
 

 

Vier Rosh Hashana’s 

o.a. Toe Bishwat 
 

 
  

Er bestaan vier Rosh Hashana’s (nieuwjaren) oftewel vier hoofden van het jaar: 
 

 1 Nisan is de Rosh Hashana voor koningen en feestdagen. 
 

 1 Eloel is de Rosh Hashana voor het geven van een tiende van de dieren. 
 

 1 Tishrie is de Rosh Hashana voor jaren, voor Shemita en Yovel, voor het planten van 

bomen en voor het verbouwen van groenten. 
 

 1 Shewat is de Rosh Hashana voor de bomen volgens Shammai. Volgens Hillel is dat op 

15 Shewat. 
 

Tot zover de tekst van de Mishna, Rosh Hashana 1- 1. 
 

De vier nieuwjaren helpen ons met het tellen van de jaren voor verschillende doeleinden. 

 

1 Nissan 

Koningen en Feestdagen 

 
Het was vroeger, net zoals tegenwoordig, gebruikelijk om op een 

document de datum te schrijven. Dit werd gedaan volgens het aantal 

jaren dat de koning regeerde. Bijvoorbeeld drie Kislew van het 

tweede jaar van koning X. 
 

Stel, een koning wordt in de maand Adar gekroond, dan begint op 

dat moment zijn eerste jaar. Een maand later is het 1 Nissan, het nieuwjaar voor koningen. 

Hoewel hij nog maar één maand aan de macht is begint op die datum het tweede jaar van zijn 

koningschap. 
 

Feestdagen worden ook gerekend vanaf 1 Nissan waardoor Pesach het eerste feest is en 

Shawoe’ot het tweede. De Hoge Feestdagen met Soekot erachteraan komen op de derde 

plaats. 

 

1 Eloel 

Tiende van de Dieren 
 

Wanneer er dieren geboren werden, werd elk tiende dier naar Jeroeshalajiem  gebracht, 

geofferd en vervolgens door de eigenaar van het dier in Jeroeshalajiem gegeten. In het vers 

(Dewariem 14-22), dat over het geven van een tiende gaat, staat er “shana shana”. Dat 

betekent: elk jaar. Hierdoor weten wij dat je per jaar tien dieren telt. 



 

 

 
Worden er bijvoorbeeld in één jaar negen schapen geboren en na 1 

Eloel nog een schaap, dan is dat laatste schaap het eerste schaap van 

een nieuw jaar. Het tiende schaap van het vorige jaar is nooit geboren 

en er wordt dus geen tiende schaap geofferd. Het tellen tot tien begint 

weer met het eerste schaap dat in het nieuwe jaar (vanaf 1 Eloel) 

geboren wordt. 

 

1 Tishrie 
 

A. Jaren 
 

Rosh Hashana voor jaren spreekt voor zich. Het is het meest voor de hand liggende nieuwjaar 

omdat dit principe ook in de westerse wereld gehanteerd wordt bij het gebruik van de kalender. 
 

B. Shemita 
 

Dit wordt ook vanaf 1 Tishrie gerekend. Dat is het zevende jaar waarin het land niet bewerkt 

wordt en er niet geoogst mag worden en waarbij het eerste en vierde jaar, het tweede en vijfde 

jaar en het derde en zesde jaar ook een rol speelden t.a.v. het geven van verschillende soorten 

belastingen aan de Priesters, de Levieten en de armen. 
 

C. Yovel  
 

Dat is het vijftigste jaar waarin de shemita regels ook gelden. In het Yovel jaar komen 

bovendien alle Joodse slaven vrij en gaan alle verkochte velden terug naar hun oorspronkelijke 

eigenaar. 
 

D. Het planten van bomen  
 

Dit is nodig voor het tellen van de eerste drie jaar, wanneer men nog geen gebruik mag maken 

van de vruchten van een boom. In het vierde jaar worden de vruchten in Jeruzalem gegeten 

en vanaf het vijfde jaar mag men de vruchten gewoon gebruiken. De vruchten van de eerste 

drie jaar heten ORLA en deze drie jaren worden vanaf 1 Tishrie geteld en niet zoals men zou 

kunnen denken, vanaf 15 Shewat. 
 

E. Alle gewassen behalve bomen 
 

Eerst werd er van deze oogst 2% aan de Kohaniem (priesters) gegeven. Van het overgebleven 

deel werd 10% aan de Levieten geschonken. Ten slotte werd er nog eens 10% van de 

overgebleven oogst of door de eigenaar zelf in Jeroeshalajiem geconsumeerd oftewel werd 

dat laatste deel aan de armen gegeven. Ook hier geldt hetzelfde principe: men vermengt de 

oogst van het ene jaar niet met het andere jaar en de grensdatum is 1 Tishrie. 
 

1 of 15 Shewat 
 

Fruit 
 

Daar werkt precies hetzelfde systeem als voor de andere gewassen, voor wat betreft het apart 

houden van een tiende en het scheiden van het ene jaar ten opzichte van het volgende jaar, 

behalve dat de grensdatum 1 Shewat is of 15 Shewat.  



 

 

 


