
 
Bijzonder geschenk aan Snoge 
 
Door Mirjam Knotter, hoofconservator Joods Museum Amsterdam. 
 
Jarenlang zette mr. J.M.F.X. (Hans) van Veggel zich met grote bevlogenheid in voor 
het behoud van het erfgoed van Snoge en Beth Haim als voorzitter van de Stichting 
Cultureel Erfgoed Portugees-Israëlietische Gemeente (CEPIG).  
 
Zijn afscheid van de Stichting in 2021 was een mooie aanleiding voor een bijzonder 
geschenk in zijn naam aan Snoge: een nieuwe Toramantel met bijbehorende faixe (die 
de rol omwikkelt) en sandaal (die het perkament van de Torarol in de lengte bedekt).  
 
Recent is de set met een feestelijke bijeenkomst aangeboden en in gebruik genomen. 
De maker is couturier-kunstenaar Mattijs van Bergen, mede bekend van zijn 
bijzondere ontwerpen voor Koningin Máxima. 
 
Traditie 
In de Joodse traditie is de passage uit Sjemot (Exodus) 15:2 “Hij is mijn G’d, Hem 
wil ik eren” geïnterpreteerd als de opdracht om de mietswot (voorschriften) zo mooi 
mogelijk uit te voeren. In navolging hiervan schenkt men prachtig gekalligrafeerde 
Torarollen, gehuld in kostbaar textiel en andere mooie ceremoniële objecten aan 
synagogen, eigenlijk alles dat kan bijdragen aan het zo mooi mogelijk uitvoeren van 
de rituelen tijdens de eredienst. Ook de Joden die in Amsterdam vanaf de late 
zestiende eeuw kwamen wonen namen deze opdracht ter harte en zowel de 
besturen van de eerste Sefardisch-Joodse Gemeenten als individuele leden 
spaarden kosten nog moeite om objecten te laten maken en te schenken.  
 
In de inventaris die de toen net verenigde Gemeente Talmud Tora in 1640 opmaakte 
zien we maar liefst ruim veertig Torarollen, gehuld in mantels van kostbare stoffen, 
soms afkomstig zijn uit verre landen als Turkije, Marokko en China, vierendertig 
paar zilveren ornamenten voor de Torarollen (rimoniem), naast vele ponteiros 
(jadjes), lampen van zilver en koper en andere rituele voorwerpen.  
 
Het resultaat van deze eeuwenoude traditie is nog altijd te bewonderen in de 
schatkamers van Snoge, een deel van de objecten is nog altijd in gebruik, alhoewel 
het textiel heel kwetsbaar is. De schenking van de nieuwe set textiel voor de Torarol 
is zeer bijzonder.  
 
Het is prachtig dat er voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog door de 
Portugees-Israëlietische Gemeente, samen met de CEPIG en het JCK, een opdracht 

voor een ceremonieel object van dit formaat door een ontwerper van faam konden 
laten uitvoeren, en daarmee met elkaar een oude traditie in ere herstellen.  
 
De opdracht werd na goed overleg tussen PIG, CEPIG en JCK verstrekt aan Mattijs 
van Bergen. Deze couturier-kunstenaar die zijn creaties al jaren bewust niet meer 
op de catwalks toont zodat hij al zijn tijd en energie kan steken in zijn als 
“uitbundig” bekend staande ontwerpen. Deze kenmerken zich door een divers 
materiaalgebruik, aandacht voor (handgemaakte) details zoals in zijn ontwerpen 
voor Toneelgroep Oostpool en Het Nationale Theater. Hiernaast is hij bekend 
vanwege zijn ontwerpen voor Koningin Máxima. 
 
 
 



Priestergewaad, jurken en Toramantels 
De aankleding van Torarollen verwijst net als de synagoge en de eredienst naar 
Bijbelse tijden toen de dienst in de Tabernakel en later in de Tempel door de 
hogepriester werd geleid. Toramantels verwijzen naar zijn ceremonieel gewaad. 
Maar er is ook een heel ander verband met kleding: ceremonieel textiel is soms van 
jurken gemaakt.  
 
Een bijzonder voorbeeld is een voorhang voor de Ark van de Joodse Gemeente 
Amersfoort, die gemaakt is van een statiejapon die prinses Wilhelmina van Pruisen 
hen hiervoor in 1787 schonk. Ook in de Toramantels en -wikkels van de Portugese 
Synagoge zien we aan coupenaadjes en restjes van voeringen dat ze van jurken zijn 
gemaakt en er is zelfs een object-in-de maak bewaard gebleven, een uit elkaar 
getornde zeventiende-eeuwse herenjas van goudbrokaat. Dit hergebruik is een 
herinnering aan de schenker, maar had ook praktische redenen, want dit soort 

stoffen kostten indertijd een fortuin. Bovendien veranderde in de vroege achttiende 
eeuw de mode van patronen in de stoffen zo vaak, dat kleding al snel ‘gedateerd’ 
was, soms binnen een jaar. 
 
Het ontwerp 
De opdracht die van Bergen kreeg was om een Toramantel (met bijbehorende 
wikkels) met Sefardische kenmerken te ontwerpen, die een mooi samenspel vormt 
met de andere (historische) mantels in de collectie, maar die ook een eigen, 
hedendaagse twist heeft. Van Bergen ging meteen aan de slag. Samaas Ben Stibbe 
informeerde hem over het gebruik van de mantels tijdens de dienst en in de 
schatkamers van Snoge bestudeerde hij het ceremonieel textiel en was onder de 
indruk van de chique uitstraling en uitbundige decoratie van vooral de zeventiende 
en achttiende-eeuwse mantels.  
 
Ook keek hij naar de, typisch Sefardische, verticale sierpanelen op sommige 
mantels die versierd zijn met ornamenten van goud- en zilverdraad. Soms zijn dit 
symbolen met een lange betekenis in de Joodse traditie, zoals de granaatappel. 
Deze vrucht komt herhaaldelijk voor in de Tenach, en kreeg ook symboliek in latere 
tradities, zoals vruchtbaarheid vanwege de vele pitjes. In vroeg-joodse kunst komen 
granaatappels al voor als ornament in de kapitelen van de Tempelzuilen ‘Jachin’ en 
‘Boaz’ en daarnaast hingen kleine granaatappelornamentjes van textiel, afgewisseld 
met gouden belletjes, aan de zoom van het bovengewaad van de hogepriester. Dit 
vormt mogelijk de oorsprong van de zilveren en gouden ornamenten met belletjes 
die op de staven van de Torarollen, die rimoniem worden genoemd; het (Bijbels)-
Hebreeuwse woord voor granaatappels. Dit inspireerde van Bergen en in zijn 
uiteindelijke ontwerp verwerkte hij drie opvallende “open” granaatappels, met pitjes 
van rode kraaltjes. 
 
Tijdens het ontwerpproces toonde van Bergen aan de hand van moodbords 
voorbeelden van motieven en technieken en vroeg de aanwezigen om voorkeuren uit 
te spreken, waarop hij ‘voortborduurde’ richting zijn definitieve ontwerp. Eén aspect 
stond al vroeg vast: de inzet van plissé-techniek, dat kenmerkend voor zijn werk is. 
Plissés zijn reeksen van fijne plooien die van invloed zijn op hoe een stof ‘valt’. Dit 
liet hij zien aan de hand van drie japonnen, die hij op de laatste bijeenkomst 
meebracht. Hiernaast biedt plissé de mogelijkheid om driedimensionaliteit aan te 
brengen. In zijn uiteindelijke ontwerp plisseerde hij zijde, die hij vervolgens als 
‘kabels’ vervlocht, als verwijzing naar het reliëf in de sierpanelen van de oude 
Toramantels die hij bestudeerde. Ondanks dat stoffen tegenwoordig vaak machinaal 
worden geplisseerd, was dit geen optie voor de ontwerper.  
 



Tijdens de laatste bijeenkomst antwoorde hij op de vraag of het niet veel te 
bewerkelijk voor hem werd: “…desnoods leg ik iedere avond wat plooitjes, ik 
beschouw deze opdracht als een grote eer.” 
 
 
 

 
De ontwerpschets die uiteindelijk werd gekozen. 

 
 
 

 
Mattijs van Bergen werkt in zijn atelier aan de Toramantel, mei 2022. 


