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Internationaal
Zoomwebinar -
Sjaboengot 5780

Omdat we elkaar dit jaar tijdens Sjaboengot helaas niet

in Snoge kunnen ontmoeten, werd op zondag 24 mei

een internationale, virtuele Azharot-dienst

georganiseerd in samenwerking met dochter- en

zustergemeentes van over de hele wereld (onder meer

Florence, Londen, Montreal, New York en Parijs).  

Namens onze Gemeente droeg natuurlijk onze chazan

Danny Shapiro het begin van de Azharot voor na een

mooie inleiding door rabbijn Meir Soloveichik (K.K.

Shearith Israel, New York), die eindigde met de

woorden: 'kie me-Amsterdam tetsee Tora'. Kijk de hele

Azharot-dienst hier terug.

De Phoenix
Nieuwsbrief van de Portugees-Israëlietische Gemeente 

"Kahal Kados Talmud Tora" te Amsterdam
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1011 RD Amsterdam
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T 020-6245351 
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Begin: 28 mei 20:10 
Einde: 30 mei 22:48
 
Boas Entradas de Jom Tob!

 

esnoga.amsterdam 

 

Salomon Rodrigues de

Miranda

 

EsnogaAmsterdam

Secretariaat PIG

Chazan Danny Shapiro voorafgaand aan het Zoomwebinar. Op de
Teba ligt het kleed voor Sjaboengot. Foto: Bar Vingerling

http://www.instagram.com/esnoga.amsterdam
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010817850383
https://www.youtube.com/user/esnogaamsterdam
https://www.youtube.com/watch?v=eP1EhB5rOyM&feature=youtu.be


Azharot in een lege Snoge

Tijdens Sjaboengot worden in Snoge traditiegetrouw Azharot voorgedragen voor

Miencha, het middaggebed, op de eerste en tweede dag Jom Tob. Dit jaar hebben de

chazaniem Danny Shapiro en David Nunes Nabarro de Azharot voor de eerste dag Jom

Tob speciaal voor u opgenomen. Maar wat zijn Azharot nu eigenlijk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oorsprong

Azharot of Hazharot, letterlijk "vermaningen", zijn liturgische gedichten over de 613

mietswot. In onze Gemeente gebruiken wij het gedicht van Selomo Ibn Gabirol. Het

gedicht, dat alle mietswot opsomt in rijm, schreef dichter Gabirol in de elfde eeuw. De

Tora kent 248 verboden en 365 geboden, die tot uiting komen in het gedicht. De Azharot

worden speciaal gelezen tijdens Sjaboengot, dat traditioneel geassocieerd wordt met

Matan Tora, "het geven van de Tora". Het aantal 613 vormt tevens de numerologische

waarde van de Hebreeuwse letters van het woord (אזהרת) wanneer deze gespeld wordt

zonder de letter wav. 

 

Uitvoering

De introductie, geschreven door David Ibn Eleazar Pekoeda, en het eerste gedeelte, dat de

248 geboden opsomt, worden gelezen op de eerste dag Jom Tob. Het tweede gedeelte, dat

alle 365 verboden opsomt, wordt gelezen op de tweede dag Jom Tob. De Azharot worden

voorgedragen voor Miencha door twee of meer voorlezers, die elk om de beurt twee

regels zingen. 
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"De Hebreeuwse letters vormen de
numerologische waarde 613"

 

https://www.youtube.com/watch?v=YJb6nAamYtU


Beschikbare kennis over de
Portugese minhag

De speciale gebruiken en gebeden van onze Gemeente zijn niet altijd even toegankelijk

voor iedereen. Chazzanut-esnoga.org maakt deze kennis openbaar. 

 

Een bijdrage van Jaap Sondervan

Voor de gemiddelde Snogairo is het niet eenvoudig

de weg te vinden in onze groene Tefillot, laat staan

dat het duidelijk is welke speciale gebruiken er bij de

verschillende tefillot (gebeden) in acht moeten

worden genomen. Dit komt, mijns inziens, omdat de

Tefillot gedrukt is in een tijd waarin papier duur was.

Hierdoor is er voor gekozen veel gebeden maar één

keer op te nemen (“wat”) en vervolgens vanuit

meerdere plekken hiernaar te verwijzen (“waar”). Het

gevolg is echter dat er veel moet worden gebladerd.

Veel “instructies” (“hoe”) zijn onvolledig of missen

compleet in het Tefillot.

Het Seder Hazanut-manuscript van O. Brandon uit 1892, heruitgegeven in de jaren vijftig

als onderdeel van de Encyclopedia Sephardica Neerlandica door Jaap Meijer, zou deze

leemtes moeten opvullen. Afgezien van de beperkte beschikbaarheid laat de

toegankelijkheid ervan te wensen over. Er werd namelijk een behoorlijke hoeveelheid

basale kennis verondersteld. Er moet heel wat worden gepuzzeld alvorens het duidelijk is

“wat” op welke manier (“hoe”) op welke dag (“wanneer”) moet worden gezegd.

 

Naast de gemelde “wat”, “waar”, “wanneer” en “hoe”, is ook “hoe klinkt het?” onderdeel van

onze speciale ritus.  >>>

"Ook "hoe klinkt het?" is onderdeel van
onze ritus" 
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Om hier wat aan te doen, heeft chazan S. Nunes Nabarro in de jaren zestig opnames

gemaakt, totaal 34 tapes, met daarop de meeste diensten. Vanwege het sequentiële

karakter van tapes en het feit dat alles er maar één keer opstaat, is ook de toegankelijkheid

hiervan beperkt.

 

Het idee achter de chazzanoetwebsite is, dat het mogelijk is om alle aspecten, te weten

"wat”, “waar”, “wanneer”, “hoe” en “hoe klinkt het?”, bij elkaar te brengen op een heel

gedetailleerde manier. Hierdoor is onze ritus eenduidig gedocumenteerd en toegankelijk

om te leren en bestuderen. Naast de genoemde aspecten wordt ook regelmatig toegelicht

“waarom” wij dingen doen, vooral als die anders zijn dan wat gebruikelijk is bij andere

gemeentes.

 

De site is nog lang niet af, maar bevat inmiddels meer dan 2000 audio- en videoclips,

meer dan 800 afbeeldingen, meer dan 250 documenten en ongeveer 220 webpagina’s. De

website maakt deel uit van de verzameling van de Koninklijke Bibliotheek.

 

Coronacrisis

Om de Snoge een beetje dichterbij haar leden te brengen, deelt het secretariaat zo nu en

dan melodieën uit Snoge. Jaap Sondervan heeft voor deze diverse videobestanden een

speciale pagina aangemaakt op de chazzanoetwebsite. Klik hier voor de pagina. 

 

Op maandag 11 en dinsdag 12 mei heeft een groepje jongeren van

binnen de Gemeente zich ingezet om oudere leden tijdens Lag

Langomer te verrassen. Met de fiets of auto brachten zij een

aardigheidje aan de deur. Zij wisselden wat woorden op gepaste afstand

om de ouderen zo een hart onder de riem te steken in tijden van

corona. In Snoge Amstelveen werden de pakketjes van tevoren

ingepakt. Kol hakabod voor alle inzet! 

Bezorgactie Lag Langomer

Edith Obadia. Achira Beck met Jaär.
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Jack Dahan.

https://chazzanut-esnoga.org/all_material/various_chazzanut_clips.htm


Ma'amad met tongewelf, een
tekening van Felix Hess

In 2016 ontving het Joods Historisch Museum een belangrijke schenking van Maria

Links, de dochter van tekenaar Karel Links (1924-2010). Het betrof drie mappen met

honderden tekeningen en grafisch werk van de hand van Felix Hess (Amsterdam, 20

juni 1878 - Sobibor, 9 april 1943). 

 

Een bijdrage van Onno Voitus van Hamme

 

Begin jaren veertig leerde Karel Links als jonge jongen Felix Hess kennen bij Michaplast,

een schildersatelier in Amsterdam waar, als een soort lopendebandwerk, schilderijtjes

werden vervaardigd. Toen hij na de oorlog in de gelegenheid was op een veiling de drie

mappen met werk van de door hem bewonderde Felix Hess aan te schaffen, heeft hij dat

uit respect gedaan.
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Felix Hess was een veelzijdige

Nederlandse kunstenaar, opgeleid aan de

Rijksakademie van Beeldende Kunsten in

Amsterdam. Hij is vooral bekend

geworden als politiek tekenaar ‘Jantje’ in

De Groene Amsterdammer, één van de

oudste, nog steeds bestaande

opinieweekbladen van Nederland,

opgericht in 1877. Naast een interessante

collectie van deze opvallend scherpe en

geestige politieke tekeningen, omvat de

schenking onder meer ook jeugdwerk en

tekeningen uit de academietijd van Hess. 

De ontdekking van deze tekening van de Ma'amad, waarop het oorspronkelijke

negentiende-eeuwse wandstucwerk en het tongewelf te zien zijn, was een leuke verrassing.

De tekening is waarschijnlijk vervaardigd tussen circa 1900 en 1910.



Nederlandse gebedenboeken

Mij is gevraagd iets te vertellen over mijn promotieonderzoek naar de in Nederland

gepubliceerde joodse gebedenboeken. Nu het onderzoek binnenkort gereed komt, wil

ik wel een paar punten met de lezer delen. 

 

Een bijdrage van Rabbijn Abraham Rosenberg

Rabbijn Abraham Rosenberg en Chacham
Pinchas Toledano in bibliotheek Ets Haim. 

Achteraf gezien heeft het werk veel meer tijd

in beslag genomen dan verwacht werd, ook

al liet ik snel het idee varen om de

ontwikkeling van dit onderdeel van de

joodse literatuur te volgen vanaf de tijd van

de oudste handschriften die bewaard zijn, tot

de eerste gedrukte boeken. Dit was mooi

bedacht, maar onuitvoerbaar.

Al in de oudste handschriften zien we dat de tekst van Berachot en andere gebeden een

grote verscheidenheid van formuleringen laten zien, waarbij de verschillen tussen Erets

Israel en Babylonië groter blijken dan men in eerste instantie zou verwachten. Dat het

aantal verschillen toeneemt met het groter worden van de joodse diaspora wekt dan geen

verbazing meer. Daarna worden de verrassingen groter: de Asjkenazim worden geacht de

traditie van Erets Israel voortgezet te hebben en de Sefardim die van Babylonië. Het valt

dan ook op dat de Asjkenazim enkele Aramese gebeden (Jekoem Poerkan) zeggen na het

lezen van de Parasa op Sjabbat waarin gevraagd wordt om zegen op het werk van de

leiders in Babylonië, gebeden die in de Sefardische traditie niet gezegd worden.

 

De literatuur over de gebeden is veelzijdig, maar laat ook veel tegenstellingen zien.

Rabbinale meningen botsen vaak en grammaticale argumenten zijn vaak tijdgebonden.

Vanaf de negentiende eeuw begon men aan de universiteiten belangstelling te krijgen

voor joodse studiën maar niet zelden ging de ijver en het enthousiasme verder dan wat

bewezen kon worden. De literatuur deed mij soms vermoeden dat ik de fabeltjeskrant aan

het lezen was. >>>
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Ruim 50 jaar ben ik beroepshalve bezig geweest met oude drukken en al tijdens mijn

opleiding leerde ik niet af te gaan op wat door anderen gezegd werd, ook al waren die nog

zo geleerd. Elk oud boek heeft zijn geheimen, deels te verklaren uit de manier waarop het

geproduceerd werd. Het boekenvak is de laatste 550 jaar deels hetzelfde gebleven, maar

vooral technisch zeer veranderd.

 

Om te begrijpen hoe een boek tot stand komt, van manuscript tot een kant-en-klaar en

gebonden boek, is het leerzaam een ouderwetse drukkerij te bezoeken en te praten met

vaklieden. Natuurlijk is de techniek van zetten en drukken door de jaren heen nogal

veranderd en de nieuwe digitale technieken verschillen sterk van de vroegere hand-

drukken, maar veel principes zijn door de eeuwen heen ook hetzelfde gebleven. 

 

 

 

 

Door de jaren heen heb ik geleerd om ieder boek waarmee ik te maken krijg

onbevooroordeeld te onderzoeken, een methode die ik gekscherend forensische

bibliografie noem. Ieder exemplaar, zeker als ik al een of meerdere exemplaren van die

druk of dat werk in handen gehad heb, moet ik onderzoeken alsof ik het nog nooit gezien

heb. Is er iets mee gebeurd of is eraan geknutseld? Zo heeft een geleerde geschreven over

een in Ferrara in 1555 gedrukte Tefilot in Joods-Spaans waarvan maar één enkel

exemplaar bekend is. Hij hield echter geen rekening met het feit, dat het exemplaar niet

alleen niet compleet is, maar daarnaast bestaat het ook nog uit delen van verschillende

drukken. Je kunt dus niet meer van het boek beschrijven dan wat je in handen hebt en het

raden naar wat er ontbreekt, heeft weinig zin.

 

Een ander vroeg zich af waarom het begin van een gebedenboek in Ets Haim Sefardisch is,

terwijl de rest de Asjkenazische ritus volgt. Toen ik het werk van de plank nam, werd de

reden duidelijk: een vroegere eigenaar had twee stukken, het kleinste Sefardische deel

gedrukt in Amsterdam. Hij had ook een incompleet Asjkenazisch boek dat gedrukt is in

Venetië en die beide delen zijn door een binder samen gebonden! 

Lees verder op de volgende pagina. >>>

"Is er iets mee gebeurd of is eraan
geknutseld?"
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Natuurlijk kan ik hier niet alle, of zelfs niet de meest spannende uitkomsten van mijn

onderzoek opsommen, maar een belangrijk deel van mijn werk was het beschrijven van

de situatie waarin de vroege immigranten uit Portugal en Spanje zich in Nederland

vestigden. Ingrijpende gebeurtenissen als het Twaalfjarig Bestand en de Vrede van

Münster, evenals de strijd om de macht tussen Calvinisten en Orangisten enerzijds en

Republikeinen anderzijds, tussen Amsterdam en andere steden in de Republiek waren

mede bepalend voor de ruimte die de nieuwkomers in onze stad konden krijgen. Het was

een verrassing om te zien dat hieraan nauwelijks aandacht is besteed in de joodse

geschiedschrijving van die periode. Waarom kreeg bijv. Menasseh ben Israel geen

toestemming om een boekwinkel te openen en wat betekende dat voor zijn werk als

boekhandelaar?

 

 

 

 

Een ander belangrijk punt van onderzoek was de plaats van de volkstaal in de vroege

gedrukte Sefardische gebedenboeken. Over deze vraag heb ik een reeks bronnen

verzameld die een interessant licht werpen op deze materie en op de verschillen tussen de

Sefardische en Asjkenazische gemeenschappen in Europa. Een reeks bronnen zijn in het

oorspronkelijke Hebreeuws/Aramees en in Engelse vertaling in mijn boek opgenomen. In

enkele gevallen kon ik een aantal eerder onverklaarde ‘afwijkingen’ van de joodse traditie

herleiden op oude halachische bronnen. De geschiedenis en gebruiken van de

Amsterdamse Portugezen nemen een belangrijke plaats in mijn werk in, waarbij soms een

legende wordt doorgeprikt. Ook heb ik geprobeerd om belangrijke verschillen in

terminologie en samenstelling van de gebeden tussen Asjkenazim en Sefardim zo goed

mogelijk in kaart te brengen.

 

Een belangrijke conclusie uit mijn onderzoek is, dat kennis van de boekproductie en van

het oude boek onmisbaar is, evenals van algemene geschiedenis naast de joodse. Kennis

van het Hebreeuws en de wisselende grammaticale theorieën van die taal, maar niet

minder van de halacha en de halachische literatuur en haar ontwikkeling in de afgelopen

eeuwen is een eerste vereiste om misverstanden te vermijden. >>>

 

 

"Soms wordt er een legende
doorgeprikt"
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Een belangrijk probleem is de moeilijkheid om exemplaren van deze categorie oude

drukken te traceren, ondanks (of misschien juist door) de breed toegankelijke digitale

bronnen. Doordat veel oude regels voor titelbeschrijving zijn afgeschaft, verliezen ook

gespecialiseerde bibliotheken vaak het zicht op dit deel van hun bezit. Om hierin

verbetering te brengen doe ik voorstellen die het vinden van dit materiaal moeten

vereenvoudigen.

 

Het onderzoek heeft mijn inzicht in de materie vergroot, evenals mijn bewondering voor

de trouw waarmee de joodse gemeenschappen de gewoonten en gebruiken van hun

voorouders hebben doorgegeven.

 

Allen wens ik een feestelijk en zinvol Sjaboengot en veel gezondheid.

 

Rabbijn Abraham Rosenberg

 

Ter gelegenheid van Sjaboengot heeft minister van

Justitie en Veiligheid Fred Grapperhaus een

videoboodschap voor de Joodse gemeenschap

ingesproken. Hieronder vindt u het (ingekorte)

bericht. 

 

 

Boodschap van Grapperhaus 

 

 

 

 

 

 

 

Beste mensen, bezoek is als regenwater. Er wordt om gebeden als het wegblijft, het is ergerlijk als het

te veel komt. Hoe toepasselijk zijn die woorden uit de Talmoed in deze tijd. Maar ik wil eraan

toevoegen dat het ook zo verfrissend is als het straks weer komt na droogte. [...] Vanwege het

coronavirus zal Sjavoe'ot er dit jaar anders uitzien. Om de ouderen en kwetsbaren van deze

samenleving te beschermen, vraag ik u ook deze feestdagen de geldende maatregelen op te blijven

volgen. Dat betekent zo min mogelijk bijeenkomsten in synagogen en de festiviteiten in huiselijke

kring ook nog eens zoveel mogelijk te beperken. [...] En denk daarbij ook aan het mooie principe uit

uw religie: pikoeach nefesj. Het behoud van het menselijk leven gaat voor vrijwel elke religieuze

regel. [...] Ik heb er alle vertrouwen in dat u volhoudt. [...] Voor nu wens ik u mooie dagen. Morgen

eet ik in ieder geval een stukje cheesecake op uw gezondheid. U toch ook?
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=lZ8apwSDlyE&feature=emb_logo


 

 

Een bijdrage van Sasja Martel 

 

Niet alleen de bewoners worden verzorgd, ook de familie en andere naasten vinden altijd

een luisterend oor en open hart om hun pijn en zorgen te delen. Joods Hospice Immanuel,

geopend in 2007, staat binnen en buiten de Joodse gemeenschap bekend om de

hoogwaardige kwaliteit van palliatieve terminale zorg. Initiatiefnemers Ruben van

Coevorden (huisarts en palliatief geneeskundige) en Sasja Martel beoogden destijds het

creëren van een Joods hospice waar men in een veilige en vertrouwde omgeving het leven

kan loslaten. Het is nog steeds het enige Joodse hospice in Europa en ook in Israël is er geen

hospice zoals het onze. In Israël zijn de hospices onderdeel van het ziekenhuis en meer

medisch ingesteld. In ons hospice is alles gericht op care. Onze vrijwilligers, ondersteund

door een professioneel team van artsen en verpleegkundigen, maken het mogelijkheid dat

hetzelfde leven geleefd kan worden als thuis: van zeer vroom tot zeer vrij.

 

Joods Hospice Immanuel: 
een huis met nesjomme

Mensen in de laatste fase van hun leven kiezen er meer en meer

voor om in een hospice te verblijven. Het geeft hen een veilig

gevoel, omdat er altijd vrijwilligers, verpleegkundigen en artsen

aanwezig zijn.

De visie is dat iedereen zich

welkom voelt. Mensen zijn geen

nummer en daarom hebben de

kamers ook allemaal een naam

van een in Israël groeiende

bloem of plant. Men kan zijn

kamer zelf inrichten. >>>

"Immanuel is steeds het enige
Joodse hospice in Europa."
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Herdenkingsdienst 75 jaar
bevrijding

Op zondag 3 mei vonden in samenwerking met de NIHS opnames plaats in Snoge met het

doel de bijzondere dienst van 9 mei 1945 te laten herleven. De opgenomen beelden werden

's avonds op 4 mei getoond via Zoom na afloop van de nationale herdenking op de Dam.

De online bijeenkomst werd bijgewoond door zo'n 500 bezoekers. Chazan Bram Palache

las namens onze Gemeente Baroech Haba, Hanoteen (het gebed voor het Koninklijk Huis)

en Jesaja 26:4-12. 

In de openbare ruimtes heerst de Joodse sfeer en houdt men zich aan alle regels uit de

traditie. Er zijn twee koosjere keukens, maar voor hen die niet koosjer willen eten, is er een

derde keuken op de verdieping van de bewonerskamers. Sjabbat en feestdagen worden

gezamenlijk gevierd in de woonkamer. Het hospice voelt als een familiehuis zodra men er

binnenstapt. Bewoners en hun familie ontmoeten elkaar, er ontstaat soms vriendschap

tussen bewoners. Wellicht klinkt dit niet zo bijzonder, maar de meeste bewoners, in de

laatste dagen/weken van hun leven, zijn vaak nog slechts met zichzelf en hun naasten bezig.

Het hospice is een goed doel en bestaat dankzij de steun van vele donateurs en fondsen.

 

In ons mooie en unieke hospice staat het leven centraal, en dat helpt de bewoners om te

gaan met hun pijn en verdriet. Het hele team staat dag in dag uit om hen heen en laat hen

de mooie dingen zien die er nu nog zijn. Geen stervensbegeleiding, maar

levensondersteuning biedt Joods Hospice Immanuel.

 

Chazan Bram Palache tijdens de opnames op zondag 3 mei. Foto: Michael Minco
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https://www.youtube.com/watch?v=vFa0R5Cp6oo
https://www.joodshospiceimmanuel.nl/
https://www.facebook.com/Joods-Hospice-Immanuel-Amsterdam-231089766996406/

