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Posted by Nedforum at 6:53 AM No comments: 

23 maart 2017.

De voorlopige uitslagen van de Tweedekamer-verkiezingen 2017 die we hier eerder vermeldden, 

moesten nog wel even bijgestuurd worden nu de definitieve stand bekend gemaakt is.

De relatief snelle berichtgeving aangaande het stemmingspatroon voor de Tweedekamer-

verkiezingen in Israel was duidelijk welkom bij de lezers van het forum. Het zou interessant zijn 

om drijfveren en reacties te horen van personen in Israel die het belangrijk genoeg vonden om te 

stemmen. (E).

Dit kwam binnen van Henriette Fuchs:

OPROEP aangaande

"Sally Noach 

"Haifa University’s Director of International Holocaust Research in Israel requests anyone who knew Sally 

Noach or had family connections with him, to take part in the production of an important documentary 

about his World War 2 activities to save the lives of Jewish and Dutch people.

Sally Noach worked from September 1940 till September 1942 in the Dutch Consulate (later “Office 

Néerlandais”) in Lyon (France) as a ‘non salaried employee’. In this capacity he provided Dutch refugees 

and Engelandvaarders (young Dutchmen who had fled to England to join the Allies) with food, clothing 

and medical help.

Sally Noach, with much daring, succeeded to free individuals and large groups of Dutchmen - Jews and not 

Jews alike - from concentration camps and prisons in France, provided them with French identity cards and 

visa for Spain and Portugal or helped them to reach Switzerland.

In October 1942 he had to flee to England where he was received with the highest honor by Queen 

Wilhelmina and the Dutch Government.

If you knew Sally Noach during his resistance work in France or had family connections with him, please 

contact Cherry Torrance at cherry@haifa-univ.org.uk

If you need further information or clarification please contact Jacques Noach at noenchet@gmail.com or 

Lady Irene Hatter born Noach at  Irenehatter@hotmail.com. 

Haifa, March 2017."

Ik gaf Henriette de raad om dit ook door te sturen naar Aanspraak, en deze oproep verdient het 

ook nog verder verspreid te worden.

Monday, March 20, 2017

Bericht 106

Bericht 106 van het forum.

20 maart 2017.

Zo, dat is weer achter de rug. Ieder die dat wilde heeft de Nederlandse verkiezingsuitslagen zelf 

kunnen volgen in de media. Daar hebben jullie het forum niet voor nodig, en daar is het forum 

ook nooit voor bedoeld. Wel is het stemgedrag van Nederlanders in Israel op zichzelf een 

interessant onderwerp. Sommigen onder ons hebben ten tijde van hun aliya verkozen de 

Israelische nationaliteit aan te nemen en daardoor hun Nederlandse staatsburgerschap verloren. 

Anderen vonden dat deze verkiezingen een zaak is voor wie in Nederland woont en niet past 

voor inmenging van emigranten die Nederland vaarwel gezegd hebben. Weer anderen kregen 

door sulligheid van de Israelische posterijen hun oranje stemenveloppe niet op tijd en konden 

daardoor hun stem niet uitbrengen.

Om al die redenen zijn de beschikbare getallen van het stemgedrag alhier niet representatief voor 

wat er omgaat aan politieke affiliaties in de gemeenschap van 

(ex-)Nederlanders in Israel. Toch wil ik jullie die lokale getallen niet onthouden. Ook hier hebben 

we met staatsgeheimen te maken en die uitslagen kunnen alleen persoonlijk op de Nederlandse 

ambassade in Israel opgevraagd worden. Dat heb ik dus maar even gedaan, met volle 

medewerking, binnen wat veroorloofd is, van de staf van de ambassade.

Het is misschien aardig om te vertellen dat Nederlanders in den vreemde iets anders kiezen dan 

in het vaderland. Hier onder de getallen voor alle buitenlandse stemmen, versus het totaal 

uitgebrachte aantal stemmen, in percenten. En de stemmen uitgebracht in Israel (301 in toaal, 

waarvan 7 ongeldig en één blanco).

            Partij                % stemmen       % totaal stemmen         aantal en % in Israel

  buiten NL

            VVD                23.2                             21.0                 68        23.1

            D66                 23.6                             16.0                 25        8.5      

            PVV                8.0                               14.0                 75        25.5

            Groenlinks        17.0                             12.2                 25        8.5      

            PvdA               8.2                               6.8                   21        7.1

            CDA                5.9                               16.2                   12        4.1

            DENK             0.2                               6.0                   -          -

            SP                    3.0                               5.5                   3         1.0

            Partij voor        3.4                               4.3                   8         2.7

               de Dieren

Dit zijn de officiële gegevens voor de grootste 10 partijen, de rest, nog 18, zijn splinters die we 

voorlopig niet terug zullen zien. In Israel kreeg de Christen Unie 31 stemmen (10.5 %), SGP  18 

(6.1 %) en 7 stemmen gingen naar andere kleine partijen.
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Posted by Nedforum at 12:33 PM No comments: 

Wonderlijk! Op het stembiljet dat ik zag, staan maar 25 partijen vermeld! Kennelijk hebben drie 

zich op het laatste moment teruggetrokken.

Friday, March 10, 2017

Posted by Nedforum at 8:26 AM No comments: 
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10 maart 2017.

SPI heeft unaniem besloten dat het onderzoek van het accountantskantoor Rosenblum & 

Holtzman voldoende grond geeft om de aangetroffen onregelmatigheden met de geldstroom van 

de Marorgelden nader te onderzoeken. Dit diepergaande onderzoek zal aanbesteed worden 

d.m.v. een offerte van verscheidene accountantskantoren. Zo'n onderzoek gaat geld kosten – 

waarschijnlijk veel geld. 

In het verleden werden de kosten van SPI, voor zover niet betaald uit andere bronnen, zonder 

morren betaald door SCMI. Dat is statutair zo geregeld en gaf nooit aanleiding tot aanmerkingen 

of protest. 

Er gaan nu stemmen op van sommige personen die vroeger belangrijke functies bekleedden bij 

het 'Marorgebeuren' dat dit verkwisting is van gelden die sjoa-overlevenden toekomen, en dat 

SCMI zich van deze uitgaven moet distantiëren. Aangezien SCMI een Nederlandse stichting is, 

zullen zich de activiteiten om verder onderzoek te voorkomen gedeeltelijk in Nederland afspelen, 

buiten ons directe blikveld. 

Als er geen aangewezen bron is voor het dragen van de kosten van het geprojecteerde verdere 

onderzoek, komt dit mogelijk in gevaar. Het zou niet gezond zijn voor onze gemeenschap als 

deze zaak onopgelost blijft doorsudderen zonder tot een definitieve uitspraak te komen.

Vrolijk poeriem!

Eldad.

Dit bericht werd ingezonden door Chaya Brasz:

Binnengekomen via Rabbijn David Lilienthal:
Een uitdaging voor iemand van 25-30 jaar jong: sjaliach/sjelicha in Nederland!

Netzer Holland, de Liberaal Joodse Jeugdbeweging in Nederland, is - samen met de 

Sochnoet - op zoek naar een sjaliach/sjelicha van circa 25-30 jaar oud. Ben je 

opgegroeid in een jeugdbeweging? Heb je ervaring met informeel onderwijs en 

vrijwilligerswerk in de gemeenschap? Spreek je Nederlands? Dat zou heel nuttig zijn. 

Als je geïnteresseerd bent, of gewoon nieuwsgierig, vul dan het formulier in 

op: http://bit.ly/netzer1 of neem rechtstreeks contact op met Yaära Cohen- 

Levy: yaaraC@jafi.org.

Sunday, March 5, 2017

Bericht 104

Bericht 104 van het forum.

5 maart 2017.

André Boers is het niet eens met mijn antwoord op Frits Cohen's vraag in bericht 103, waar Frits 

schreef:

"of er malversaties zijn gepleegd of erger.. OF is er gewoon heel slordig en onzuinig omgegaan met de 

fondsen?”

Ik vond malversaties wat ver gaan, omdat het oriënterende rapport dit woord nu eenmaal niet 

heeft gebruikt, en antwoordde wat gematigder (E). Maar André ziet het duidelijk anders:

"Eldad,

"Je reactie op Frits' opmerking was niet  juist.

Het rapport van Rosenblum & Holtzman spreekt over discrepanties en gebruikt zelfs het woord 

'verdenkingen'. Het concludeert dat o.a. vanwege deze discrepanties en verdenkingen verder en 

diepgaander onderzoek nodig is. 

Dat is wat anders dan te zeggen, dat we nog niet zover zijn, dat we van malversaties kunnen 

spreken. Enkele hoofdpunten uit het rapport verduidelijken dit (zie hier onder in Nederlandse 

vertaling).

beste groet,

André."

Het voorlopige onderzoek van accountantsbureau Rosenblum & Holtzman zegt  op pagina 1 van het 

rapport:
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“Vooropgezet moet worden dat de analyse van de financiële verslagen van de verschillende 

organisaties en de documenten die we tot nu toe hebben ontvangen aantonen, dat er mogelijkerwijs 

discrepanties bestaan en/of tekorten tussen de bedragen weergegeven in de door accountants 

onderzochte  financiële verslagen van de verschillende organisaties, verschillen in de classificatie van 

meerdere bedragen, verschillen in gegevens in financiële rapporten met betrekking tot sommige interne 

rapporten van verscheidene organisaties, het ontbreken van rente op rente met betrekking tot de 

hoofdsom die toegeschreven werd aan de verscheidene collectieven, het ontbreken van inkomen van 

financieringen ondanks significante kas balansen, enz. Details worden in het rapport zelf aangeven.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat er plaats is tot het verruimen en nader onderzoek van 

verschillende aspecten, het doornemen van meer documenten en gegevens (zoals accountant gegevens, 

bank afschriften, etc.) Eveneens moeten verklaringen van verschillende professionele eenheden 

ingewonnen worden (zoals de bevindingen van de accountants) en van de relevante bestuurders in de 

verschillende organisaties en hun betekenis moet geevalueerd worden.

Volgens onze mening zouden deze instanties documenten en verklaringen moeten overleggen die een 

totaal beeld zullen verschaffen van wat er is gebeurd.”

In het slotwoord zegt het rapport onder meer:

“Hoofdlijnen voor verder onderzoek:

Analyse van de documenten die we tot nu toe hebben ontvangen (door accountants gecontroleerde 

financiële jaarrekeningen van de verschillende organisaties en de verschillende documenten die we 

ontvingen) geeft aanleiding, zoals gezegd, tot veel twijfels en schijnbare verdenking van mogelijke 

onregelmatigheden m.b.t. overboeking van "Maror"-gelden van de Stichtingen in Nederland naar de 

collectieve organisaties in Israel."

Gideon Soesman haakt in op mijn bezwaar tegen zijn opmerking over 'fake news':

"Beste Eldad, 

"Je vraagt me opheldering over jouw overnemen van "fake news".

"In bericht 99 schrijf je: "Naar verluit zijn er in het rapport financiele discrepanties aangetroffen die verder 

en diepgaand onderzoek noodzakelijk maken. Dit is ook de mening van de juridische adviseur van SPI. Op 

22/2 zal SPI zich hierover beraden".

Ten eerste, in bericht 103 heb je jezelf al gecorrigeerd en schrijf je: "Tot nu toe zijn we niet zo ver dat er 

van malversaties gesproken kan worden. De accountants melden onduidelijkheden die verder onderzoek 

wenselijk maken".

Ten tweede, dat juridische advies waar je op 14 februari over schreef, werd pas op 22 februari door de 

juridische adviseur gegeven. Buiten het verschil tussen dit advies en "de mening" in je bericht 99, schreef 

je over een advies dat toen nog niet was uitgebracht. "Fake news" dus.

Deze zaak houdt velen in de gemeenschap al jaren bezig houdt en heeft tot zoveel onrust geleid. Het is 

daarom dat ons bestuur op een bijzonder serieuze manier de feiten boven tafel probeert te krijgen; aan 

de ene kant doorgaat tot we alles weten wat we moeten en kunnen weten en aan de andere kant enorm 

voorzichtig is met het beschuldigen van anderen. Het leek me daarom, en lijkt me nog steeds, gepast om 

enorm voorzichtig te zijn in het berichten, hoe graag je ook de eerste wil zijn die naar buiten treedt, of 

misschien wel juist als je graag de eerste wil zijn die het nieuws brengt. 

Groet, 

Gideon."

Gideon vergist zich hier. Wat ik 'juridisch advies' noemde is een brief van de juridische adviseur 

van SPI, gedateerd 7 februari 2017, die specifiek refereert aan het rapport van R&H. Als er een 

later juridisch advies is vervaardigd, dan is dat niet het document waarop ik mijn schrijven van 

14/2 baseerde. Geen 'fake news' dus!

In het kader van de gewenste openheid doe ik mijn best om gedocumenteerd nieuws te brengen 

in 'real time', liefst in overleg met de organisaties zelf. En dit leek inderdaad realiseerbaar te zijn 

op 22/2 met hulp van Gideon en SPI.

Eldad.

En even wat andere koek! Ben Noach, de vice voorzitter van Amoetat Akevoth, stuurde ons een 

kijkje in de jaarrekeningen en de resultaten over het jaar 2016. 

"Bescheidenheid siert de mens, maar ik kon toch niet nalaten de atmosfeer van de 

forumberichten met wat frisse wind - hoop ik - te doorkruisen. 

Met de netto bedrijfkosten van NIS 8,670  "kochten" we 930,000 bezoeken, over de 8,000,000 

page views en meer dan 20,0000,000 hits.(uit de statistieken over 2016). 

Goedkoper kan het niet. 

Shalom rav & kol tuv,

Ben."

In de centrale Souraski bibliotheek van de Universiteit van Tel Aviv is in de ingangshal een 

tentoonstelling te zien van de Oostenrijkse spoorwegen, waar ook de rol van de spoorwegen bij 

het vervoer van de Joden naar de concentratie- en vernietigingskampen niet verdoezeld wordt. 

Tot 17 maart.

Wednesday, March 1, 2017

Bericht 103
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Posted by Nedforum at 6:47 AM No comments: 

Bericht 103 van het forum.

1 maart 2017.

Beste Eldad, Hierbij een bericht voor het komende Nedforum.  Natuurlijk ook mijn 

gelukwensen met de 100ste editie.  Eerlijk gezegd, had ik  niet verwacht, dat je de 100 zo 

snel zou halen..... 

Twee vragen/opmerkingen:

1.  Ik heb geen zin/geduld om het accountantsrapport te lezen.  In het kort: zijn er 

malversaties gepleegd of erger  OF is er gewoon heel slordig en onzuinig omgegaan met de 

fondsen?

2.  Regenten.  Deze “betiteling” zit mij al lang niet goed.  Wie is een regent en wie is er een 

vrijwilliger die zijn goede tijd geeft aan de verschillende organisaties welke besturen nodig 

hebben?  In onze Nederlandse organisaties hebben wij geen regenten, alleen maar 

vrijwilligers waarvan sommigen dit inderdaad zo leuk vinden, dat ze zo lang mogelijk aan 

blijven en daardoor de indruk van regenten geven.  Regenten heeft een nare bijsmaak en 

stamt uit een andere tijd.  Je geeft met die benaming de vele vrijwilligers, die 

onbaatzuchtig hun plicht menen te doen een klap in hun gezicht. B.v. zijn chaverim zoals 

Andre Boers en de broeders Eisenmann regenten?? 

Even goede vrienden, 

vr. gr.

Frits Cohen.

Tot nu toe zijn we niet zo ver dat er van malversaties gesproken kan worden. De accountants 

melden onduidelijkheden die verder onderzoek wenselijk maken.

Regenten: we hebben het over gebrek aan openheid en neiging tot onnodige  geheimzinnigheid. 

Ik ga geen punten geven per persoon. Eldad.

Annelien Kisch herinnert ons er aan dat in het Tel Aviv museum voor kunst een expositie van een 

kunstenares wordt gehouden, die zelf geen Nederlandse is maar tegenwoordig werkt in 

Amsterdam en genoeg Nederlands is om door de Mondriaanstichting gesteund te worden, en de 

opening vond plaats op 17 februari door de Nederlandse ambassadeur. Fiona Tan werd geboren 

in Indonesië; de tentoonstelling heet: Geography of Time, en loopt tot 24 juni.

Een deel van ons publiek is hier vast in geinteresseerd:

Terezin Diary van Alisa Ehrmann-Shek.

Uitgegeven door Beit Thersienstadt.

Het dagboek beslaat de periode oktober 1944 tot de bevrijding van het getto.

Alisa was 17 jaar oud toen ze werd gescheiden van haar vriend, een fervente zionist,

die haar op het hart drukte alles wat ze beleefde en zag gedurende haar gevangenschap op te 

schrijven. Ze schreef haar dagboek in het Duits, met Hebreeuwse letters. Ze tekende en 

schilderde daarnaast vele impressies, waarvan een deel ook in dit boek is opgenomen. Het 

dagboek is uitgegeven in het Ivriet; er komt mogelijk een Engelse editie.

Na de bevrijding bouwde Alisa met haar vriend, die na vele omzwervingen weer terugkeerde naar 

Tsjechoslowakije, een nieuw leven op. Zij kwamen op aliya.

Het dagboek werd door haar kinderen gevonden na haar dood, en is nu uitgegeven door Beit 

Theresienstad met behulp van crowdfunding.

Voor meer informatie: Beit Theresienstadt, Givat Haim Ichud, Israel,

            M.P. Emek Hefer, Zip 3893500,

Tel. 04-6369515.

            e-mail: info@bterezin.org.il.

De faculteit voor geesteswetenschappen van de Universiteit van Tel Aviv heeft 

de Nederlandse schrijfster Anna Enquist te gast op 23 maart tussen 16:00 en 

19:15 in het Gilman-gebouw op de campus.
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