בס"ד

Machatsiet haShekel
Er wordt altijd gezegd dat wij de minhag (het gebruik) van de Machatsiet haSjekel niet kennen. Klopt
dat? Wat is “Machatsiet haShekel”?
) יג, ְּתרּומָּ ה לַה' (שמות ל,….  מַ חֲ צִ ית הַ שֶ ֶקל:זֶה י ְִּתנּו כָּל הָּ עֹבֵ ר עַ ל הַ פְּ ֻק ִדים

Dit moet ieder geven die naar de getelden overgaat: een halve shelel
…een... gewijde gaven voor de eeuwige (Dasberg, Shemot 30-12)
In de tijd van de tempel moest elke man van twintig jaar en ouder één maal per jaar een halve sjekel
(Machatsiet haSjkel  )מחצית השקלgeven. 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 halachca (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 minhag ingevoerd om in de maand Adar een halve sjekel te
geven. De opbrengst van deze inzameling gaat naar tsedaka.
Dit gebruik komt niet uit de lucht. 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
shikel.
Het is bij veel kehilot gebruikelijk om de halve sjekel in te zamelen op tanganit 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 18101813 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 Hacham
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
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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
Hacham Palache. En “op de rekening gesteld” komt overeen met “extra aan de Finta”. Er werd, per
lid, een vast bedrag aan de finta toegevoegd ten behoeve van de Machatsiet haSjekel.
In vroegere tijden werd (kennelijk) twee maal per jaar een finta aanslag opgelegd, waarvan een keer
in Adar, “tegen Rosh Chodesh Nisan”. En deze finta aanslag 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 tanganit Esther. Vandaar de misvatting
“wij doen niet aan Machatsiet haSjekel”.
Tot circa tien jaar gelden werd onze jaarlijkse finta aanlag 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 finta aanslag, al moet ik zegen dat ik mij niet herinner dat dit
bedrag op de aanslag stond. Maar nu de aanslag per 1 januari wordt vastgesteld is het niet meer
mogelijk om de Machatsiet haSjekel op het juiste moment aan de finta aanslag 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 minhag, in ere te
herstellen. Wij zullen daarom op tanganit Esther, naast de tassas, een vierde schaal moeten
gebruiken voor Machatsiet haSjekel. Men zal tenminste een “halve (Machatsiet) euro” moeten
geven per manlijk familielid. Wil men de echte waarde geven, dan moet men zeven euro geven
(waarde per 5781-2021) per manlijk familielid.
Ik wens u Poerim Alegre!

JBS

Manuscript EH-V-1206, ca 1810-1813

© JBS https://chazzanut-esnoga.org Machatsit hashekel-v041.docx

v. 13 Feb 2021

