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Bericht 172

Bericht 172.

21 Oktober 2018.

Een officieel bericht van de rechtbank in Tel Aviv, dat de zaak van de rasham ha'amutot tegen 

SPI, die op 21/10 zou plaatsvinden, is uitgesteld tot 16 december a.s. Er is dus verder niets te 

melden hierover. 

Naar aanleiding van de aankondiging dat Christiaan Ruppert hier in besloten kring enkele 

lezingen komt houden, schrijft Philip Staal het volgende:

"Beste Nedforum,

Voor jullie informatie het volgende: Christiaan Ruppert, heeft niet, zoals u schrijft in 

Nedforum 171, destijds de onderhandelingen over de restitutiegelden bijgewoond.

Ondergetekende was bij alle onderhandelingen van de Banken/Beurs aanwezig. Deze 

onderhandelingen werden nimmer bijgewoond door een afgevaardige van het Nederlandse 

Ministerie van Financien. De onderhandelende partijen waren de Joodse partijen en de 

afgevaardigde van de Banken/Beurs.

Met vriendelijke groet, Ph. Staal."

In Nederland is niet alles koek en ei rond de beslissing over de plaats waar het nieuwe Holocaust 

Namenmonument van Libeskind in Amsterdam opgericht moet worden. De buurtbewoners 

hebben bezwaren en nu bijten de initiatiefnemers van zich af met 'Stop leugens rondom het 

Holocaust Namenmonument'. Zie op:

https://ymlp.com/zftATk

Op 4 oktober vond een conferentie plaats in het Bible Lands Museum in Jeruzalem onder de title: 

The Future of Looted Art, waaraan ook onze landgenoot Avraham Roet deelnam. Meer over dit 

gebeuren bij www.holocaust-s.org/kenes.

Wie deze conferentie gemist heeft, kan in de lente van 2019 in het Israel Museum een 

tentoonstelling zien van de werken die uit de enorme roofcollectie van Hildebrand Gurlitt te 

voorschijn zijn gekomen.
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