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Bar Mietswa tijdens
corona
Op Saba Miesjpatiem, zaterdagmiddag 13 februari,

vierde Jonathan Elkouby zijn Bar Mietswa in Snoge

Amsterdam. De ceremonie vond plaats in een zeer

koude Snoge, omdat de Wintersnoge niet

coronaproof bleek te zijn voor alle dertig aanwezigen.

Helaas kon Jonathans familie uit het buitenland niet

overvliegen voor de siemcha door de voortdurende

pandemie. In aanwezigheid van familie, rabbijn

Serfaty en leraar Nachshon Pereira las Jonathan erg

mooi de eerste twee kapittels van parasa Teroema. De

rabbijn sloot af met het derde kapittel. Mazaal Tob! 

Mr Visserplein 3    

1011 RD Amsterdam

E info@esnoga.com
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Begin: 26 februari 17:55
Einde: 27 februari 18:58

Boas Entradas de Sjabbat! 

esnoga.amsterdam 

Kahal Kados Talmud

Tora - P.I.G.

EsnogaAmsterdam

Secretariaat

Jonathan Elkouby. 
Foto: Rachel Elkouby-Pais

Redactie: Carine Cassuto, Vera Querido en Bar Vingerling

http://www.instagram.com/esnoga.amsterdam
https://www.facebook.com/secretaris.esnoga
https://www.youtube.com/user/esnogaamsterdam


Chacham Toledano over Poeriem

We are told that Cyrus the Great, King of Persia, was very happy to learn that he was

God’s chosen instrument to fulfil the prophecy of Isaiah the Prophet to rebuild the

Temple. Hence, he ordered the Jews to go up to Jerusalem and rebuild the Temple of

God. Unfortunately, only 42,000 Jews heeded to his call.

the end of the work in Jerusalem. (See Ezra chapter 4)

The Jews, at that time, despaired and once again they realised that God’s countenance was

hidden. They did not realise that the successes and failures of the Jewish people was

dependent upon their allegiance to God and His Torah. The Jews were not observant of

the mitzvot and the calamity of Haman fell upon them. It is said in the Midrash that when

Haman sought to persuade Ahasuerus that the Jews should be exterminated, the King was

reluctant, saying “I am afraid that their God will do to me what He did to my

predecessors.” To this Haman answered “The Jews are no longer performing mitsvot as

they once did. They no longer merit Heavenly intercession.” (Talmud Megillah 13b) And

so, finally the king agreed to the extermination of the Jews.

The reign of Cyrus did not endure for very long and two

years after he ordered the rebuilding of the Temple, he

died. At which time Ahasuerus became King of the vast

Persian Empire. The new king was manipulated by one of

his ministers called Haman, who is depicted in the Scroll

of Esther as evil. Our rabbis added that (Midrash Raba

Megillah 4:12) King Ahasuerus hated the Jews more than

Haman. His Queen Vashti, a granddaughter of King

Nebuchadnezzar, objected furiously to the rebuilding of

the Temple. (See Midrash Raba 5:2). She insisted that King

Ahasuerus put an end to listened to his wife and ordered
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Lees verder op de volgende bladzijde. >>>

"Mordechai and Esther encouraged the
people not to despair."

 

Foto: Ernst Muller 



Mordechai realised that salvation would come and this harsh decree would be annulled,

but first the Jews had to repent and succumb once again to the will of God. Hence,

Mordechai and Esther instructed all the Jews of Persia to fast for three days in the hope

that God may have mercy upon them. 

Mordechai and Esther encouraged the people not to despair but to look forward to God’s

salvation as King David said in his Psalms ‘weeping may tarry for a night but joy cometh in

the morning.’ In the Megillah, God's name does not appear and one may think that He is

concealed and that He is not looking after His people. He only seems to be concealed and it

is for us to find Him in every event of our lives. Today, we are facing an invisible enemy -

Coronavirus.  It is a call from Heaven to look for God in the hope that he will have mercy

upon us and remove this virus from the world. Let us therefore look forward to tomorrow

which will be a better day. 

nu het voorstel van de lunchroom. Over het voorstel moet nog gestemd worden tijdens de

ALV. Het voorstel is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Het Vegahuis diende al langer als

een plek waar men na de Mietswa (teraardebestelling) bijeenkwam: na afloop had men hier

de mogelijkheid een kop koffie en een versnapering te nuttigen. Dit blijft onveranderd. 

De lunchroom zal de openingstijden van Beth Haim aanhouden om de bezoekersstroom

in goede banen te leiden: zo kan men hier terecht voor diverse Vegaburgers. Zowel Vos

Kosher Catering als H.Baron zijn benaderd als mogelijke exploitanten.
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Bericht van de Parnassim

Op maandag 30 november jl. werd het Coronelpaviljoen op de Portugees-Israëlietische

begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel in gebruik genomen. Naar

verwachting zal het aantal bezoekers aan Beth Haim de komende jaren zo sterk

toenemen, dat het College overweegt het Vegahuis om te bouwen tot een vegetarische

lunchroom.

Het Coronelpaviljoen is het sluitstuk van het plan

‘Op grond van traditie’, dat in 2014 in gang werd

gezet om de begraafplaats meer toegankelijk te

maken, 400 jaar na de ingebruikname. In het

verlengde van dit project presenteert het College 



Machatsiet haSjekel

Er wordt altijd gezegd dat wij de mienhag (het gebruik) van de Machatsiet haSjekel niet

kennen. Klopt dat? Wat is “Machatsiet haSjekel”?

Een bijdrage van Jaap Sondervan 

רוָּמה ַלה' (שמות ל, יג ֶקל ….,ּתְ ֶ ֻקִדים: ַמֲחִצית ַהׁשּ ל ָהעֵֹבר ַעל ַהּפְ נוּ ּכָ (ֶזה ִיּתְ

Dit moet ieder geven die naar de getelden overgaat: een halve sjekel

…een... gewijde gaven voor de eeuwige (Dasberg, Sjemot 30:13)

In de tijd van de tempel moest elke man van twintig jaar en ouder één maal per jaar een

halve sjekel (Machatsiet haSjekel/מחצית השקל) geven. Dit geld werd ingezameld om het

aantal mannen te tellen en van de opbrengst werden de offers voor het komende jaar

gekocht. Daar het jaar op 1 Nisan begint, werd de halve sjekel in de voorliggende maand,

Adar, ingezameld. Na de verwoesting van de tweede tempel was deze halacha (wet) niet

meer aan de orde. Om te voorkomen dat het Joodse volk dit zou vergeten, en ons tevens

elk jaar opnieuw aan de verwoesting van de tempel te herinneren, is de mienhag

ingevoerd om in de maand Adar een halve sjekel te geven. De opbrengst van deze

inzameling gaat

naar tsedaka.

Dit gebruik is niet uit de lucht gegrepen. Uiteraard staat het in Sjoelchan Ngaruch, maar

ook onze eigen Menasseh ben Israel schrijft het in zijn Tesouro dos Dinim uit 1645 in

deel III hoofdstuk CXIX dat over Poeriem gaat:

Neste dia, é pelo menos obrigado o homem …. E alguns costumam nesse tempo dar

também o meio ciclo.

 

Op deze dag is de man tenminste verplicht … En sommigen van hen gaven destijds de halve sjekel.
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Tesouro dos Dinim.

 

Het is bij veel kehilot gebruikelijk om de halve sjekel in te zamelen op

Tanganiet Esther tijdens Miencha. Maar wij doen dit niet.

Uiteraard wordt er dan wel gecollecteerd met de drie tassas (schalen),

maar dat gebeurt op elke vastendag, uiteraard met uitzondering van

Kipoer. Dus zou men denken dat wij het gebruik van Machatsiet

haSjekel niet kennen.  >>>



Deze veronderstelling blijkt echter niet juist te zijn. In het manuscript Order der

Ceremoniën binnen de Particuliere Synagoge, gedateerd circa 1810-1813 staat:

Op Vastenavond of Purim… Wordt aan alle van het mannelijke geslacht van 18 jaren en daar

boven 18 STu (stuivers) Sikel op Reekening gesteld, ten behoeven der arme Cas.

Ik had wel het vermoeden dat dit over de Machatsiet haSjekel ging, maar kon het niet

begrijpen. Wat hebben “18 stuivers op de rekening gesteld” hier mee te maken?

Tot ik in het vooroorlogse weekblad De Vrijdagavond van 31 juli 1925 een artikel las van

Chacham Palache z”l: 

Zoo wordt nog tot op de huidige dag vastgehouden aan het gebod van den Machatsiet haShekel (zij

het in gewijzigden vorm) door ieder contribuerend lid der Gemeente, boven zijn halfjaarlijkse

contributie nog een halven shékel, bij ons op f 0.90 berekend, extra aan te rekenen op zijn

halfjaarlijkse “finta”-briefje, dat tegen Rosh Chodesh Nisan wordt aangeboden.

 

De 18 stuivers, Sikel, in het manuscript komen overeen met de 90 cent Machatsiet

haSjekel van Chacham Palache. En “op de rekening gesteld” komt overeen met “extra

aan de Finta”. Er werd, per lid, een vast bedrag aan de fintas toegevoegd ten behoeve van

de Machatsiet haSjekel. In vroegere tijden werd (kennelijk) twee maal per jaar een

fintasaanslag opgelegd, waarvan een keer in Adar, “tegen Rosh Chodesh Nisan”. En deze

fintasaanslag werd verhoogd met 18 stuivers of 90 cent per lid. De Machatsiet haSjekel

werd automatisch geïnd, zonder dat men daar iets voor hoefde te doen. Er was dus geen

extra inzameling nodig in Snoge op Tanganiet Esther. Vandaar de misvatting "wij doen

niet aan Machatsiet haSjekel".

Tot circa tien jaar gelden werd onze jaarlijkse fintasaanlag gestuurd per april, hetgeen

overeenkomt met Nisan. Tot die tijd zouden wij aan onze verplichting kunnen hebben

voldaan middels de toeslag ter waarde van een halve sjekel op de fintasaanslag, al moet ik

zeggen dat ik mij niet herinner dat dit bedrag op de aanslag stond. >>>
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Manuscript EH-V-1206, ca. 1810-1813



In memoriam: Herman Prins
Salomon 

Met het overlijden van prof. dr Herman Prins Salomon (Amsterdam 1 maart 1930 -

Albany, New York 31 januari 2021) verliest de Spaans- en Portugees-Israëlitische wereld

één van de allergrootste academici en liefhebbers van ’t belijden en de studie van onze

tradities, zowel in Nederland en Noord-Amerika als internationaal.

Een bijdrage van Salomon L. Vaz Dias 

Maar nu de aanslag per 1 januari wordt vastgesteld, is het niet meer mogelijk om de

Machatsiet haSjekel op het juiste moment aan de fintasaanslag toe te voegen. 

De methode die eeuwen goed functioneerde, kan niet meer worden toegepast. Ik heb van

het rabbinaat vernomen dat zij adviseert om deze door de eeuwen heen verankerde

mienhag in ere te herstellen. Wij zullen daarom op Tanganiet Esther, naast de tassas, een

vierde schaal moeten gebruiken voor Machatsiet haSjekel. Men zal tenminste een “halve

(Machatsiet) euro” moeten geven per manlijk familielid.
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Herman Prins Salomon (midden).

De betekenis van Herman voor de

ontwikkeling van de studie van onze

geschiedenis is van onschatbare waarde en

moeilijk bondig samen te vatten. Zijn 

publicatielijst lijkt oneindig. Kenmerkend voor Herman was zijn wereldwijd bereik. Waar

dan ook over de Westerse Sefardim werd gepubliceerd was hij blijvend een

toonaangevende figuur. Hij bracht vele mensen samen. Hij was overtuigd van de

noodzaak om de ‘Portuguisade’ vanuit wetenschappelijk oogpunt te bestuderen. Op dat

vlak was hij ook een vernieuwer. Hij sloeg paden in die nog niemand had bewandeld. >>>

Wil men de echte waarde geven, dan moet men zeven euro geven

(waarde per 5781-2021) per mannelijk familielid.

Ik wens u Poeriem Alegre!
Foto: David Cohen Paraira 



In ’t bijzonder zijn proefschrift over “Haham Saul Levi Mortera en zijn Traktaat

betreffende de waarheid van de wet van Mozes: Eigenhandig Geschreven in de Portugese

Taal te Amsterdam 1659-1660”. Herman zette Kahal Kados Talmud Tora werkelijk op de

kaart. 

 

Herman werd geboren te Amsterdam en groeide op aan de Van Eeghenstraat. In 1940

verhuisde hij met zijn ouders naar Canada en een paar jaar later naar New York. Zoals de

meeste Hollanders verbond de familie Salomon zich daar bij onze dochtergemeente

Kahal Kados Shearith Israel, en zo werd Herman Portugees, een Super-Portugees. Zijn

universitaire opleiding omvatte een studie Romaanse Talen aan de Universiteit van

Amsterdam, en een Master of Arts aan de New York University, en in 1988, een doctoraat

in letteren van de Rooms Katholieke Universiteit te Nijmegen. In 2012 ontving hij voorts

een eredoctoraat van de Universiteit van Lissabon. Hij was emeritus-hoogleraar bij de

afdeling talen, literatuur en cultuur van de Universiteit van Albany, New York.

 

Maar Herman was in de eerste plaats een echte professor. Hij dacht in ’t Nederlands,

Portugees en Frans. Kennis overdragen en mensen enthousiasmeren voor het vakgebied

stonden bij hem centraal. Of het nu ging over Franstalige literatuur of liturgie, hij stond

altijd klaar voor zijn studenten en haalde er veel motivatie uit. Leren door corrigeren was

zijn levensmotto. 

Ik had het voorrecht om nauw met Herman samen allerlei dingen te doen. Hij logeerde

bij mij te Amsterdam en ik bij hem in New York. Daar opende zich voor mij echt een

nieuwe wereld, de bijzondere wereld van literatuur en grondig onderzoek naar wat wij

Amsterdamse Portugezen zoal doen en waar ‘t vandaan komt. Hij nam me mee naar vele

congressen, zowel in Nederland, België, Frankrijk, Portugal als ook in de Verenigde

Staten. Het levert een rijkdom aan herinneringen en ervaringen op. Op die manier had ik

het genoegen hem ook beter als mens, ja als ware vriend, te leren kennen. Meer nog, hij is

een van mijn belangrijkste voorbeelden. Zijn enthousiasme en liefde voor alles dat met

Portugese Joden had te doen, maar ook zijn persoonlijke warmte en onze unieke band, zal

ik voor eeuwig vasthouden. 

 

Wij gedenken onze dierbare ‘amigo e companheiro de banco’, dankbaar voor alles wat

hij voor onze gemeenschap en voor ons persoonlijk heeft betekend. Onze gedachten

gaan uit naar zijn nabestaanden. 
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Shimon Salem werd 75 jaar op 31 januari 2021/19 Sjebat 5781. 

Willy Arrias-van der Kuyp werd 85 jaar op 1 februari 2021/19 Sjebat 5781. 

Daniël van Praag werd 50 jaar op 7 februari 2021/25 Sjebat 5781.

Jacky Suissa werd 75 jaar op 10 februari/28 Sjebat 5781. 

De heer en mevrouw Jessurun-Cohen vierden hun 70-jarig huwelijksjubileum op 11

februari 2021/29 Sjebat 5781. 

Speciale verjaardagen

Huwelijksjubilea

Sneeuw in de Snoge

In de week van Saba Miesjpatiem (7-13 februari) was het volop winterweer. Beveiliger

Rob Kloek van het Joods Cultureel Kwartier (JCK) ontdekte dat door harde wind een

behoorlijke pak sneeuw in de Snoge was binnengedrongen. 

Het Collectiebeheer van het JCK heeft gelijk actie ondernomen, want er was zelfs sneeuw

door het dak van de Snoge op de zolder terechtgekomen. Om schade aan objecten te

voorkomen, werd direct vanuit het museum een schoonmaakteam gevormd; binnen een

mum van tijd was Snoge weer sneeuwvrij. Uiteindelijk heeft de sneeuw een aantal mooie

plaatjes opgeleverd...
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Verjaardagen en jubilea

Foto: David Nunes NabarroFoto: Sam Herman Foto: Sam Herman 


