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Joods Maatschappelijk Werk is in de afgelopen maanden onderwerp geweest van artikelen in de dagbladpers. Wij voelen ons daarbij ten
onrechte in een kwaad daglicht gesteld. Begin juli verscheen een aantal artikelen. ‘Geld Joodse oorlogswezen verdwenen’ stond op de voor-

pagina van ‘Trouw’. ‘Van wie zijn de joodse miljoenen?’ kopte ‘Het Parool’. In deze en andere artikelen die in deze periode verschenen, werden
ernstige beschuldigingen geuit richting JMW. Personen schroomden daarbij niet de waarheid te verdraaien. Orthodox-joodse organisaties heb-
ben een rechtszaak tegen JMW aangespannen. Daartoe behoort een aantal organisaties dat delen van het vermogen naar zich toe wil trekken.
Deze organisaties beschadigen daarmee niet alleen JMW, maar allen die zich tot JMW wenden voor hulp en bijstand.

JMW wil een transparante organisatie zijn. Het is dan ook tijd om zaken recht te zetten. Onderstaand de feiten.

“

Publicatie - Het Parool: ‘strijd om joodse miljoenen’ 
(20 juli 2004) Vijftien orthodox-joodse organisaties hebben
juridische procedures tegen JMW gestart, omdat JMW op
het punt zou staan zich geld, dat toebehoort aan Joodse
voogdij-instellingen, toe te eigenen.

De feiten.

In 1947 is JMW opgericht met als doel ‘de gehele sociale
zorg aan de Joden in Nederland uit te oefenen en te coör-
dineren’. Aanvankelijk echter bleven verschillende Joodse
instellingen voor voogdij en jeugdhulpverlening, waarvan
de meeste van voor de oorlog dateren, nog zelfstandig
hun werkzaamheden uitoefenen. In 1950, als een deel
van de oorlogswezen volwassen is geworden, start een
fusieproces waardoor vier organisaties voor jeugdzorg
gaan samenwerken onder de naam ‘Gefusioneerde
Joodse Instellingen voor Kinderbescherming’. Vanaf de
jaren 1970 werken deze instellingen samen met JMW. In
1981 neemt JMW het werk van deze instellingen geheel
over. Alle werkzaamheden van deze instellingen worden
sindsdien door JMW uitgevoerd. 
De instellingen die vanaf 1981 onder JMW zijn komen te
vallen, droegen niet alleen hun werk over aan JMW, maar
ook het beheer van hun vermogen. Deze vermogens
werden gevoegd bij dat van JMW en werden naderhand
ondergebracht in de steunstichting
‘Samenwerkingsverband JMW’. Dit gecombineerde ver-
mogen was bestemd voor de ‘gehele sociale zorg aan de
Joden in Nederland’. Uit piëteit met het – vooroorlogse –
verleden bleven de voogdij-instellingen nog wel juridisch
bestaan, maar hun bestuur werd sindsdien gevoerd door
JMW. Meer dan twintig jaar werd door het Algemeen
Bestuur van JMW het gecombineerde vermogen aange-
wend voor de gehele sociale zorg die JMW verleent. In
dat Algemeen Bestuur was vrijwel geheel Joods
Nederland vertegenwoordigd.
Als uitvloeisel van een bestuurlijke reorganisatie besloot
het Algemeen Bestuur in 2001/’02 tot een wijziging van de
statuten van JMW en het ‘Samenwerkingsverband JMW’.
Kort na dit besluit werd geconstateerd dat een aantal van
de instellingen in juridische zin ‘in staat van ontbinding’
verkeert omdat ze geen verenigingsleden meer hebben.
JMW heeft vervolgens onafhankelijk juridisch advies inge-
wonnen. Op grond van dit advies wordt tot een juridische
fusie van de voormalige zelfstandige voogdij-instellingen
met ‘Samenwerkingsverband JMW’ besloten. Met die han-
delwijze wordt de juridische situatie in lijn gebracht met
de al lang bestaande feitelijke praktijk. Door een juridische
fusie verandert er voor derden niets. Alle rechten en ver-
plichtingen van de fuserende instellingen gaan over op
het 'Samenwerkingsverband JMW', dat ook het gecombi-

neerde vermogen voor JMW beheert. Dit vermogen werd
en wordt aangewend voor het werk van JMW. Overigens,
mocht JMW ooit geheel ophouden Joods maatschappelijk
werk uit te voeren, dan schrijven de statuten van
'Samenwerkingsverband JMW' voor dat het eventueel res-
terende vermogen dat van de fuserende instellingen
afkomstig is, zal worden aangewend in lijn met de doelen
van die instellingen. 

Publicatie – Trouw 3 juli 2004: ‘geld Joodse oorlogswezen
verdwenen’ 
In een aantal krantenartikelen wordt gesuggereerd dat gel-
den van oorlogswezen zijn verdwenen. JMW wordt ervan
beschuldigd dat het geen opening van zaken geeft.

De feiten.

Al enige jaren wordt JMW, als opvolger van verschillende
Joodse voogdij-instellingen, benaderd met vragen over
het beheer van (geërfde) gelden van minderjarigen. Die
vragen zijn van uiteenlopende aard. 
JMW getroost zich altijd grote moeite de vragen tot tevre-
denheid van de vragenstellers te beantwoorden. Een pro-
bleem is echter dat delen van het archief na het aflopen
van de bewaartermijn in de jaren zeventig door de toen-
malig verantwoordelijke voogdij-instellingen zijn vernie-
tigd. Inmiddels loopt er in opdracht van het ‘Israël Instituut
voor Onderzoek naar Verdwenen Joods Bezit tijdens de
Holocaust’ een wetenschappelijk onderzoek naar het ver-
mogensbeheer van voogdij-instellingen. JMW juicht dit
onderzoek toe. Het onderzoek wordt verricht door Elma
Verhey, onderzoeksjournaliste van Vrij Nederland en
auteur van het gezaghebbende boek ‘Om het Joodse
kind’ en historica Pauline Micheels, auteur van de in 2002 
verschenen biografie over de Joodse industrieel Bernard
van Leer. De integriteit en deskundigheid van beide
onderzoekers zijn onomstreden. Hun onderzoek naar de
voogdij-instellingen wordt in 2005 gepubliceerd. Hopelijk
geeft het onderzoek antwoord op eventueel onbeant-
woorde vragen. Om die reden heeft JMW de onderzoe-
kers alle medewerking verleend, onder meer door hen
alle nog beschikbare archieven te laten raadplegen.

Er zijn personen die de onafhankelijkheid van dit onder-
zoek bij voorbaat in twijfel trekken. Door JMW is
gevraagd naar hun redenen daarvoor. Daarop is geen
reactie ontvangen.

Van recente datum zijn berichten in de media waarin één
persoon de voormalige voogdij-instellingen beschuldigt 
gelden van erfenissen te hebben achtergehouden en dat er
stukken zijn vervalst.

De feiten.

De genoemde persoon motiveert zijn algemene beschul-
diging aan het adres van ‘alle’ Joodse voogdij-instellingen
aan de hand van zijn ‘eigen’ zaak tegen één voogdij-instel-
ling. JMW mag als hulpverleningsorganisatie geen infor-
matie naar buiten brengen over individuele cliënten. Aan
deze gedragsregel kan en wil JMW niet tornen. De klager
heeft zelf in ruimere kring bekendheid gegeven aan zijn
beschuldiging aan het adres van JMW. Op vragen uit de
Joodse gemeenschap naar aanleiding van deze beschuldi-
gingen heeft JMW, om bovenvermelde privacy redenen,
niet gereageerd. Nadat de klager de naam van JMW ook
in de pers in diskrediet bracht, is de klager toestemming
gevraagd om in dit specifieke geval van de gedragsregel
ontheven te worden. Dit verzoek is door klager gewei-
gerd. Dit beperkt uiteraard de mogelijkheden van JMW tot
het geven van openheid. JMW heeft uitvoerig onderzoek
verricht waarbij een aantal specialisten is ingeschakeld,
onder wie een forensisch accountant. Aanwijzingen dat
de erfenis niet is uitgekeerd werden niet gevonden.
Integendeel, er zijn sterke aanwijzingen dat de erfenis
correct is beheerd en volledig is uitgekeerd. 

Publicatie - Het Parool (20 juli 2004): ‘het bestaansrecht
van JMW’. Het Parool: ‘JMW moet bewijzen dat het nog 
bestaansrecht heeft’. ‘Als het niet meer joods is, kun je het
net zo goed onderbrengen bij zorgkoepel Alcides’.

De feiten.

Van de ruim 40.000 Joden in Nederland heeft 43% ooit
een beroep gedaan op JMW. 
In 2003 wendden ruim 2.300 cliënten zich tot JMW voor
psychosociale hulpverlening, 3.500 mensen namen deel
aan door JMW georganiseerde Joodse sociaal-culturele 
activiteiten en 740 huishoudens deden een beroep op
JMW’s thuiszorg in Amsterdam. 
Daarnaast verschafte JMW de laatste vier jaar, op basis van
het Liro- en Jokosarchief, aan bijna 5.500 personen infor-
matie over hoe zij of hun familie door de nazi’s werden
beroofd. Ook buiten de hiervoor genoemde aantallen
staan de ruim tweeduizend huishoudens aan wie JMW in
diezelfde jaren hulp bood bij het doen van een aanvraag
bij één der buitenlandse fondsen ten bate van slachtoffers
van de Sjoa.

Stichting Joods Maatschappelijk Werk
De Lairessestraat 145-147, 
1075 HJ Amsterdam, Tel. 020-577 65 77, 
Email jmw@joodswelzijn.nl

JMW is een actieve Joodse organisatie die zich ten doel stelt de gehele Joodse gemeenschap van dienst te zijn. Met relatief beperkte midde-
len bieden wij een breed pakket van zorg aan waarmee wordt voorzien in een grote behoefte!. Het huidige politieke klimaat werkt, zoals
vorig jaar nog bleek toen de minister met een rigoureuze bezuiniging het voortbestaan van JMW bedreigde, bepaald niet mee om onze doel-
stellingen te realiseren. In toenemende mate moeten we onze toevlucht nemen tot bezuinigingsmaatregelen en vormt het nu betwiste vermo-
gen de financiële ruggengraat van de organisatie. In dat klimaat spant JMW zich meer dan ooit in om haar ambities waar te maken.
Daarom voelen wij als JMW ons door de aantijgingen in de media gekwetst en aangetast in onze goede naam: medewerkers en vrijwilligers
werken dag in dag uit, jaar na jaar, met het doel de gemeenschap van dienst te zijn, de pijn van het verleden te verzachten en te bouwen aan
de toekomst van de Joden in Nederland. 

Namens heel JMW wens ik u een gezond en voorspoedig 5765 toe, met vrede in Israël en welzijn binnen onze gemeenschap!

Stichting Joods Maatschappelijk Werk, Hans Vuijsje, Algemeen directeur-bestuurder

“
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Philip Staal  

From: "Venetianer, Greetje" <g.venetianer@joodswelzijn.nl>
To: <ajalah@sisanit.com>
Sent: 14:04 2004ספטמבר  09חמישי  יום
Attach: OPM_JMW_ADV_staand.pdf
Subject: reactie Joods Maatschappelijk Werk op diverse krantenartikelen
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Goedemiddag, 
 
Gelieve bijgaand artikel op uw site te plaatsen. 
 
Met vriendelijke groet en nog vele jaren, 
 
greetje venetianer 
secr. 
 
 
 <<OPM_JMW_ADV_staand.pdf>>  
 
##################################################################################
Dit e-mail bericht (en/of bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten of informatie die  
beschermd is door het beroepsgeheim van de afzender. Inzage en gebruik is alleen toegestaan aan 
geadresseerden. 
Wanneer U dit bericht mogelijk bij vergissing ten onrechte heeft ontvangen, verzoeken wij u ons 
hiervan zo spoedig mogelijk in kenneis te stellen via ict@joodswelzijn.nl of tel 020-5776567 en het 
bericht te verwijderen uit al uw bestanden. 
Elke vorm van openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden of 
ander gebruik is niet toegestaan. 
De Stichting Joods Maatschappelijk Werk kan niet instaan voor de juistheid en volledige 
overbrenging van verzonden e-mail. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden 
ontleend. 
Dit e-mailbericht is door JMW / MailMarshall gecontroleerd  
op virussen e.d. en schoon bevonden.  
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met ict@joodswelzijn.nl 
----------------------------------------------------------------- 
This e-mail message (and/or enclosures) may contain confidential information or information which 
is protected by the sender's professional confidentiality. Only the addressee is entitled to have access 
to and use this information.   
Should you have received this message by mistake, kindly notify us as soon as possible at 
ict@joodswelzijn.nl or tel. +31 20 5776567 and remove this message from all your files.  
You are not permitted to use, disclose, copy or distribute this information or to give it to third 
parties.  
Stichting Joods Maatschappelijk Werk (Jewish Social Services) cannot vouch for the accuracy and 
completeness of e-mails sent. No rights may be derived from the contents of this message.  
 
This e-mail message was checked by JMW/MailMarshall for viruses etc. and was found to be in 
order.  
For further questions please contact ict@joodswelzijn.nl  
This e-mail message has been scanned foir Viruses and Content 
and cleared by JMW / MailMarshal. 
For more information contact m.abram@joodswelzijn.nl 
##################################################################################



 
Philip Staal  

From: "Ies" <ies0903@zahav.net.il>
To: "'Ph. Staal'" <philip@sisanit.com>
Sent: 10:01 2004ספטמבר  13שני  יום
Subject: RE: OPM_JMW_ADV_staand
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BESTE PHILIP,
 
HEB DE ADVERTENTIE VIA PLATFORM ONTVANGEN EN IK DENK, MAAR BEN NIET
ZEKER, DAT DEZE O.A. IN HET PAROOL EN/OF NIW GESTAAN HEEFT.
BETREFFENDE DE WEBSITE HEB IK ALLEEN COMPLIMENTEN.
ALS MIJ IETS OPBOUWENDS TE BINNEN SCHIET, ZAL IK CONTACT VOOR
OVERLEG ME JOU OPNEMEN.
INMIDDELS,
IES,
 
P.S. IK STUUR NOG STEEDS MAILS EN HOOP VANDAAG KLAAR TE ZIJN.
 

  
-----Original Message----- 

From: Ph. Staal [mailto:staal@sisanit.co.il]  
Sent: Sunday, September 12, 2004 20:17 

To: Ies 
Subject: Re: OPM_JMW_ADV_staand 

  
beste Ies, 

  
Bedankt. 

Ik had deze advertentie al in mijn bezit. Weet jij waar deze advertentie 
geplaatst is? 

  
Tot nu heb ik ruim 80 feedback formulieren ontvangen en heb dit op de 

website gezet. 
Graag jouw op/aanmerkingen over de website www.wezen.org 

  
Met groet, 

Philip 
==== 

----- Original Message -----  
From: "Ies" <ies0903@zahav.net.il< 

To: <staal@sisanit.co.il< 
Sent: Sunday, September 12, 2004 7:17 PM 

Subject: OPM_JMW_ADV_staand 
  
  
< 
< 
<  OPM_JMW_ADV_staand 
< 
  







 
Philip Staal  

From: "Marthi Hershler" <marthi@hershler.com>
To: <philip@sisanit.com>
Sent: 14:24 2004ספטמבר  23חמישי  יום
Subject: JMW
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Shalom Philip, 
 
Onderstaand de correspondentie die de laatste dagen tussen Ajalah en JMW is  
gevoerd. De mail d.d. 14 sept. van Hans Vuysje ontving ik gisteren voor het  
eerst. 
 
Het verwijt van Hans, dat Ajalah aan jou alle ruimte geeft is waar en  
onwaar. Je hebt inderdaad alle ruimte om de website te beheren en je hebt  
een link gemaakt naar "wezen.org" en deze op de "ajalah.com" site onder "News"  
geplaatst, terwijl alle andere artikelen onder "News" echt op "ajalah.com" staan.  
Hierdoor komt niet duidelijk over dat het nieuws item over "Be-Ezrath Ha-Jeled"  
niet van Ajalah zelf is, het lijkt net alsof het een Ajalahbericht is, ook al  
omdat je bij de wezenwebsite hetzelfde menu gebruikt als bij Ajalah. 
 
Daarom verzoek ik je om de berichtgeving over de Be-Ezrath affaire op "ajalah.com" bij  
"links" onder te brengen en om bovendien op "wezen.org" enig verschil in het menu te  
maken, bijv. door een andere kleur te gebruiken, zodat voor bezoekers van de sites  
duidelijker wordt wanneer ze van de ene naar de andere site browsen. 
 
Verder zou er op "ajalah.com" onder "links" ook een link naar JMW kunnen worden  
opgenomen, dan kan men daar de advertentie vinden die Ajalah niet op haar eigen  
website wil zetten. 
 
In mijn antwoord aan Hans Vuysje zal ik dan vermelden dat Ajalah alleen een link naar de 
wezen.org heeft en dat het bestuur verzocht heeft om ook een link naar JMW te maken. Het bestuur 
van Ajalah is van mening dat ze daarmee een voldoende "neutraal" standpunt inneemt.   
 
Ik weet niet waar jullie zijn, gezien de zitting op maandag, zou het kunnen dat jullie in Nederland 
zijn maar je ontvangt je email toch wel. Dus wens ik jullie beiden: Gemar chatima towa en hartelijke 
groet, Marthi 
 
 
Date: Wed, 22 Sep 2004 14:30:34 +0200  
From: "Vuijsje, Hans" <h.vuijsje@joodswelzijn.nl>  
Subject: RE: jmw adv.  
To: "'marthi@hershler.com'" <marthi@hershler.com>  
X-Mailer: Internet Mail Service (5.5.2650.21)  
 
Beste Marthi, 
Is op mijn verzoek tot heroverweging al een besluit genomen? Ik verneem dat  
graag op korte termijn. Ik verwacht -gezien de rechtszitting maandag-  
binnenkort weer wat publiciteit. Ik overweeg het besluit van Ajalah, en de  
reden van het besluit, dan naar buiten brengen. 
Ik ben de stemmingmakerij van Philip Staal na vier jaar zeer beu en ben van  
plan mijn terughoudendheid in deze te laten varen. 
Je nog vele gezonde wensend en met groet, 
Hans 



-----Oorspronkelijk bericht-----  
Van: Vuijsje, Hans  
Verzonden: dinsdag 14 september 2004 9:08  
Aan: 'marthi@hershler.com'  
Onderwerp: FW: jmw adv. 
 
Beste Marthi, 
Lang niet gesproken en nu meteen een probleem. Ik ben behoorlijk boos! 
Ik vind het volstrekt onaanvaardbaar en verwerpelijk dat de advertentie niet  
wordt geplaatst. De heer Staal krijgt van Ajalah alle ruimte om zijn (zeer  
gekleurde) rapport op de website te zetten voor iedereen ter bezichtiging.  
Hij belet mij op deze zaak te reageren door JMW niet te ontheffen van de  
gebruikelijke vertrouwelijkheid. De tekst die nu is aangeleverd is -om die  
reden- zeer neutraal en betreft niet alleen de zaak Staal. 
Indien Ajalah de advertentie van JMW niet plaatst verliest het haar neutrale  
positie en neemt om oneigenlijke redenen stelling. Het betekent dat jullie  
door jullie afhankelijkheid van Staal jullie geloofwaardigheid als  
organisatie verliezen.  
Ik ben zeer teleurgesteld en verzoek jullie dringend dit besluit te  
heroverwegen!  
Sjana towa! 
Hans Vuijsje  
-----Oorspronkelijk bericht-----  
Van: Marthi Hershler [mailto:marthi@hershler.com]  
Verzonden: maandag 13 september 2004 18:37  
Aan: Venetianer, Greetje  
Onderwerp: Re: jmw adv. 
 
Hallo Greetje,  
Bedankt voor je RH wensen. Ook voor jou een heel goed jaar en prettige  
dagen.  
Ajalah kan en wil de advertentie niet op haar website plaatsen want die  
wordt -gratis- beheerd door Ph. Staal. Hij zat vroeger in het Ajalah  
bestuur.  
Het is wel een ellendige zaak. M.i. is echt de enige oplossing dat er  
onderzoek wordt gedaan door een voor iedereen acceptabele onderzoeker. We  
hebben hier in Israel ook nog het probleem dat er nu 2 wezenorganisaties  
bestaan waarvan de ene competent lijkt terwijl de andere niet weet hoe ze  
het moeten opzetten.  
Lieve Greetje, nog vele jaren en hartelijke groeten, Marthi 
 
 
At 16:43 13/09/04 +0200, you wrote:  
> <<tekst JMW adv.doc>>  
>  
>  
>Goedemiddag allemaal,  
>  
>Donderdag j.l. stuurde ik u per e-mail een advertentie JMW. Daar ik niet  
>weet of het als pdf op uw website geplaatst kan worden, stuur ik voor de  
>zekerheid bijgaand hetzelfde document maar nu als Word-document.  
>  
>Sjana tova,  
>  
>Greetje Venetianer  

Page 2 of 3

23/09/2004



>  
> 
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