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Stichting Collectieve Marorgelden Israël  קולקטיביים בישראל "מרור"העמותה לכספי
 
Vergadering bestuur SCMI nr.12-2004 
 

VERSLAG 
van de bestuursvergadering van de 

STICHTING COLLECTIEVE MARORGELDEN ISRAËL  
 gehouden op donderdag 15.07.2004 in de vergaderzaal, Sd. Jehudith 10, te Tel-Aviv. 

 
 Aanwezig:  

 a. Vertegenwoordigers van de organisaties Naam   Status 

1. Ajalah Marthie Herschler Lid 
2. Elah Gidi Peiper Lid 
3. Beth Juliana Barend Elburg Lid 
4. Beth Joles Judith Millul Plv. 
5. Centrum Onderzoek Geschiedenis  

Nederlandse Joden 
Alfred Drukker Plv. 

6. Tempo Dulu Bernd Struch Lid 
7. Jad Davids Shmuel Dasberg Lid 
8. Yahav Jacob Denekamp Plv. 
9. Ned. Joodse oorlogswezen in Israël Shalom Pront Lid 
10. NINI-Emz Ies Tropp Lid 
11. Amoeta Lerivchat Jots'ee Holland Nathan Barzilay Plv.  
12. Stipendium Fonds Ze'ev de Levie Lid 
 b. Onafhankelijke leden   
13.  Ilana Braaf – Snir Lid 
14.  Moshe Harel Lid 
15.  Margalith Shacham Lid 
16.  Jacques Pri Gal Lid 
 c. Genodigden   
 Projectcoördinator Angelien Beumer  
 d. Waarnemers   

 e. Afwezig: 
17. Irgoen Olei Holland   

 
 Voorzitter van de vergadering:  Ilana Braaf – Snir 
 Notulering :     Barend Elburg en Nir Sela – Diensten opname en 
tekstverwerking 
 
1.  Opening om ca. 16.10 uur 
1.1.  De voorzitter constateert dat het vereiste aantal bestuursleden volgens de statuten van de SCMI 

aanwezig is en opent de vergadering. 
 
2. Goedkeuring van het verslag van de vergaderingen van 01.07.04 en 04.07.04 

Jacques Pri Gal: We hebben hier Jacky, Jacques en Jacob. Het is moeilijk te bepalen over wie het 
gaat en ik vraag om de familienaam toe te voegen. Barend: Dit zal vanaf nu gedaan worden.  

2.1. Verslag van de vergadering van 01.07.04. 

Archief Philip Staal
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Jacques Pri Gal: Het lijkt me dat in aanvraag 04-137 de stemmingen niet overeenkomen met de 
statuten betreffende "als de stemmen staken". De zaak zal gecontroleerd worden en Barend zal 
verslag doen op de vergadering van a.s. zondag.  
Judith Millul: Ik vraag om het woord "Egotrip" door een andere uitdrukking te vervangen. 
Barend Elburg: Het slot van paragraaf 6 werd niet door de voorzitter gezegd maar door mij en 
zo zal het gecorrigeerd worden. 
 
De controle zal verricht worden, de correcties zullen opgenomen worden en het besluit over dit 
verslag zal op de komende vergadering a.s. zondag genomen worden.  

 
2.2. Verslag van de vergadering van 04.07.04. 

 Bernd Struch: Dit is niet de eerste keer dat de secretaris, Barend, niet vermeldt wat ik gezegd 
heb en deze keer in financiële zaken. 
Voorzitter: Ik ben zeker dat Barend zaken niet met opzet weglaat. Zeg maar wat ontbreekt en 
de secretaris zal het aan het verslag toevoegen. 
Barend Elburg: Het integrale verslag van een vergadering van een aantal uren strekt zich uit 
over  
80-100 pagina's en mijn verslag over 8-10 pagina's en dat zegt alles. Natuurlijk vat ik samen 
wat gezegd werd en schrijf in het verslag dat ik maak, de hoofdpunten van wat er gezegd 
werd.  
Bernd Struch vult de volgende zin aan: Wij moeten het vorige systeem blijven toepassen van 
controle vóór betaling en geen enkel aanvullend bedrag betalen omdat de vorige keren de 
gelden wel overgemaakt zijn maar niet naar hun bestemming overgemaakt werden zoals 
vereist. 
Shalom Pront: Ik vraag om in dezelfde paragraaf de hele zin die ik gezegd heb toe te voegen 
en niet alleen het tweede deel: gelden werden overgemaakt en de leveranciers hebben hun 
geld nog niet ontvangen. Bovendien hebben ze NIS 300.000 en daarom stel ik voor een klein 
bedrag over te maken, tot NIS 20.000. 
De voorzitter heeft twee toevoegingen op pagina 1 aangegeven. 
Marthie heeft een aantal aanvullingen doorgegeven voor het verslag over de bespreking van 
aanvraag 04-166 van haar organisatie – Ajalah. 
Barend Elburg: Alle veranderingen zullen in het gecorrigeerde verslag in het rood en in het 
blauw opgenomen worden en het zal jullie opnieuw toegestuurd worden. 
 
Unaniem besluit: het verslag van de vergadering van 04.07.04 wordt nu door het bestuur van 
de SCMI goedgekeurd met inachtneming van bovenstaande veranderingen. 

 
2.3.  Daar de Nederlandse vertaling van de verslagen voor de leden nog niet gereed lag, wordt de 

goedkeuring onderworpen aan het krijgen van verdere opmerkingen, voor zover die er op de 
volgende vergadering zullen zijn, na ontvangst van de vertaling 

 
3. Verkiezingen ter aanvulling van de commissies. 
 Voorzitter: Bernd Struch en Shalom Pront hebben hun ontslag genomen uit de financiële 

commissie. Barend Elburg heeft een aantal maanden geleden ontslag genomen uit de 
begeleidingscommissie in verband met het krijgen van de benoeming in de follow up 
commissie. De voorzitter vraagt kandidaten en er zijn geen directe reacties. Daarom stelt de 
voorzitter het onderwerp uit tot de volgende vergadering a.s. zondag, zodat leden zich 
kandidaat kunnen stellen.  
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 A propos wordt gememoreerd dat de SCMI nog steeds geen bezwarencommissie heeft en dat 
een onafhankelijk lid nr. 5 ontbreekt. De secretaris wordt verzocht opnieuw een schriftelijke 
herinnering aan de SPI te sturen.  

 
 4. Betalingen aan leveranciers. 
 Ies Tropp: Twee weken geleden hebben we NIS 180.000 aan SPI overgemaakt en ik heb 

gehoord dat de leveranciers nog geen betaling ontvangen hebben. Voorzitter: Moshe Harel en 
ik hebben een meeting gehad met Ilan Kamil, onze accountant en controller sinds 1.7.04. Wij 
hebben hem op de hoogte gesteld van de besluiten van het bestuur en van wat wij van hem 
verwachten in de afrekening van de SCMI met de SPI over de voorschotten van 2003 en 2004 
en daarbij ook van onze wens om met de grootste spoed tot onafhankelijkheid van SPI te 
komen.  

 Er werden een heleboel gesprekken gehouden en de toestand was zeer onaangenaam maar 
uiteindelijk hebben de werknemers hun salaris (met vertraging) gekregen en de leveranciers 
zullen hun geld nu krijgen. Wij hebben van de SPI geëist om ons een gedetailleerde lijst over te 
brengen van de rekeningen en bedragen nog vóór de afgifte van de cheques. Het proces werd 
naar mijn smaak te langzaam uitgevoerd. 

 
 

 5. Vervolg bespreking en besluiten over de aanvragen van de tweede periode (aanvragen 
die tot  
   31.12.03 binnengekomen zijn).  
 
5.1. Aanvraag 04-140 – Herzogziekenhuis – Geriatrische evaluatie en verwijzing naar 

behandeling voor Nederlandse Sjoa-overlevenden. 
 
  Vertegenwoordigers: Dr. Yechezkel Caine, directeur van het ziekenhuis, Prof. Jacob Manzel, 

directeur van het project. 
 

Hoofdpunten van het project: 
Wij willen 70 jarigen en ouder uit Nederland afkomstige Sjoa-overlevenden een onderzoek 
laten ondergaan dat "geriatric assessment" genoemd wordt. Wij hebben geleerd dat problemen 
op meer gevorderde leeftijd door een vroegtijdig onderzoek vermeden kunnen worden op het 
gebied van osteoporosis en andere ziektes In een onderzoek van 2 andere groepen werd 
gevonden dat er een verband bestaat tussen ontwikkelingen op gevorderde leeftijd en wat die 
persoon in zijn/haar jeugd tijdens de Sjoa doorgemaakt heeft (ondervoeding, gebrek aan 
zonlicht en nog veel meer). In het algemeen gaat iemand naar de dokter van de Koepat Choliem 
wanneer men zich niet goed voelt of al echt ziek is. In het "geriatric assessment" is er sprake 
van een uitgebreid onderzoek van het lichaam en zijn werking, routine-onderzoeken van het 
bloed, bloeddruk, urine, enz., de bewegingen, het geheugen en nog meer. 
 
Vragen en antwoorden: 
1. Waarom krijgt het ziekenhuis niets van de Claims Conference voor dit doel? Het 

Herzogziekenhuis krijgt beslist - in dank - bijdragen van de Claims Conference (nooit 
genoeg, maar we krijgen). 

2. Zal het onderzoek met patiënten in het ziekenhuis uitgevoerd worden of met 
ambulatorische patiënten en indien dit het geval is, hoe zullen jullie hen bereiken? Onze 
bedoeling is om 200 mannen en vrouwen te onderzoeken – geen patiënten in ons 
ziekenhuis, maar uit Nederland afkomstige inwoners van Jeruzalem en omgeving. Wij 
zullen het hele land niet kunnen dekken. Wij zullen de mensen vinden met behulp van 
organisaties in jullie gemeenschap, een advertentie in de kranten e.d. 
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3. Er is geen uniformiteit in wat Sjoa-overlevenden uit Nederland doorgemaakt hebben. 
Reactie: ook in groepen uit andere landen is er geen uniformiteit omdat ze in 
concentratiekampen waren, in werkkampen, ondergedoken en nog meer. 
4. Waarom dit onderzoek wanneer de meeste mensen die 70 jaar zijn en ouder door dokters 
 verzorgd worden wegens verschillende gezondheidstoestanden? In het kader van het 
gewoon verband tussen artsen en patiënten wordt de geriatrische diagnose niet gesteld.  Wij 
hebben bijvoorbeeld gevonden dat slechts 4% van de onderzochte patiënten geen  tekens van 
osteoporosis vertonen in welke fase dan ook. Een vroege ontdekking en een  verwijzing 
naar de behandelende arts voorkomt veel problemen in het vervolg Laatst  werd een onderzoek 
gepubliceerd over uit Saloniki afkomstigen en de resultaten van niet  goede voeding 50 
jaar geleden op de hedendaagse gezondheidstoestand.  
 5. Behandelen jullie ook? Neen, wij onderzoeken en verwijzen de onderzochte patiënt zo 

nodig  naar artsen van de Koepat Choliem.  
6. Gaat het om een project van het ziekenhuis? Neen, dit is een project van het research-team 

als afzonderlijke activiteit en met een afzonderlijke rekening. Als diensten van het 
ziekenhuis nodig zijn dan betalen wij daarvoor. Wij hebben vriendenkringen in Nederland, 
in NY en nog meer. 

7. Willen mensen überhaupt onderzocht worden? Beslist wel en ook praten over wat zij in de 
Sjoa-periode doorgemaakt hebben en dit neemt veel tijd in beslag. 

8. Van welke afkomst waren de twee onderzochte groepen? De twee groepen waren niet 
afkomstig uit een bepaald land maar "gemengd" uit heel Oost-Europa. 

9. Waarom zouden uit Nederland afkomstigen dit onderzoek moeten ondergaan? Wij hebben 
de advertentie in de krant gelezen en we zijn naar jullie informatie-avond gekomen. We zijn 
geïnteresseerd in het onderzoek en zijn zeker dat de resultaten van het onderzoek heilzaam 
zullen zijn voor de onderzochte patiënten bij wie dingen in het bijzonder ontdekt worden en 
in het algemeen nuttig voor jullie mensen in de verhoging van het besef van dit belangrijk 
onderwerp. 

  
Interne bespreking: 

Voor 1. Het gaat om serieuze onderzoekers op niveau. Bovendien willen zij dit onderzoek en onze 
mensen kunnen van het resultaat genieten.  
2. In onze organisatie wordt dit specifiek en belangrijk onderwerp niet behandeld. 

Tegen 1. In onze organisatie is er behandeling en instructie. 
2. Zoals hierboven en voor 200 onderzochte patiënten zijn de kosten per patiënt  zeer hoog, 
ongeveer NIS 7000 per persoon en daarvan wordt 50% uit de Marorgelden gevraagd. 

 
 Aanvraag 04-140 - Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering 

voor dit project: 
Voor Tegen Onthouding  

4 11 1 
 

Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-140 wordt geen uitkering  
toegekend. De hoofdredenen zijn: de activiteit is vooral (dure) research er is een bepaalde 
doublure met activiteiten van een deel van onze organisaties en het onderwerp kreeg niet de 
vereiste voorrang in het kader van de toewijzing van het voor verdeling beschikbare bedrag 
voor de huidige periode. 
 

5.2. Aanvraag 04-135 - Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden – Chazanoet uit 
  Curacao, productie van een CD en notenboek 
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Vertegenwoordigers: Dr. Joël Fischman, één van de initiatiefnemers van het project,  
en Prof. Edward Serussi, professor voor Joodse muziek aan de Hebreeuwse Universiteit. 

 
Hoofdpunten van het project: 
Joël: In mijn tijd als voorzitter van het Centrum voor Onderzoek Geschiedenis Nederlandse 
Joden heb ik de initiatief genomen van een reis naar Curacao van Raymond Goldstein, 
musicus en bekende componist en Gideon Zelmayer, een jonge chazzan. Gideons moeder 
werd geboren in Curacao en door haar kende hij melodieën van daar. Ze hebben een archief 
ontdekt met veel chazzanoetstukken van plaatselijke componisten, voor chazzan en voor 
chazzan met koor. Bij terugkomst hebben ze een deel van het materiaal bewerkt en zijn in 
concerten te Jeruzalem en in Canada opgetreden met "Noessach"-stukken en een aantal 
stukken van die composities. Van het concert werd een CD gemaakt, waarvan de 500 
exemplaren – tot onze aangename verrassing - uitverkocht zijn.  
Er is vraag en wij willen op dit moment een verbeterde uitgave van 1000 exemplaren 
voorbereiden met begeleiding van een artikel van Prof. Serussi over die chazzanoet, haar bron 
in de Sefardische chazzanoet in Amsterdam, andere invloeden enz. en een notenboek, zodat 
die traditie gered wordt en chazzaniem en koren de stukken opnieuw zullen kunnen uitvoeren.  

 
 Vragen en antwoorden: 

1. Waarom steun uit de Marorgelden voor een activiteit in het kader van het Centrum 
Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden? Behalve de plaats en de algemene kosten 
krijgt het Centrum geen steun van de Universiteit en moet zichzelf bedruipen, zowel voor 
de lopende kosten als voor projecten. 

2. Wat zal er gebeuren met de inkomsten uit verkopen? Een deel van de 1000 exemplaren 
zal aan bibliotheken, reviewers van kranten en tijdschriften op dit terrein gegeven 
worden. En het deel dat verkocht zal worden zal geen winsten opbrengen. 

3. Waarom dit project in jullie Centrum en soortgelijke projecten in Beth Hatfoetsot? De 
projecten van Beth Hatfoetsot zijn ons bekend en wij zijn in contact met hen. Ik, Prof. 
Serussi, schrijf ook voor hen het artikel bij de productie die zij plannen. Het verschil is 
dat wij de stukken willen uitgeven "zoals ze waren" en Beth Hatfoetsot is van plan 
bewerkingen uit te geven met vocale uitvoering (chazzan en koor) met begeleiding van 
een klein orkest. 

4. Wat is er overgebleven van de Portugese-Amsterdamse traditie in Curacao? Niet veel 
omdat er een grote invloed is van mensen die uit andere plaatsen kwamen, inkrimping 
van de gemeenschap enz. 

5. Is er een verband met de gemeenschap van Paramaribo? Ook naar daar kwamen Joden uit 
Amsterdam maar over die gemeenschap, haar traditie en melodieën is ons niets bekend. 

 
2 stukken werden als voorbeeld ten gehore gebracht van een cd. 
 

Interne bespreking (Alfred Drukker heeft de zaal verlaten): 
Shmuel Dasberg: behoort Curacao tot geoorloofde toewijzingen voor de Marorgelden? 
Antwoord: Ja, want er is sprake van vereeuwiging van een traditie die voornamelijk uit 
Nederland ingevoerd werd en bovendien waren die eilanden kolonies van het Nederlands 
Koninkrijk. De organisatie Tempo Dulu (uit Ned. Indië afkomstigen) bevindt zich hier met ons 
en is principieel "kosjer" om een uitkering uit de Marorgelden te krijgen. 
 

Voor 1. Het is een eer voor ons om bij te dragen en steun te geven aan de vereeuwiging van die 
traditie die bijna verloren gegaan is en vergeten werd. 
2. Principieel voor, maar in de voorwaarden moet een paragraaf inbegrepen worden over de 
toewijzing van de winsten voor zover er winsten zullen zijn.   
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Tegen 1. Er zijn te veel instellingen en organisaties die aanvragen indienen voor activiteiten - niet 
precies "ten behoeve van" en "ten bate van" uit Nederland afkomstigen in Israël. 
2. Dit is een commercieel project.  
3. De traditie is al behouden want er is een CD. 

  
 Aanvraag 04-135 - Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering 

voor dit project: 
 

Voor Tegen Onthouding  
11 2 2 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-135 zal een uitkering worden 
toegekend en het materiaal zal voor advies aan een extern adviseur doorgegeven worden. 

 (de goedkeuring is voorwaardelijk)   
  

5.3. Aanvraag 04-138 – Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden –  
 Onderzoek over Sjoa-overlevenden die toen kleine kinderen waren. 
 
Vertegenwoordigers: Elisheva van der Hal, maatschappelijk werkster, therapiste en 
coördinator van het onderzoek. 

 
Hoofdpunten van het project: 

 Het gaat om een research-project dat de invloed van de traumatisatie van de Sjoa  zal 
onderzoeken bij degenen die van 1935 tot 1943 geboren zijn.  
Belang van het project: In de doelgroep zijn er mensen die lijden en niet functioneren en 
anderen die zeer goed functioneren. Wij vragen waarom en of we uit onderzoek en research de 
oplossing voor dit mysterie zullen kunnen leren. Wij moeten het onderwerp zonder uitstel 
controleren want we verwachten dat we op grond van het geleerde in de research beter hulp 
zullen kunnen bieden aan de ouder wordende groep die in de leeftijdsgroep komt waar 
problemen ontdekt worden in de gezondheid van het lichaam en/of de geest. 
Er is belang bij het begrijpen van het traumatisme op jonge leeftijd en de belangstelling is 
groot. Sinds kort hebben we contact met een afdeling van de universiteit van Leiden en zij 
zullen medewerkers en coördinators zijn. 
 
Vragen en antwoorden: 
1.  Een deel van ons is in de leeftijdsgroep en wat hebben we hieraan? Er zijn veel Sjoa-
overlevenden die toen kinderen waren en vandaag in eenzaamheid leven en daar tientallen jaren 
niet over gesproken hebben. Ze hebben er behoefte aan om er over te praten, te weten te komen 
wat de toestand van anderen is, enz. Het is belangrijk voor ons om het verband te vinden en te 
karakteriseren tussen het vreselijke trauma dat de persoon in zijn jeugd tijdens de Sjoa 
doorgemaakt heeft en zijn hedendaagse toestand. 
2.  Wie staat achter dit project en gaat het om een onderzoek ter verkrijging van een titel? Ik 
ben met het onderzoek begonnen als psychotherapeute bij Elah, waar ik 20 jaar gewerkt heb. 
Nu ben ik bij "Amcha". Dr. Keilson in Nederland heeft jaren geleden belangrijke dingen 
onderzocht en gepubliceerd over degenen die als wezen uit de Sjoa gekomen zijn maar er is 
geen enkele informatie over jonge mensen van toen die met hun ouders overleefden. Het doel is 
het onderzoek, de conclusies ervan en hun publicatie met een praktisch oogmerk en geen 
researchwerk voor het halen van een titel.  
 3. Wat is het nut voor jongeren van onze tijd die jammer genoeg vreselijke – doch andere - 
trauma's doormaken. Er is een groot verschil tussen de trauma's van de Sjoa en trauma's wegens 
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terroristen en toch gaat het om een trauma en de fysieke of geestelijke verschijnselen kunnen 
identiek of gelijkaardig zijn. 
4.  Wat betekent het begrip "gedeeltelijk vaste vorm"? Het betekent dat in het eerste deel alle 
ondervraagden identieke vragen voorgelegd krijgen en na analyse van de antwoorden wordt 
naar een deel van de ondervraagden teruggegaan met specifieke vragen. 
5.  300 ondervraagden? Niet precies. Zoveel mogelijk is gewenst. Een deel van de 300 in 
Nederland in het kader van een onderzoek van het Sinai-centrum en een deel in Israël en ik ben 
verantwoordelijk voor het gehele onderzoek. Ten behoeve van de ondervraagden in Israël 
zullen we een lijst gebruiken (van het Ministerie van Binnenlandse Zaken) van immigranten uit 
10 Europese landen die tussen 1934 en 1945 geboren zijn en in Jeruzalem wonen. Het gaat niet 
uitsluitend om Oliem uit Nederland omdat wij geen te enge onderzoekspopulatie willen. 
6. Wat is de situatie op dit moment? In Jeruzalem werden 70 mannen en vrouwen geïnterviewd 
en wij gaan verder met interviews. 
7. Waarom onderzoek want die mensen hebben veel controles ondergaan. Er zijn geen 
publicaties van onderzoeken over degenen die toen kleine kinderen waren. 
8. Wat is het verband met Elah? Het verband bestaat en het is sterk. Naar aanleiding van het feit 
dat veel organisaties deelnemen, hebben wij een begeleidingscommissie met 
vertegenwoordigers van Elah, Amcha, het Traumacentrum en drie mensen die specialisten zijn 
voor dit onderwerp. 
9. Wat is het verband met het Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden en waarom 
wordt het onderzoek ingediend namens dit centrum? Het verband is uitsluitend voor 
administratieve hulp. 
10. Wordt in Nederland ook een aanvraag bij Kamer III ingediend om daar steun te krijgen uit 
Marorgelden? In Nederland werd een aanvraag ingediend maar wat van jullie gevraagd wordt is 
uitsluitend voor het Israëlische deel van het onderzoek en voor bewerking van het materiaal. 
 
Interne bespreking: 

Voor Belangrijk onderzoek, belangrijk materiaal. Ook de samenwerking van de organiaties is 
lofwaardig. De activiteit heeft te maken met Sjoa-overlevenden en is steun uit de Marorgelden 
waard. 
2. er is financiële steun nodig boven de bronnen die reeds bijdroegen. Het is een plicht om het 
betrekkelijk niet grote gevraagde bedrag ook uit de Marorgelden te geven om de financiering 
aan te vullen van het deel dat in Israël uitgevoerd zal worden. 

Tegen 1. Het onderwerp is problematisch voor het geven van steun in dit kader. Elisheva krijgt steun 
van Elah in het kader van een van de projecten uit de Dolmangelden waarvoor Elah uit die 
bron gelden gekregen heeft. 
2. De wil om te onderzoeken is welkom op zichzelf, maar het nut voor de uit Nederland 
afkomstigen lijkt vaag, vooral omdat mensen uit vele landen onderzocht worden. 
3. Uit Nederland afkomstigen in Israël zullen een klein en niet veel betekenend deel vormen 
van de groep die onderzocht zal worden.  

 
 Aanvraag 04-138 - Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering 

voor dit project: 
 

 Voor Tegen Onthouding  
 4 8 3 

Herstemming 3 9 3 
 

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 04-138 zal geen uitkering toegekend 
worden. De redenen: In de groep die in Israël onderzocht zal worden  zijn er weinig uit 



 8

Nederland afkomstigen. Er is geen verband tussen het onderzoek en zijn onderwerp en het 
centrum sponsort een onderzoek dat niet tot zijn terrein behoort. In dit licht heeft de aanvraag 
geen voorrang gekregen in het kader van de toewijzing van het voor verdeling beschikbare 
bedrag in de huidige periode. 
 

5.4. Aanvraag 04-158 – De Hebreeuwse Universiteit – Opstelling van de Nederlandse 
maatschappij jegens de Joden in de tweede wereldoorlog. 
 
Vertegenwoordigers: Prof. Dov Kolka, professor in de geschiedenis van het Joodse volk op de 
Hebreeuwse Universiteit en Pinchas Bar Efrat, geschiedenisonderzoeker. 
 
Hoofdpunten van het project:  
Pinchas Bar Efrat: Mijn onderzoek zal zich concentreren op Nederlanders die Joden gered 
hebben en op degenen die Joden verraden hebben en hun aanhouding en in vele gevallen hun 
dood veroorzaakt hebben. 
Over de rechtvaardigen onder de volkeren werd veel geschreven, maar er is bijna niets bekend 
over de onderduik die tot een niet goede einde kwam wegens verraad. Mensen zwijgen en de 
dossiers van processen die na de Sjoa aangespannen werden waren hermetisch gesloten.  
Hij geeft 2 voorbeelden van Joden die ondergedoken waren en wegens verraad aangehouden 
werden en naar hun dood in concentratiekampen gestuurd werden. De verraadster werd na de 
Sjoa berecht en heeft een aantal jaren in de gevangenis gezeten. 
Na veel moeilijkheden heb ik nu een goedkeuring voor toegang tot het nationaal archief in den 
Haag gekregen en ik ben van plan daar alle juridische dossiers van toen te doorlopen. 
 
Vragen en antwoorden: 
1. Gaat het niet om een onderzoek in het kader van een propmotieonderzoek dat veel 
studenten zelf moeten bekostigen? Prof. Kolka legt uit dat de omvang van het onderzoek ver 
uitgaat boven de vereisten van een promotie. De heer Bar Efrat moet duizenden niet-
gecatalogiseerde dossiers doorlopen van processen die na de Sjoa gevoerd werden tegen 
verraders, handlangers, soldaten en Nederlandse officieren die vrijwillig dienst namen in het 
Duitse leger, verrijking op de zwarte markt en nog veel meer, om de dossiers te ontdekken van 
de processen waarbij de verraders berecht werden. Kortom gaat het om een enorme omvang 
terwijl het onderzoek de voornaamste taak vormt en als hier materiaal voor een doctoraat 
uitkomt, zoveel te beter! 
De heer Bar Efrat: op mijn leeftijd – ik ben geboren in 1931 –ben ik geïnteresseerd om mij met 
onderzoek bezig te houden en streef ik niet naar een carrière door middel van de titel. 
2. Heeft u in het kader van uw werkstuk voor uw M.A. dan niet onderzoek gedaan in dezelfde 
bibliotheek? Dat klopt, maar toen kreeg ik geen goedkeuring voor toegang tot die dossiers en 
nu als onderzoeker – doctorandus - heb ik de gewenste goedkeuring gekregen. 
3. Welke zijn de bronnen van uw onderzoek? Het nationale archief in de Haag waartoe ik een 
toegangsbewijs na heel veel inspanningen gekregen heb, NIOD in Amsterdam, Jad Vasjem en 
Lochamei Hagettaot. Op alle plaatsen heb ik of zal ik nog onderzoeken. 
4. Bestrijkt het boek van Prof. Ies Lipschitz "De kleine Sjoa" het onderwerp dan niet? Dat 
boek houdt zich niet bezig met het onderwerp van mijn researchwerk en is totaal verschillend. 
Dat boek behandelt vooral het economisch aspect van de beroving en het niet teruggeven van 
bezit of gedeeltelijke teruggave. Ik ben middenin het zoeken van materiaal, zie hier en daar 
"bakstenen" en weet nog niet hoe daarvan “een muur” te bouwen. Prof. Kolka: Dit is mijn 
functie in de begeleiding van doctorandi en zo zal ik ook de heer Bar Efrat richtlijnen geven 
volgens het materiaal dat hij zal ontdekken. 
5. Waarom de financiering van hier en niet uit Nederland? Prof. Houwink ten Cate, specialist 
van de Sjoa in Nederland, heeft mij uitdrukkelijk gezegd dat er geen enkele kans bestaat om in 
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Nederland financiering te krijgen voor openbaringen over dit onderwerp. Bovendien leef ik 
sinds 1947 in Israël en zal ik mijn onderzoek van hieruit doen en onder leiding van een 
professor op de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. 
 
Het bestuur dankt de heer Bar Efrat en feliciteert hem voor zijn activiteit op zijn leeftijd. 

 
Interne bespreking: 

Voor 1. De vorige generatie wilde horen noch spreken. Onze generatie ziet de dingen anders, wil 
weten en onderzoeken. Het is belangrijk hem en zijn onderzoek te  steunen. 

Tegen 1.  Een persoonlijke behoefte voor een persoonlijk project van een man die houdt van research 
en er waarschijnlijk heel goed in is, maar niet uit de Marorgelden voor collectieve doelen.  

  
Aanvraag 04-158 - Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor 

dit project: 
Voor Tegen Onthouding  

10 2 3 
 

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 04-158 zal een uitkering toegekend 
worden en het materiaal zal voor advies aan een extern adviseur doorgegeven worden. 

 (de goedkeuring is voorwaardelijk)   
  

5.5. Aanvraag 04-153 – Nieuwe familie – confrontatie met een nieuwe maatschappij 
 
Vertegenwoordigers: Advocaat Iriet Rosenblum, algemeen directeur. 

 
Hoofdpunten van het project: 
Ik heb de organisatie opgericht en ik was voorzitter van het bestuur en nu ben ik algemeen 
directeur. In 1998 hebben we de organisatie opgericht op initiatief van 35 advocaten die zich 
met familierechtzaken bezighouden, naar aanleiding van de golf van de grote Aliya in de 
jaren negentig die in het kader van de wet van de terugkeer veel volgens de Joodse wet niet 
Joodse mensen naar Israël gebracht heeft. Ook een deel van de Joden volgens de Joodse wet 
zijn heel ver van de Joodse waarden en die waarden zijn hen vreemd. Die mensen vinden hun 
plaats niet in het kader van de Israëlische wet en de Halacha wanneer sprake is van huwelijk 
(vooral) en scheiding. De Israëlische samenleving erkent de familie als vader, moeder en 
kinderen. Een éénoudergezin heeft geen rechten, geen steun enz. Onze organisatie geeft 
vooral juridisch advies en bovendien willen wij een verandering in de wetgeving 
teweegbrengen. Nederland was juist de eerste staat die burgerlijk huwelijk (niet in de kerk) 
reeds in 1580 instelde.  
 
Onder onze cliënten zijn Oliem uit Nederland die willen uitkomen, niet willen uitkomen, 
eenoudergezinnen en nog meer. 
 
Vragen en antwoorden: 
1. Een Amoeta met een algemeen directeur? Ook een Amoeta als lichaam zonder 
winstoogmerk is het toegestaan om gesalarieerde functionarissen in dienst te hebben. 
2. Verlangen jullie betaling voor jullie diensten? Wij verlangen geen betaling maar wij 
vragen onze cliënten wel om naar draagkracht een bijdrage te geven. 
3. Wat is het verband tussen de doelen van jullie Amoeta en de doelen van de Marorgelden? 
Het probleem van een nieuwe familie is het probleem van ons allen. Wij hebben die mensen 
naar Israël gebracht en het onderwerp valt tussen de wal en het schip op de ministeries. In het 
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buitenland bestaat het kader van huwelijk naar gewoonterecht (common law marriage) maar 
in Israël (nog) niet. 
Wij willen  alle gemeenschappen van Oliem bereiken, waaronder de Oliem uit Nederland. 
Wij hebben ons informatiemateriaal in het Russisch vertaald en zo zullen we het ook in het 
Nederlands kunnen vertalen en verspreiden onder de nieuwe Oliem die geen Iwriet begrijpen. 
 

 Interne bespreking: 
Voor 1. Zeer belangrijk werk, ook al gaat het waarschijnlijk over een kleine groep binnen onze 

gemeenschap. 
Tegen 1.  Het aantal uit Nederland afkomstigen dat geïnteresseerd is in de diensten van de organisatie 

zal uiterst klein zijn en daarom is steun niet gerechtvaardigd  
  

Aanvraag 04-153 - Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering 
voor dit project: 

 
Voor Tegen Onthouding  

3 11 2 
 

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 04-153 zal geen uitkering toegekend 
worden. De hoofdreden: Als in de doelgroep toevallig een heel klein aantal uit Nederland 
afkomstigen is, dan is de bijdrage voor de gemeenschap van uit Nederland afkomstigen niet 
meer dan marginaal en is een uitkering niet gerechtvaardigd. 

  
5.6. Aanvraag 04-104 – De Amoeta Nederlandse oorlogswezen in Israël – Op zoek naar verloren 
bezit. 
   
  Vertegenwoordigers: Simon de Winter, voorzitter, Yehuda Vardi en Carla van West, 
bestuursleden. 
 

Hoofdpunten van het project: 
Waarschijnlijk is er een tendens om de oorlogswezen te misbruiken zonder hun medeweten. 
Van een deel van ons werd bezit geroofd (we hebben al bewijzen voor 10 gevallen). 
Binnenkort zal een boek gepubliceerd worden na het onderzoek van Elma Verheij en Paulien 
Micheels. Het onderzoek zal geen enkel persoonlijk detail onthullen. Wij willen voortgaan 
waar die onderzoekers opgehouden zijn. 
Indertijd was er een tendens bij Nederlandse instellingen om ons, de wezen, weg te krijgen, 
ons een eenvoudig vak te leren en naar Israël te sturen. 
Oorlogswezen zijn in het algemeen zeer eenzaam, zonder naaste familie op de familiefeesten. 
Wij willen onderzoeken en het probleem is natuurlijk het geld dat hiervoor nodig is. De 
contributie aan onze organisatie dekt zelfs geen klein deel van de benodigde bedragen. 
 
Vragen en antwoorden: 
1. Wie zal het onderzoek tegen betaling uitvoeren en wie zal het professioneel begeleiden? 
Wanneer we de nodige hulp zullen krijgen zullen we beroepsmensen kunnen inhuren: 
onderzoekers, juristen en accountants. Zolang wij geen zekerheid hebben over de 
financieringsbronnen hebben wij met niemand contact opgenomen. 
2. Misschien wachten jullie op het boek van Elma? Het boek van Elma zal niet verder gaan 
dan algemene conclusies en we hebben al te lang gewacht.  
3. Contacten met de Amoeta Lerivchat Jots'ee Holland. Indertijd waren er ontmoetingen en 
het waren goede ontmoetingen. Tswi Herschel heeft geëist om de naam van de Amoeta te 
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veranderen en het Registar van de Amoetot …. (zal uit de woordelijke weergave van de 
vergadering aangevuld worden). Daarna is Tswi naar de vergadering gekomen en heeft de 
vergadering in de war gestuurd. Ik heb gezegd en ik herhaal het hier ook, dat wij de deur 
openhouden maar niet tegen elke prijs Opmerking van Nathan Barzilay – bestuurslid van de 
Amoeta Lerivchat Jots'ee Holland: gisteren nog sprak ik met Tswi Herschel. Beide partijen 
wilden niet zo graag samen zitten.  
4. Bijdrage uit andere bronnen? Wij staan op het punt om ons te wenden tot de Claims 
Conference om steun te krijgen uit het Rabbijn Millerfonds. 
5. Eigen bijdrage? Wij betalen een contributie voor de Amoeta – ongeveer 100 leden x NIS 
50 per jaar. De lopende kosten van deze kleine organisatie worden door dit bedrag niet 
gedekt. Voor de oprichting van de Amoeta en andere uitgaven hebben we uit eigen zak 
betaald, maar de hier benodigde bedragen zullen we zelf niet kunnen opbrengen. 
6. De publicatie van het onderzoek van Philip Staal veroorzaakt opschudding en wij willen 
soortgelijke onderzoeken over wat er met het bezit van andere wezen gedaan werd. 
 

 Interne bespreking (Shalom Pront heeft de zaal verlaten): 
Voor 1. In principe voor de opening van de mogelijkheid tot onderzoeken, maar er is een probleem 

van twee Amoetot met een aanvraag voor hetzelfde doel. De zaak kan ongewenste toestanden 
en overbodige uitgaven veroorzaken. De Amoetot moeten samenwerken zodat wij onze steun 
voor optimaal gebruik zullen kunnen toewijzen. 
2. Pijnlijk onderwerp. Wij moeten beslissen en niet tot morgen uitstellen. Wij moeten steun 
toewijzen en duidelijke begeleidende voorwaarden bepalen. 
3. Voor, maar eerst een Pilot financieren. 
4. Voor, maar voor één gemeenschappelijk project. 
5. Het onderwerp moet door de gemeenschap gesteund worden. Samenwerking tussen de 
Amoetot zal moeilijk zijn. Ook als zou blijken dat beide projecten ieder zijn eigen dossiers 
onderzoeken. Dit project is helemaal niet rijp. Als we goedkeuren, moeten we de uitvoering in 
fasen goedkeuren. 
6. Voor, maar nu al de voorbereiding van een werkprogramma eisen. 
7. Principieel voor, maar alles is nog "in de lucht" en het project is niet rijp voor uitvoering. De 
organisatie moet een gedetailleerd werkprogramma maken met inbegrip van de bezetting van 
functies enz. 

Tegen 1. Drie aanvragen werden bij ons ingediend met de naam "project van onderzoek naar het bezit 
van Nederlandse oorlogswezen ", door de SPI, deze Amoeta en de Amoeta Lerivchat Jots'ee 
Holland. De resultaten van het onderzoek van Elma zullen binnenkort gepubliceerd worden. 
Als ze daar geen antwoorden zullen vinden op wat ze zoeken zullen ze uit de Marorgelden 
kunnen krijgen, maar momenteel niet. 
2. Het is moeilijk mensen te dwingen om samen te werken. 

  
Aanvraag 04-104 - Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering 
voor dit project (2 leden zijn vroeg weggegaan): 

Voor Tegen Onthouding  
14 0 0 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 04-104 zal een uitkering toegekend 
worden en het materiaal zal voor advies aan een extern adviseur doorgegeven worden. 
De Amoeta wordt geadviseerd om onmiddellijk een gedetailleerd werkprogramma voor te 
bereiden. 
 

5.7.Aanvraag 04-146 – Synagoge Menorat Hamaor – Bouw van een sjoel en een  
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                                                                                           gemeenschapscentrum 
   

Vertegenwoordigers: Rabbijn David Spector, geboren in Nederland, buurtrabbijn in Beth 
Shemesh,  
Alon Frank, geboren in Nederland en lid van de gemeenschap,  
Philip Braude, voorzitter van de Amoeta,  
Dov Freilich, penningmeester van de Amoeta. 

  
Hoofdpunten van het project: 
Wij zijn een gemeenschap van Oliem uit westerse landen die zich in Ramat Beth Shemesh 
bevindt, in de Hamaorstraat en die naam is de oorsprong van de naam van de Amoeta. Ramat 
Beth Shemesh vormt een grote concentratie van jonge vrome families. Wij zijn een jonge 
gemeenschap van ongeveer 100 families die een synagoge gaat bouwen. Wij willen liefst wat 
wij in onze kehillot in de diaspora gekend hebben, d.wz. een sjoel, een beth midrasj en een 
gemeenschapscentrum. De gemeente van Beth Shemesh geeft ons het terrein en wij hebben 
de middelen om de sjoel te bouwen. Wij wenden ons tot Maror voor een partnership van 
Maror en Maor. In het gemeenschapscentrum zullen we een veeltalige bibliotheek opzetten 
met boeken die Olei Holland in Israël interessant zullen vinden. Wij nodigen Maror uit om bij 
te dragen in de financiering van dit centrum en Alon Frank, een lid van onze gemeenschap, 
stelt voor om het centrum te noemen naar de naam van zijn grootvader Simon Frank, G'd 
wreke hem – die in de sjoa omgekomen is en zijn enige zoon nooit gezien heeft. 
 
Vragen en antwoorden: 
1.Waarom een centrum met een stempel ter nagedachtenis van de Nederlandse Joden? 
Rabbijn Spector: Ik ben in Nederland geboren en ben 30 jaar geleden op Aliya gekomen en 
nu ben ik rabbijn te Ramat Beth Shemesh. Ik voel me verbonden met het onderwerp omdat ik 
Jad Vasjem regelmatig bezoek. Wijlen mijn schoonvader werd in Roemenië geboren. Oliem 
uit Roemenië hebben een centrale plaats in Tel-Aviv en de Oliem uit Nederland hebben zo'n 
plaats niet. Mij lijkt het belangrijk dat ook de Oliem uit Nederland een centrale plaats krijgen. 
Het Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden is mij bekend, maar hier spreken 
we niet over een onderzoekscentrum enz., maar over een levend centrum voor jonge families 
met een toegankelijke bibliotheek en een plaats voor bijeenkomsten. 
2. Hoeveel families van uit Nederland afkomstigen zijn er in Ramat Beth Shemesh? 
Ongeveer 20 families waarvan 9 in deze sjoel. 
3. Is het terrein al aan jullie overgedragen? De gemeente gaat akkoord, heeft het besluit 
gepubliceerd en momenteel bevinden wij ons in een periode waarin bezwaar aangetekend kan 
worden. Als er geen bezwaar zal zijn, dan zullen we het terrein krijgen en met de bouw 
beginnen.  
4. Hebben jullie andere bijdragen gekregen? Wij hebben bijdragen gekregen uitsluitend van 
de leden van onze gemeenschap voor de bouw van een sjoel en een Sefer Tora van een 
kehilla in Johannesburg die gesloten werd. 
5. Waarom uitgerekend vereeuwiging van Simon Frank? Hebben velen onder ons dan geen 
opa's en oma's die in de Sjoa omgekomen zijn? G'd beware, wij wilden de gevoelens van 
niemand kwetsen. Wij willen jullie steun voor de oprichting van een gemeenschapscentrum 
en niet zomaar jullie bijdrage. 
6. Wat zullen jullie doen als wij een uitkering goedkeuren die veel bescheidener is dan het 
door jullie gevraagde bedrag? Wij zullen dat bedrag investeren in de inhoud van het 
gemeenschapscentrum. 
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Wegens de late uur en het feit dat een aantal leden met de laatste trein naar het noorden van 
het land vertrokken zijn, zullen we de interne bespreking tot de volgende vergadering 
uitstellen. 
 

 5. Sluiting om 21.30 uur 
De voorzitter dankt alle leden en sluit de vergadering.  

 
Dit verslag werd ondertekend door 
 
De voorzitter ____________  op ______________ 
 
De secretaris ____________  op ______________ 

 
 

 
 




