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Bericht 179 van het Nedforum.

10 Maart 2019.

Beste lezers van het forum,

Het was nooit mijn bedoeling om dit forum zelf vol te schrijven, noch om het te vullen met 

krantenberichten van elders. Ik hoopte destijds dat er voldoende omging in de gemeenschap van 

(ex-) Nederlanders in Israel om de tijd en energie voor een discussie-platform te rechtvaardigen, 

en dat was ook werkelijk zo in de beginperiode van dit experiment. Het lijkt nu dat de noodzaak 

hiervoor is opgedroogd: de vragen aangaande de Maror-gelden lijken vastgelopen te zijn en 

blijven onbeantwoord. De trouwe inzenders van weleer met hun commentaren en opinies zijn 

waarschijnlijk distant, dement of dood. Het wordt tijd om de kunstmatige beademing te 

beeindigen en de stekker uit het stopcontact te trekken. Vroeger kon je met ongelezen post nog 

de kachel aanmaken, zelfs dat is ons niet meer vergund in dit digitale tijdperk.

In Israel is de ervaring met eerdere e-kranten en dergelijke voor Nederlanders altijd uitgelopen op 

een miskraam.

Het stoppen is des te meer aangewezen nu de Aleh aan het moderniseren is in digitale richting, 

en ook bezig is met een nieuwsbrief op te zetten, waar actualia een kans krijgen tijdig en vers 

binnen te komen bij de doelgroep. Het geeft ook een potentiële plaats voor reacties en discussie, 

als daar nog behoefte aan bestaat. 

Dus goodbye – ik blijf met mijn keyboard actief elders, o.a. op de Crescas website (sterk 

aanbevolen!) .

Eldad.

Nedforum 

View my complete profile

About Me

2019 (3)

March (1)

Bericht 179 vanhet Nedforum.10 Maart 
2019. Beste l...

February (1)

January (1)

2018 (29)

2017 (56)

2016 (92)

Blog Archive

Simple theme. Powered by Blogger. 

More Create Blog Sign In

Archief Philip Staal




