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eergeslagen door de dekolonisatie 
en de Arabisch-Israëlische oorlo-
gen, is het een resultaat van een 

lang proces dat begon met de komst van 
de Maghreb in de moderniteit en het be-
gin van het Europees expansionisme ten 
zuiden van de Middellandse Zee. 
Twee gelijktijdige factoren die gecom-
bineerd de wettelijke, de sociale en de 
politieke voorwaarden, Joden van de is-
lam, soms gevormd door vele eeuwen van 
harmonieus samenleven, geconfronteerd 
worden. Buiten de religieuze verhoudin-
gen tussen de islam en het Jodendom, zal 
dit boek ook aandacht besteden aan het

Gouden tijdperk van de Joods-islami-
tische gemeenschappen onder het Kali-
faat van de Abbasiden en Al-Andalus.
Het verhaal van de opeenvolgende 
schokken die de Joodse gemeenschap-
pen van Oost-West-moslims schudde: 
de Almohaden, de aflevering van de 
kruistochten, de Spaanse Reconquista, 
de verdrijving van 1492, de opkomst 
van het Ottomaanse Rijk, de opkomst 
van Frankrijk en Groot-Brittannië, de 
opkomst van antisemitisme tijdens de 
twee wereldoorlogen, de Holocaust en de 
oprichting van de staat Israël en de Ara-
bische onafhankelijkheid.

JODEN EN MOSLIMS IN HET MIDDEN-OOSTEN 
VAN MICHEL ABITBOL

Boekbespreking door Carlo Schreiber

Het einde van de Joodse aanwezigheid in de Arabisch-islamitische wereld is één van de 
belangrijkste verschijnselen van de tweede helft van de twintigste eeuw.

CLUB 
ZAÏS RA’ANAN

door B.P.

N

De Club Zaïs Ra’anan voor dames van de derde leeftijd, 
die gelegen is in het gebouw van de Centrale (Ner-
vierstraat 14) trekt veel leden aan. De mooie zaal met 

de aangrenzende tuin biedt heel veel mogelijkheden. Twee 
keer per week, dinsdag en donderdag, zijn de deuren open 
van 10 tot 15uur. Iedere keer als de dames samenkomen 
is er een ander programma, een ongelooflijke variatie van 
activiteiten. Ze beginnen met turnen, wat heel belangrijk 
is op elke leeftijd. Het nieuws wordt voorgelezen en samen 
besproken. Nadien wordt een lunch geserveerd bestaande 
uit allerlei smakelijke en verse voorbereidingen.
Soms is er dan een Shiur, of een film, muziek, gezel-
schapsspelen, handarbeid, dans, bloemschikken of 
computerles. Bij mooi weer zitten de dames lekker buiten 
in de prachtige tuin.
Ze gaan ook soms op uitstap om van alles en nog wat te 
bezichtigen. Als men hen vraagt of ze graag naar de club 
komen is het antwoord unaniem; ze zijn er dol op!
Wat een succes! Al die dames, die anders alleen thuis 
zouden blijven, en die nu vol vitaliteit in het gezelschap 
van anderen van zoveel activiteiten kunnen genieten.
Aarzel niet te lang en sluit u aan bij ons, er is nog plaats 
voor u! 


