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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Synagoge gebouwd in 1878, in opdracht van het bestuur der Nederlands Israëlitische Gemeente te Emmen. In 1909
is een vierde travée aan het gebouw toegevoegd, waarin een balkon is aangebracht. Het is de enige synagoge in
Drenthe waarvan het interieur nog geheel in oorspronkelijke staat aanwezig is.
In eigendom van de gemeente, niet meer in gebruik. Gerestaureerd in 1993. De bescherming betreft het totale
bouwvolume waarin begrepen de detaillering van de gevels en het interieur met de volledige inventaris, tot en met
de lampenkapjes.
Beschrijving
Eenvoudige bakstenen zaalkerk met een gepleisterd basement rondom, onder een zadeldak met pannen. Rondom
een verkropte gietijzeren bakgoot.
Alle vensters zijn negenruits en hebben een spitsgebogen bovenlicht met dito roedenverdeling (tracering). De ramen
zijn van gietijzer.
De westgevel is geheel gepleisterd in blokverband. Boven het basement twee vensters tussen hoekpilasters. In de
geveltop met klimmend keperfries een roosvenster. Op de top een noksteen met obelisk.
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Beide zijgevels zijn met pilasters in vier traveeën opgedeeld. In de westelijke travee aan beide zijden een
paneeldeur met spitsgebogen bovenlicht. In de overige traveeën een spitsboogvenster.
De achtergevel (O) is blind boven het basement.
Interieur
Houten tongewelf met trekstangen. Tegen de oostwand de arke met de thorarollen in een portaal van halfzuilen
waaraan het voorhangsel is bevestigd, bekroond door een rondboog tympaan. Het geheel op een bordes met drie
treden, afgezet door houten balustrades waarop metalen lamphouders met glazen kapjes zijn aangebracht.
In het midden de houten biema met lezenaar. Houten balustrades met op de hoeken geëlectrificeerde kandelaars.
Aan de westzijde een balkon, op gietijzeren composiete kolommen, met de door gaaswerk afgezonderde
vrouwengalerij.
Tegen de zijmuren houten banken. Aan de wanden twee marmeren gedenkplaten ('40-'45).
Waardering
Synagoge van cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- als unieke representant van het joodse religieuze leven in Drenthe
- vanwege de typologie
- vanwege de zeldzaamheid
- vanwege de gaafheid
- vanwege de kwaliteit van het ontwerp

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kerk en kerkonderdeel

Synagoge
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