwe synago-

ge een middel om de eenheid in de gemeente te
herstellen. Het was ook een symbool dat Am-
sterdam geen tijdelijk ballingsoord was, maar
een permanent domicilie.
Met een gloedvol betoog zette hij in december

1670 de plannen uiteen. Eerst had de zeven -

koppige bouwcommissie nog wel nieuwbouw
overwogen op de plek van de oude synagoge,
maar de keuze viel toch op het terrein waar de
‘tweede’ Sint Antoniespoort had gestaan, aan de
gelijknamige dijk. De oproep om geld te done-
ren bracht bijna 40.000 gulden op, ruim genoeg
om de grond te kopen. 
De vermogende kooplieden in de gemeente

→ Het interieur van de Portugese Synagoge 
op een prent van Romeyn de Hooghe van 
rond 1695.  FOTO RIJKSMUSEUM


