
Het is geen geheim meer dat verarming het grootste probleem al-
sook de eerste prioriteit is van onze Jishoev. 
Een studie in Engeland heeft dezelfde analyse gemaakt alsook voor-
stellen uitgewerkt. De Engelse studie toont aan dat solidariteit moet 
hervormd worden en preventie onvoldoende de aandacht krijgt.

Ook in Engeland ontstaan een veelvoud van kleine weldadigheidsini-
tiatieven. De studie toont aan dat deze verdeeldheid de Tzedaka niet 
ten goede komt omdat middelen niet effectief genoeg gebruikt kun-
nen worden en de preventie helemaal niet aangepakt wordt. 

Efficiëntie is wat Prof. Gunzburg naar streefde toen hij het Centraal 
Beheer van Joodse Weldadigheid oprichtte. 

Rosh Hashana is het ideale moment om strategisch na te denken. 
De huidige Centrale zal van preventie haar prioriteit maken. Het 
voorkomen van armoede en het aanmoedigen van solidariteit is een 
gevecht op lange termijn en begint van kinds af aan. 
Het huidig tijdschrift bevat een Pichke; het symbool van Tzedaka. 
Geef het aan uw kinderen en kleinkinderen. Gebruik het zelf. Wees 
solidair met de Jishoev en samen zullen wij de welvaart doen terug-
komen.

Sylvain Lipschutz
Voorzitter

Tzedaka in strijd tegen de armoede

Geen enkele gemeenschap kaart gemakkelijk het 
onderwerp van armoede aan. Armoede staat sym-
bool voor falen, niet enkel op individueel vlak, maar 
meer nog voor de gehele gemeenschap. 
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Voor dit nieuwe jaar is het verder mijn grote wens dat het verlangen naar vrede 
en verdraagzaamheid de negatieve en vernietigende gevoelens in het hart van 
alle mensen kan verdringen.
Zoals u weet, waren we het voorbije jaar jammer genoeg getuige van misdadige 
antisemitische daden begaan door fanatiekelingen. Ik sta erop u nogmaals de 
absolute, totale en onvoorwaardelijke solidariteit van de regering in deze strijd 
tegen het antisemitisme te bevestigen.

Wij hebben van de strijd tegen het antisemitisme een nationale zaak ge-
maakt want, al is de Joodse gemeenschap er het voornaamste slachtoffer 
van, deze strijd belangt alle Belgen aan. Deze hatelijke aanslagen zijn gericht 
tegen de essentie zelf van onze waarden, onze rechten en onze vrijheden. 
Ze vormen een aanslag op de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en de 
godsdienstvrijheid.

Door terreur te zaaien, vallen ze het recht op fysieke integriteit en het recht op 
veiligheid aan. Door een bepaalde groep te stigmatiseren en een menswaardig 
bestaan te ontzeggen, vallen ze de waarden van verdraagzaamheid en plura-
lisme van onze samenleving aan. Tegelijkertijd, en dit is niet onbeduidend, vallen 
ze de sociale cohesie en het vreedzame en wederzijds verrijkende evenwicht 
aan tussen de culturele en religieuze gemeenschappen die onze interculturele 
samenleving vormen.
Om al deze redenen voeren wij een nultolerantiebeleid tegenover het antisemi-
tisme. Het is onaanvaardbaar dat burgers in angst moeten leven, dat ze voor 
hun leven en dat van hun kinderen vrezen. Om strijd te voeren tegen daden 
en woorden van haat, volstaan politie en leger, hoe onontbeerlijk die ook zijn, 
echter niet. De ware strijd moet, zoals u weet, van onderuit komen. Hij speelt 
zich af op het niveau van de mentaliteit en de opvoeding. De school is de eerste 
plek in het leven waar kinderen en jongeren elkaar leren kennen en respecteren.

Ik wens u nogmaals veel geluk en voorspoed en een zalig nieuwjaarsfeest in uw 
familie- en vriendenkring.
Hag Sameah! Chana tova!

Charles Michel
Eerste Minister

B este vrienden,

Ter gelegenheid van Rosh Hashana wens ik u veel geluk en 
een goede gezondheid.
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Rosj Hasjana biedt ook tijd voor reflectie. Reflectie over de toekomst, over de 
wereld die we willen, waar het goed is om te leven voor iedereen, in vrede en 
geluk. 
De Vlaamse gemeenschap is een diverse gemeenschap. Eindeloze combina-
ties van leeftijd, geslacht, opleiding, loopbaan, levensbeschouwing en culturele 
achtergrond maken iedere Vlaming uniek. Nieuwkomers hebben zich de voor-
bije decennia in ons land gevestigd en hebben onze gemeenschap extra kleur 
gegeven. 
Een van de grootste uitdagingen voor ons allemaal is hoe we een nieuw samen-
gestelde gemeenschap zoals de onze vorm moeten geven. Hoe we het gemeen-
schapsgevoel kunnen versterken en de samenhang binnen onze Vlaamse ge-
meenschap kunnen verbeteren. 
We leven helaas in een periode van spanning, spanning die soms leidt tot 
agressie en geweld. Mensen zijn het voorbije jaar het doelwit geweest omwille 
van hun levensbeschouwing of religie, omwille van wie ze zijn. In het buitenland, 
maar helaas ook hier in ons land.
De dodelijke aanslag op het Joods Museum in Brussel vorig jaar trof onze ge-
meenschap hard in haar ziel. We waren geschokt en beseften meer dan ooit dat 
wij allen een belangrijke opdracht hebben. De opdracht om onze gemeenschap-
pelijke democratische waarden zoals vrijheid van levensbeschouwing en religie, 
vrije meningsuiting, gelijkwaardigheid en respect voor mensenrechten, kortom 
onze fundamentele rechten en vrijheden, te koesteren en te vrijwaren. 
Zeer specifiek moeten we alert zijn voor het groeiende antisemitisme. De Joodse 
gemeenschap maakt deel uit van onze samenleving. Ze heeft altijd een belan-
grijke bijdrage geleverd aan onze Vlaamse samenleving, aan onze welvaart, aan 
onze cultuur. Ook in dit nieuwe jaar hoop ik op uw steun te kunnen rekenen 
om verder mee te bouwen aan de opbouw van een open en pluralistische sa-
menleving. Een inclusieve samenleving waar iedere Vlaming kansen krijgt en 
zich volwaardig kan ontplooien. Een samenleving waar iedereen gelijke rechten 
heeft, ongeacht afkomst, levensbeschouwing, geslacht of seksuele geaardheid. 
Ik wens u en uw familie een goed en zoet jaar, een jaar vol dialoog en wederzijds 
respect. 
Shana tova!

Geert Bourgeois
Vlaams Minister-president 

A ls minister-president van alle Vlamingen ben ik verheugd te 
kunnen delen in het geluk en de vreugde naar aanleiding van 
het Joodse nieuwe jaar. Rosj Hasjana is een periode van in-
keer, een gelegenheid om zich te bezinnen over het verleden 
en met zichzelf in het reine te komen. 
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Tijdens het voorbije jaar heeft Israël het hoofd moeten bieden aan externe uitdagin-
gen. Het Nabije Oosten is nog dieper in het geweld verzonken. De Gaza Strook is nog 
helemaal niet tot vrede gekomen. De situatie in de Golan is zeer volatiel. Radicale Islam 
zet zijn destabiliseringscampagne in de buurlanden voort, zowel in Syrië als in Irak en 
de Sinaï, terwijl de internationale coalitie die dit bestrijdt het slechts met moeite kan 
terugdringen.
Interne uitdagingen zijn er ook geweest. Het gebrek aan verdraagzaamheid en het – 
hoewel marginale – extremisme botsten tegen een sterke, hechte samenleving die 
vastberaden is geweld af te wijzen en waarden als tolerantie en de rechtstaat te laten 
zegevieren. Laten we hopen dat we volgend jaar eindelijk een sprankje hoop zullen zien 
en dat onze Palestijnse buren eindelijk samen met ons de vrede waar we allen naar 
smachten kunnen onderhandelen.
Dit jaar vond eveneens het nucleair akkoord met Iran plaats, waarover Europa zich zo-
danig heeft verheugd. Zonder een domper op de vreugde te willen zetten moet men 
wel vaststellen dat dit akkoord talrijke lacunes bevat en dat Iran het duidelijk naar ei-
gen goeddunken kan manipuleren – we horen nu al dat Iran niet van plan is om de 
inspecteurs toegang te verlenen. Het opheffen van de sancties zal het land de nodige 
middelen bieden om zijn geallieerde terreurgroepen te steunen in hun funest en open-
lijk voornemen om Israël te vernietigen. Iran is niet enkel een bedreiging voor Israël 
maar voor de hele wereld. Dit mag echter niet de successen van Israël, op de meest ge-
varieerde gebieden, overschaduwen. De Israëlische knowhow op het gebied van high-
tech en haar culturele rijkdom worden over de hele wereld geëxporteerd. De Israëlische 
innovatiegeest is uniek en werd ook in België erkend. Hier zou ik eerst willen verwijzen 
naar de Betagroup Award, een Belgische onderscheiding voor de start-up cultuur. In 
mei laatstleden wonnen 7 Belgische hightech start-ups een reis naar Israël, waarbij 20 
andere ondernemingen zich op eigen initiatief hebben aangesloten: een succesverhaal 
dat de organisatoren volgend jaar zeker willen herhalen. Daarnaast wil ik ook het Mo-
zart Festival noemen, dat op 19 september zal plaatsvinden in Flagey en waar bijna een 
derde van de musici de Israëlische nationaliteit heeft!
Dit jaar hebben we samen met de Joodse gemeenschap van Frankrijk gerouwd om de 
aanslag op de supermarkt Hyper Casher en zijn we uiterst bezorgd geweest om het 
toenemende antisemitisme, helaas ook in België. De afschuwelijke aanslag op het 
Joods Museum van België zal voor ons nog lang een open wonde blijven. Doch moedi-
gen de wil en de ernstige aanpak van de Belgische overheid ons aan om deze gesel op 
alle niveaus te bestrijden. De Israëlische regering beschouwt deze strijd als zijn hoogste 
prioriteit en steunt hierin alle Joodse gemeenschappen ter wereld.
De Joodse gemeenschappen van België zijn zeer gehecht aan Israël. Ik heb veel gehoord 
over deze sterke emotionele band die ons van oudsher verenigt. Ik hoop dat ik de gele-
genheid zal krijgen om elk en ieder onder jullie te ontmoeten tijdens mijn opdracht in 
België en ik verheug me op een sterkere samenwerking met onze ambassade voor de 
komende jaren.
Op deze vooravond van Rosh Hashana wens ik, samen met alle leden van onze Ambas-
sade, een gezond, gelukkig en voorspoedig jaar aan al onze Joodse vrienden in België. 

Z.E. Simona Frankel
Ambassadeur van Israël

Beste vrienden van de Joodse gemeenschappen van België,

Ik maak gebruik van mijn recente aankomst in Brussel om u toe te 
spreken op de vooravond van Rosh Hashana, hoewel ik mijn ge-
loofsbrieven nog niet aan Zijne Majesteit Philippe, Koning der Bel-
gen, heb kunnen overhandigen. Aan het begin van een nieuw jaar 
is het de traditie om een balans te maken van het afgelopen jaar en 
eveneens onze hopen uit te drukken voor het komende.

SHANA TOVA EN GMAR HATIMA TOVA.
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Gebeurtenissen die niet thuishoren in een beschaafde maatschappij. De schietpartijen 
in Parijs en Kopenhagen, een jaar na de vreselijke aanslag op het Joods Museum in 
Brussel, hebben onze democratieën geschokt en heeft ieder van ons diep bedroefd. Dat 
waren donkere dagen, niet alleen voor de hele Joodse gemeenschap, maar ook voor 
iedereen die de waarden van democratie en van samenleven in het hart draagt. We 
hadden ons niet kunnen inbeelden dat Joodse burgers in het Europa van vandaag nog 
altijd gedood konden worden, gewoon omdat ze Jood zijn.
We mogen nieuwe vormen van racisme, antisemitisme en onverdraagzaamheid niet 
negeren. Zeventig jaar na het plechtige “Nooit meer!” na de Holocaust, weten we waar 
tweedracht en conflict toe leiden. In geen geval mogen we passief toezien op de her-
opleving van spanningen en het aanzetten tot haat in onze maatschappijen.  Als we 
tekenen van onverdraagzaamheid en van verwerping van diversiteit op school, op het 
werk en in het politieke leven willen verjagen, is het essentieel dat we de herinnerin-
gen uit het verleden bewaren. Wie het verleden vergeet, berust erin dat hetzelfde zich 
herhaalt.

Om met deze dreigingen om te gaan, zouden we zelfs een stap verder moeten gaan. De 
politieke wereld moet onvermoeibaar werken aan een vreedzame maatschappij waar 
culturen in harmonie samenleven. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
om ervoor te zorgen dat echt iedereen een waardevolle plaats inneemt, om ervoor 
te zorgen dat onderwijs, werk en de maatschappij als geheel onze verschillen als een 
menselijke, sociale en zelfs economische troef benutten. Meer dan ooit zijn we dat ver-
schuldigd aan de Belgische Joodse gemeenschap, die waarden van verdraagzaamheid, 
vrijheid en solidariteit heeft getoond, die altijd het goede integratievoorbeeld heeft 
gegeven en die actief heeft bijgedragen om beter te leren samenleven.
Dat had ik in het achterhoofd toen ik recent, ter gelegenheid van het Belgische voorzit-
terschap van de Raad van Europa, een internationale conferentie op hoog niveau 
organiseerde over het thema ‘Tolerantie is sterker dan haat’. Vanuit mijn positie als 
minister van Buitenlandse Zaken zal ik erop blijven waken dat de boodschap van ver-
draagzaamheid en solidariteit de kern van al mijn contacten vormt, zowel op Europees 
als op internationaal niveau.

Moge het jaar 5776 opnieuw hoop brengen voor al wie een betere toekomst wenst, en 
moge het u geluk, gezondheid en welvaart brengen.

Shana Tova OuMetouka.

Didier Reynders
Vice-Eerste Minister, Minister 

van Buitenlandse Zaken en 
Europese Zaken

Met Rosj Hasjana maakt het ene Joodse jaar plaats voor het andere. 
Voor leden van de Joodse gemeenschap is het festival de periode 
waarin personen en families terugblikken op het afgelopen jaar en 
vooruitkijken naar het nieuwe.
Politieke leiders kunnen onmogelijk de tragische gebeurtenissen 
negeren die het jaar 5775 hebben getekend.
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Het blijft onaanvaardbaar dat we zo vaak worden geconfronteerd 
met terreuracties en antisemitische uitingen. We moeten er daarom 
voor zorgen dat de veiligheid van de Joodse Gemeenschap hoe dan 
ook gegarandeerd is. Ongeacht de specifieke maatregelen die we 
daarvoor nemen, is die veiligheid onze enige doelstelling. 

Veiligheid is immers een basisvoorwaarde voor geluk, welzijn en 
welvaart. De rol van de Joodse gemeenschap in ons economisch en 
sociaal weefsel is bijzonder groot en moet elke burger en elke over-
heid in dit land koesteren. Uw gemeenschap is bijvoorbeeld onlosma-
kelijk verbonden met de Antwerpse diamantsector, een sector die 
ons land wereldwijd een – letterlijk en figuurlijk – schitterende 
uitstraling geeft. Daarom moeten we zorgen voor rechtszekerheid in 
die sector. Dat doen we via de karaattaks die een billijke bijdrage 
vraagt van de sector maar die ook duidelijkheid schept.

De federale regering zal dus alles in het werk blijven stellen om voor 
alle mensen en alle gemeenschappen in dit land een veilige en wel-
varende samenleving te bouwen. Want wij kennen de bijzonder 
grote meerwaarde van de Joodse gemeenschap in het algemeen en 
De Centrale in het bijzonder. 

Ik wens onze Joodse medeburgers een fijn nieuwjaarsfeest en een 
mooi en voorspoedig jaar toe. 

Leshana tova tekatev v’etachetem!

Kris Peeters
Vice-eersteminister en 

minister van Werk, Economie 
en Consumenten, belast met 

Buitenlandse Handel

I k bied de Joodse gemeenschap van ganser harte de 
beste wensen aan voor Rosh Hashana. 
Shana Tova Oemetoeka!

Laat ons hopen dat dit eindelijk het jaar wordt waarin 
vrede zal prevaleren op angst, geweld en conflict.
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evengoed ‘wat zal er volgend jaar op mij afkomen?’. Het helpt in ieder 
geval dat we weten dat we de uitdagingen niet alleen moeten aangaan, 
maar dat vrienden en familie ons kracht en steun geven.
Ondersteuning geven is ook iets waar de ‘Centrale’ bekend om 
staat, ongeacht rang, stand of religie. Terecht. De behoefte aan zorg en 
ondersteuning kan zich werkelijk overal voordoen. Hulpverlening is een 
noodzaak, voor ons allemaal. Het is dan ook enorm verdienstelijk van de 
‘Centrale’ om mensen die noden hebben, telkens de gepaste hulp aan te 
bieden. Zowel op moreel als op materieel vlak.

Op vlak van zorg en hulpverlening komen er heel wat uitdagingen op 
ons af. Met de staatshervorming komen een hoop bevoegdheden over 
naar het Vlaamse niveau. We maken de omslag van een aanbodge-
stuurd naar een vraaggestuurde hulp, we leggen meer dan ooit de na-
druk op preventie, we werken de schotten weg tussen welzijn en ge-
zondheid … 

Om deze omslag te maken en de uitdagingen op onze weg aan te gaan, 
rekenen we op onze partners. De ‘Centrale’ is daar zonder meer één 
van. Door samenwerking staan we sterker. Dat wist ook Martin Buber. 
Hij bracht ons het volgende bij: “Alles wirkliche Leben ist Begegnung” 
of “Alle werkelijke leven is ontmoeting”. Via de ontmoeting kunnen we 
samen werken aan een beter morgen.

Ik wens ieder van u een vreugdevol jaar toe, één met veel vreugde en 
voldoening.

Shana tova oemetoeka!

Jo Vandeurzen
Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin

Waarde leden van de Joodse gemeenschap

Een nieuw jaar brengt ons op een kruispunt. Het is 
een periode van feest, nabijheid van familie en gezel-
ligheid. Het is echter ook een moment om even stil 
te staan. ‘Wat is er dit jaar allemaal gebeurd?’, maar
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Een degelijke vorming geeft kinderen een goede basis om een voor-
spoedig leven te leiden. Als Vlaams minister van Onderwijs zet ik in 
op een onderwijs dat kinderen en jongeren alle kansen biedt, dat 
verbindend werkt en kinderen leert respectvol met elkaar om te 
gaan. De vrijheid van onderwijs is hierbij een belangrijk uitgangspunt, 
waartoe ook het respect voor confessioneel onderwijs behoort. 

Ook de Joodse gemeenschap draagt kwaliteitsvol onderwijs hoog 
in het vaandel en is bereid verantwoordelijkheden op te nemen. Ik 
ben er van overtuigd dat we ook in het nieuwe jaar, vanuit de eigen 
verantwoordelijkheden, samen sterk kunnen inzetten op een onder-
wijs dat verder bouwt aan een betere toekomst. 

Shana tova oemetoeka! Een mooi en zoet nieuwjaarsfeest gewenst!”

Hilde Crevits
Vlaams Viceminister-president 

& Minister van Onderwijs

S hana tova!
Ik wens de Joodse gemeenschap in ons land van gan-
ser harte de beste wensen voor Rosh Hashana. Al 
jaren is De Centrale een belangrijke pijler om armen 
en kwetsbaren morele en materiële hulp te verlenen. 
Haar inspanningen verdienen onze volste waardering!
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Het voorbije jaar was ik bijzonder onder de indruk van de met veel 
luister en boeiende tentoonstellingen gevierde verjaardagen van 
verschillende van de Joodse scholen in Antwerpen. Welnu, ik hoop 
van harte dat steeds meer Joodse jongeren, jongens en meisjes door 
uitmuntende schoolloopbanen in het lager en middelbaar onderwijs 
nog veel beter dan vandaag de weg vinden naar onze Hogescholen, 
Universiteit en brede arbeidsmarkt. 
Tevens hoop ik dat het intense overleg over de dringend te restau-
reren of zelfs de voor verval te behoeden Synagoge in Heide-
Kalmthout daadwerkelijk leidt tot een duurzame oplossing. Moge 
ook de redding en volledige restauratie van deze unieke synagoge 
symbool staan voor de grote waardering voor en de eeuwigdurende 
verankering van de Joodse Gemeenschap in onze fijne Provincie. 
Het voorbije jaar was er helaas ook een van terreur, zinloos geweld, 
antisemitisme, racisme en angst. De noodzaak aan extra beveili-
ging en voortdurende waakzaamheid doen pijn, want vloeien voort 
uit een reële dreiging en gevaar. Tegelijk waardeer ik ten zeerste 
dat overheden en besturen samen met de gemeenschap, mensen 
noch middelen sparen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van 
in het bijzonder de Joodse Gemeenschap maximaal te versterken. 
Doorleefde veiligheid -in de wetenschap dat absolute veiligheid niet 
van deze wereld is- is immers noodzakelijk om in vrijheid en verant-
woordelijkheid ons levensproject uit te bouwen, onze kinderen op te 
voeden, school te lopen, te studeren, te werken en te ondernemen, 
samen te leven én van het leven te genieten. 
Moge het nieuwe jaar dan ook een jaar worden van herwonnen 
vrede, veiligheid, wederzijds respect en hoop. En laten we nooit 
stoppen met herdenken en herinneren. 
Want wie vergeet, is gedoemd om te herhalen. 

Cathy Berx
Gouverneur provincie 

Antwerpen

S hana Tova! In naam van de provincie Antwerpen 
wens ik eenieder van u het allerbeste voor dit nieu-
we jaar: een goede gezondheid,  intense momen-
ten van familiaal geluk, voorspoed, vrede, leergierigheid 
én veel plezier en ambitie in alles wat u onderneemt. 

Foto/Arthur Eranosian
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Een bestuur dat een vrije en veilige maatschappij verdedigt waar alle 
burgers deel van uitmaken. Waar geen plaats is voor haat en geweld. 
Waar racisme en antisemitisme op geen enkel begrip rekenen. Dat 
zijn de ankerpunten voor de democratische samenleving. 
Op de vooravond van het nieuwe jaar 5776 blik ik terug op een be-
wogen jaar. De verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs, Verviers en 
Kopenhagen hebben Europa opnieuw wakker geschud. Het brengt 
ons in aanraking met extremisten die uit blinde haat moord als een 
morele plicht zien. Daarbij viseren ze maar al te vaak de Joodse ge-
meenschap. Ik kan en wil dat niet begrijpen.
Daarom ben ik blij dat we het voorbije jaar eensgezind maatregelen 
hebben genomen die een antwoord bieden op deze uitdaging. 
De bijzondere aandacht van de federale en ook de Vlaamse 
regering voor de bestrijding van gewelddadig extremisme heeft een 
breed draagvlak. Ik heb steeds geijverd voor verhoogde inspannin-
gen voor de veiligheid van de Antwerpse Joodse gemeenschap en 
zal dat blijven doen. Het verheugt me dan ook dat de federale rege-
ring bijkomende investeringen heeft toegezegd voor de beveiliging 
van Joodse instellingen. Het geloof in onze democratische waarden 
biedt hoop. Ik ben er van overtuigd dat we gewelddadig extremisme 
kunnen overwinnen door vast te houden aan deze waarden en ze te 
verdedigen. De sjofar symboliseert hier de waakzaamheid tegen zij 
die de essentie van onze samenleving bedreigen.
Maar de sjofar is ook een teken van de verzoening met onszelf, met 
onze daden van het afgelopen jaar. Rosj Hasjana biedt een moment 
van introspectie, en een vooruitblik naar wat we volgend jaar anders 
of beter willen doen. Ik hoop dat dit een vreugdevol en warm feest 
wordt voor uw familie en uzelf. 

Namens het Antwerps stadsbestuur wens ik u van harte shana tova 
in vrede, voorspoed en veiligheid. 

Bart De Wever
Burgemeester

Stad Antwerpen

S alus populi suprema lex. Het welzijn, de veiligheid 
van het volk is de hoogste wet. 
Dat leidende principe gaf Cicero mee aan overheden 
en vormt sinds tweeduizend jaar het uitgangspunt 
van rechtvaardig bestuur. 
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De roep van de shofar op Rosh ha-Shana onderstreept de smeekbede om ver-
geving, de verbondenheid van de mens met God, met zijn medemensen en met 
zijn voorvaderen. Het is een grootse traditie met een diepe zingeving, en zij ge-
tuigt van eerbied voor de Schepper en alles wat geschapen is.  

Bij het begin van een nieuw jaar kijken we terug en kijken we vooruit. We zijn 
dankbaar voor het goede dat we mochten ervaren, treurig over datgene waarin 
we mislukten. Het is ook het moment om uit te kijken naar wat de toekomst zal 
brengen. Elkeen van ons heeft eigen verwachtingen, eigen zorgen. 

Onder de Joden in ons land maken velen zich zorgen over de toekomst. En die 
zorg is begrijpelijk: Joden worden weer bedreigd en aangevallen omdat zij Jood 
zijn. Dat Joodse scholen, Joodse musea, synagogen, Joodse bijeenkomsten 
steeds weer opnieuw doelwit van wandaden zijn en speciale beveiliging nodig 
hebben, is een grote blaam voor onze samenleving. 

De Joodse gemeenschap is een onlosmakelijk deel van onze samenleving, van 
onze cultuur. Dat is goed en moet zo blijven. De rijkdom van het Joodse erfgoed, 
de diepgang van zijn denken en de waarde van zijn maatschappelijke inbreng 
vervullen ons met dankbaarheid en waardering. De verbondenheid met de 
Joodse gemeenschap is voor ons ook belangrijk omdat haar aanwezigheid aan 
voorbije ontsporingen herinnert en ons waarschuwt dat onze beschaving kwets-
baar blijft. Elke generatie heeft de verantwoordelijkheid om ‘oude’ beschaving-
snormen, die het tijdelijke en plaatselijke (moeten) overstijgen, steeds opnieuw 
te ‘herijken’.

Onze nieuwjaarswensen gaan eveneens uit naar Israël, dat in de harten van onze 
Joodse medeburgers – en niet enkel bij hen – een belangrijke plaats inneemt. 
Samen met hen hopen we op een doorbraak in het vredesproces in het Midden-
Oosten en op spoedige en duurzame pacificatie van de regio. En moge Israël 
de erkenning en de veiligheid verwerven waarop het zoals andere naties recht 
heeft.  

Wouter Beke
Vlaams Voorzitter CD&V

2 015 Aan onze Joodse medeburgers: Shana Tova! Gelukkig 
Nieuwjaar! 

Het Nieuwjaarsfeest is binnen de lange Joodse traditie niet en-
kel de start van een nieuw jaar, maar ook een dag van bezinning.
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Het is goed om ons geregeld over ons individuele leven en ons leven in gemeenschap 
te bezinnen.

De waanzin van het Nazisme, van de Holocaust en van de Tweede Wereldoorlog ligt dit 
jaar zo’n 70 jaar achter ons. Toen werden de geallieerde mogendheden zich ten volle 
bewust van de gruwel van de nazi’s tegen (vooral) de Joden. Eerder dit jaar bezocht het 
partijbestuur van Open Vld de Dossin kazerne om deze herinnering levendig te houden. 
De aberratie van toen tegen de schepping en de menselijkheid vraagt ook vandaag nog 
om tikkun olam, om herstel van eenheid en van harmonie. 

Als voorzitter van de Vlaamse Liberalen en Democraten wil ik daarom blijven waken 
over het levensbeschouwelijke pluralisme in ons land. Naar aanleiding van recente 
aanslagen tegen Joodse doelwitten in de ons omringende landen heeft Open Vld in de 
schoot van de federale regering mee de schouders gezet onder extra beveiligingsmaat-
regelen voor de Joodse gemeenschap. Eind juni besloten we ook 4 miljoen euro vrij te 
maken voor investeringen in beveiliging van Joodse locaties.

Maar het voorbije jaar heeft deze regering ook op andere vlakken niet stilgezeten. Zo 
sloten we deze zomer een omvangrijk akkoord rond de tax shift. Dit akkoord sluit per-
fect aan bij het profiel van een regering die voluit de kaart van ondernemerschap en 
werk trekt. Met deze bijkomende lastenverschuiving – het regeerakkoord bevatte im-
mers al een eerste tax shift –  verzekeren we dat wie werkt netto meer overhoudt, en 
wie mensen tewerkstelt minder betaalt. Daarmee steunen we zowel ondernemers als 
werknemers. Wie de handen uit de mouwen steekt, mag en moet daar ook voor be-
loond worden.

De lastenverlagingen van de regering Michel creëren voor iedereen, maar zeker ook 
voor jongeren, meer kansen op de arbeidsmarkt. Met een heus start-up plan steunt de 
regering verder ook jonge en startende ondernemers. We maken investeren in nieuwe 
ondernemingen fiscaal interessanter, we verlagen de loonkost, en voor KMO’s komt er 
een aftrek voor investeringen in digitalisering. Met al die maatregelen geven we zowel 
jonge werknemers als een nieuwe generatie van jonge ondernemers de kans om in ons 
land een succesvolle carrière uit te bouwen.

Ook het komende jaar wil Open Vld met deze regering verder gaan om iedereen in dit 
land echte kansen en opportuniteiten te bieden. Daarnaast wil ik me samen met u blij-
ven inzetten voor een veilig, open, vrij en waardig samenleven van alle gemeenschap-
pen in ons land. 

Met deze woorden wens ik u ter gelegenheid van de Hoge feestdagen dan ook van 
harte een fijn Rosj Hasjana toe.

Sjana tova Oemetoeka 5776!

Gwendoline Rutten
Voorzitter Open Vld

R osj Hasjana is een mooi feest. Ik heb het nu even niet over de zoete 
lekkernijen die voor de gelegenheid op tafel verschijnen, maar over 
de symboliek ervan. Ik heb het over de 10 dagen van inkeer, door 
de sjofar ingeschald en uitmondend in Jom Kippoer, de Dag van de 
Verzoening.Elk jaar opnieuw leidt de Dag van de Schepper voor de 
Joodse gemeenschap een periode van introspectie, van bezinning 
en van berouw over het voorgaande jaar in. 
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In zijn meer dan 4000 jaar geschiedenis heeft het Joodse volk oneindig veel geleden, 
zonder ooit te breken. Ook vorig jaar bracht zijn deel aan kommer en pijn mee. Zo 
werd ons eigen land opgeschrikt door een laffe antisemitische aanslag op het Joods 
Museum in Brussel. Een Israëlisch echtpaar van 53 en 54 én een Franse vrijwilligster van 
66 stierven toen ter plaatse. Een Belgische receptiemedewerker van 25, kind van een 
Joodse moeder en een Berberse vader, bezweek na enkele dagen aan zijn verwondin-
gen. De jongeman werd in zijn geboorteland Marokko begraven op een Islamitische be-
graafplaats. De dood van deze verschillende onschuldige mensen, had één en dezelfde 
oorzaak: de weerzinwekkende antisemitische haatgevoelens van de dader. Jammer 
genoeg weten wij dat hij met die gevoelens niet alleen staat.
 
Wij geloven dat extra politiebewaking voor Joodse scholen en synagogen in de huidige 
situatie van verhoogde dreiging noodzakelijk en goed is. Het recht op veiligheid moet 
op ons grondgebied gewaarborgd worden voor iedereen. Evenals het recht op gelijke 
behandeling en het verbod van discriminatie en antisemitisme.
 
Maar gelukkig is er niet alleen slecht nieuws. De overgrote meerderheid van de hon-
derden en duizenden contacten die elke dag tussen Joodse mensen en hun medebe-
woners plaatsvinden in ons land verlopen vreedzaam, respectvol en vriendschappelijk. 
Zowel in Antwerpen als daarbuiten is de Joodse gemeenschap een gewaardeerd en 
vertrouwd onderdeel van onze samenleving.
 
Niemand kan voorspellen wat dit nieuwe jaar brengt. Rosh Hashanah is alvast een nieuw 
begin. Het is een nieuwe kans om te vergeven voor wat gebeurd is en te verbinden voor 
wat zal komen. Hoopvol, vol verwachting en met een gemeenschappelijke wens: samen 
in verbondenheid als gezin, als familie, als buur, als vriend of vriendin, als samenleving. 
Ik wens u toe dat het komende jaar van de Joodse kalender even zacht moge zijn als de 
in honing gedoopte appels die u symbolisch eet in de Nieuwjaarsperiode. Ik wens dat 
voor de Joden in België, voor de burgers van Israël, voor hun buren en voor alle Joden 
over de hele wereld.

Warme groet

John Crombez
Voorzitter sp.a

L’ shanah tovah tikatevu. Dat u opgeschreven moge staan voor een 
goed jaar. Ik wens u dat allen toe als individuele mensen: dat elk van 
u, als de zon ondergaat op Jom Kipoer, mag ingeschreven worden 
voor een gunstig lot in het jaar dat komt. Maar ik wens u dat ook als 
volk: dat het jaar 5776 voor het hele Joodse volk vredevol en goed 
moge zijn.
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Voor de eerste keer in mijn hoedanigheid van voorzitter van het Centraal Israëli-
tisch Consistorie van België, heb ik de eer en vooral het genoegen om u, alsook uw 
naasten en al degenen die u dierbaar zijn, een goed en gelukkig jaar toe te wensen.
Deze laatste jaren, werd de Joodse gemeenschap van België diep getroffen, niet al-
leen door de toename van antisemitische daden doorheen het land, maar vooral, 
door het terrorisme dat het Joods Museum in Brussel heeft geraakt.
Vandaag, meer dan ooit, moet de Joodse gemeenschap waakzaam blijven; ze moet 
echter ook optimistisch blijven geloven in een positieve toekomst.
Laten we even in herinnering brengen dat slechts dankzij de wilskracht van onze 
voorvaderen, door de eeuwen heen, wij onze identiteit hebben kunnen vrijwaren, 
met haar tradities die de trots vormen van onze gemeenschap.
In dit verband, mij richtende in het bijzonder tot uw instelling, is het mijn plicht 
om de liefdadige rol te benadrukken, de tsedaka, die zo centraal staat in het com-
munautaire leven in de hele Joodse geschiedenis. Het is geruststellend te mogen 
vaststellen dat de overheid, zowel op federaal als op regionaal niveau, vastbesloten 
is het terrorisme, dat ons allen bedreigt, met grote vastberadenheid te bestrijden. 
De wil om in te grijpen in de strijd tegen het antisemitisme, plaag van de democra-
tie, namelijk door de burgerlijke educatie, is eveneens een aanmoedigend teken.
Dit zijnde, kan ik mijn boodschap niet beëindigen zonder de merkwaardige toespraak 
die Dhr. Bart De Wever, Burgemeester van Antwerpen, op 6 mei l.l. heeft gehouden, 
op de voorgrond te stellen. 
Door de verantwoordelijkheden van de collaboratie te herinneren, laat Bart De 
Wever de Vlaamse gemeenschap toe, maar ook de hele Belgische gemeenschap, 
om in vol vertrouwen vooruit te gaan en zo onze democratie te bevorderen.
Laten we het verleden in herinnering brengen en tevens samen in eendracht een 
toekomst opbouwen waarin onze gemeenschap zich verder zal mogen ontwikkelen 
en zich ontplooien, zowel in ons land als in onze gewesten en steden, en dit dankzij 
de humanistische waarden.

De belangrijke rol van de Centrale, en dit niet enkel binnen de Joodse Gemeenschap 
van Antwerpen, maar ver buiten haar grenzen, moet worden begroet.
In de huidige omstandigheden, met de moeilijkheden waarmee velen geconfron-
teerd worden, is het belangrijk om het sociaal werk van de Centrale te ondersteunen.

Sjana Tova voor u allen.

Ph. Markiewicz
Voorzitter Centraal Israëlitisch 

Consistorie van België 

M ijnheer de Voorzitter,
Dames en Heren, 
Beste Vrienden,
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We hebben het geluk om politieke leiders te hebben die naar ons 
luisteren. Soldaten beschermen onze instellingen. Federale fondsen 
worden vrijgemaakt om de veiligheid van onze gemeenschapsge-
bouwen te verbeteren. Bij verschillende gelegenheden zijn de lo-
kale autoriteiten ingegrepen om antisemitische uitbarstingen van 
Dieudonné te verbieden. Justitie heeft op een sterke manier de an-
tisemitische en negationistische woorden van L. Louis veroordeeld.
We vertrouwen natuurlijk op onze politieke leiders om tegen an-
tisemitisme en terrorisme te vechten, maar wij als gemeenschap 
moeten ook actief zijn:
- We moeten in een moeilijke omgeving, op het niveau van veiligheid, 
maar ook op economisch en sociaal vlak, gezamenlijk actief zijn en 
meer solidair optreden
- We moeten bruggen bouwen met leden van de moslimgemeen-
schap die onze waarden van democratie delen en die de scheiding 
van godsdienst en politiek respecteren
- We moeten vechten tegen de pogingen van delegitimatie van de 
staat van Israël en tegen de boycot campagnes die in ons land toene-
men.

Als nieuwe voorzitter van CCOJB, zal ik deze ideeën verdedigen en dit 
gevecht leiden met hopelijk een actieve steun van jullie.
Ik hoop dat het jaar 5776 zal gekenmerkt worden door overwinnin-
gen in deze strijd en hopelijk een vooruitgang naar de vrede in het 
Midden-Oosten.

Ik wens de Centrale ook veel succes in hun activiteiten om de Joodse 
gemeenschap te steunen.

Serge Rozen
Voorzitter Coordinatie Comité 
van de Joodse Organisaties in 

België

Het jaar 5775 werd opnieuw door een aantal drama’s 
gekenmerkt – namelijk in Frankrijk en Denemarken. 
Ook is er een groeiend bewustzijn van de Belgische 
politieke autoriteiten dat de toekomst van een 
Joodse gemeenschap in België in vraag wordt gesteld 
en geen zekerheid meer is.



Enerzijds moeten we constateren dat onze Gemeenschap verarmt 
en anderzijds worden we overspoeld door een nieuwe golf van an-
tisemitisme waardoor de veiligheid van de Joodse burgers eens te 
meer in het gedrang komt.

Een woord van dank naar onze regering toe, zowel naar de nationale 
als naar de lokale overheden, is hier dan ook meer dan gepast. 
De inzet en de toewijding van het leger en de politie en de evenwich-
tige budgettering voor de beveiliging van de gebouwen worden dan 
ook naar waarde geschat en meer dan geapprecieerd.
Het is van cruciaal belang dat alle organisaties en instellingen hun 
krachten bundelen om samen deze ernstige uitdagingen aan te gaan 
en om samen deze dreigingen te trotseren.
Ik wil tevens van de gelegenheid gebruik maken om de Centrale voor 
Joodse Weldadigheid te complimenteren voor de geweldige ins-
panningen die zij continu blijft leveren om het leed van de minder 
begoeden te verzachten.
Op sociaal vlak is zij ongetwijfeld de grootste organisatie van wel-
doeners binnen de Joodse Gemeenschap.

Wij hebben geen probleemloos jaar achter de rug en wij dienen 
waakzaam te blijven maar toch wil ik afsluiten met optimistische 
wensen voor een hoopgevend Nieuw Jaar, een jaar waarin het 
antisemitisme verder wordt ingedijkt en waarin wij kunnen blijven 
geloven in onze democratische waarden.

In naam van het Forum wens ik u een jaar van vrede, voorspoed en 
vreugde.

שנה טובה

Raphaël Werner
Voorzitter

Forum der Joodse 
Organisaties

De Joodse Gemeenschap te België in het algemeen en 
te Antwerpen in het bijzonder staat voor grote uit-
dagingen zowel op sociaal als op politiek vlak.
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De Centrale blijft het middelpunt van de Joodse solidariteit in Ant-
werpen, waar ze al meer dan honderd jaar het sociale onevenwicht 
tracht te herstellen.

Wie de Centrale in Antwerpen kent, weet dat in solidariteit de echte 
macht schuilt van het Joodse volk. Eén voor allen is een traditie waar 
de gever de nemer dankbaar is omdat die hem toelaat aan welda-
digheid te doen, om een goede daad te stellen.

Het belang van de Centrale als grootste Joodse overkoepelende or-
ganisatie in Vlaanderen valt dan ook moeilijk te onderschatten. Door 
op een discrete en eerbiedwaardige manier de zwakkeren van onze 
samenleving te helpen, speelt ze een erg belangrijke rol binnen onze 
stad. Ze doet dat onder meer door kansen te geven aan mensen die 
uit de boot dreigen te vallen. 

De Centrale is dan ook een schoolvoorbeeld van barmhartigheid en 
integratie. Voor deze dagdagelijkse inzet wil ik ze dan ook vanuit de 
grond van mijn hart bedanken.  

Niemand kan voorspellen wat dit nieuwe jaar ons brengt. 
Maar als vriend blijft mijn intense verbondenheid met de Joodse 
gemeenschap onveranderd. 
Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat 5776 een succes wordt. 

Shana Tova v Metuka. Er wachten nog vele goede jaren op ons.

Ludo Van 
Campenhout

Schepen voor diamant, sport, 
personeel, publieke ruimte, 

markten en foren
Stad Antwerpen

copyright Frederik Beyens

We vieren Rosh Hashana 5776, het Joodse nieuwjaar. 
Het is elk jaar één van de hoogtepunten in Antwer-
pen, waarbij de Joodse tradities en geschiedenis 
centraal staan. Tussen het feesten door, staan we 
ook altijd even samen stil. Om tijd te nemen voor 
bezinning en voor reflectie. 
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‘Joodse doelwitten’ hebben aangevallen.
Recent heeft de federale regering onder impuls van Jan Jambon, N-VA 
minister van binnenlandse zaken, beslist dat een aanzienlijk budget 
zou worden besteed voor de technische beveiliging van Joodse in-
stellingen.
Overheden hebben de materiële en morele plicht de veiligheid van 
de burgers optimaal te waarborgen.
De huidige toestand is zorgwekkend. Overal dient permanent 
opgetreden tegen dreigende terreuracties.
Wij mogen niet naïef zijn; de democratieën worden wel degelijk 
geconfronteerd met krachten die erop uit zijn compromisloos te 
moorden en te vernielen.
Hiertegen kordaat reageren heeft zonder meer tot doel de funda-
mentele waarden ontsproten uit de Verlichting gaaf te houden.
De geschiedenis leert ons dat toegeven aan extremisme noodlottig is.
Daarom worden maatregelen genomen die erop gericht zijn de 
burgers van onheil te vrijwaren.
Bij het begin van het Nieuwe Jaar is het van essentieel belang 
resoluut te opteren voor een betere maatschappij voor onze 
kinderen.
Golda Meir zei ooit; ’pessimisme is een luxe die de Joden zich niet 
kunnen veroorloven’.

Ik deel haar mening.

In deze gedachtegang situeert zich de inspanningen van de Centrale 
om op alle mogelijke vlakken het menselijke leed te lenigen; geen ge-
makkelijke opdracht in deze moeilijke economische omstandigheden 
maar de vrijwilligers kunnen bergen verzetten.

Dat het jaar 5776 voor eenieder zacht en zoet moge zijn.

André Gantman
Gemeenteraadslid, 

fractieleider N-VA Stad 
Antwerpen

A ls gevolg van het uitdrukkelijk verzoek van 
burgemeester Bart De Wever worden militairen 
ingeschakeld voor de bescherming van synagogen 
en Joodse scholen. Deze beslissing beantwoordt aan 
een noodzaak vermits her en der moslimterroristen
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