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 Stichting Collectieve Marorgelden Israël קולקטיביים בישראל" מרור"העמותה לכספי 
 
Vergadering bestuur SCMI nr.03-2004 
 

VERSLAG 
van de bestuursvergadering van de 

STICHTING COLLECTIEVE MARORGELDEN ISRAËL  
 gehouden op donderdag 25.03.2004 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. Irgoen Olei Holland Baruch Var Tel Lid 
4. Beth Juliana Barend Elburg Lid 
5. Beth Joles Judith Millul Lid 
6. Centrum Onderzoek Geschiedenis  

Nederlandse Joden 
Alfred Drukker Plv. 

7. Tempo Dulu Bernd Struch Lid 
8. Jad Davids Samuel Dasberg Lid 
9. Yahav Miriam Dubi Lid 
10. Ned. Joodse oorlogswezen in Israël Shalom Pront Lid 
11. Nini – EMZ Ies Tropp lid 
12. Amoeta Lerivchat Jots'ee Holland Tswi Herschel Lid 
13. Stipendium Fonds Ze'ev de Levie lid 
 b. Onafhankelijke leden   
14.  Ilana Braaf – Snir Lid 
15.  Moshe Harel  Lid 
16.  Jacques Pri Gal  Lid 
17.  Uri Kupferschmidt Lid 
 c. Genodigden   
 Projectcoördinator Angelien Beumer  
 d. Waarnemers   

 e. Afwezig: 
18.   Margalith Shacham Lid 

 
 Voorzitter van de vergadering:  Ilana Braaf – Snir 
 Notulering :     Barend Elburg en Stenogramma N.V. 
 
1.  Opening om ca. 16.00 uur 
1.1.  De voorzitter constateert dat het vereiste aantal bestuursleden volgens de statuten van de SCMI aanwe-

zig is en opent de vergadering. 
1.2. De voorzitter deelt mee, dat de algemene vergadering van SPI Baruch Bar Tel tot lid en Pim de Vries tot 

plaatsvervanger benoemd heeft, als afgevaardigden van de IOH. De voorzitter zegt Baruch Bar Tel dat 
zij blij is dat hij weer beter is en verwelkomt hem bij het bestuur van KIII/SCMI namens de IOH. 

1.3.  De voorzitter deelt mee, dat de algemene vergadering van SPI Samuel Dasberg tot lid benoemd heeft als 
vertegenwoordiger van Jad Davids in plaats van Bob Engelsman, die voor het einde van de eerste verde-
lingsperiode zijn ontslag aangekondigd heeft. N.B. Chaim Elata blijft plaatsvervanger. Samuel Dasberg  
geeft mondeling een kort C.V. en de bestuursleden stellen zich voor met hun naam, de naam van hun or-
ganisatie of "onafhankelijk". 

1.4. Voorzitter: Bob Engelsman, die op behoorlijke leeftijd ontslag neemt van het bestuur, wordt bedankt 
voor zijn talrijke bijdragen. Het bestuur wenst hem een goede gezondheid en succes met zijn verdere 
werkzaamheden. Bij een volgende gelegenheid zullen we hem op passende wijze persoonlijk bedanken. 

 

Archief Philip Staal
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2. Vaststelling van de tekst voor de publicatie van de besluiten van de eerste beslissingsperiode. 
2.1. Naar aanleiding van de besluiten van het bestuur van Kamer III/SCMI op de vorige vergadering 

(4.3.2004) heeft Barend een tekst ter publicatie voorbereid. 
 De tekst werd ter virtuële bespreking gebracht tussen de benoemde leden van de commissie - Barend, 

Uri en Tswi - om de tekst vast te stellen ter door het bestuur. Daarna werd de tekst ter informatie aan de 
andere leden van het bestuur doorgestuurd. Een aantal leden heeft hun opmerkingen per e-mail gemaakt. 
Tswi was van mening dat de commissie eerst een vergadering moest houden om het kader van de publi-
catie en de algemene lijnen voor de inhoud ervan te bepalen. Barend legde uit dat hij de besluiten van het 
bestuur van de vorige vergadering begrepen had, dat hij een ontwerp zou voorbereiden, hetgeen hij ge-
daan heeft. 

 
 Tswi neemt ontslag van de commissie, o.a. wegens zijn langdurig verblijf in het buitenland direct na  
 Pesach. 
 Er werd duidelijk gesteld, dat Kamer III geen mandaat voor publicatie heeft. Daarom moet men de reac-

tie van SMO krijgen op het ontwerp voor de gemeenschappelijke publicatie van Kamer III en SCMI. Het 
ontwerp is hen reeds doorgegeven met het verzoek om opmerkingen. 
 

Unanieme besluiten:  
a. De versie van de publicatie wordt naar de commissie terugverwezen. 
b. Miriam Dubi zal Tswi Herschel in de commissie vervangen. 
 
 

3. SCMI en de situatie Kamer III/SMO en de eis om over te gaan naar Somech Haikin KPMG Is-
rael als uitvoerend lichaam. 

 Voorzitter: Gezien de besluiten van het bestuur van SMO en de dreigementen om verregaande maatre-
gelen te treffen als hun mening niet aanvaard wordt, staan we voor 2 opties: 
a.  Het bestuur van de SCMI zal het standpunt van de SMO aannemen en de uitvoering van het verdere 

werk zal overgaan naar Somech Haikin – KPMG Israël, met inachtneming van de verplichtingen die 
SPI voor de uitvoering van het werk in 2004 op zich heeft genomen, op grond van de mondelinge af-
spraken van 11.03 tussen SMO, SCMI en SPI. 

 b. Het bestuur van de SCMI zal het aannemen van het standpunt van SMO weigeren. Ten ge-
volge van dit besluit zal de SCMI op eigen krachten voortgaan. Dit betekent, volgens het be-
sluit van de SMO, dat zij een alternatieve Kamer III zullen proberen op te zetten. Tot eind 
2004 zal de SCMI zelf de aanvragen behandelen, uitkeringen uit SCMI-fondsen toekennen, 
uitgaven dragen – zonder af te zien van het recht op de eis voor terugbetaling door de SMO 
betreffende Kamer III en in de hoop dat de SMO in de nabije toekomst weer zal samenwer-
ken en ook haar deel zal dragen van de kosten van het  adm. apparaat enz. 

 
 3.1. Alle bestuursleden nemen deel aan de bespreking van dit belangrijk onderwerp. Hierna een  
      samenvatting van hun woorden. 
  Barend: Het onderwerp "of men moet overgaan naar KPMG Israel" is volkomen secundair  

geworden. De dreigementen van de SMO over een wijziging in het reglement en een vervanging 
van de samenstelling van Kamer III door een andere als men niet naar hen luistert, tasten de basis 
aan van het kader van het bestuur en de verdeling van de "Maror"-gelden. In het jaar 2000 werd 
tussen de Nederlandse regering en de overkoepelende organisaties die de Joden in Nederland 
(CJO) en de uit Nederland afkomstigen in Israël (SPI) vertegenwoordigen, besloten de  
aanbeveling van de overheidscommissie over de aard van de verdeling niet te aanvaarden, doch de 
gelden terug te geven aan de Nederlandse Joden, die zelf zouden beslissen over de regels van de 
verdeling. De regels werden indertijd door de overkoepelende organisaties CJO en SPI vastgesteld 
en goedgekeurd door de Nederlandse regering.  

 De Nederlandse Joden zijn verantwoordelijk voor de verdeling in Nederland en de uit   
 Nederland afkomstige Joden in Israël zijn verantwoordelijk voor de verdeling in Israël.  

De SMO moet slechts verantwoording afleggen aan de Nederlandse regering voor de rechtmatige 
verdeling van overheidsgelden en meer niet. Als in onbelangrijke meningsverschillen al met ont-
slag en vervanging gedreigd wordt, wat zal er dan gebeuren bij serieuzere meningsverschillen – 
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als deze zich voordoen? Het is uitgesloten dat een extern lichaam dergelijke beslissingen neemt 
over onze fondsen. Daarom mogen we niet op hun eis ingaan. 

 
Baruch: Al vier jaar werken wij – de organisaties – op een goede manier samen. We kunnen niet 
accepteren, dat men zich vanuit Nederland in onze zaken mengt. Wij zijn zelf verantwoordelijk 
voor onze organisaties. We moeten naar een scheiding toe en niet bang zijn voor de dreigementen 
van de SMO die geen macht heeft om deze tot uitvoering te brengen, ook al moeten we de  

  "Maror"-fondsen aanspreken. Het "samen blijven" van de organisaties is in mijn ogen   
  belangrijker. 
   

Shalom: Principieel kan de SMO het mandaat van Kamer III stopzetten. Wij willen doorgaan met 
de verdeling van "Maror"-gelden. Wij moeten onder protest naar KPMG gaan. Eind 2004 wordt 
de SMO opgeheven. Een scheiding tussen Kamer III en SCMI zal talrijke discussies en  
ongewenste situaties met zich meebrengen. Bovendien moeten we in het oog houden, dat de "Ma-
ror"-overheidsgelden nog steeds in handen zijn van de Nederlandse regering. Anderen herinneren 
eraan dat de gelden van ons zijn. 
 
Uri: Het mandaat van Kamer III is geldig totdat iets anders in de Staatscourant gepubliceerd 
wordt. Wij moeten zorgen voor het welzijn van onze gemeenschap en daarom hun eis accepteren 
om naar KPMG te gaan. Op het moment dat wij "toegeven" aan de SMO kunnen wij ook voor-
waarden stellen.  
 
Marthie: Met het doel om ten goede van onze gemeenschap te werken, moeten we naar KPMG 
gaan. 
 
Alfred: Sinds mijn kennismaking met Rob van der Heijden op de vergadering van 1.1.04 en mijn 
negatieve indruk over zijn - voor ons vreemde - benadering, heb ik een aantal brieven aan de SMO 
en de leden van Kamer III/SCMI geschreven, waarin ik mijn ontevredenheid over een aantal on-
derwerpen geuit heb, o.a. de houding van de SMO ten opzichte van ons. Hoewel ik me bewust ben 
dat SPI niet altijd juist gehandeld heeft, moeten we nu "neen" tegen de SMO zeggen. We moeten 
een korte brief aan de SMO schrijven en per brief aan de Minister om een audiëntie verzoeken om 
onze mening te laten horen en via hem vrede en een voortzetting van de weg "samen" te bereiken. 
Alfred: Men moet bedenken dat na een stemming de mening van de meerderheid het hele bestuur 
verplicht, ook degenen die tegenstemden. 
 
Ies: Ik heb jullie per e-mail 4 mogelijkheden geschreven: een pauze, alléén verder gaan als SCMI, 
SCMI gaat verder met SPI en Kamer III gaat naar KPMG, corresponderen door bemiddeling van 
een advocaat, naar het voorbeeld van de SPI. Iedere alternatief heeft zijn eigen prijs. Ik wil mijn 
mening niet uiten. 
 
Bernd: Eigenlijk is de situatie dat de SMO de "werkgever" is en wij Kamer III/SCMI – de "werk-
nemers". Wij moeten de mening van de "werkgever" accepteren, naar KPMG gaan voor het aantal 
maanden dat de SMO nog doorwerkt. 
 
Ze'ev: a. De werkneemsters van het kantoor hebben een contract met SPI. b. SPI heeft geen enkel  
recht op het materiaal. c. Wat gebeurt er in een situatie waarbij SPI instructies aan de werkneem-
sters geeft om het materiaal weg te sluiten en het niet te overhandigen? d. Onze functies als Kamer 
III staan in het Reglement van Orde en houden de overhandiging van materiaal aan een  
uitvoerend lichaam niet in. 
Ik stel voor dat Kamer III naar KPMG gaat en kennis maakt, maar wij beschikken niet over mate-
riaal . Een brief schrijven aan SMO, dat als op 1.4.04 het materiaal niet in handen van KPMG is, 
dan zullen wij als SCMI alleen verder moeten gaan. 
Op deze wijze wordt SMO de wind uit de zeilen genomen en deze kan het mandaat niet  
annuleren- wij als SCMI kunnen verder als zelfstandigen met het materiaal van de tweede periode 
werken. 
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Judith: De benadering van Ze'ev is een tactiek. Het stoort me zeer dat de SMO zo'n negatieve me-
ning uitte na al ons uitstekende werk. Het principe "wie betaalt, bepaalt" geldt niet voor de SMO, 
want degene die betaalt is in dit geval onze gemeenschap. Het geld is van ons. Het financieel ver-
lies van SCMI als we alleen verder gaan maakt mij woedend.  
 
Samuel: Het voornaamste lijkt me het behouden van de relaties tussen ons en onze organisaties. Er 
zal een prijs zijn voor het adm. apparaat, maar zolang wij het werk voortzetten en ons niet met 
discussies over eer enz. bezighouden  – is het de moeite waard.  
 
Moshe: Ik geloof niet wat ik hoor. Hebben jullie het gevoel dat je de gemeenschap vertegenwoor-
digt? Wij hebben uitstekend werk verricht, heilig werk, en nu gaat een marginaal onderwerp alles 
verknoeien. In november 2003 vond een vergadering plaats met een overeenkomst tussen de ver-
tegenwoordigers van SMO, SCMI en SPI. Ik kan uberhaupt niet accepteren dat dit niet erkend 
wordt. Bovendien: is deze plaats niet belangrijk voor jullie?  
 
Jacques: Als onafhankelijke uit ik hier alleen mijn eigen mening. Zoals ik de Nederlandse regerin-
gen ken, nog van de periode van de Nederlandse ambassade te Jeruzalem en toen ik gedurende ve-
le jaren Consul te Eilat was, verwacht ik geen steun van de Nederlandse regering. De gedachte-
wisseling die nu plaatsvindt is heel belangrijk voor ons. Het onderwerp is niet de "provider". Als 
de besluiten een vermindering van het te verdelen bedrag met zich meebrengen, gaat het niet ten 
voordele van de zaak en moet er een weg gevonden worden zodat het geld voor de verschillende 
doelen met een minimum aan kosten verdeeld wordt. 
 
Miriam: Als jullie het goed vinden, laten we de discussie even verplaatsen. Volgende week wordt 
een boek van mij uitgegeven "De dag dat Anne Frank stierf" over Nederland, de Nederlandse re-
gering, het vermogen van de Joden e.d. "If you cannot fight them, join them". Als de administratie 
tot 10% van het fonds kost dan wordt de toestand onhoudbaar. Laten we overgaan naar KPMG. 
Wij mogen geen Joodse oorlog voeren. Het is te laat. Het hele onderwerp gaat om een discussie 
over prestige, hetgeen veel geld zal kosten op rekening van de verdelingsfonds en dit is onver-
draaglijk. 
 
Tswi: Wat Barend voorstelt zijn luchtkastelen en een spelletje. Laten we hiermee ophouden. Men 
moet de Hollandse mentaliteit kennen die verschillend is van de Israëlische mentaliteit. Houd re-
kening met het feit dat het dreigement in de brieven van de SMO nog steeds bestaat. "To KPMG 
and no strings attached". 
 
Gidi: Ik zal het kort houden. Het moment van de waarheid is gekomen. Ik stel voor om niet met 
het hoofd tegen de muur te gaan, maar… kop op! 
Aan Tswi: Ik ben niet bereid te accepteren dat SCMI Israël is en Kamer III geen Israël. Alfred zei: 
Laten we de macht van de SMO inschatten. Ik wil onze kracht schatten! Als we beslissen als SC-
MI verder te gaan en ondertussen de kosten van 9 maanden dragen, ben ik er zeker van dat we die 
terugkrijgen. Ik geloof niet dat de SMO nog lang verder zal gaan en nadien zal SCMI in ieder ge-
val de operationele kosten dragen. Thans moeten we tegen SMO zeggen  - tot hier en we zullen 
het niet voor de rechtbanken uitmaken. Het is niet behoorlijk en niet waardig. Ruzies nemen tijd in 
en rechtszaken nog meer tijd. Het beste zou zijn om tegen SMO "stop" te zeggen. SCMI zal van 
nu af aan verder gaan en niet pas vanaf eind 2004. 
 
Voorzitter: Bijna niemand denkt dat de eis van de SMO gerechtvaardigd is. Ik voel mee met Ju-
dith, dat we hier zijn om gelden te verdelen die de gemeenschap toekwamen en het recht hebben 
om voor niemand te gaan kruipen en smeken. Als we vernederd worden is het moment gekomen 
onze kop op te richten. Wij hebben de gelden in de eerste ronde verdeeld en we spreken over een 
vervolg. Over de 10 maanden tot eind 2004 zullen de kosten ongeveer 200.000 Euro bedragen. Dit 
mogen we niet bagatelliseren, maar het beheer van een organisatie kost geld. Vanaf het moment 
dat ik de taak van voorzitter aanvaard heb, heb ik de hele tijd in samenwerking met de SMO ge-
handeld. Ik ben zeer tevreden met onze manier van handelen en we hebben herhaaldelijk lof van 
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de SMO gekregen over ons goede werk, naast klappen en vernederingen. De discussie die nu 
plaatsvindt gaat veel te ver. Wij hebben voorgesteld om de verantwoordelijkheid voor de  
uitvoering op onszelf te nemen. Als de SMO niet gelooft in de eerlijkheid van de SCMI, dan ben 
ik niet geinteresseerd met hen te werken – dit heeft mij kapot gemaakt. Achter de technische cor-
respondentie staat: als ze bereid zijn het hele pakket te ontbinden wegens dit marginale onder-
werp, wat zou dan gebeuren in geval van een inhoudelijke en echte discussie? Wij zijn niet de 
poppen van SPI en van niemand anders. We hebben hier eervol gezeten, met opgeheven hoofd en 
zo hoort het. Als de meerderheid van mening is dat we naar KPMG moeten gaan, dan zal ik mijn 
functie neerleggen, want met een dergelijk gebrek aan vertrouwen ga ik niet verder. Het ziet er 
niet naar uit dat de Nederlandse regering ooit een bericht zal dulden, dat het verdelingsproces van 
de "Maror"-gelden gestopt wordt wegens discussie over een uitvoerend lichaam! Ik heb veel na-
gedacht en besloten dat ik mijn besluit liever van tevoren aankondig en niet na een stemming – als 
deze niet naar mijn zin zou aflopen.  
 
Een tweede, korte ronde gaat over de aankondiging van de voorzitter, over de vraag of men zich 
door de SMO bedreigd voelt en over de financiële gevolgen als SCMI alléén verder gaat. 
 
Voorzitter: Een stemming voor of tegen mij is niet aan de orde. 
 
Gezien het verzoek van twee leden maakt de voorzitter gebruik van haar recht volgens het regle-
ment en kondigt een schriftelijke stemming aan.  
 
Uitslag van de stemming: 

 
Tegen overgang 

van de  
uitvoering naar 
KPMG Israel 

Voor overgang 
van de uitvoering 
naar KPMG Israel 

Onthouding  

12 4 1 
 

Besluit met meerderheid van stemmen: niet ingaan op de eis van SMO, d.w.z. de uitvoering 
niet overdragen aan KPMG Israel. 
 
Voorzitter: Deze meningsverschillen zijn niet definitief en ze zijn niet onomkeerbaar – wij zullen 
altijd voor samenwerking open staan. 
 
4. Financiering van de uitgaven van maart 2004. 
Na korte bespreking en een verzoek om volledige details (hetgeen beloofd werd) vinden twee 
stemmingen plaats. 
 
a. De uitgaven van maart 2004 zullen intussen betaald worden (met behoud van aanspraak op  
 terugbetaling uit de budgetten van de Nederlandse regering via de SMO) onder voorbehoud van 
 controle en goedkeuring van de penningmeester en de financiële commissie en een volledig ver-
slag aan het bestuur. 
 
Uitslag van de stemming: 

 
Voor het boven-

stande 
Betaling slechts 

op grond van 
goedkeuring van 

het bestuur 

Onthouding  

11 1 3 
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Besluit met meerderheid van stemmen: SCMI zal intussen de operationele uitgaven voor de 
maand maart 2004 betalen,  onder voorbehoud van controle en goedkeuring van de penningmees-
ter en van de financiële commissie. 
 
b. De financiële commissie zal een budget voorbereiden voor de overgebleven 9 maanden van 
2004 en het budget zo snel mogelijk aan het bestuur voorleggen. De financiële commissie wordt 
verzocht het budgetvoorstel op de volgende vergadering van 15.4.04 in te dienen, tenminste be-
treffende de voornaamste en meest dringende paragrafen. 
 
  Uitslag van de stemming: 

 
Voor het boven-

staande 
Tegen Onthouding  

13 0 3 
 

Besluit met meerderheid van stemmen: De financiële commissie zal het bestuur dringend een 
operationeel budget voorleggen voor de resterende 10 maanden van 2004. 
 
5. Bezwarencommissie SCMI. 
Er moet verder druk uitgeoefend worden op SPI, opdat deze aanbevelingen zal indienen. 
 
6. De behandeling van de aanvragen van de tweede periode. 
Naar aanleiding van het besluit dat SCMI zonder uitstel verder gaat met de behandeling van de 
aanvragen die tot 31.12.03 binnengekomen zijn, werden nu dossiers uitgedeeld met het materiaal 
van de aanvragen die volgens het kantoor "niet ontvankelijk" lijken – ter bespreking op 15.4. 
 
7. Een vijfde lid in het DB. 
Barend: Met de terugkeer van Baruch Bar Tel als lid en het feit dat de ambtsperiode van het hele 
bestuur eind 2004 eindigt, stel ik voor Baruch zijn plaats in het bestuur terug te geven. 
Ies: Verkiezingen volgens de regels houden. 
De leden die zich kandidaat stellen zijn: Baruch, Ze'ev en Shalom. 
De voorzitter kondigt geheime verkiezingen aan en leest de namen van de kandidaten voor. 
 
Uitslag van de schriftelijke stemming: 
 

Baruch Shalom Ze'ev 
3 2 11 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: Ze'ev wordt gekozen als lid van het DB. 
 
8. Bespreking van de tactiek. 
Na een korte bespreking en na het voorlezen van de door Alfred voorbereide brief aan Minister 
Zalm werd unaniem besloten: 
a.  Korte en zakelijke brieven zullen aan SMO met copie aan Minister Zalm en aan Minister Zalm 
     met copie aan SMO geschreven worden. Van die twee brieven zullen copieën aan SPI, CJO en  
     de Nederlandse Ambassadeur in Israël gestuurd worden. 
b.  Ilana, Barend, Uri, Alfred, Ze'ev en Tswi zullen blijven om de brieven op te stellen, die  
     vanavond nog per e-mail en per fax gestuurd zullen worden.  
 
9. Annulering van de volmacht om te tekenen. 
De oprichters van SCMI (in de zomer van 2001) hadden, sinds de oprichtingsdag van de Stichting 
in Nederland, de volmacht om te tekenen op de bankrekening van SCMI bij de ING-Bank. 
a. Avraham Roet heeft geen enkele betalingsopdracht van de bankrekening van de SCMI onderte-
kend. 
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b. Op een van de laatste vergaderingen werd nog besloten de tekenbevoegdheid van Avraham 
Roet onmiddellijk te annuleren. Als gevolg van de stemming van vandaag zullen de tekenbe-
voegdheid van Baruch Bar Tel en Ze'ev de Levie geregeld worden. 
 
10. Uitlekken van materiaal? 
Tswi laat weten dat leden hem pagina's van het verslag van de vergadering van Kamer III/SCMI 
van 4.3.04, die ze als klad bij hun bezoek op het kantoor van Sd' Jehudith kregen, overhandigd 
hebben. Dit klinkt vreemd, maar een vergissing kan voorkomen en dit moet nagegaan worden om 
zulke gevallen in de toekomst te vermijden. 
Uri: Tswi zal deze zaak met zijn vrienden uitzoeken en aan het bestuur op de volgende vergade-
ringverslag uitbrengen. 
 

   
11.  Sluiting om ca. 20.45 uur 

Voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 
 
 
Handtekeningen voorzitter en secretaris. 
 
 
Voorzitter ________________________________  datum ______________________ 
 
 
Secretaris ________________________________  datum ______________________ 
 




