
From: Philip Staal

Sent: 201815:26 ראורבפ12 ינשםוי

To: Eldad Kisch

Cc: Andre Boers

Subject: Re: NedForum 156 en jouw email van vandaag

Het gaat niet alleen om wanbeleid. Het gaat om geld, veel geld, miljoenen euros (minstens 

tien) die van de vervolging slachtoffers werd gestolen. En er is niemand, buiten André en 

ondergetekende, die er iets aan doet om de schuldigen op het matje te roepen. Het 

tegenover gestelde. Wij worden tegengewerkt alsof wij de schuldigen zijn. Wij 

willen/kunnen dit niet alleen. Deze zaak heeft mij persoonlijk al ruim 40.000 euro gekost aan 

documenten, gegevens, publicaties en een rechtszaak waarin een Joodse organisatie zich 

heeft beroepen op verjaring.

Jullie kunnen je koesteren in de overwinning, het geld blijft bij de schurken. De overlevenden 

van de Sjoa zijn weer de slachtoffers en hebben dit enkel en alleen te danken aan een 

stelletje Joodse Regenten van vandaag.

De geschiedenis zal iedereen die hieraan daadwerkelijk heeft meegewerkt en/of door te 

zwijgen, beschuldigen.

Philip Staal

www.staal.bz

On 12 Feb 2018 2:09 p.m., Eldad Kisch <ekisch@bezeqint.net> wrote:

Nee, geen koude voeten, maar geen vooruitgang.

Wie de juiste gegevens heeft, moet er ook iets mee doen.

Met nog een voorbeeld van wanbeleid op het forum te zetten komt deze zaak geen 

stap verder.

Bewijzen! en naar de politie.

Eldad

From: Philip Staal 

Sent: Monday, February 12, 2018 13:18

To: Eldad Kisch ; nedforumisr@gmail.com

Cc: Andre Boers 

Subject: RE: NedForum 156 en jouw email van vandaag

Geacht NedForum, Beste Eldad,

Het is mij duidelijk en begrijp jouw onderstaande email helemaal.

Archief Philip Staal



Omdat jij Andre en mij beschuldigt dat het ons de moed ontbreekt…., stuur ik Andre 

een cc van deze mail.

Ik, en ik spreek voor mijzelf, het volgende:

Mijn handelen heeft niets met moed te maken. Gedurende mijn leven ben ik 

meerdere keren bedreigt met mijn leven en ik heb het niet over de Sjoa. Tijdens 

mijn professionele bezigheden heb ik meerder keren mijn leven in de waagschaal 

gezet voor de goede zaak, Israel. 

Daarnaast ben ik, tijdens mijn onderzoek betreffende de Sjoa, een paar keer 

gewaarschuwd door Nederlanders woonachtig in Israel die me waarschuwde: “Ik 

zou maar voorzichtig zijn met jouw onderzoek naar het financieel handelen van de 

voormalige regenten. Ik zou het niet willen dat jouw leven eindigt zoals Simon, in 

een van de Amsterdamse grachten”.

De Nederlandse gemeenschap in Israël en de Joodse gemeenschap in Nederland 

zijn, sinds het begin van de MARORgelden eind vorige eeuw, geteisterd in 

tweestrijd. Oorzaak hiervan is de vraag: “zijn de Joodse WO IItegoeden netjes 

verdeeld?” Oorsprong van deze botsing tussen burgers is de Sjoa, de meest 

Duistere bladzijde in de geschiedenis van het Joodse volk, en kent geen winnaar, en 

moet daarom stoppen. Ik had gehoopt deze onverkwikkelijke zaak op te lossen in 

onderling overleg en een open discussie. Uit jou onderstaande mail begrijp ik dat jij 

een andere mening hebt en de bewijzen van de malversatie niet wil publiceren, dit 

in tegenstelling tot jouw email aan mij van 8 februari 2018: “Het lijkt me heel nuttig 

dat je eens flink aan deze bel trekt. En ik plaats dit graag”.

In mijn vorige email van vandaag gaf ik je een rechtstreekse link naar mijn tweede 

“belletje”

De rechtstreekse link is: http://staal.bz/Books/Boek

1/RS/Noten/Soothsayer/Onderzoek/Verkennend/EY20160328ainterviewverslag

doorstaal.pdf

Heb jij, nu je geconfronteerd wordt met de feiten, koude voetjes gekregen. 

Waarde Eldad, het gaat niet om moed. Het gaat er om dat het in eerste instantie 

het de taak van de Nederlands Joodse gemeenschap is deze zaak op te lossen. 

https://www.staal.bz/Books/Boek-1/RS/Noten/Soothsayer/Onderzoek/Verkennend/EY-2016-03-28a-Interviewverslag-door-Staal.pdf


In eerste instantie werd er gezegd: “kom maar met bewijzen”. Nu de bewijzen ruim 

tien jaar aanwezig zijn en voor een ieder te vinden op mijn website en dus op tafel 

liggen, wordt er door jou gezegd: stap maar (Andre en/of jij) naar de politie als je de 

moed heb.

Wel Eldad, ik heb nieuws voor je. Hoewel ik er de voorkeur aan geef deze affaire via 

jouw Blog (NedForum) en/of een openbare meeting op te lossen, begrijp ik dat jij 

dat niet wil/durft. Uiteraard is het jouw beslissing wat wel/niet te publiceren op 

NedForum. Maar, vandaag de dag zijn er geen geheimen en kan je deze 

onverkwikkelijke zaak niet voor eeuwig onder de pet houden.

Met groet,

Philip Staal

www.staal.bz

From: Eldad Kisch

Sent: 12 February 2018 09:47

To: Philip Staal

Subject: Re: NedForum 156

Beste Philip,

Het is nu mooi geweest.

Al dit geschrijf blijft zinloos tot iemand er iets werkelijk mee doet.

Dat is niet het forum, en dat ben ik ook niet.

De tijd van daden is aangebroken.

Misschien heb jij die moed, misschien wordt het Andre.

Daar wacht ik op.

Eldad

From: Philip Staal 



Sent: Monday, February 12, 2018 09:29

To: nedforumisr@gmail.com

Cc: Eldad Kisch 

Subject: FW: NedForum 156

Geacht NedForum / Beste Eldad,

Naar aanleiding van jouw onderstaand schrijven: “Het lijkt me heel nuttig dat je 

eens flink aan deze bel trekt.”, stuur ik je hieronder een link waar een ieder mijn 

interview verslag met Ernst & Young van 15 januari 2016 kan lezen. Dit verslag heb 

ik in maart 2016 naar Ernst & Young gestuurd.

Ingebouwd in dit verslag zijn de rechtstreekse links naar de betreffende pdf files, 

zodat iedereen zonder verder te zoeken, op internet mijn bronnen kan lezen.

De rechtstreekse link is: http://staal.bz/Books/Boek

1/RS/Noten/Soothsayer/Onderzoek/Verkennend/EY20160328ainterviewverslag

doorstaal.pdf

Met vriendelijke groet,

Philip Staal

www.staal.bz

From: Philip Staal

Sent: 08 February 2018 10:46

To: nedforum2017 now

Subject: RE: NedForum 1555

Beste Eldad,

https://www.staal.bz/Books/Boek-1/RS/Noten/Soothsayer/Onderzoek/Verkennend/EY-2016-03-28a-Interviewverslag-door-Staal.pdf


Bedankt voor je snelle reactie en bereidheid mijn reactie op NedForum te plaatsen.

Uiteraard ben ik bereid al jouw vragen te beantwoorden. Het lijkt me echter beter 

om misverstanden te voorkomen en om deze onverkwikkelijke zaak zo snel mogelijk 

uit de wereld te helpen  dit in een gesprek (met of zonder anderen) te doen en niet 

schriftelijk.

Vriendelijke groet en een prettige dag verder,

Philip Staal

www.staal.bz

From: nedforum2017 now

Sent: 07 February 2018 21:55

To: Philip Staal

Subject: Re: NedForum 1555

Het lijkt me heel nuttig dat je eens flink aan deze bel trekt. En ik plaats dit graag.

ik ben niet erg handig met financien, maar ook een leek begrijpt dat er aan de 

doorzichtigheid wel wat schort.

Als jij zo overtuigd bent van malversatie, zoals ook Andre dat ziet, waarom stappen 

jullie niet naar de politie?

Zoals het nu gaat, komt er niets van terecht!

Eldad

20180207 12:27 GMT+02:00 Philip Staal <philip@staal.bz>:

Geacht NedForum / Beste Eldad,

Met verbazing heb ik in NedForum nummer 155 de reactie van Itamar Engelsman -

Penningmeester van de SCMI - gelezen. Engelsman schrijft, naar aanleiding van 

vragen gesteld door Giora in NedForum 154 het volgende:



:

“Betreffende het SCMI zijn (zoals reeds eerder vermeld) de financiële gegevens van 
alle rondes vanaf de eerste ronde op onze website www.scmi.org.il terug te vinden. Op 

gelden die buiten

het SCMI omgegaan zijn kunnen wij uiteraard geen commentaar geven.

Gegroet,

Itamar Engelsman

Penningmeester SCMI."

Hieronder mijn reactie op Engelsman in NedForum 155.

Inderdaad zijn op de website van de SCMI de verslagen van de verdeelperiodes 
(buiten verdeelronde 13) te vinden. Echter, deze verslagen geven geen antwoord op 
mijn vraag: “waar zijn de miljoenen euro’s van de Maror-gelden gebleven?” Hieronder 

twee van de vele voorbeelden uit mijn boeken. 

Overigens zijn mijn boeken (tijdelijk) gratis te downloaden van mijn website: staal.bz/

VOORBEELD 1 – Verdeelperiodes 

De SCMI verdeelde, zoals bekend, de collectieve gelden afkomstig van de 
financiële instituten, in Israël. De collectieve MAROR-gelden afkomstig van de 

overheid werden verdeeld door Kamer 3 van de SMO/SAMO. Organisaties in 
Israël konden een subsidieaanvraag indienen bij SCMI en Kamer 3 van 
SMO/SAMO. 

Zo kreeg stichting Elah – om één voorbeeld te noemen – tussen 2004 en 2006, 

10,1 miljoen shekel ‘uitgekeerd’ van de MAROR-gelden. Dit bedrag bestond 
uit 8,1 miljoen shekel ‘uitkeringen’ en twee

miljoen shekel ‘globale voorschotten’.

Feitelijk kwam het bedrag van 10,1 miljoen shekel niet terecht bij Elah. Dit geld 

reserveerde SCMI en/of SAMO voor de goedgekeurde projecten van Elah. De 
benaming ‘uitkeringen’ is daarom misleidend en onjuist. Slechts een klein deel 

van dit bedrag ging daadwerkelijk naar Elah. Het niet uitgekeerde deel bleef 
staan bij SCMI en/of SAMO als kortlopende schulden, gereserveerd voor 
goedgekeurde Elah-projecten. SCMI en/of SAMO moesten beslissen of en 

wanneer Elah het restbedrag ontving. Deze kortlopende schulden staan in de 
jaarrekeningen van SMO/SAMO. Echter, in de jaarrekeningen van SCMI zijn 

geen kortlopende schulden vermeld, althans niet zichtbaar. De reserveringen 
voor goedgekeurde Elah projecten staan ook niet, althans niet zichtbaar, als 
tegoeden in de jaarrekeningen van Elah. In dit verband is het belangrijk te 



melden dat in de accountantsverklaring – opgenomen in de financiële 
verantwoording per 15 november 2004 van Stichting MAROR-gelden Overheid 

– staat: Tijdens onze controlewerkzaamheden hebben wij geen inzage kunnen 
verkrijgen in de dossiers met betrekking tot de aanvragen welke zijn ingediend 

bij Kamer 3 aangezien deze dossiers door kamer 3 niet werden overgedragen 
aan het bestuur van SMO te Den Haag. Om die reden hebben wij geen controle 
kunnen uitoefenen op de rechtmatigheid van de door Kamer 3 afgegeven 

beschikkingen (collectieve gelden ten behoeve van projecten in Israël) voor een 
totaal van 3.556.462 euro.

(Bron, Mijn erfenis pp. 332-333)

VOORBEELD 2 – Claimstichtingen 

Een deel van de MAROR-gelden, afkomstig van de banken, verzekeraars en 

effecten, werd gereserveerd voor individuele juridisch bewijsbare claims en 
voor algemene juridische bijstand. 125 miljoen gulden – waarde 2000: 56,7 

miljoen euro – kwam in handen van drie stichtingen, te weten 
Verzekeringsaanspraken Sjoa, Bankaanspraken Sjoa en Effectenaanspraken 
Sjoa. De in december 2000 opgerichte SIM moest de MAROR-gelden, 

afkomstig van de financiële instituten, verdelen. Het is dus logisch dat, na de 
afhandeling van alle claims de overschotten overgedragen zouden worden aan 

de SIM. Echter, CJO en SPI vonden dit geen goed idee. Zij wilden zeggenschap 
over deze gelden. Om hun doel te bereiken chanteerden ze de Joodse 
gemeenschap, waardoor de SIM gedwongen werd een overeenkomst met deze 

twee organisaties te tekenen. 

In 2003 blijkt dat de drie claimstichtingen samen een overschot hadden van 
50,75 miljoen euro. Daarbij is niet meegerekend hun saldi bij liquidatie en de 

rente vanaf 2004. 

CJO en SPI besluiten dat hiervan 39 miljoen euro wordt toegevoegd aan het 
uitdelingsvermogen van de SIM. De resterende 11,75 miljoen euro, zo bepalen 
CJO en SPI, gaat rechtstreeks naar collectieve doelen. De drie claimstichtingen 

deponeren samen 7,4 miljoen euro bij de SIM ten behoeve van doorbetaling aan 
de stichtingen voor collectieve doelen. Er blijft dus 4,35 miljoen euro over. Dit 

bedrag staat niet in de jaarrekeningen van SIM. Van deze 4,35 miljoen euro is 
74 procent bestemd voor doelen in Nederland en de rest voor doelen in Israël. 

De stichting Collectieve MAROR-gelden Nederland (COM) ontvangt in 2003 
haar gedeelte niet. Deze stichting wordt immers pas eind 2004 opgericht. De 

omgerekend 1,13 miljoen euro voor Israël staat niet, althans niet zichtbaar, in de 
jaarverslagen van de Stichting Collectieve MAROR-gelden Israël (SCMI) en 

evenmin in de financiële verantwoording van de overkoepelde organisatie, 
Stichting Platform Israël (SPI). 

(Bron, Mijn erfenis, pp. 331-332).



Philip Staal

www.staal.bz


