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 Stichting Collectieve Marorgelden Israël קולקטיביים בישראל" מרור"העמותה לכספי 
 
Vergadering bestuur SCMI nr.16-2004 
 

VERSLAG 
van de bestuursvergadering van de 

STICHTING COLLECTIEVE MARORGELDEN ISRAËL  
 gehouden op zondag 22.09.2004 in de vergaderzaal, Sd. Jehudith 10, te Tel-Aviv. 

 
 Aanwezig:  

 a. Vertegenwoordigers van de organisaties Naam   Sta-
tus 

1. Ajalah Marthie Herschler Lid 
2. Elah Gidi Peiper Lid 
3. Irgoen Olei Holland Pim de Vries Plv. 
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 Shmuel Dasberg Lid 
9. Yahav Jacob Denekamp / Miriam 

Dubi (hebben elkaar afge-
wisseld) 

Plv. / 
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.  Margalith Shacham Lid 
16.  Jacques Pri Gal Lid 
 c. Genodigden   
 Projectcoördinator Angelien Beumer  
 d. Waarnemers   

 e. Afwezig: 
17.  Moshe Harel Lid 

 
 Voorzitter van de vergadering: Ilana Braaf – Snir 
 Notulering: Barend Elburg en Nir Sela – Diensten opname en tekstverwerking 
 
Een aantal leden ging vroeg weg en het is tevens voorgekomen dat leden tijdelijk buiten de zaal waren tij-
dens de stemming. 
 
1.  Opening om ca. 16.10 uur 
1.1.  De voorzitter constateert dat het vereiste aantal bestuursleden volgens de statuten van de SCMI aanwe-

zig is en opent de vergadering. 
  
2. Goedkeuring van het verslag van de vergaderingen van 2.9.04. 
  

Een opmerking werd van Marthie Herschler ontvangen over de naam van project 166 in de Nederlandse 
vertaling. De naam werd verbeterd. 
 
Unaniem besluit: het verslag van de vergadering van 2.9.04 wordt door het bestuur van de SCMI goed-
gekeurd, inclusief de opmerking. 

Archief Philip Staal
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3. Goedkeuring van het verslag van accountant Pricewaterhouse Coopers van de boekjaren 2001, 
2002, 2003. 
 
Volgens artikel 10.3 van de statuten van de SCMI, moet het bestuur van de SCMI een balans en een verslag 
van de inkomsten en uitgaven binnen 6 maanden na het einde van het boekjaar maken. 
Volgens artikel 10.4 mag het bestuur die verslagen pas goedkeuren na ontvangst van de goedkeuring van een 
bevoegde accountant. 
 
Drs. W. Krakauer RA van de firma Pricewaterhouse Coopers N.V. heeft de boeken van de SCMI gecontro-
leerd en laatst de juistheid van de balans en van het verslag van inkomsten en uitgaven goedgekeurd. Aange-
zien het eerste bedrag bij SCMI van SIM eind 12/2002 ontvangen werd – en dit de enige activiteit in dat jaar 
was – werd een beknopt verslag gemaakt voor de jaren 2001, 2002 en 2003. 
 
Nu wordt het bestuur verzocht om die verslagen voor de jaren 2001, 2002 en 2003 goed te keuren. 
Leden stellen een aantal vragen en in afwezigheid van de penningmeester, geeft de secretaris antwoorden. 
 
Uitslag van de stemming over het al dan niet goedkeuren van de financiële verslagen van de SCMI voor de 
jaren 2001, 2002 en 2003: 
 
Voor Tegen Onthouding
11 0 3 
 
Besluit met meerderheid van stemmen: De financiële verslagen van de SCMI voor de jaren 2001, 2002 en 
2003 worden door het bestuur goedgekeurd. 
 
4. Goedkeuring van het verslag van de SCMI voor de jaren 2001, 2002 en 2003. 
 
Over het door de secretaris gemaakte verslag werd één opmerking van Bernd Struch ontvangen. Deze op-
merking werd in het verslag opgenomen. 
 
Uitslag van de stemming over het al dan niet goedkeuren van het verslag van de SCMI voor de jaren 2001, 
2002 en 2003: 
 
Voor Tegen Onthouding
10 0 4 
 
Besluit met meerderheid van stemmen: Het verslag van de SCMI voor de jaren 2001, 2002 en 2003 wordt 
door het bestuur goedgekeurd. 
 
Enkele leden hebben meegedeeld dat zij zich van stemming hebben onthouden, omdat zij geen tijd vonden 
om het verslag te lezen, dat ongeveer twee weken vóór de vergadering werd verspreid. 
 
Aanvullend besluit (zonder stemming): het jaarverslag zal worden gedrukt, zal op passende wijze worden 
gebonden, op de website van SCMI worden gepubliceerd en onder de besturen van alle organisaties-leden 
worden verspreid, verder de SPI en de organisaties in Israël en in Nederland met welke de SCMI contacten 
onderhoudt. Tevens moet het naar de KvK in Amsterdam worden gestuurd. 
 
5. Besprekingen tweede fase van de aanvragen van de tweede periode – over de hoogte van de uitkering 
en voorwaarden – als deze gesteld zullen worden – van de aanvragen die in de vorige fase werden goedge-
keurd als geschikt voor uitkering. 
In het begin van iedere bespreking memoreert de voorzitter de hoofdpunten van het project, het gemiddelde 
aantal punten, de argumenten voor en tegen, de tijdsduur van het project, het door de organisatie gevraagde 
bedrag uit de Marorgelden en het door de externe adviseur aanbevolen bedrag. 
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5.1. Aanvraag 04-134 – Het Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden – Hebreeuwse ver-
taling en publicatie van de statuten van de Portugese gemeente van Amsterdam van 1639 tot 1800. 
(Alfred Drukker heeft de zaal verlaten)  
Het door de organisatie gevraagde bedrag uit de Marorgelden: NIS 177.556 
Het door de adviseur aanbevolen bedrag uit de Marorgelden: NIS 132.556 
 

Uitslag van de stemming over de hoogte van de uitkering – een totaal bedrag voor een project voor drie 
jaar. 

 Voor Aantal stem-
men 

Bij herstem-
ming 

1. NIS 132.500 voor drie jaar 3 -- 
2. NIS 50.000 (30K + 10K + 10K) 5 7 
3. NIS 66.000 voor drie jaar (50% van ieder gevraagde 

bedrag) en het Centrum moet aanvullende financiering 
zien te vinden  

1 -- 

4. NIS 80.000 (40K + 20K + 20K) en het Centrum moet 
aanvullende financiering zien te vinden voor nog drie 
jaar 

5 7 

 
 Compromisvoorstel 

  Voor Tegen Onthoudingen 
 NIS 65.000 (25K + 20K + 20K) en het Centrum 

moet aanvullende financiering zien te vinden voor 
het derde jaar 

10 0 4 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-134 zal in totaal een uitkering worden toegekend 
van NIS 65.000 voor een tijdsduur van drie jaar (25K, 20K, 20K) 
 
5.2. Aanvraag 04-135 – Het Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden –Productie van een 
CD met uitleg, Chazanoet uit Curaçao. (Alfred Drukker heeft de zaal verlaten) 
 
Het door de organisatie gevraagde bedrag uit de Marorgelden: NIS 86.020 
Het door de adviseur aanbevolen bedrag uit de Marorgelden: NIS 73.530 
 

Uitslag van de stemming over de hoogte van de uitkering – een totaal bedrag voor een eenmalig project. 
 Voor Aantal 

stemmen 
Bij herstem-

ming 
Bij herstem-

ming 
1. NIS 1  2 -- -- 
2. NIS 32.000   3 2 -- 
3. NIS 22.000  3 5 9 
4. NIS 50.000  4 4 4 
5. Onthouding 1 3 1 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-135 zal een eenmalige uitkering worden toegekend 
van NIS 22.000. 
 
5.3. Aanvraag 04-136 – Het Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden –Computers en ser-
ver vooral ter ondersteuning van website. (Alfred Drukker heeft de zaal verlaten) 
 
Het door de organisatie gevraagde bedrag uit de Marorgelden: NIS 85.270 
Het door de adviseur aanbevolen bedrag uit de Marorgelden: NIS 45.150 
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Uitslag van de stemming over de hoogte van de uitkering – een totaal bedrag voor een eenmalig project. 
 Voor Aantal 

stemmen 
Bij herstem-

ming 
1. NIS 45.000  7 9 
2. NIS 25.000   5 5 
3. NIS 60.000  2 -- 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-136 zal een eenmalige uitkering worden toegekend 
van NIS 45.000. 
 
 
5.4. Aanvraag 04-137 – Het Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden – Hebreeuwse ver-
taling en uitgave van een aantal antieke boeken van de Nederlandse Joden. (Alfred Drukker heeft de 
zaal verlaten) 
 
Het door de organisatie gevraagde bedrag uit de Marorgelden: NIS 408.825 
Het door de adviseur aanbevolen bedrag uit de Marorgelden: NIS 343.900. 
 

Leden memoreren dat het hier gaat om een collectie van een tiental boeken en de wens om 30 te bereiken. 
Als het duidelijk wordt, dat het bestuur minder zal willen uitkeren dan het gevraagde bedrag, is het wense-
lijk het Centrum de vrijheid te geven om te kiezen, welke boeken uit de lijst het wenst te bewerken. 
 
Uitslag van de stemming over de hoogte van de uitkering – een totaal bedrag voor een project voor vier 
jaar. 

 Voor Aantal stem-
men 

Bij herstem-
ming 

1. NIS 240.000 (4 x 60.000) 1 -- 
2. NIS 60.000 voor slechts één jaar 4 4 
3. NIS 120.000 (4 x 30.000) 8 9 
4. Onthouding 1 0 

 
  

Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-137 zal een uitkering worden toegekend 
van NIS 120.000 voor vier jaar (4 x 30.000) 

 
5.5. Aanvraag 04-139– Het Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden – Meubilering en 
digitalisatie van de bibliotheek. (Alfred Drukker heeft de zaal verlaten) 
 
Het door de organisatie gevraagde bedrag uit de Marorgelden: NIS 910.800 
Het door de adviseur aanbevolen bedrag uit de Marorgelden: NIS 655.400 
 

Uitslag van de stemming over de hoogte van de uitkering – een totaal bedrag voor een eenmalig project. 
 Voor Aantal stem-

men 
Bij herstem-

ming 
1. NIS 50.000 5 6 
2. NIS 450.000   1 -- 
3. NIS 100.000  2 -- 
4. NIS 160.000 uitsluitend voor meubilering 6 8 
5. Onthouding 0 -- 

 
 Compromisvoorstel 

  Voor Tegen Onthoudingen 
 NIS 125.000  9 5 0 
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Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-139 zal een eenmalige uitkering worden toegekend 
van NIS 125.000 
 
5.6. Aanvraag 04-166 – Ajalah – Verspreiding van informatie aan WUV-gerechtigden      
     die geen lid zijn van Ajalah.  
(Marthi Herschler heeft de zaal verlaten) 
 
Het door de organisatie gevraagde bedrag uit de Marorgelden: NIS 160.000 
Het door de adviseur aanbevolen bedrag uit de Marorgelden: NIS 90.000 
 
Buiten de hoofdpunten van het project enz., werden opmerkingen van het Minfin voorgelezen over de ver-
wachting dat een deel van de niet-leden, betalende leden van de organisatie kunnen worden. De financiële 
evaluaties werden inderdaad gecorrigeerd met de lage verwachte inkomst hiervan. Tevens werd de opmer-
king gememoreerd, dat de verstrekking van informatie aan de WUV de functie is van het Nederlandse minis-
terie. Daarentegen beweert Ajalah, dat de organisatie algemene informatie verstrekt uit eenander oogpunt en 
zo helpt ze de doelgroep beter te begrijpen waarop ze al dan niet recht hebben. 
 
Betreffende de bestemming van de overschotten in de organisaties uit NPR-gelden ("Dolman"-gelden) – 
"earmarked" voor een bepaald doel – deelt Barend Elburg mede dat hij vandaag van Yossi Dotan (voorzitter 
van Honi) heeft gehoord, dat tot op heden geen enkele mededeling is ontvangen van het ministerie van VWS 
in Nederland over de doelstellingen vanaf het jaar 2005. De betrokkenen hebben schattingen gemaakt, maar 
er bestaat op dit moment geen gefundeerde informatie. 
Shalom Pront: Waartoe is de steun bestemd, als er een bron van financiering is in het NPR-fonds? Op mijn 
vraag heb ik geen antwoord gekregen van de organisatie.  
Voorzitter: Dit is niet de tijd voor vragen (wij hebben veel materiaal gekregen en er heeft een hoorzitting 
plaatsgevonden) en nu moeten we een besluit nemen. 
 
Uitslag van de stemming over de hoogte van de uitkering – een totaal bedrag voor een project voor vier jaar. 

 Voor Aantal stem-
men 

Herstemming 

1. 4 x 22.500 = 90.000 4 9 
2. 4 x 12.500 = 45.000 2 -- 
3. 4 x 40.000 = 160.000  5 5 
4. 2 x 25.000 = 50.000 2 -- 
5. 5.000 1 -- 
6. Onthoudingen 1 1 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-166 zal een uitkering worden toegekend van  
NIS 90.000 voor een tijdsduur van vier jaar (4 x 22.500). 
 
5.7. Aanvraag 04-104 – Stichting Nederlandse Oorlogswezen – Onderzoek over de behandeling van het 
vermogen van de Oorlogswezen in Nederland. (Shalom Pront heeft de zaal verlaten).  
Deze bespreking werd daadwerkelijk gehouden na de bespreking van de aanvragen van de SPI (paragraaf 6), 
maar werd hier opgenomen in vervolg op de andere aanvragen waarvoor het bestuur de hoogte van de uitke-
ring bespreekt. 
 
Het door de organisatie gevraagde bedrag uit de Marorgelden: NIS 423.600 
Het door de adviseur aanbevolen bedrag uit de Marorgelden: NIS 318.800 
 
Leden voelen zich niet op hun gemak in verband met de huidige situatie, waarbij de resultaten van het onder-
zoek van Elma en Pauline op het punt staan om gepubliceerd te worden en wij moeten beslissen over de 
hoogte van een uitkering voor de financiering van een aanvullend onderzoek. 
 



Verslag goedgekeurd in vergadering d.d. 17/10/04  
  
6

Uitslag van de stemming over de hoogte van de uitkering – een totaal bedrag voor een eenmalig project. 
 Voor Aantal stem-

men 
1. NIS 100.000 voor een jaar en uitslui-

tend voor onderzoek  
0 

2. Zelfde als  hierboven maar verdeeld 
als volgt:  
NIS 25.000 voor het maken van een 
gedetailleerde planning (volgens het 
door de organisatie ingediende werk-
programma) 
NIS 75.000 voor het onderzoek zelf 
(die zullen worden vrijgemaakt door 
de follow up commissie pas na ont-
vangst van het programma dat de 
commissie bevredigend zal vinden).   

10 

3. NIS 0  1 
4. Onthouding 1 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-104 zal een eenmalige uitkering worden toegekend 
van NIS 100.000 (NIS 25.000 voor het maken van een gedetailleerde planning en NIS 75.000 voor het on-
derzoek zelf. 
  
Unaniem besluit: In de controlecommissie zal Ies Tropp Shalom Pront vervangen. 
 
Aangezien nu 11 bestuursleden zijn overgebleven (minder dan het vereiste quorum), werd het bestuur ver-
plicht de bespreking van aanvragen 125 en 126 uit te stellen tot de volgende vergadering. 
 
6. Vervolg van de besprekingen van de aanvragen van de tweede periode aanvragen die tot 31.12.03 
werden ontvangen. 
 
Voorzitter: Op het einde van een woelige bespreking op 10.6.04 die uit de hand liep, werd besloten om juri-
disch advies in te winnen van een advocaat in Nederland. Volgens het van mr. Ernst Numan ontvangen ge-
schrift met opinie (werd op 2.9.04 in rondvraag 8.7 vermeld) zal het bestuur de aanvragen van de SPI nu 
kunnen bespreken, terwijl de bestuursleden van KIII/SCMI die niet mogen stemmen (bestuursleden van de 
SPI nu of in het nabije verleden) uitsluitend aan het de hoorzitting zullen mogen deelnemen. 
 
Miriam Dubi: vraagt een "second opinion" over het standpunt van adv. Neuman. 
Barend Elburg en voorzitter: dit is niet nodig. Ook in het verleden hebben wij ons met twijfels tot één advo-
caat gewend en dit voldeed voor ons. Zoveel te meer geldt dat voor de mening van een rechter bij de Hoge 
Raad van Nederland betreffende de Nederlandse wet en onze statuten. 
Ies Tropp: Wat zal gebeuren met de voor de stemming vereiste 2/3? Het werd hem uitgelegd dat advocaat 
Numan ook op die vraag heeft geantwoord  en de oplossing gaf die wij nu gaan toepassen. 
 
6.1. Aanvraag 04-128 – Onderzoek van de saldi van de Nederlandse Joden bij banken in Israël. 
 
Vertegenwoordigers: Avraham Roet – voorzitter, Benno Bonnewit – secretaris, Noa Blacher – researcher. 
 
Hoofdpunten van het project:  
Noa Blacher: Wegens de wens om te controleren wat het lot is geweest van het vermogen van Nederlandse 
Joden, van de slachtoffers van de Sjoa of van de Sjoa-overlevenden, dat in Israël in de jaren twintig en dertig 
van de vorige eeuw werd geïnvesteerd, werden onderzoeken in archieven gedaan. Met dit doel werd ik twee 
jaar geleden al ingehuurd. Ik ken het onderwerp en alle publieke archieven zeer goed. Ik heb inderdaad ge-
vonden dat de Joden van de Diaspora, onder wie Nederlandse Joden, in het "Palestina" van toen gelden in-
vesteerden voor behoorlijke bedragen. Die bedragen werden bij de banken als saldi bijgehouden (vooral bij 
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de Anglo-Palestine Bank = de hedendaagse Bank Leumi) en geïnvesteerd in onroerende goederen. De Britten 
zagen in de Joden inwoners van Duitsland en van de landen van de Duitse bezetting - burgers van vijandige 
landen – en besloten dat hun vermogen in het "Britse Imperium" in beslag moest worden genomen. Hun 
vermogen werd inderdaad naar Londen overgebracht (tenminste een aanzienlijk deel) naar de Britse over-
heid. Het was niet duidelijk of dit vermogen aan de eigenaars of hun erfgenamen werd teruggeven, terwijl de 
vele erfgenamen (toen kleine kinderen, verre familieleden, e.d.) een speciaal probleem was, omdat zij hele-
maal niets wisten over het vermogen. Naar aanleiding van de commotie met betrekking tot de saldi bij Zwit-
serse banken deed zich een ontwaking voor in verschillende landen, met inbegrip van Israël. Een [parlemen-
taire] commissie werd bij de Knesseth gevormd – voorzitter: Colette Avital – en in haar naam onderzochten 
accountantskantoren e.a.. De commissie werkt al een aantal jaren met de grootste geheimhouding. 
Het doel van het project: Eigen conclusies bereiken, want de parlementaire commissie wordt erg beïnvloed 
door de activiteit van de banken (eerst en vooral: advocaat Ram Caspi in naam van Bank Leumi). Ik heb be-
wijzen gevonden van saldi ten name van bekende Nederlands Joodse families, waarvan de nakomelingen 
voor een deel al vele jaren in Israël zijn. 
 
Vragen en antwoorden:  
1. Jullie hebben 100% steun uit de Marorgelden gevraagd. Er was geen reactie geweest op deze vraag. 
2. Hoe staat het met de Claims Conference? Avraham Roet: Als lid van een aantal wereldbesturen ben ik in 
contact met het bestuur van de Claims Conference en hun standpunt is mij zeer goed bekend: de Claims Con-
ference vertegenwoordigt de Joden van de Diaspora en de Knesseth moet de in Israël wonende Joden verte-
genwoordigen. 
3. Waarom is er geen bijdrage van het CIA uit Nederland? Antwoord: CIA is de organisatie in Nederland 
voor de inzameling ten bate van Israël. Het CIA is het Nederlandse filiaal van Keren Hayessod. Deze organi-
satie heeft niets te maken met het onderwerp. 
4. Is er sprake van een onderzoek of van een activiteit?  
Antwoord: Een onderzoek én een activiteit – zie ook 6. 
5. Waarom worden tijd en middelen geïnvesteerd naast de parlementaire commissie en haar onderzoekers? 
Een antwoord is inbegrepen in 6. 
6. Is er samenwerking van de parlementaire commissie met de SPI en met organisaties van Oliem uit andere 
landen? Antwoord: De SPI heeft indertijd besloten om na te gaan of het mogelijk is om saldi bij de banken te 
vinden. De parlementaire commissie heeft geweigerd om met de SPI en andere organisaties samen te wer-
ken. Na een oproer in de pers, op de radio en op televisie over het onderwerp als zodanig, is er samenwer-
king ontstaan. Nu moeten we samen handelen met de parlementaire commissie. Twee zonen van families 
waarvan de namen van hun vaders voorkomen op de lijst van de houders van saldi bij de banken bij het uit-
breken van de tweede wereldoorlog (Gelber, Kisch) zijn bereid om mee te werken bij het indienen van een 
vordering enz. Er worden feiten verborgen en ons doel is die te openbaren. Niet alle Oliem zijn goed georga-
niseerd volgens hun landen van herkomst. Bovendien bestaan er organisaties van Oliem die op de Knesseth 
rekenen en met de handen over elkaar op de resultaten wachten die door de parlementaire commissie zullen 
worden gepubliceerd. In het overkoepelingsorgaan van de organisaties van Sjoa-overlevenden doet de leef-
tijd in het bestuur het zijne en het niveau van de activiteit komt hiermee overeen. 
7. Als men aandacht schenkt aan de saldi van de Joden, wat zal er dan gebeuren met het vermogen van de 
Arabieren die in 1948 zijn gevlucht? Antwoord: Er is een essentieel verschil tussen slachtoffers van de Sjoa 
en de Arabische vluchtelingen en men mag die niet met elkaar in verband brengen. 
8. Is er samenwerking met de Amoeta "Yesh"? Antwoord: De Amoeta "Yesh" is ons niet bekend. 
9. Zullen de erfgenamen genieten zoals in de formule van de Marorgelden? Zal de gemeenschap van de te-
ruggegeven saldi genieten, oor zover geen erfgenamen gevonden worden,? Antwoord: De bedoeling van de 
Knesseth is om een wet aan te nemen en geen vermogen aan eigenaars of erfgenamen terug te geven (verja-
ring), maar de gelden voor publieke doeleinden aan te wenden. De bedoeling van de SPI is om erop toe te 
zien dat de saldi van de Nederlandse Joden zullen worden aangewend ten behoeve van onze gemeenschap, 
d.w.z. voor de SCMI – de organisatie die zich bezighoudt met het beheer en de verdeling van de gelden voor 
collectieve doelen binnen onze gemeenschap. 
10. Heeft dit betrekking (of niet) op de activiteit van Meldpunt enkele jaren geleden? Antwoord: Meldpunt 
was een activiteit gesteund door het CJO met het doel om particulieren de mogelijkheid te geven om vragen 
en verzoeken (met of zonder documenten) over Joods vermogen uitsluitend in Nederland te laten behande-
len. Al het verzamelde van materiaal Meldpunt in Israël werd naar Meldpunt Nederland gestuurd. Daarna 
waren er rechtstreekse contacten tussen de Nederlandse instanties en de aanvragers uit Israël. 
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6.2. Aanvraag 04-129 - SPI – Onderzoek naar de behandeling van het vermogen van Nederlands Jood-
se oorlogswezen. 
 
Vertegenwoordigers: Avraham Roet – voorzitter, Benno Bonnewit – secretaris. 
 
Hoofdpunten van het project:  
Avraham Roet: Een aantal jaren geleden werd besloten klachten te onderzoeken van uit Nederland afkomsti-
gen in Israël, die Nederlandse oorlogswezen zijn, dat hen onrecht werd aangedaan bij het beheer van het 
vermogen van hun ouders of andere familieleden waarvan zij de erfgenamen zijn en bij de overhandiging aan 
hen van het resterende vermogen toen zij de 21-jarige leeftijd bereikten. De journaliste Emma Verheij en de 
historica dr. Pauline Micheels hebben een onderzoek verricht in de archieven en het resultaat van het werk, 
dat eerst door deskundigen ter verkrijging van opmerkingen enz. werd gelezen, zal in de komende maanden 
als boek worden uitgegeven. 
 
Vragen en antwoorden: 
1. Heeft jullie aanvraag uitsluitend betrekking op de activiteit die verricht werd? Antwoord: Ja. 
2. Wij hebben voor ons 3 aanvragen tot onderzoek naar het vermogen van Nederlandse oorlogswezen. Mis-
schien moeten we op het boek wachten? Antwoord: Ik ken de andere aanvragen niet en ik heb de aanvraag of 
welk ander bij jullie ingediend materiaal ook niet gelezen. Wij, als SPI, spreken over een project dat uitge-
voerd werd en waarvan iedere financieringsfase door het bestuur van de SPI werd goedgekeurd. Het gaat om 
een activiteit die bijna afgelopen is.  
3. Wie zal het boek uitgeven? Antwoord: de Bezige Bij, met als redacteuren:  Pauline en Elma. De SPI zal 
worden vermeld als lichaam dat steun heeft gegeven en voor financiering heeft gezorgd. 
4. Zal de uitkering de uitgave van het boek versnellen? Antwoord: neen. 
 
6.3. Aanvraag 04-130 –  SPI – Claims Conference 
 
Vertegenwoordigers: Avraham Roet – voorzitter, Benno Bonnewit – secretaris. 
 
Hoofdpunten van het project:  
Avraham Roet: Wat betreft de Claims Conference is er sprake van twee onderwerpen. 
a. In het kader van de SPI werd een ad hoc commissie opgezet met het doel om als overkoepelingsorgaan te 
zorgen voor de Sjoa-overlevenden uit Nederland die de "slave labor" vergoeding niet hebben gekregen om-
dat zij niet in concentratiekampen zijn geweest of geen dwangarbeid in Duitse bedrijven hebben verricht, 
maar bij niet-Joden in onderduik waren. Als SPI hebben wij gehandeld door middel van verspreiding van 
informatie en vragenlijsten, maar wij kunnen de particulieren bij hun juridische vorderingen niet vertegen-
woordigen. 
b. De Claims Conference maakt jaarlijks grote bedragen over voor veel doelen in Israël, met als gemeen-
schappelijke noemer "ten behoeve van Sjoa-overlevenden". Wij hebben gecontroleerd waarom de organisa-
ties van onze gemeenschap niet onder de ontvangers van deze steun zijn. 
Naar onze schatting kan men "matching" bedragen krijgen voor de uitkeringen van de SCMI. 
 
Vragen en antwoorden: 
1. Vertegenwoordigers van de SPI hebben de vertegenwoordiger bezocht en het werd hun duidelijk gemaakt 
dat "onze" organisaties niet aan de criteria voldoen. Antwoord: Vraag Moshe Harel hoe de organisatie waarin 
hij werkt uitkeringen kreeg en krijgt. 
 
6.4. Interne bespreking van de aanvragen van de SPI. 
De huidige en voormalige bestuursleden van de SPI hebben de zaal verlaten: Judith Millul, Barend Elburg, 
Gidi Peiper, Pim de Vries, Ies Tropp, Ze'ev de Levie, Shalom Pront. 
Bij de bespreking waren aanwezig: Ilana Braaf-Snir, Margalith Shacham, Miriam Dubi, Jacques Pri Gal, Alf-
red Drukker, Marthi Herschler, Shmuel Dasberg en Bernd Struch, die verplicht was na de stemming over 
project 128 weg te gaan. 
Notulering van de interne bespreking: Shmuel Dasberg. 
 



Verslag goedgekeurd in vergadering d.d. 17/10/04  
  
9

Interne bespreking van project 04-128 
Voor 1. Wij vernamen dat een aanzienlijk deel van de gelden uit Nederland afkomstig is en dat het geld 

voor de SCMI wordt bestemd. Het is de moeite waard om te investeren zodat wij op de kaart komen 
te staan en bij de Knesseth bekend raken. 
2. Het onderzoek zowel als de openbaring van de waarheid zijn belangrijk en niet de hoeveelheid 
geld. 
3. Het doel van het project (onderzoek en misschien gelden voor collectieve doelen) beantwoordt 
aan de doelen van de SCMI. 
 

Tegen 1. Overbodige activiteit. Veel lichamen houden zich bezig met dit onderwerp. 
2. Men moet een duidelijker beeld krijgen. 

 
Aanvraag 04-128 – Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor het pro-
ject 
 
Voor Tegen Onthouding
6 2 0 
 
Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvrag 04-128 zal een uitkering worden toegekend en het ma-
teriaal zal naar de externe adviseur worden overgebracht ter verkrijging van zijn aanbeveling. 
 
Interne bespreking van project 04-129 
Voor 1. Het project is bijna afgerond en er moet worden geholpen, inclusief bij de eindfase. 

2. Er bestaat twijfel. De conclusies die zullen worden gepubliceerd zijn nu niet toepasselijk op onze 
bespreking. De openbaring van de waarheid is van belang. 
 

Tegen 1. De uitgave van het boek is een commerciële activiteit, de auteur van het boek is noch researcher 
noch historica. 
2. Ze zijn met het project begonnen vóór de Marorperiode. 
3. Ik heb het ontwerp gelezen. De auteur is niet onafhankelijk en haar doel is om de organisaties 
"Le-ezrat Hayeled" en JMW te zuiveren. 

 
Aanvraag 04-129 – Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor het pro-
ject 
 
Voor Tegen Onthouding
4 3 0 
 
Nu wordt geen besluit genomen. Bespreking wordt vervolgd op de volgende vergadering. 
 
 
Interne bespreking van project 04-130 
Voor 1. Er is behoefte aan een (betaalde) deskundige  voor het indienen van projecten bij de Claims Con-

ference. 
 

Tegen 1. Er is geen behoefte aan een (betaalde) deskundige en men kan zich tevreden stellen met de over-
brenging van informatie naar de organisaties, die voor zichzelf zullen zorgen. 

 
Aanvraag 04-130  Uitslag van de stemming over het al dan niet toekennen van een uitkering voor het project: 
Voor Tegen Onthouding
0 6 1 
 
Besluit met meerderheid van stemmen: Aan aanvraag 04-130 zal geen uitkering worden toegekend. De 
reden voor de afwijzing: het werd niet noodzakelijk gevonden de inspanning tot verkrijging van bijstand van 
de Claims Conference voor collectieve doelen in handen van een betaalde werkkracht te concentreren. 
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7. SMO – Kamer III. 
 
Voorzitter: De laatste brief van dr. Gerritse die jullie allen per e-mail werd gestuurd, omvatte onder andere: 
a. Het niet teruggeven van het mandaat en uitleg hierover. 
b. Een bepaalde omschrijving van de terugbetaling van de uitvoeringskosten voor de tweede ronde: algemene 
(NIS 420.000) en specifieke kosten (tot NIS 80.000). 
c. Het niet terugbetalen van juridische kosten. 
 
De aanbevelingen van het DB zijn: 
a. Opnieuw een bedrukt gevoel overbrengen betreffende het niet teruggeven van het mandaat. (Alfred Druk-
ker en anderen – wij moeten eisen dat de vorige situatie wordt hersteld). 
b. Een volledige terugbetaling eisen voor 8 maanden x NIS 70.000 als lumpsum en een volledige terugbeta-
ling van andere kosten (vertalingen, advies Ziv Haft) die al opgelopen zijn tot ongeveer NIS 203.000. 
c. De terugbetaling van kosten is niet inclusief de kosten voor bezwaren. 
 
Stemming over de aanbeveling van het DB: Vermelding van de teleurstelling veroorzaakt door het niet te-
ruggeven van het mandaat (maar zonder hieraan een eis te verbinden) en eis tot volledige dekking van de 
kosten. 
 

 Aantal stem-
men 

Bij herstem-
ming 

Voor 8 9 
Tegen 0 1 

Onthouding 4 2 
 
Besluit met meerderheid van stemmen: Een brief met uitdrukking van het bovenstaande zal onmiddellijk aan 
dr. Gerritse worden gestuurd. 
 
8. Rondvraag. 
 
8.1. De volgende vergadering van de SMO zal op 13/10 plaatsvinden. Het is wenselijk dat wij onze volgende 
vergadering van 14/10 naar 10, 11, 12/10 vervroegen. Op die manier zullen alle besluiten betreffende de 
tweede ronde meteen een ratificatie van de SMO krijgen. Dit zal de uitvoering van de uitkeringsbetalingen 
mogelijk maken. Angelien Beumer zal met de bestuursleden nagaan op welke van die data zij bereid zijn te 
vergaderen. 
 
8.2. Op 19, 20, 21/10 zal de bezwarencommissie van de SMO in Israël bijeenkomen en hoorzittingen houden 
voor Kamer III en van de organisaties die bezwaren hebben ingediend. Het DB stelt voor, dat een lid van het 
DB het standpunt van Kamer III zal uiteenzetten. Voorzitter: Ik zal een deel van de geplande tijd aanwezig 
kunnen zijn, maar niet gedurende 3 volledige dagen. 
Miriam Dubi: Hier zijn 17 bestuursleden. Soms waren er stemmingen waarbij het besluit met een minimale 
meerderheid werd genomen. 
Voorzitter: Ik weet niet en wil niet weten wie of hoeveel voor of tegen waren. Dit is nu niet relevant. Een 
besluit werd door het bestuur genomen en nu moet het bestuur van de organisatie – unaniem – dat besluit 
uitleggen en verdedigen. 
Alfred Drukker: Een situatie kan ontstaan waarbij argumenten zullen worden aangevoerd die tot nu toe niet 
werden opgenomen of gehoord. 
Besluit zonder stemmen te tellen: een lid van het DB zal het bestuur bij het horen vertegenwoordigen (het 
DB zal zelf en voor zichzelf een lijst vaststellen) en een ander bestuurslid zal het verhoor als waarnemer bij-
wonen. De bestuursleden die geen lid zijn van het DB en die geïnteresseerd zijn om waarnemers te zijn, 
worden verzocht hun naam zo spoedig mogelijk aan Angelien Beumer door te geven. 
Barend Elburg zal het tijdschema van de verhoorzittingen en het reglement van de bezwarencommissie van 
de SMO per e-mail aan de bestuursleden doorgeven. 
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8.3. Ies Tropp: Ik adviseer om het saldo van de SMO in Nederland en in euros te laten. Voorzitter: Dit on-
derwerp staat nu niet op de agenda. Dit moet je voorstellen op een vergadering van leringen en toekomstige 
plannen, die wij binnenkort zullen houden. 
 
8.4. Ies Tropp: Het financieel aspect moet worden behandeld, maar aangezien de penningmeester vandaag 
niet aanwezig is, zal ik niet verder gaan. 
 
8.5. Alfred Drukker: In het advies van Ziv Haft staat iets over de status van een instelling zonder winstoog-
merk betreffende het Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden. Het Centrum heeft een bewijs 
van instelling zonder winstoogmerk ("Malkar"). 
 
8.6. Pim de Vries: Ik kom terug op de zaak van de zaal, niet als vertegenwoordiger van de IOH, maar als lid 
van de Nederlandse gemeenschap in Israël. Laat ons nogmaals nadenken of het de moeite waard is om uit de 
gelden van de SCMI tenminste nog één jaar, het jaar 2005, een cultureel centrum voor de uit Nederland af-
komstige gemeenschap in Israël te steunen. 
Voorzitter: Ter herbespreking op de volgende vergadering en niet met een klein aantal aanwezigen zoals nu 
het geval is. 
 
8.7. De bezwarencommissie van de SCMI: Mochten jullie een kandidaat voorzitter hebben, van wie de naam 
nog niet is vermeld – dringend naar kantoor. 
 
9. 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 ______________ 


