
Friday, September 30, 2016

Posted by Nedforum at 7:48 AM No comments: 

Bericht 65

Bericht 65 van het forum.

30 Sept. 2016.

Hans Noach reageert op de 'ommekeer' van Jad Davids:

Kol hakavod voor je succes met Jad Davids. Eindelijk beginnen enkele 'baronnen' te begrijpen 

waar de klepel hangt. De energie daar aan besteed en de ondervonden onaangenaamheden 

waren niet voor niets. Erg droevig dat het zo moet gaan, na beschuldigingen, de waarheid te 

ontdekken en de manier waarop ze zich aanvankelijk gedroegen bewijst dat er nog veel bloot 

gelegd moet worden. Het zou misschien juist zijn de hele situatie ter kennis brengen van de 

nationale pers. 

Er is voldoende feest gevierd op onze kosten. Het is niet voor niets dat ik me terugtrok van alle 

leidende functies die er mooi uitzien maar het is bewezen dat de werkelijkheid er een beetje 

anders uit ziet, en dat de voormannen uitsluitend voor hun eigen belangen zorgen.

Alle lezers een goed nieuwjaar 5777 gewenst.

Monday, September 26, 2016

bericht 64

Bericht 64 van het forum.

26 Sept. 2016.

 "Hulpfonds" – Jad Davids Fonds

Als onderdeel van het "Jad Davids fonds" is heden voor beperkte tijd het "Hulpfonds" opgericht. 

Het Fonds verleent financiele hulp aan Nederlandse oorlogsoverlevenden, die geboren zijn voor 

4 mei 1945.

De commissie van het fonds is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Jad Davids Fonds 

ltd., stichting Nini Czopp, stichting Elah, stichting Ajalah-Israel en twee onafhankelijke leden. Het 

fonds hanteert de volgende criteria en de aanvrager behoort aan alle criteria te voldoen:

1          U BENT EERSTE GENERATIE OORLOGSOVERLEVENDE VAN NEDERLANDSE 

OORSPRONG EN VASTE INWONER VAN ISRAEL.

2          HET DOEL VAN HET FONDS IS MENSEN TE HELPEN BIJ DE VERBETERING 

VAN HUN MATERIELE, MEDISCHE, PSYCHOLOGISCHE, SPIRITUELE OF SOCIALE 

SITUATIE. 

3          HET DOEL IS DIE MENSEN TE HELPEN DIE NIET IN STAAT ZIJN DE 

INGEDIENDE AANVRAAG  (ZOALS OMSCHREVEN IN PUNT 2) ZELF  TE KUNNEN 

FINANCIEREN, ZONDER DAT DE KWALITEIT VAN HUN LEVEN ER OP ACHTERUIT 

GAAT.

4          HET HULPFONDS HEEFT NIET ALS DOEL TE HELPEN BIJ ZAKELIJKE 

INTERESSES OF AFBETALING VAN SCHULDEN.

Diegenen die aan bovenstaande criteria voldoen, nodigen wij uit het bijgaande formulier in te 

vullen. Wij kunnen u niet garanderen dat alle aanvragen zullen worden toegekend.

Uitbetalingen zijn beperkt en zullen per aanvraag worden behandeld. Indien u al een 

(gedeeltelijke) vergoeding voor deze aanvraag uit andere bron heeft ontvangen kunt u hier alleen 

een aanvraag voor aanvulling indienen.

Het formulier kunt u sturen naar:

HULPFONDS Jad Davids                  of per mail: hulpfonds.jd@gmail.com

c/o MAYA FRENKEL - NINI 

POB 57704, TEL AVIV 6157602 

Met vriendelijke groet,

Gidon Dolev, commissie voorzitter

Giora Nevo vult het bericht over prioriteiten aan:

Nedforum 
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Posted by Nedforum at 6:15 PM No comments: 

Ik zag gisteren op TV een nieuwtje over een nieuwe uitstekende uitvinding van een onbemand 

vliegende bouwopzichter die alles fotografeert en meteen aan de bouwcontrole doorstuurt. Dus 

die opgave van 17 bouwopzichters is niet helemaal juist. Wat shomré-kashroet betreft dacht ik 

dat er 22.239 werkelozen daar hun goede salaris verdienen.

Friday, September 23, 2016

Posted by Nedforum at 9:51 AM No comments: 

Bericht 63

Bericht 63 van het forum.

23 Sept. 2016.

Barend Elburg reageert op mijn korte samenvatting van het artikel in het NIW:

Shalom Eldad,

Juist citeren is kennelijk te moeilijk.

Je schrijft in bericht 62 o.a. “Barend Elburg, als vertegenwoordiger van A. Roet, verklaart dat etc. 

“

Zo staat het niet in het NIW en juist is het volgende:

Ik ben NIET de vertegenwoordiger van A. Roet. Hij kan zichzelf prima vertegenwoordigen! 

Avraham Roet was jarenlang de afgevaardigde van het ‘Het Israël Instituut voor Onderzoek naar 

tijdens de Shoa verdwenen Joods bezit’ in het bestuur van SPI. Momenteel ben ik die 

afgevaardigde. Voor andere functies zoals voormalig bestuurslid van SMO/SAMO is niemand zijn 

opvolger/vertegenwoordiger.              Met vriendelijke groet, Barend.

Een interessante statistiek over onze prioriteiten in Israel:

Controleurs op voedselgezondheid                         140 man,

Controleurs op verzekeringen en pensioenen      180 man,

Controleurs op veiligheid van bouwplaatsen              17 man, 

Controleurs op kasjroet                                    18.000 man.

Prioriteit of verborgen werkeloosheid?

Friday, September 16, 2016

Bericht 62

Bericht 62 van het forum.

16 Sept. 2016.

In het NIW van vandaag schrijft Esther Voet dat het rapport van Ernst & Young nu  openbaar is, 

met de persoonsnamen gecensureerd. Dat weten we al.

Verder is het NIW artikel een resumé van de bekende ontwikkelingen in het onderzoek naar 

mogelijke onregelmatigheden naar de stroom van Marorgelden en specifiek de bemoeienissen 

van de journalist Sjors van Beek om zijn recht te verkrijgen volgens de WOB (Wet Openbaarheid 

Bestuur) inzage te bewerkstelligen in stukken van de SAMO die nodig zijn om een onderzoek in 

die richting af te ronden.

Esther Voet meldt ook dat er in Israel een nieuw onderzoek op gang komt naar de Israelische tak 

van de geldstromen. Ook dat is ons bekend. Barend Elburg, als vertegenwoordiger van A. Roet, 

verklaart dat het nieuwe onderzoek specifiek over Israel zal gaan, en niet het doel heeft om het 

Nederlandse onderzoek, dat hij als voltooid ziet, aan te vullen.

Wie toegang heeft tot het origineel in het NIW, doet er goed aan dat artikel te consulteren. E.

Reactie op de mooie vraag van Annelien:

Bedankt Annelien voor je commentaar. Je hebt mij aan het denken gezet.

Natuurlijk ben ik het met je eens, dat de kritiek van Kristof op eigen land mogelijk moet 

zijn. Toevallig was ik in de USA toen Trump zijn acceptance speech gaf op de 

republican convention. Absoluut walgelijk. Ik moest inderdaad aan mijn grootouders, 

moeder en oom denken, die ook vluchtelingen waren. De dag na de speech van Trump 

ben ik met mijn kleinzonen naar de Statue of Liberty gegaan. Dit is alleen nog een 

toeristische trekpleister,  verder niets van over.

Desondanks geloof ik toch, dat Kristof zeer fout is. Als  “Anne was also a fugitive” de 

kop van het artikel was geweest, dan had ik hier nog begrip voor kunnen opbrengen. 

De poging om Anne in dezelfde positie te plaatsen als het Syrische meisje door middel 

van foto’s is demagogie.

Alfi Fass.

Het forum gaat een paar dagen met welverdiende vacantie.
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Posted by Nedforum at 1:50 PM No comments: 

Wednesday, September 14, 2016

Posted by Nedforum at 4:25 PM No comments: 

Bericht 61

Bericht 61 van het forum.

14 sept. 2016.

Hierbij de link naar de pagina op Rijksoverheid waar de stukken terzake van het Wob-verzoek 

naar het verkennend onderzoek van E&Y zijn geplaatst, voor wie het nog niet in het geniep 

had gelezen. Het is nog wel gekuist met de namen van personen verwijderd met tippex. Te 

raden voor insiders. online:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2016/09/06/besluit-wob-verzoek-over-

verkennend-onderzoek-naar-besteding-maror-gelden-in-israel

Misbruik van de holocaust? 

Wil Alfi met zijn artikel ” My Mother is not a Syrian Girl “eigenlijk zeggen dat Kristof misbruik van de 

holocaust maakt? Natuurlijk ben ik het met Alfi eens: Anne Frank was een slachtoffer van het Duitse (én 

Nederlandse!) anti-semitisme. De parallel die door Kristof werd getrokken betrof niet de situatie in het land 

van oorsprong van beide meisjes, maar meer precies de stemming in de landen van de eventuele 

toevlucht. Amerika, zo argumenteerd Kristof, is xenophoob en “egoïstisch”. Het accent van zijn kritiek ligt 

op de Amerikaanse houding in het accepteren van vluchtelingen:

“We can’t afford it, we should look after Americans first, we can’t accept everybody, they’ll take American 

jobs, they’re dangerous and different.”

Aan de vluchtelingen Otto Frank en familie werd een visum voor the USA geweigerd. Waarom mag Kristof 

Anne’s verhaal niet als voorbeeld geven voor kritiek op eigen land?

Annelien Kisch

Monday, September 12, 2016

Bericht 60

Bericht 60 van het forum.

12 Sept. 2016.

Het warme onthaal bij het bezoek van Netanyahu aan Nederland, bij het Paleis 

Noordeinde in Den Haag was niet georganiseerd door de Christenen voor Israel 

zoals door de media hier in Israel werd bericht.  Deze manifestatie was 

georganiseerd door “Time to stand up for Israel “. De organisatie is opgericht door 2 

neutrale niet-geaffilieerde vrouwen,  Sabine Sterk en Brenda Aartsen, na de 

vreselijke pogromaanslag in 2014 in een sjoel in Har Nof, Jeroesjalajim.  Ze tellen 

nu al meer dan 3.000 leden.   

Mieke Daniels-Waterman.

De bijvoegsels die behoorden bij het vorige bericht waar Alfi Fass reageert op een artikel in the 

New York Times kwamen niet goed over bij vele lezers. Hierbij de link naar het oorspronkelijke 

artikel in de NYT:

http://www.nytimes.com/2016/08/25/opinion/anne-frank-today-is-a-syrian-girl.html?_r=0

En het artikel van Alfi dat daarop als reactie verscheen in de Jerusalem Post volgt: 

My Mother is not a Syrian Girl

by Alfi Fass - Jerusalem Post, 29th August 2016 

My Mother Ruth Fass-Isay was eight years older than Anne Frank. Her plight during the Holocaust was 

very similar to Anne’s but contrary to Anne, she survived. My mother fled Germany with her family to 

Amsterdam in 1934. My grandfather and Otto Frank were acquainted and had much in common. Coming 

from assimilated German Jewish families’ each had to build up a new business in Amsterdam after fleeing 

Germany. Soon after the German invasion into A'dam the Isay family was sent to Westerbork in order to be 

transported to Auschwitz. After being miraculously released from Westerbork and sent back to A'dam, my 

family went into hiding or else risking deportation once again. Together with her parents and younger 

brother my mother survived the Holocaust by hiding at homes of Dutch families till the end of the war. They 

were not betrayed and the “onderduik parents” the Geuken Family received a medal from Yad Vashem for 

saving Jews.

Mr. Kristof claims that Anne’s fate was sealed by a callous fear of refugees, among the world’s most 

desperate people. I don’t think that is true. Anne’s fate was sealed first and foremost by the Nazis who 

wanted to annihilate the Jewish people who were innocent and law abiding citizens living peacefully and 

contributing in all aspects of life to the countries they lived in.

“No one takes their family into hiding in the heart of an occupied city unless they are out of options,” notes 

Mattie J. Bekink, a consultant at the Anne Frank House in Amsterdam. “No one takes their child on a flimsy 

boat to cross the Mediterranean unless they are desperate.” That is absolutely correct. Both Frank family 

and Isay family fled to Amsterdam and started a new life there in 1934 due to rise of the Nazis in Germany 

and the persecution of Jews that followed the Nazis caught up with them a few years later. Syria is not 

occupied by a foreign power, there is a civil war raging. The Syrian girl is in danger because of war in her 

own country. Anne and my mother were in danger because they were Jews. So why do I feel offended by 

the claim of Mr. Kristof that Anne Frank is a Syrian girl? Because the Syrian girl is a victim of the hatred 
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Posted by Nedforum at 9:53 AM No comments: 

within the Arab People fighting among themselves in total disregard to the wellbeing and sustainment of life 

of their women and children. Anne and my mother were victims of antisemitism. The Syrian girl should be 

saved by all means. In the first place by her Arab Brothers in the Mid-East, Saudi Arabia, Qatar Kuwait and 

other Arab Countries. If the State of Israel would have existed in the thirties of the last century I have no 

doubt that both Anne and my mother would have found refuge.  

So please Mr. Kristof stop exploiting Anne and my mother.  They had nowhere to go  - the Syrian Girl has.

Sunday, September 11, 2016

Posted by Nedforum at 8:07 AM No comments: 

Bericht 59

Bericht 59 van het forum.

11 Sept. 2016.

Het is informatief dat jij rapporteerde over premier Benjamin Netanyahu’s korte bezoek aan 

Nederland. Wat ik erg interessant vond is dat Netanyahu aandacht heeft geschonken aan 

diegenen in de Joodse en Christelijk gemeenschap die zich met alle ziel inzetten voor Israel. Hij 

pleegde een aantal telefoontjes. In een tien minuten durend gesprek heeft hij bijvoorbeeld 

Opperrabbijn  Benyomin Jacobs bedankt voor zijn enorme inzet voor Joods Nederland in het 

algemeen en in het bijzonder voor zijn samenwerking met Christenen voor Israël. 

Het blijkt dat vorige week Opperrabbijn Jacobs, samen met Christenen voor Israël, 154 nieuwe 

immigranten uit de Oekraïne naar Israël heeft gebracht. “Het werk van Christenen voor Israël 

wordt zeer gewaardeerd door ons,” zei de Israëlische premier. Netanyahu had ook gesprek met 

een goede vriend van velen onder ons, Roger van Oordt, de directeur van Christenen voor Israël 

in Nederland. Daar bedankte Netanyahu de Nederlandse Christenen voor Israël voor hun warme 

vriendschap: “We hebben geen betere vrienden dan jullie”, zei hij. “Daar zijn we in Israël erg door 

ontroerd. Onze vriendschap is gebaseerd op de diepe waarden van het geloof, geschiedenis en 

cultuur.” 

Aangezien dit soort kleine doch belangrijke gebaren meestal niet in de algemene pers 

gerapporteerd worden, dacht ik dat dit misschien een plaatsje hoort te hebben in het Forum.

Chaim Even-Zohar

Herman Braaf meldt dat voorafgaande aan het Staatsbezoek van Netanyahu aan 

Nederland op 6 en 7 sept. j.l. Dries van Agt zich uitgesproken agressief opstelde tegen 

de PM van Israel. Bij een intervieuw op 5 sept. voor de Nederlandse TV werd 

Netanyahu door hem afgeschilderd als een oorlogscrimineel, die in de gevangenis thuis 

hoort. 

Herman benadrukt dat van Agt zelf niet brandschoon is inzake antisemitische 

uitlatingen en destijds in zijn medewerking bij het vrijlaten van ‘de drie van Breda’.

Ik heb mogelijk de mening van Harry Nihom zoals vermeld in mijn eerdere bericht 

verkeerd voorgesteld. Hij stelt dat wie de sjoa niet heeft meegemaakt niet het recht 

heeft om die periode te beoordelen of te veroordelen. Dat is iets anders dan ik schreef. 

Niet dat ik het met hem eens ben, maar ik deed hem daarmee onrecht. Eldad.

Van Alfred (Alfi) Fass het volgende: Mijn onderstaande commentaar is op 29 Augustus in de Jerusalem 

Post gepubliceerd. Bijgaand ook het artikel van Kristof in de NY Times, waar ik op reageerde.

Attachment: My Mother is not a Syrian Girl 25.08.2016.docx (20k bytes) Open

Attachment: Kristof Anne Frank.docx (22k bytes) Open

Friday, September 9, 2016

bericht 58

Bericht 58 van het forum.

8 Sept 2016.

Giora Nevo maakte ons deelgenoot van een aardige discussie tussen hem en Harry Nihom over 

de goede of slechte naam van Nederland ten tijde van de tweede wereldoorlog ten opzichte van 

hun bekommering aangaande hun Joodse landgenoten. Giora neemt een positief standpunt in en 

zet die periode in een vriendelijk daglicht, terwijl Harry, met zijn eigen ervaring en die van zijn 

uitgebreide familie de zaken veel somberder inziet. Ook Manfred Gerstenfeld doet zijn woord, 

vindt niet veel goeds te zeggen over de officiele houding van de Nederlandse regering in 

vrijwillige ballingschap gedurende die jaren (terecht), en breidt zijn berichtgeving uit over de 

huidige mening van Nederlanders over Israel, die een dalende lijn vertoont, met beschuldiging 

dat Israel de oorzaak is van alle onrust in de wereld.

Ik zelf heb een wat genuanceerder mening over het eerste onderwerp, omdat ik niet zeker ben 

waar ik zou staan als de nood aan de man komt. Zou ik uit ideologische motieven mijn vrouw en 

kinderen in gevaar brengen voor vreemden? Ik hoop van wel, maar zeker weet ik het niet. Ik blijf 

erkentelijk voor elke Nederlander die zijn leven waagde om Joden en verzetsmensen te helpen. 

E.
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Posted by Nedforum at 9:25 AM No comments: 

Nog wat nieuwtjes uit de eerste hand uit Nederland die enig betrekking hebben op Israel:

De ultra-orthodoxe school Cheider in Buitenveldert is in het nieuws wegens een sex- schandaal 

dat enkele jaren ‘onder ons’ is gehouden. Over geheimzinnigeheid gesproken! De daar werkende 

leraar Ephraim S. is al in een vroeg stadium van deze ‘geruchten’ naar Israel vertrokken. De 

uitleveringsprocedure is laat ingezet, maar nu is er uitspraak dat deze heer inderdaad uit Tel Aviv 

terug zal moeten naar Nederland om zich te verantwoorden voor de hem toegeschreven 

wandaden.

Nieuws over Nethayahoe bleef erg beperkt op TV en in de krant. Het meest opzienbarende was 

wel dat de Turkse heer Kuzu, afgesplitst van de PvdA, weigerde bij een officiële ontvangst onze 

premier de hand te schudden. Niet elegant, op zijn minst gezegd en alom sterk afgekeurd. Heeft 

hij dit gebaar misschien afgekeken van de olympische spelen?

Tuesday, September 6, 2016

Posted by Nedforum at 11:23 AM No comments: 

Bericht 57

Bericht 57 van het forum.

6 Sept. 2016.

Zoals u allen weet is SPI een koepelorganisatie van tien stichtingen die elk twee vertege

nwoordigers

afvaardigen van wie één stemrecht heeft. De leden van dit orgaan zijn weer verantwoord

ing verschuldigd 

an de besturen van hun afvaardigende organisaties. Dit is een ruime kring van personen. 

Makkelijk na

te tellen over hoeveel mensen dit gaat. Zodoende is het niet wel mogelijk, en misschien 

ook niet gewenst,

om geheimhouding binnen SPI te eisen of te verwachten. Het is ook de vraag of al die di

kdoenerij en

geheimhouding enig werkelijk doel dient.

Op precies die manier kwam een brief, tijdig verstuurd aan alle leden van SPI nog voor hun 

laatste vergadering op 4 september, ter kennis van een ruimer publiek. In die brief werd 

aangekondigd dat er niets meer te onderzoeken valt na de verschillende rapporten door 

Nederlandse en Israelische onderzoeken, maar als de leden van SPI toch besluiten dat verder 

onderzoek gewenst of nodig is, dat er dan zonder verwijl als ’tegenmaatregel’ een onderzoek 

geopend zal worden naar de boeken van het Centrum voor de  Studie van de Geschiedenis der 

Nederlandse Joden. Deze vreemde stap wordt misschien wat beter begrijpelijk als we ons 

realiseren dat André Boers voorzitter is van dat Centrum. André is een leidende figuur in de eis 

om een diepgaand onderzoek in te stellen naar mogelijke onregelmatigheden bij het beheren en 

verspreiden van de Marorgelden. Het lijkt erop dat dit keer het oordeel van onze leidende figuren 

gelukkig niet beïnvloed is door deze brief. Het is te hopen dat dit soort waarschuwingen ook in de 

toekomst deze voormannen niet zal afhouden van hun taak om te doen wat juist is voor de 

gemeenschap. E.

Benno Bonnewit stuurt het volgende naar het Forum: Ik vraag me af

hoeveel dit onderzoek tot nu toe aan het SPI gekost heeft (advocaten, accountants enc) en wat 

zijn de kosten voor het verdere onderzoek.

"Een commissie van vijf bestuursleden van SPI heeft voorbereidend werk verricht aangaande de 

vraag wat onderzocht moet worden en welke acccountantbureaus om offerte zou worden 

gevraagd. Deze commissie heeft een unaniem rapport uitgebracht met relevante aanbevelingen 

aan het volledige bestuur van SPI. Dit rapport en de aanbevelingen, waaronder een specifiek 

accountantskantoor, zijn nu goedgekeurd door SPI en het werk zal binnenkort beginnen."

En WIE GAAT DAT BETALEN ?

Er kwam recentelijk een anoniem bericht binnen op het forum. Ik heb dat terstond verwijderd. 

Kom maar gewoon openlijk voor je mening uit.

Benjamin Nethanyahoe op bezoek in Nederland. Volg de media.

Monday, September 5, 2016

Bericht 56
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Posted by Nedforum at 8:41 AM No comments: 

Bericht 56 van het forum.

5 Sept. 2016.

Stichting Platform Israel heeft met grote meerderheid van stemmen bevestigd dat het 

voorgenomen accountantsonderzoek inzake mogelijke onregelmatigheden met de Marorgelden 

inderdaad doorgang zal vinden. De onvolledige berichtgeving na eerdere rapporten in Nederland 

en in Israel heeft niet alle leden van Platform kunnen overtuigen dat alle twijfels zijn 

weggenomen.

Een commissie van vijf bestuursleden van SPI heeft voorbereidend werk verricht aangaande de 

vraag wat onderzocht moet worden en welke acccountantbureaus om offerte zou worden 

gevraagd. Deze commissie heeft nu een unaniem rapport uitgebracht met relevante 

aanbevelingen aan het volledige bestuur van SPI. Dit rapport en de aanbevelingen, waaronder 

een specifiek accountantskantoor, zijn nu goedgekeurd door SPI en het werk zal binnenkort 

beginnen.

Benno Bonnewit, tot voor kort bestuurslid van het Centrum voor de Studie van de Geschiedenis 

van de Nederlandse Joden, gaf in dit forum getuigenis van zijn voortdurende diepe 

verbondenheid met het Centrum door een vraag in te sturen aangaande een project door Reina 

Spier bij het Centrum dat goedgekeurd is door SCMI.

Een zegsman van SCMI antwoordde op onze vraag dat zij aangaande toegekende projecten 

geen informatie verstrekken aan buitenstaanders en zonodig door verwijzen naar de betreffende 

leden-organisaties. Een vertegenwoordiger van het Centrum gaf p.o. uitsluitsel over dit mooie 

project dat bestemd is om schoolkinderen met behulp van een toneelstuk meer kennis over de 

sjoa bij te brengen gebaseerd op brieven uit die belangrijke periode. De aangevraagde en 

benodigde financiën zijn minimaal. 

Ik hoop dat Benno hiermee gerustgesteld en tevreden is. De meer geldelijke details hierover kan 

hij zonder meer op verzoek van het Centrum krijgen.

Sunday, September 4, 2016

Posted by Nedforum at 7:59 AM No comments: 

Bericht 55

Bericht 55 van het forum.

4 Sept. 2016.

Barend Elburg meent of suggereert dat Marthi Hershler het rapport van E&Y letterlijk citeert. 

Neen, dat is niet het geval, ze heeft dat rapport niet gezien en geeft haar eigen impressie uit de 

bronnen die circuleren. Deze misvatting schept geen gezonde basis voor een vruchtbare 

discussie. Ik ga daar dus verder niet op in. We wachten rustig af wat het nieuwe Israelische 

onderzoek dat in gang wordt gezet door de nieuwe bezems van de Stichting Platform Israel ons 

t.z.t. te melden heeft. 

Toch worden er stemmen gehoord binnen onze gemeenschap en ook binnen Platform dat verder 

onderzoek niet nodig is na alle rapporten die tot nu toe zijn gepubliceerd.  Wel moet daarbij als 

tegenwerping gezegd worden dat het rapport van E&Y officieel nog steeds geheim is, ondanks 

alle lekkages. Een verder gehoord argument is dat de kosten van nog meer onderzoek 

onttrokken worden aan de primaire doelen van de beschikbare fondsen. Daartegenover staat de 

eis dat er totale klaarheid en doorzichtigheid vereist is met deze Marorgelden en dat doel is niet 

in aller ogen bereikt. Deze sage wordt vervolgd. E.

De eerder opgenomen gerichte vraag over specifieke besteding van SCMI gelden zoals 

ingestuurd door Benno Bonnewit heb ik doorgegeven aan degenen die dit project hebben 

aangevraagd, en zij zullen daar zo gewenst zeker op reageren. Daarvoor is een forum.

Er zijn de laatste weken hier en daar wat storingen opgetreden en trouwe lezers kregen opeens 

de berichten van het forum niet meer thuisgestuurd. Waar mogelijk is dat direct rechtgezet, maar 

als alles mis loopt is het forum ook te lezen als blog op

http://nedforum2016.blogspot.co.il/

(het beste bereikbaar via Google).

Friday, September 2, 2016

Bericht 54

Bericht 54 van het forum.

2 Sept. 2016.

"dat is geld dat uit Nederland is betaald, maar in Israel slechts gedeeltelijk is 

aangekomen."

Geld kan toch niet zomaar in het niets verdwijnen ! Dat is dan toch ergens 

terecht gekomen ?

Het lijkt me dat, als E&Y tot deze conclusie komen dat eigenlijk wil zeggen 

dat ze aanbevelen om naar dat geld te zoeken.

Marthi Hershler-de Wilde.
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Posted by Nedforum at 6:44 AM No comments: 

Je slaat de spijker op de kop. Hier had E&Y natuurlijk achteraan moeten gaan. De opdracht aan 

deze instelling was zo nauw geformuleerd dat er niet veel hoop was dat er iets uit zou komen. E.

Twee zielen, een gedachte. Mieke Daniels vroeg zich in het vorige bericht af wat er van al die 

goedgekeurde projecten die ingediend zijn bij SCMI terecht komt. Benno Bonnewit vraagt nu naar 

een specifiek project:

Bij de SCMI heeft het Machon voor de Studie van de Geschiedenis etc. een uitkering 

van NIS 24.500 gekregen voor een project van Reina Spier (project 14/2049). Waar 

staat dit project, wat is het onderwerp en het doel?
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