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Hoeveel vragen heeft u goed?  
Kijk snel op pagina 32, daar staan 
de antwoorden. 

Showbizz

1 Welk Joods-Amerikaanse 
interieurontwerper en 

mode-icoon mocht onlangs maar 
liefst honderd kaarsjes uitblazen?

2 Wat is de titel van de laatste 
Wonder Woman-film?

3 De kleinzoon van Esther en Avi Ofarim kwam 
onlangs groot in het nieuws omdat hij bij een 

hotel zou zijn geweigerd. Waarom werd hij, naar 
eigen zeggen, niet toegelaten?

4 Welke datingsite-oprichter laat alle vrouwe-
lijke vrijgezellen eerst met zichzelf matchen?

5 Welke Israëlische minister kwam niet in het 
nieuws vanwege een schandaal, maar wel 

omdat hij/zij er topless zo goed uitziet?

6 Welke komiek grapte recent over ‘ruimte-
joden’ en werd daarom overladen met 

kritiek?

7 Welke actrice doneerde in juni van dit jaar 
een groot bedrag voor de renovatie van een 

verlaten synagoge in het 
oosten van Hongarije?

8 Een langverwachte 
serie van de makers 

van Fauda bleek minder 
succesvol dan gedacht 
en krijgt bij Netflix geen 
tweede seizoen. Hoe heet 
deze serie?

9 De film History of the world, part 1 krijgt 
na veertig jaar een vervolg. Welke komiek 

kondigde dat dit jaar aan? 

1 Hoe heet de huidige voorzitter 
van het NIK? 

2 Dit jaar is er een speciaal 
Crescasprogramma voor 

jongeren. Hoe heet dat?

3 Welke maatschappelijke 
Joodse instelling viert deze 

maand haar 75-jarig bestaan? 

4 De voorzitter van het Neder-
lands Auschwitz  

Comité, Jacques 
Grishaver, 
kreeg onlangs 
bij de LJG een 
koninklijke 
onderscheiding. 
In welke 
orde werd hij 
benoemd? 

5 Sjoels in de mediene hebben 
het zwaar. Kort geleden 

werd een oplossing gezocht voor 
een sjoel in de Achterhoek, een 
rijksmonument. In welke Gelderse 
plaats was dat? 

De Joodse wereld in Nederland

6 Welke niet-Joodse historicus, 
verbonden aan de Vrije Uni-

versiteit van Amsterdam, weet 
meer van de Nederlands-Joodse 
geschiedenis dan bijna alle Neder-
landse Joden bij elkaar? 

7 Welke invloedrijke Neder-
landse rabbijn ging dit jaar 

op alia? 

8 Vanaf dit jaar bundelt Cres-
cas alle taalcursussen in het 

Crescas Taleninstituut. Welke taal 
wordt daar (nog) niet gedoceerd?
a) Bijbels Hebreeuws 
b) modern Ivriet
c) Jiddisj 
d) Ladino

9 Uit welke drie gemeenten 
bestaat de Joodse gemeen-

schap NIG Stedendriehoek? 

10 Hoe heette de Joodse 
zakenman die voor een 

belangrijk deel verantwoordelijk 
was voor de ontwikkeling van de 
Rotterdamse haven? 

Literatuur

1 Over welke in 2018 overleden 
Joods-Amerikaanse schrijver 

verscheen dit voorjaar een 
biografie? 

2 Roxane van Iperen pu-
bliceerde onlangs het 

vervolg op haar bestseller 
’t Hooge nest. Wat is de 

titel?

3 Oorlogszoon is een boek 
van Ivo Weyel. Wie schreef 

Oorlogsvader, dat afgelopen 
voorjaar uitkwam? 

4 Van welke Israëlische 
schrijver werd de laatste 

lezing postuum in boekvorm 
uitgegeven?
 

5 Met welke groepen vrouwen 
voerde journaliste Tamarah 

Gijrath gesprekken voor haar 
boek Als ik heel eerlijk ben??

6 Op wie baseerde Jessica 
Durlacher haar roman  

De stem?

7 Wat was het onderwerp van 
Het beloofde leven, de roman 

van Femmetje de Wind?

8 Wie wordt wel gezien als 
de ‘eerste columnist van 

Nederland’, blijkens een bundel 
columns, samengesteld door 
Ronit Palache?

9 Wat was de zeer Joodse titel 
van het autobiografische 

boek van Margalith Kleijwegt?

10 Wat is de naam van de 
roman die Nadav Vissel 

wijdde aan de gevolgen van de 
Shoa voor de tweede generatie? 

10 Wie is met een vermogen van ruim 34 
miljard euro de rijkste Jood ter wereld? n
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