Seret breidt uit
Na het grote succes van
vorig jaar breidt Seret 2016 uit.
Dit festival voor de Israëlische
film speelt zich dit keer niet
alleen af in Amsterdam en Amstelveen, maar ook in Utrecht
en Maastricht. Het filmfestijn
begint op 5 november met de
Nederlandse première van het
bekroonde komische drama The
Kind Words en duurt vijf dagen.
Meer info: www.seret-international.org/category/amsterdam-2016

legendarische gazan Hans Bloemendal, uitgevoerd door onder andere het Amsterdams Synagogaal
Koor. De sjoel is open vanaf 19.30,
aanvang van het concert is om
20.00 uur.
Toegang gratis, wel graag aanmelden: secretariaat@ras-club.nl

R e lig i e

Toledano stapt
terug
Diverse goed geïnformeerde
bronnen melden het NIW dat chacham Toledano een stapje terug
doet als de geestelijk leider van de
Portugees Israëlietische Gemeente.
Hij zal vaker vanuit zijn woonplaats
Londen gaan werken. Rabbijn
Nathan Peres zal een deel van zijn
taken overnemen. De reden dat tot
deze actie is overgegaan wil voorzitter Louis Lobatto vooralsnog niet
meedelen, ook omdat de leden van
de gemeente nog niet zijn ingelicht.
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“Er zijn nog besprekingen gaande,”
aldus Lobatto, die benadrukt dat de
chacham wel aan de kehilla verbonden zal blijven.

I s raë l

Eerste IS-familie
Familieleden van de familie
Zbeidt uit Sakhnin in Noord-Israël
hebben geschokt gereageerd op de
terugkeer van Wissam en Sabareen
Zbeidt (en hun drie kinderen) uit
gebied dat wordt beheerst door de
Islamitische Staat. De Zbeidts valt de
twijfelachtige eer ten deel de eerste
Israëlische familie te zijn die is afgereisd naar het ‘kalifaat’ in Syrië en
Irak. Wissam (42) en Sabareen (30)
hangt nu een zware straf boven het
hoofd wegens lidmaatschap van een
‘vijandige organisatie’.
De Zbeidts hebben het een jaar
volgehouden in het kalifaat, voordat
de wreedheid van de extremisten,
de armoede die er heerst en vertwijfelde smeekbedes van familieleden

in Israël hen deden besluiten terug
te keren. “Wij zijn loyaal aan dit
land,” liet een familielid weten, “zij
moeten de gevangenis in voor wat
ze hebben gedaan.” Tot nu toe zijn
vijftig extremisten vanuit Israël
naar de Islamitische Staat afgereisd,
een opvallend laag aantal.

Ve r ki e z i ng e n

Debatterij
Op zondagmiddag 6 november
organiseren Crescas en het NIW in
het Amsterdamse Crea een debatmiddag over de Amerikaanse verkiezingen. Daar wordt dieper ingegaan op de vraag wat een winst van
Donald Trump of Hillary Clinton
kan betekenen voor Joden over de
hele wereld, Israël en het Midden-Oosten. De panelleden geven
antwoord op vragen als: Hoe loyaal
is Clinton aan Israël? Maakt Donald
Trump nog enige kans en weten we
wat voor buitenlands beleid hij zou

willen voeren? Maakt het voor het
Midden-Oosten überhaupt verschil
als hij aan de macht zal komen? Zal
Clinton een andere koers gaan varen dan Obama? Het panel bestaat
uit Bob Bragar, een in Nederland
woonachtige Amerikaan die namens Democrates Abroad superdelegate was tijdens de laatste Democratische conventie. Paul Brill,
buitenlandcommentator bij de
Volkskrant en Amerika-kenner,
Joep de Geus, voormalig voorzitter
van het CIJO, expert buitenlandse
betrekkingen en aanhanger van de
Republikeinen, Bart Schut, columnist en buitenlandspecialist van het
NIW en Yernaz Ramautarsing, publicist, opiniemaker en aanhanger
van Trump. De middag wordt geleid
door Esther Voet.
Voor meer informatie zie de
advertentie op pagina 12. ■
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