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INTRODUCTION 
 

One of the most neglected groups of the Shoa survivors is the orphans. Most of them 
were hidden during WW II and their stories are incredible. Many of them were moved 
around from one place to another, like Ed van Thijn, the former mayor of Amsterdam, 
who was thrown out into the street and was hidden in 13 different locations. 
 
There is no doubt that the experiences of these child survivors left them with deep 
scars on their souls. Once this horrific period was behind them, many of them were 
not even allowed to speak of their sufferings. Usually their mouths were closed by 
remarks such as “What do you know about the torments of WW II, you were too 
young to understand”. For years the orphans kept their mouths shut. They had neither 
the strength nor the support to open up and talk about their difficult experiences. 
 
After the war most of the orphans were placed in orphanages. The process by “De 
Voogdij Raad” (The Dutch governmental institute for placing minors/orphans under 
guardians’ care) had a deeply negative impact on the orphans. Being traumatized and 
totally alone with no family, together with the negative experience of “De Voogdij 
Raad”, their ability to express themselves was further impaired. They became even 
more silent. They had to comply and there was no way out for them. 
 
Once the orphans reached the age of 21, they were no longer minors (according to 
Dutch law). Their guardians were required by law to supply the orphans with a 
Statement of Account about their properties (assets and liabilities), when they came of 
age. None of the orphans had any knowledge of financing and/or the ability to check 
their own accounts. Most of the orphans trusted their caretakers and discharged their 
guardians of all responsibility by signing the papers blindly. However, some of the 
orphans claimed that they never received such a statement and therefore, never 
released their guardian.  
 
Over the years, many of the orphans became more and more frustrated about the lack 
of information concerning their properties and the manner in which these were 
handled by their guardians. 
 
Till today, no research has been done on the Properties –Assets and Liabilities -
Management of WW II orphans who were minors in The Netherlands 
(“Vermogensbeheer van de Minderjarige WO II wezen”). The mandate, given by the 
“Contactgroep Tegoeden WO II” to the research committee Van Kemenade, Scholten 
and Kordes, did not address this issue. 
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Op 18 maart 2004 is door de Stichting Lerivchat Jotsei Holland (AR) benoemd de 
‘Stuurgroep Wezenonderzoek’ ter bevordering van het wezenonderzoek, bestaande uit 
de volgende personen: 
Drs. Govert Sarlui 
Dhr. Tswi Herschel 
Dhr. Philip Staal Ing. MA 
Dhr. David Sealtiel 
 
De ‘Stuurgroep Wezenonderzoek’ heeft onder meer de opdracht gekregen een 
commissie samen te stellen welke als doel heeft onderzoek te doen naar het 
Vermogensbeheer van Wereldoorlog II wezen. 
 
In artikel 2 ‘Belanghebbenden’ van het Uitkeringsreglement SCMI/Kamer III staat: 
“Als belanghebbenden in de zin van dit reglement worden beschouwd naar het recht 
van Israël opgerichte rechtspersonen, zonder winstoogmerk, die zich blijkens hun 
statuten, reglementen of feitelijke werkzaamheid (mede) ten doel stellen projecten te 
organiseren of te bevorderen die worden uitgevoerd in Israël ten behoeve van de 
Nederlands-Joodse gemeenschap aldaar, zulks ......”. 
Artikel 4 van het Uitkeringsreglement SCMI/Kamer III staat: 
“Het al dan niet honoreren van een aanvraag hangt onder meer af van: a. het terrein en 
de doelgroep van het project binnen de grenzen als omschreven in artikel 2, waarbij 
projecten die ten goede komen aan de eerste generatie oorlogsslachtoffers de voorkeur 
genieten;”  
 
Daar zowel de informatie als de noodzakelijke expertise in Nederland aanwezig zijn, 
is het economisch niet verantwoord dit project in Israël te laten uitvoeren. Dit 
onderzoek kan uiteraard wel in Israël uitgevoerd worden, echter, dit zou tot gevolg 
hebben dat de kosten van dit project onnodig hoger worden dan noodzakelijk, hetgeen 
wij, tegenover de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël, niet verantwoord vinden. 
Echter, om te voldoen aan artikel 2 van het Uitkeringsreglement hebben we ‘Budget-
IL’ opgesteld. Dit budget maakt het mogelijk een groot gedeelte van de werkzaam-
heden in Israël uit te voeren, en hierbij aan het reglement te voldoen. Volgens het 
Uitkeringsreglement moeten de werkzaamheden uitgevoerd worden in Israël en dus 
niet noodzakelijkerwijs door personen die in Israël wonen. 
 
Vanuit onze verantwoordelijkheid tegenover de Nederlands-Joodse gemeenschap in 
Israël -het budget zo laag mogelijk te houden- hebben we een tweede budget ‘Budget-
NL’ opgesteld. Volgens dit budget worden de werkzaamheden in Nederland 
uitgevoerd, waardoor de totale kosten beduidend lager komen te liggen. 
 
We vertrouwen op de wijsheid van het bestuur SCMI/Kamer III om dat budget goed 
te keuren welke het meest overeenkomt met de gedachte achter het Uitkerings-
reglement, namelijk ten behoeve van de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël en 
bij voorkeur de eerste generatie oorlogsslachtoffers.  
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Dit project komt vooral ten goede aan de Nederlands-Joodse wezen woonachtig in 
Israël. Immers, een groot aantal van de Nederlands-Joodse wezen zijn op jonge 
leeftijd, vaak tegen de adviezen van de experts in, naar Israël gestuurd. Deze wezen in 
het bijzonder hebben geen flauw idee wat er met hun erfenis is gebeurd. Zij waren 
immers niet in Nederland toen ze meerderjarig werden.  
Dit onderzoek is mede bedoeld om deze belangrijke groep, door antwoord op hun 
vragen te geven, recht te doen.  
 
Bovenstaande overwegende heeft de ‘Stuurgroep’ de volgende personen benaderd die 
zich bereid hebben verklaard in de commissie zitting te nemen: 
 
1. Professor Arnold Heertje:  Emeritus hoogleraar in de geschiedenis van de 

economie, schreef tientallen boeken over economie, 
waaronder het bekende 'De kern van de economie'.  

2. Drs. Frits Hoek RA: Forensisch accountant en was o.a. werkzaam als 
onderzoeker voor de Commissies van Kemenade en 
Kordes. 

3. Dr. Gerard Aalders1:  Historicus, senior onderzoeker bij het NIOD, schreef 
verschillende boeken over Wereldoorlog II, waaronder 
‘Berooid’ en ‘Roof’.   

 
Professor Heertje heeft zich bereid verklaard om de functie van voorzitter van deze 
commissie op zich te nemen en heeft te kennen gegeven dit geheel pro deo te doen. 
 
De Stichting Lerivchat Jotsei Holland (AR) doet hierbij, in overleg met de 
‘Commissie Heertje’, een voorstel tot onderzoek naar het  Vermogensbeheer van 
minderjarige WO II wezen door hun voogden (joodse voogdij-instellingen en 
particulieren).  
 
I. Doel van het onderzoek: 
Met behulp van bestaande bronnen te achterhalen en een zo volledig mogelijk beeld te 
geven betreffende de vraag ‘Zijn de individuele vermogens van joodse oorlogswezen 
onder voogdij van joodse instellingen en particulieren in Nederland goed2 beheerd en 
zijn, bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd van de wezen, deze volledig3 
overgedragen. 
 
 

                                                 
1 Dr. Aalders is bereid om in de commissie zitting te nemen onder voorbehoud dat het NIOD 
toestemming verleend. Indien Dr. Aalders niet beschikbaar blijkt te zijn zal een historicus op hetzelfde 
niveau gezocht worden. 
2 Term “goed” nog nader uit te werken; bijvoorbeeld “beheerd als een goed huisvader”. 
3 Term “volledig” nog nader uit te werken. Is “volledig” hetzelfde als “in dezelfde vorm en omvang”?  
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II. De fasen van het onderzoek 
Dit voorstel is gebaseerd op twee fasen. 
 
Fase 1. Vaststellen van de informatiebronnen/archieven. 
 
Fase 2. Analyseren van de archieven/dossiers 
 
 
 
Fase 1 - Vaststellen van de informatiebronnen/archieven. 
 
Stap 1. 
In dit stadium worden er besprekingen gevoerd met de experts, om te bepalen welke 
informatie noodzakelijk is om het gewenste doel van het onderzoek te bereiken. 
 
Stap 2. 
Contact opnemen met de ca. 300 bij ons bekende relevante wezen, met als doel hun te 
vragen om de in hun bezit zijnde informatie/documentatie ter beschikking te stellen 
ten behoeve van het onderzoek. 
 
Stap 3. 
Besprekingen met experts om te bepalen in welke instituten/archieven de nood-
zakelijke dossiers/informatie te vinden is.  
 
Stap 4. 
In kaart brengen van de archieven/dossiers. 
 
Stap 5.  
Raadpleging van de gevonden archieven/bronnen en bepalen welke gegevens digitaal 
in de databank gezet worden. 
 
Stap 6. 
Digitaal maken van de relevante documenten per dossier. 
 
Deze zes stappen bedoeld om de noodzakelijke informatie te verkrijgen en gereed te 
maken voor de analyse, vallen onder de verantwoordelijkheid van de onderzoekende 
accountant. Gedurende deze stappen is er regelmatig overleg met de andere leden van 
de commissie. 
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Fase 2 - Analyseren van de archieven/dossiers 
 
Stap 1.  
In dit stadium worden de in fase1 verkregen informatie in tabellen en grafieken 
gepresenteerd en geanalyseerd. 
 
Stap 2. 
In dit stadium worden de bevindingen besproken met de experts en met de leden van 
de commissie. 
 
Stap 3.  
In dit stadium zal het eindrapport geschreven worden, inclusief de conclusies. 
 
 
Toegevoegde waarde van dit onderzoek 
 
Dit onderzoek hoopt rust te geven onder de Wereldoorlog II wezen, een vergeten en 
misdeelde groep van de oorlogsslachtoffers. 
 
Dit onderzoek is van grote historische waarde, temeer daar dit onderwerp nog nooit 
onderzocht is. 
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BUDGET-IL – groot deel van de werkzaamheden uitgevoerd in Israël 
 

      Tijd Prijs/uur Totaal 
Omschrijving      (uur)   (Euro)  (Euro) 
 
Fase 1 
1.1. Voorbereidingen: 2 bezoldigde personen   24   200    4.800 

        
Stap 1: Oriëntatie: 2 bezoldigde personen    24   200    4.800 
 
Stap 2: Contact met oorlogswezen     40     45    1.800 
 
Stap 3: Vaststelling van de te onderzoeken 

Archieven: 2 bezoldigde personen    24   200    4.800 
 
Stap 4: In kaart brengen van de archieven    15   200    3.000 
 
Stap 5: Raadplegen van de archieven/bronnen  140   200  28.000 
        200     45    9.000 
 
Stap 6: Digitaliseren van de documenten   205     15    3.075 
 
Fase 2. 
Stap 1: Informatie grafisch weergeven en analyseren 120     45    5.400 
        120   200  24.000 
 
Stap 2. Bespreking van bevindingen: 
 2 bezoldigde personen      24   200    4.800 
 
Stap 3: Schrijven van het eindrapport      50   200  10.000 
 
Algemeen 
Reiskosten Nederland naar Israël en omgekeerd     8 retour tickets  10.400 
 
Verblijf- en reiskosten (autohuur) Israël  120 dagen   31.500 
 
Administratieve kosten van de commissie  
(kopieën, reiskosten, porto, etc.)       11.500 
 
Publicatie            5.000 
 
Onvoorzien          11.000 
 
Totaal (exclusief BTW)       172.875 
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Tijd schema van het onderzoek, behorende bij budget-IL 
 
De stuurgroep alsmede de commissie van onderzoek stellen als doel om het 
eindrapport van het onderzoek binnen een jaar, vanaf het toekennen van het project 
aan Lerivchat Jotsei Holland (AR), te publiceren. 
 
De verschillende fasen van het onderzoek, aangenomen dat het project op 1 oktober 
2004 toegewezen wordt.  
 
  Omschrijving    Tijdschema    
 
Fase 1.  Vaststellen, onderzoek en  

digitalisering van de documenten oktober 2004 tot april 2005 
 
Fase 2.  Analyseren van de informatie 
  Bespreking met commissieleden,  

Schrijven van rapport en publicatie januari 2005 tot oktober 2005 
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BUDGET-NL – werkzaamheden uitgevoerd in Nederland 
 

      Tijd Prijs/uur Totaal 
Omschrijving      (uur)   (Euro)  (Euro) 
 
Fase 1 
1.1. Voorbereidingen: 2 bezoldigde personen   24   200    4.800 

        
Stap 1: Oriëntatie: 2 bezoldigde personen    24   200    4.800 
 
Stap 2: Contact met oorlogswezen     40     45    1.800 
 
Stap 3: Vaststelling van de te onderzoeken 

Archieven: 2 bezoldigde personen    24   200    4.800 
 
Stap 4: In kaart brengen van de archieven    15   200    3.000 
 
Stap 5: Raadplegen van de archieven/bronnen  140   200  28.000 
        200     45    9.000 
 
Stap 6: Digitaliseren van de documenten   205     15    3.075 
 
Fase 2. 
Stap 1: Informatie grafisch weergeven en analyseren 120     45    5.400 
        120   200  24.000 
 
Stap 2. Bespreking van bevindingen: 
 2 bezoldigde personen      24   200    4.800 
 
Stap 3: Schrijven van het eindrapport      50   200  10.000 
 
 
Algemeen 
Administratieve kosten van de commissie  
(kopieën, reiskosten, porto, etc.)         7.600 
 
Publicatie            5.000 
 
Onvoorzien          11.000 
 
Totaal (exclusief BTW)       127.075 
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Tijd schema van het onderzoek, behorende bij Budget-NL 
 
De stuurgroep alsmede de commissie van onderzoek stellen als doel om het 
eindrapport van het onderzoek binnen een jaar, vanaf het toekennen van het project 
aan Lerivchat Jotsei Holland (AR), te publiceren. 
 
De verschillende fasen van het onderzoek, aangenomen dat het project op 1 oktober 
2004 toegewezen wordt.  
 
  Omschrijving    Tijdschema    
 
Fase 1.  Vaststellen, onderzoek en  

digitalisering van de documenten oktober 2004 tot april 2005 
 
Fase 2.  Analyseren van de informatie 
  Bespreking met commissieleden,  

Schrijven van rapport en publicatie januari 2005 tot oktober 2005 
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Marianne van Geuns 
Ussishkin 61/2 
Ramat Hasharon 47209 
 
       24 augustus 2004  
 
 
Aan het bestuur van de SCMI/Kamer III 
Tel Aviv 
 
Onderzoek Vermogen en Beheer Joodse WO II wezen 
 
 
Ik heb aan de wieg gestaan van de tot standkoming van de vereniging D. en K (Duik 
en Kampkinderen) en later de overgang naar de Stichting Le Riwchat Jotsei Holland. 
Het werk dat door deze stichting wordt gedaan ten behoeve van om. de wezen 
afkomstig uit Nederland wonend in Israël is van groot belang. 
De inzet van het bestuur is altijd gericht op het wel zijn van de leden. Het begrip voor 
de omstandigheden waarin het merendeel van ons verkeren is ongekend en de 
ondersteuning die geput wordt uit de bijeenkomsten en de contacten onderling en 
bestuur maakt het dat wij leden zich ons voelen als een familie. 
 
Ik heb kennis genomen van de inhoud van het door de ALJH ingediende project voor 
het onderzoek Vermogen en Beheer van de Joodse WO II wezen en ondersteun ik dit 
project ten zeerste.  
Ik ben  er van overtuigd dat het bestuur er alles aan zal doen om een onafhankelijk 
onderzoek te laten verrichten. 
 
Ik wens de leden van het bestuur veel wijsheid toe om een beslissing te nemen ten 
behoeve van de wezen om het project ingediend door de ALJH goed te keuren. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Marianne van Geuns,  
 


