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Diensten worden
weer hervat
Aankomende sjabbat starten we behoedzaam en

voorzichtig weer met de diensten. Deze hervatting

betreft uitsluitend de sjabbat- en

zondagochtenddiensten in de Esnoga. De diensten in

de Wintersnoge en in Snoge Amstelveen blijven helaas

opgeschort. Afgelopen woensdag nam rabbijn Serfaty

een kijkje in Snoge om te bepalen hoe de dienst er zal

gaan uitzien in coronatijden. Niet iedereen zal

bijvoorbeeld op zijn eigen plek kunnen zitten en er zal

niet mogen worden gezongen. Komende saba zal er

een hascaba gemaakt worden ter nagedachtenis aan de

leden die ons in de afgelopen maanden zijn ontvallen.

Aanmelden voor beide diensten kan tot uiterlijk

vrijdag 12:00. 
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Begin: 3 juli 20:25 
Einde: 4 juli 23:04

Boas Entradas de Sjabbat!

esnoga.amsterdam 

Salomon Rodrigues de

Miranda

EsnogaAmsterdam

Secretariaat

Rabbijn Serfaty (rechts) inspecteert samen met voorzitter Michael
Minco de Snoge. Foto: Bar Vingerling

http://www.instagram.com/esnoga.amsterdam
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010817850383
https://www.youtube.com/user/esnogaamsterdam


‘Een huis met een stadsmuur’ –

anatomische les in het jaar 1707 

Als conservator van de bibliotheek Ets Haim word ik heel vaak gevraagd wat mijn

lievelingsboek uit de collectie is. Om eerlijk te zijn heb ik daar niet zo makkelijk een

antwoord op. Er zijn zoveel bijzondere boeken die op hun eigen manier een

schoonheid hebben of een bijzonder verhaal vertellen. Een boek dat ik zeker tot één

van mijn lievelingsboeken reken, is het boek Ma’aseh Tuviah, geschreven door Tobias

Cohn en gedrukt in Venetië in het jaar 1707.

Een bijdrage van Heide Warncke 
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De auteur Cohn (1652-1729) werd geboren in

Metz en groeide op in Krakau. Hij studeerde

geneeskunde in Padua en werd later arts in

het Ottomaanse Rijk aan het hof van de

sultan in Adrianopel (het huidige Edirne) en 
Heide Warncke aan haar bureau in Ets Haim. 
Foto: Bar Vingerling

Constantinopel (Istanboel). In 1715 verhuisde hij naar Jeruzalem, waar hij in 1729 overleed. 

Het boek Ma’aseh Tuviah is op het eerste gezicht een encyclopedie over de medische en

natuurlijke wetenschappen, met delen over geografie en astronomie, theologie en

metafysica. Ook een lexicon met farmaceutische en botanische termen in Hebreeuws,

Latijn en Turks is opgenomen. Het is het meest invloedrijke Hebreeuwse boek over deze

onderwerpen. Maar wij zullen zien dat het veel meer is dan een encyclopedie.

Ma’aseh Tuviah wordt meestal vertaald als ‘Werk (of opus) van Tobias’, maar tegelijk is het

ook het persoonlijke ‘Verhaal van Tobias’. Hij geeft namelijk niet alleen wetenschappelijke

en encyclopedische feiten, maar reflecteert ook regelmatig op zijn persoonlijke ervaringen

en laat duidelijk blijken wat zijn visie op bepaalde zaken is. Zo weten wij over zijn

persoonlijk leven dat hij op voorspraak van vorst Friedrich Wilhem I van Brandenburg

aan de universiteit van Frankfurt a/d Oder mocht studeren. Hij ontving zelfs een

stipendium van de vorst. >>>



Tobias Cohn was één van de eerste Joden die geneeskunde mocht studeren aan de

universiteit van Frankfurt. Maar in de faculteit was er groeiende weerstand tegen Joden in

het medisch vak. Dit liep zo hoog op dat Cohn niet meer in Frankfurt kon blijven en

uiteindelijk voor zijn studie naar Padua vertrok. Deze ervaring heeft hem gevormd en is in

zijn boek duidelijk aanwezig. Ook maatschappelijke onderwerpen schuwt hij niet. Zo

bespreekt hij de religieuze en sociale consequenties van de opkomst en val van de valse

Messias Sjabtai Tsvi, die hij van dichtbij heeft meegemaakt.

Veel fenomenen die voor ons nu vanzelfsprekend zijn, staan in het boek als iets nieuws en

bijzonders. Ik vond bijvoorbeeld de beschrijving van het ‘Maagdeburger-experiment’ over

de kracht van het vacuüm erg interessant.  Twee halve bollen worden tegen elkaar gezet,

waarna de ruimte binnen de zo ontstane bol vacuüm wordt gezogen. Deze proef werd

voor het eerst in 1654 gedaan door Otto von Guericke, de toenmalige burgemeester van

het Duitse Maagdenburg. Het verhaal gaat dat zestien paarden niet in staat waren de twee

bolhelften van elkaar te scheiden. In de beschrijving van dit experiment door Tobias Cohn

geeft hij een mooie illustratie van vier ossen die de bollen niet uit elkaar kunnen trekken.

"Tobias vergeleek de mens met een
door een muur omgeven stad."

3DE PHOENIX -  JULI  2020 |  5780

Tobias Cohn

Uniek in het boek van Cohn is het gedeelte over

geneeskunde en één van de bekendste pagina’s uit het

boek van Cohn is de afbeelding van het menselijk

lichaam als een huis met meerdere verdiepingen. In de

middeleeuwen werd het menselijk lichaam vaak

afgebeeld als deel van het universum, met de

hemellichamen als weergave van het menselijk lichaam.

Men zag de mens als de ‘kleine wereld’, de microkosmos,

en het universum als de ‘grote wereld’, de macrokosmos.

Tobias zelf zegt hierover dat men de mens vroeger

vergeleek met de kosmos, later met een kleine stad. Hij

vond dat het volstaat de mens te vergelijken met één van

de huizen in een door een muur ... >>>
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de vierde verdieping is weergegeven achter een raam met traliewerk, waar het volgens

Tobias verse lucht kan krijgen zonder te veel blootgesteld te zijn. In de keuken van het

huis bevinden zich de maag en de lichaamsfuncties zoals men deze vroeger zag.

Al vanaf de oudheid zijn dit soort architectonische afbeeldingen gebruikt als middel om

complexe onderwerpen uit te leggen en te onthouden. Men neemt dus ook aan dat in het

boek Ma’aseh Tuviah het beeld van het huis dient als een manier voor geneeskunde-

studenten om de plek van de organen beter te kunnen onthouden. Afgezien daarvan

maakt het indruk en is het boek nog steeds origineel - en dat meer dan 300 jaar nadat het

voor het eerst is verschenen. 

omgeven stad. Deze beeldspraak was voor velen veel makkelijker te relateren aan hun

eigen leven en daardoor ook makkelijker te begrijpen. Tegelijk is het waarschijnlijk ook

een beeldspraak voor zijn eigen leven. Nadat hij vanwege de aanhoudende discriminatie

uit Frankfurt was vertrokken, zocht hij het open klimaat van de Universiteit van Padua op.

De bescherming van de stad waarin hij leefde en studeerde, was enorm belangrijk voor

hem. Maar wat zien wij nou eigenlijk precies als wij naar de afbeelding van het huis kijken? 

Aan de linkerkant van de afbeelding is een mens te

zien met zijn belangrijkste organen. Het hoofd is

intact en kijkt de lezer recht in de ogen. In het

midden is een rol met Hebreeuwse tekst en aan de

rechterkant een huis met vijf verdiepingen. Alle

organen zijn aangeduid met een letter die ook op de

verdiepingen van het huis te zien zijn. Op de rol is er

uitleg hierover. In de oudheid zag men het hart als

de plek waar het bloed werd opgewarmd en werd

het hart vaak weergegeven als een grote stomende

ketel. Deze ketel zien wij hier ook, maar geeft hier

de maag weer. Het hart (‘de heer des huizes’) op de 

Heide Warncke is conservator van Ets Haim - Livraria Montezinos en promoveert momenteel in

Amsterdam op The Hebrew Printing Industry and the Impact of Intellectual, Economic and Religious

Developments on Hebrew Printing. 



Horeca op de plaats van Snoge
Amsterdam

Jaren geleden kwam in gesprekken tussen het Joods Cultureel Kwartier (JCK) en de

Gemeente het idee naar voren om versnaperingen te gaan verkopen.

Achtereenvolgende Colleges hebben zich over deze materie gebogen. Recent besloot

CEPIG dat de Gemeente hiervoor afspraken met het JCK kan maken.

Op de plaats van Snoge wordt

tijdelijk een mobiel verkooppunt in

gebruik genomen. Bezoekers

kunnen hier tijdens JCK-

openingstijden koffie, thee, fris en

koude snacks, uiteraard onder

toezicht van ons rabbinaat, kopen.

De locatie, aan de kant van de
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Geslaagd!

Noa Dayan 

Hannah Kotek 

Jafit Iwan

Wij wensen alle geslaagden van onze Gemeente van

harte mazaal tob en een fijne zomervakantie toe!

Onder anderen zijn geslaagd: 

Hannah Kotek. Foto: M. Kotek

winkel, doet geen afbreuk aan het cultureel erfgoedkarakter van ons complex. Er wordt

op toegezien dat er geen voedsel mee naar binnen gaat en buiten JCK-bezoekuren (sjabbat

en feestdagen) wordt deze ‘foodcar’ elders geplaatst. In het najaar wordt geëvalueerd of

een dergelijke verkoop een permanent karakter krijgt.



De drie weken en Tiesjnga be'Ab

Bij de Amsterdamse Gemeente Talmud Tora bestaan verschillende gebruiken voor de

drie weken. Deze beginnen met de vastendag van 17 Tammoez en eindigen een etmaal

na de vastendag van Ab - op 10 Menachem (Ab). 

Een bijdrage van Salomon Vaz Dias 

17 Tammoez

Op 17 Tammoez vast men van zonsopgang totdat het donker is geworden. Op de meeste

vastendagen wordt Parasa gelezen uit Sjemot 32: 11-14 en vervolgens uit Sjemot 34: 1-10.

Bij het namiddaggebed worden de Talliet (gebedsmantel) en Tefilien (gebedsriemen)

gedragen. 

Tijdens de drie Psalmen voor het einde van het namiddaggebed

wijst de dienstdoende Parnas drie personen, "jechidiem"

genoemd, aan voor de collectie van drie fondsen: Sedacah,

Cautivos en Terra Santa. Dit betreft het armenfonds van de

Gemeente, het bouwfonds en een collectie ten behoeve van het

Heilige Land. Hiervoor bezit de Gemeente drie Tazzas, zilveren

collecteschaaltjes.
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Tijdens de drie weken vanaf 17 Tammoez is het niet gebruikelijk in het huwelijk te treden.

Op saba wordt uit de boeken Jeremia en Jesaja gelezen over het immorele gedrag en de te

grote mate van ongeloof van het Joodse volk. De namen voor deze Sjabbatot zijn: Saba

Dibré, Saba Sjimngoe, en Saba Chazon, ook wel Saba Echa genoemd. Op de Teba ligt dan

een eenvoudig tapijt, het spreekgestoelte is ingeklapt en er worden geen brokaten mantels

versierd met grote zilveren ornamenten gebruikt.

"Sjaboeang sje-chal bo"

Uitgaande Saba Chazon wordt er Habdala gemaakt over wijn, specerijen en een kaars. >>>

Tazza

"Tijdens deze periode treedt men niet
in het huwelijk."



Tiesjnga be'Ab

Ingaande de vastendag van Ab wordt het namiddaggebed in de

vroege middag gelezen. Na afloop wordt thuis een eenvoudige

rouwmaaltijd met brood en hardgekookte eieren genuttigd. Op 9

Ab hangt voor de Hechal een zwart gordijn. Alle koperen

kandelaars bij de Hechal en op de Teba zijn óf verwijderd óf met

een zwart omhulsel bedekt. Er ligt een zwart kleed op de Teba

met daarop zes koperen Umra’s, koperen kandelaars. De Chazan

leest vanaf een lagere, bijzondere bank. De Parnassimbank wordt

niet gebruikt en de bestuurders nemen plaats in de kleine

Velhosbanken in het schip. Slechts de lichtjes op de banken

branden. Er wordt in alle somberheid gelezen. Toch zijn de

melodieën van de klaagliederen schitterend; zij behoren tot de

oudst bekende joodse liturgische muziek. 
De Teba tijdens Tiesjnga be'Ab. 

Daarnaast wordt het boek Echa gelezen. Sommige gezangen worden “wegens de

catastrofe 1939-1945” thans overgeslagen. Dit is in 1945 zo door Chacham S.A. Rodrigues

Pereira bepaald. Na afloop van de avonddienst begroet men elkaar niet, maar zegt

“Morir Havemos”. Na de ochtenddienst wordt uit het boek Job gelezen, waarna alle

attributen in Snoge terug op de gebruikelijke plek worden gelegd. 

Vanaf Saba Chazon tot en met de 10 Menachem (Ab) is het gebruikelijk geen vlees, kip en

wijn te consumeren. Men doet niet de was, scheert zich niet en bezoekt niet de kapper.

Ook gaat men deze dagen niet naar theater of een concert. Dit heeft te maken met het

principe van "Sjaboeang sje-chal bo" - het speciale karakter van de week waarin Tiesjnga

be'Ab valt. Zie hierover Chacham Asher ben Yehiel (1250 of 1259 – 1327), ook wel bekend

als de Rosh, in Tanganiet 4:32. Chacham Obadja Yosef schrijft in zijn Yalkut Yosef (10:551)

dat Sefardische Joden de Rosh moeten volgen. In een jaar waarin 9 Ab naar zondag wordt

verplaatst of uitgesteld wordt, zo schrijft de Rosh, zijn de bepalingen van "Sjaboeang sje-

chal bo" niet van toepassing en vervallen de bijzondere regels.
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Zie voor meer informatie over deze liturgische muziek New Perspectives on the Music of the Spanish-

Portuguese Synagogues in North-Western Europe, door Edwin Seroussi, in Studia Rosenthaliana Vol. 35,

No. 2 (2001), pp. 297-309. Beluister hier de Amsterdamse          en New Yorkse          melodieën. 

https://www.chazzanut-esnoga.org/Public_fasts/public_fast.htm
https://www.milkenarchive.org/music/volumes/view/jewish-voices-in-the-new-world/work/chants-and-elegies-for-tisha-bav/


Maak kennis met Otto

Sinds 1992 is hij in dienst van het Joods Historisch Museum (JHM). Toen nadere

samenwerking ontstond tussen het JHM en Snoge, raakte Otto Visser betrokken bij de

winkel. Sindsdien is hij verantwoordelijk voor de zogenoemde Museumshop.

Een bijdrage van Otto Visser 

"Vanaf de eerste dag dat ik voet zette op het terrein van de Snoge werd ik gegrepen door

de schoonheid van het gebouw en de sereniteit van de plek," vertelt Otto. "Een puur en

trots gebouw dat de ergste stormen heeft doorstaan. Dit gevoel tref ik ook vaak bij

bezoekers." Uit de praktijk blijkt vaak dat Amsterdammers die voor de eerste keer een

kijkje binnen nemen, verbaasd en getroffen zijn dat dit mooie gebouw midden in hun stad

staat. Buitenlanders komen vaak heel gericht, aangestoken door de verhalen die eerdere

bezoekers hen verteld hebben. Samen met de vrijwilligers krijgt Otto heel veel diverse

vragen. "Hoe komt het dat de Snoge de oorlog heeft overleefd? Wat betekent geen toegang

voor Kohaniem? Waarom zit er geen mezoeza aan de deur? Is Spinoza uit deze synagoge

verbannen? Kun je met een boot onder het gebouw doorvaren?"

De winkel en de kaartverkoop worden door één persoon bemensd. Dit levert soms

intieme gesprekken op. Otto: "Ontroerend zijn de gesprekken met mensen van wie de

ouders of grootouders in de Snoge zijn getrouwd. Soms uit Amsterdam, veelal verspreid

over de wereld. Ik vind het een voorrecht om hier te kunnen werken en zo bij te dragen

aan het behoud van een uniek stuk erfgoed."

Otto geeft een audiotour uit aan een van de bezoekers. Foto: Julie Blik. Collectie Joods Historisch Museum.
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Twaalf bijzondere haftarot

Vanaf Saba Pinchas, zaterdag 11 juli, worden tot Rosj Hasjana twaalf bijzondere haftarot

gelezen in Snoge. Deze minhag (gebruik) is uitgebreid gedocumenteerd door de

Risjoniem: de geleerden van de vroege middeleeuwen. 

Een bijdrage van Benjamin Behar

De Tosafot geven aan in hun Talmoedcommentaar (tractaat Megila 31b) dat dit een

eeuwenoud gebruik betreft, vermeld in de Pesikta Midrasj. Volgens de Pesikta Midrasj

lezen wij drie treur-haftarot vóór Tiesjnga be’Ab. Dit betreft: “Dibré Jirmijahoe”,

“Sjimngoe Debar” en “Chazon Jesjangjahoe”. Na Tiesjnga be'Ab is de minhag om zeven

troost-haftarot te lezen: "Nachamoe Nachamoe, "Vatomer Tsijon", "Nganija Songara",

"Anochi Anochi", "Roni Ngakara", "Koemie Ori" en "Sos Assis". Tot Rosj Hasjana worden

daarna twee haftarot van tesjoeba (inkeer) gelezen: "Dirsjoe" en "Sjoeba Jisrael". 

Rouw en inkeer 

In het Jodendom bestaan twee verschillende reacties op de verwoesting van de Tempel

tijdens Tiesjnga be'Ab: rouw en treur en tesjoeba. Deze nationale ramp leidt - elk jaar

opnieuw op deze dag - tot het opwellen en ontstaan van gevoelens en uitingen van rouw

over het verlies van een wereld die nu niet meer bestaat. De Tempel was destijds het

centrum van het Jodendom; de rouw richt zich op het omgaan met de pijn van het

verdwijnen van dit centrum. De crisis vloeit voort uit de ontmoeting met een nieuwe

realiteit van verwoesting, plundering, en dood van essentiële, centrale en stabiele plekken

en mensen, en uit het besef hoe onmogelijk het wordt zonder deze verder te functioneren

en handelen. Vandaar dat Tiesjnga be'Ab (zie o.a. Talmoedtractaat Tanganiet 30 en

Jebamot 43) bij uitstek een dag van nationale en religieuze rouw is over de

Tempelverwoesting. Het spreekt ook voor zich dat een reactie, een sentiment van troost

hier meteen op volgt.

Lees verder op de volgende pagina. >>>

"Tiesjnga be'Ab is bij uitstek een dag
van nationale en religieuze rouw."
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Daarnaast speelt het element van tesjoeba een cruciale rol. Om een herhaling te

voorkomen, kan men de morele les leren wat de gevolgen zijn van een zondige en slechte

maatschappij en de benodigde introspectie om dit te vermijden in de toekomst. Dit punt

wordt gebracht in Talmoedtractaat Pesachim 54b, waar Tiesjnga be'Ab wordt gedefinieerd

als een publieke vastendag die behoort tot de categorie vastendagen van bezinning en

tesjoeba. De Rambam (Maimonides) vervolgt deze gedachte bij zijn analyse van de Joodse

kalender en de vastendagen. Hij stelt dat deze dagen ons aan rampen herinneren en onze

harten en hoofden openen, om de weg te plaveien om tot inkeer te komen van onze

zondige wegen en te leren van onze en onze voorouders' dwalingen.

Nu kunnen we afsluiten met ons oorspronkelijke punt: de haftarot. Aangezien we hier dus

een dubbele weg bewandelen, of eigenlijk een driedubbele, zowel rouw als troost en

tesjoeba, drukt dit zich ook uit in de stukken die we op saba lezen, zoals hierboven

vermeld. De eerste, primaire boodschap is troost en een zekere mate van 'geruststelling',

om het Joodse volk te laten recupereren. Na zeven weken van troost-haftarot, de

meerderheid en focus van de haftarot - troost staat toch centraler dan de tesjoeba - is het

belangrijk om tesjoeba aan te kaarten. Dit wordt aangestipt in de periode vlak voor de

Hoge Feestdagen, die op zichzelf ook bekend staan om de centraliteit van inkeer.

Desalniettemin kan het dus zo gekarakteriseerd worden: deze twee inkeer-haftarot

belichamen een mix van het vervolg op de troost na Tiesjnga be'Ab en de voorbereiding

op Rosj Hasjana en Jom Kipoer. 

"De haftarot op saba hebben als doel
het Joodse volk gerust te stellen."
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De meeste Snogeiros zullen het deze saba zelf

al opmerken: de Chataniem-banken staan

tijdelijk niet in Snoge. 

De reden hiervoor is het risico op hernieuwde

besmetting door kleermotten. Om te

voorkomen dat de banken aangetast zullen

worden door de diertjes, zijn zij uit voorzorg

voor een aantal maanden opgeslagen bij

Helicon in Zoeterwoude. De banken worden

uiteraard voor Siemchat Tora weer

teruggeplaatst. 

Chataniem-banken tijdelijk in
Zoeterwoude 
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De Chataniem-banken zijn afwezig in Snoge. 
Foto: Sam Herman

Joodse les tijdens de
zomervakantie

Tijdens de zomervakantie verzorgt Bertus Sondervan Joodse les op de zondagochtend

vanaf 10:00. De locatie is Snoge Amstelveen afgewisseld met Snoge Amsterdam.

De lessen zijn bedoeld voor alle kinderen vanaf groep 4 tot en met groep 8. De kinderen

zullen Ivriet leren lezen en wegwijs gemaakt worden in de Tefilot (gebedenboek) en natuurlijk

in de aloude tradities van onze levende Gemeente. De eerste les vindt komende zondag 5 juli

om 10:00 in Snoge Amstelveen plaats. 

Aanmelding

Deelname voor leden van de Gemeente is uiteraard kosteloos. U kunt zich aanmelden

voor de lessen via info@esnoga.com.



In memoriam 

Dhr. K.O. Kopinsky z'l

Dhr. M. Shabi z'l

Dhr. C.J.C. Attali z'l

Mw. E. Goudsmit-Oudkerk z'l

Rabbijn H. Rodrigues Pereira z'l

Deze saba, zaterdag 4 juli, wordt tijdens de dienst een hascaba uitgesproken ter

nagedachtenis aan allen die ons in de afgelopen periode zijn ontvallen. Het betreft de

volgende leden:

Wij wensen de families veel sterkte toe. Moge hun nagedachtenis tot zegen zijn. 

Zoomagenda juli

Sjioer van rabbijn Serfaty - elke zondag 10:00

Ook in de zomermaanden zal de sjioer van rabbijn Serfaty via Zoom

doorgaan. Onderwerp: parasa van de week. Heeft u een (halachische)

vraag of wilt u meer weten over een specifiek onderwerp? Laat het

rabbijn Serfaty dan vooraf weten via info@esnoga.com 

          Rabbijn Serfaty via Zoom | Meeting ID: 886 1394 7530 | 

Password: 2020

Dr. Sasha Goldstein-Sabbah over Joods Irak- woensdag 8 juli 19:30 

Op woensdag 8 juli om 19:30 zal dr. Sasha Goldstein-Sabbah een

Zoomlezing geven over een moderne geschiedenis van Joods Irak.

Voertaal is Engels. Goldstein-Sabbah schreef haar proefschrift over

Baghdadi Jewish Networks in Hashemite Iraq: Jewish Transnational in the

Age of Nationalism. Goldstein-Sabbah is verbonden als docent aan de

Universiteit Leiden. 

           Dr. Goldstein-Sabbah via Zoom | Meeting ID: 867 6242 0174 |

Password: 4357
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https://us02web.zoom.us/j/88613947530?pwd=RGt5MXhoR0xEZVE3U3FZWEpSY3JEdz09
https://us02web.zoom.us/j/86762420174?pwd=d3E4S3hjTkhNRGRqQ1QxdldGQ2lqdz09

