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 Stichting Collectieve Marorgelden Israël קולקטיביים בישראל" מרור"העמותה לכספי 
  ו

IIIלשכה -ממשלתיים " מרור"העמותה לכספי 
en  
Stichting Marorgelden Overheid - Kamer III 
 
Vergadering bestuur Kamer III/SCMI nr.2004-01 
 

VERSLAG 
van de bestuursvergadering van de 

STICHTING COLLECTIEVE MARORGELDEN ISRAËL  
en KAMER III van de Stichting Maror-Gelden Overheid 

gehouden op donderdag 01.01.2004 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 Pim de Vries Plv. 
4. Beth Juliana Jacob Landesman Plv. 
5. Beth Joles Judith Millul Lid 
6. Centrum Onderzoek Geschiedenis  

Nederlandse Joden 
Alfred Drukker Plv. 

7. Tempo Dulu Bernd Struch Lid 
8. Jad Davids  Chaim Elata Plv. 
9. Jahav Miriam Dubi Lid 
10. Ned. Joodse oorlogswezen in Israël Shalom Pront lid 
11. Nini – EMZ Ies Tropp lid 
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.  Uri Kupferschmidt lid 
17.  Jacques Pri Gal lid 
 c. Genodigden 

 
Wiboud Cnossen - bureau 
Kamer III/SCMI 

 

 d. Waarnemers   
 Vertegenwoordiger bestuur SMO Rob van der Heijden  
 "Maror" Bureau Nederland Robby Israël  

 e. Afwezig: 
 Nederlandse Ambassade namens Minfin Dirk Wentink  
 Projectcoördinator Angelien Beumer  

 
 Voorzitter van de vergadering:  Ilana Braaf – Snir 
 Notulering :     Gidi Peiper en Stenogramma N.V. 
 

• Bernd Struch verlaat de vergadering uit protest. 
• Uri Kupferschmidt verlaat de vergadering vóór het einde. 
 

1.  Opening om ca. 15.15 uur 
1.1. De voorzitter constateert dat het vereiste aantal bestuursleden volgens de statuten (SCMI) en   re-

glement (Kamer III) aanwezig is en opent de vergadering. 
1.2. Aansluiting van Jahav. 

Archief Philip Staal
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• De voorzitter opent de vergadering met een paar woorden van welkom voor Miriam Dubi – verte-
genwoordigster van Jahav – die zich vanaf vandaag bij ons aansluit. Na het  – eindelijk – nemen van 
een besluit van het bestuur van SPI, terwijl dit besluit nog een formele goedkeuring moet krijgen van 
de algemene vergadering van SPI op 18.1.2004. Ze stelt voor dat Miriam, die de verklaring van ge-
heimhouding reeds getekend en al het materiaal gekregen heeft, van nu af aan de vergaderingen bij-
woont en ook meestemt. Wegens formaliteiten en het reglement zal deze stemming voorwaardelijk 
zijn. Na formele goedkeuring van het lidmaatschap van Jahav  zal ons bestuur alle besluiten bevesti-
gen die tot dan toe genomen werden. Precies zoals gedaan werd met de besluiten van het bestuur 
Kamer III/SCMI, vóór de officiële benoeming van Kamer III door de Nederlandse Minister van Fi-
nanciën. Later werden de besluiten van het bestuur van SCMI bevestigd door het bestuur van Kamer 
III op de eerste vergadering na de formele oprichting. Bovendien vermeldt ze dat de vertegenwoor-
digers van SMO op alle vergaderingen van ons bestuur aanwezig waren vóór en na de formele op-
richting van Kamer III. 

•  Miriam Dubi zegt dat zij blij is met haar – weliswaar te late - opneming. In dat licht protesteert ze 
tegen besluiten die al genomen zijn, want ze heeft meningen die hier niet gehoord werden en die ge-
hoord hadden moeten worden, want "ik ben een heel belangrijk deel van de Nederlandse gemeen-
schap in Israël, zowel m.b.t. de daden als de opvattingen." Maar – gedane zaken nemen geen keer. 
Ze protesteert tegen het besluit dat ze hier voor spek en bonen zit of dat haar mening en stemming 
belangrijk zijn. Ze vraagt excuses omdat ze vroeg weg moet maar ze heeft de uitnodiging pas ander-
halve dag geleden gekregen en ze moet vroeg weg wegens andere verplichtingen. Ze heeft haar CV 
per fax gestuurd en die moet aan de leden doorgegeven worden. Maar wat geweest is, is geweest en 
ze maakt hier tabula rasa. Ook de voorzitter benadrukt het feit dat het verloop van de kandidatuur 
niet in onze handen is en als het bestuur van Kamer III ontvangen wij jou ook op basis van tabula ra-
sa. Hierna vindt de kennismaking Miriam Dubi met de leden van het bestuur plaats, waarbij iedereen 
zich in het kort voorstelt.  

• Rob van der Heijden, voorzitter SMO:  
Sinds juli / augustus 2003 zijn grote inspanningen geleverd, ook door SMO, om er voor te zorgen dat 
alle organisaties die lid willen zijn van Kamer III/ SCMI en die aan de criteria voor het lidmaatschap 
voldoen, inderdaad als leden geaccepteerd worden. 
Het opnameproces van de organisatie Jahav, met al zijn aspecten, duurt te lang inclusief besprekin-
gen in SPI en SMO, juridisch advies, enz. SMO is van mening dat Jahav acceptabel is om lid te zijn 
van het bestuur van Kamer III en zolang Jahav geen volwaardig lid is kan Kamer III geen ontvanke-
lijke beslissingen nemen en moeten jullie de vergadering stoppen. Het spijt me dat SPI het niet juist 
vond om de laatste vergadering als algemene vergadering bijeen te roepen en SPI pas op 18.1.04 een 
algemene vergadering zal houden. De deelname van Jahav aan de besprekingen van Kamer III met 
volwaardig lidmaatschap  is een voorwaarde van het bestuur van SMO en deelname zonder stem-
recht is niet acceptabel voor het bestuur van SMO. 

• Voorzitter: ik stel weer voor dat het bestuur van Kamer III met de besprekingen verder gaat en be-
sluiten neemt waarbij de vertegenwoordigster van Jahav zal deelnemen en stemmen. Die besluiten 
zullen voorwaardelijk zijn en formeel bevestigd worden na een positief besluit van de Algemene 
Vergadering van SPI over het lidmaatschap van Jahav. Met de ondertekening van de verklaring van 
geheimhouding en ontvangst van het materiaal, wordt Miriam Dubie bestuurslid net zoals alle andere 
leden. In geval het lidmaatschap op 18.1.04 niet doorgaat, dan zullen we zien wat we verder doen. 
Verder protesteert de voorzitter dat de besluiten van de SMO weer eenzijdig genomen werden, zon-
der onze mening en standpunt te vernemen. Ze stelt voor om grootmoedigheid te vertonen en is be-
reid bij te dragen tot het gunstig verloop van de procedure. Wij zitten samen om besluiten te nemen. 
Ze vraagt wie het besluit van SMO genomen heeft? 

• Rob: Het bestuur heeft het besluit met een grote meerderheid per telefoon genomen.  
Jullie zijn het slachtoffer van een slepend conflict tussen SMO en SPI. 

 
Rob en Robby gaan naar buiten voor overleg. 

 
• Rob: Ik heb begrepen dat Jahav vanaf dit moment zal deelnemen, stemrecht inbegrepen. Op 18.01.04 

zal de algemene vergadering van SPI het lidmaatschap bevestigen. Als de organisatie niet geaccep-
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teerd wordt als lid, dan zullen de besluiten die tot 18.01door Kamer III genomen zijn, niet goedge-
keurd worden. Jullie kunnen je besluiten nemen. 
De voorzitter acht dat de kans dat Jahav niet geaccepteerd wordt uiterst klein is en als dat gebeurt, 
dan zullen we zien wat wij – alle partijen – moeten doen. 

• Rob: Ik accepteer het voorstel. 
• Reacties van bestuursleden: Jacques Pri Gal, Uri Kupferschmidt, Chaim Elata, Ze'ev de Levie, Bernd 

Struch en Alfred Drukker zeggen onomwonden en scherp hoe erg zij de manier vinden waarop SMO 
telkens weer in haar stappen en besluiten de zaken aanpakt en komen met details over de behande-
ling van de zaken van Kamer III door SMO voor wat betreft de verhouding tussen gelijken, budget-
ten, betalingen, enz. 

• De voorzitter concludeert: ik hoop dat de voornaamste boodschap die jullie na afloop van de verga-
dering meenemen naar Nederland, de boodschap is die ik enkele keren herhaald heb, hier door de le-
den vandaag opnieuw aangevoerd werd, en die jullie volgens mij gemist hebben. Jullie toon en ma-
nier waarop zijn niet in orde. Ook al denk je dat je gelijk hebt, kan en moet het anders gedaan wor-
den. De manier waarop jullie handelen laat ons steeds weer met een zwaar gevoel achter, en dit 
kwam vandaag ook tot uiting. Het is de bedoeling dat we samenwerken en wij krijgen telkens weer 
opnieuw het gevoel dat jullie niet met ons maar tegenover ons werken. Op die manier willen wij niet 
werken.  

 
Bernd heeft dit heel zwaar opgevat, voelde zich onwel, verliet de vergadering en ging op advies van 
de voorzitter naar huis om te rusten. 
 

2. Verslagen van de vorige vergaderingen van 4.12.03 en 11.12.03 (Kamer III/SCMI en SCMI) 
 Voorzitter: Voordat we opmerkingen horen over de verslagen moeten we twee stemmingen herhalen 

die op de vergadering van 11.12.03 met een meerderheid van 8 stemmen genomen werden en vol-
gens het aantal leden die nu in het bestuur zit moeten er tenminste 9 stemmen voor zijn. Zijn er be-
halve dit nog opmerkingen over die verslagen? 

 
2.1. Aanvraag 022-03 – Jad Vashem – Catalogeren en openen van 16.000 dossiers van de Neder-
landse Joden– herstemming. 
Volgens par. 2.8 van het verslag van de vergadering van 11.12.03 werd het besluit genomen met een meer-
derheid van 8 stemmen en er wordt nu een herstemming gehouden. 
 

 Uitslag van de herstemming over het toekennen van een uitkering: 
NIS 400K over 

4 jaar 
NIS 770K over 

4 jaar 
Onthouding  

11 1 4 
 

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 022-03 zal een uitkering van NIS 400.000 in  
4 gelijke jaarlijkse porties van NIS 100.000 worden toegekend. 
 

2.2. Aanvraag 039-03 – Beth Theresienstadt – Restauratie van het museum – herstemming. 
 Volgens par. 2.10 van het verslag van de vergadering van 11.12.03 werd het besluit genomen met 

een meerderheid van 8 stemmen en er wordt nu een herstemming gehouden. 
 

 Uitslag van de herstemming over het toekennen van een uitkering: 
NIS 150K  NIS 100K  Onthouding  

2 14 0 
 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 039-03 zal een eenmalige uitkering van  
NIS 100.000 worden toegekend. 
 
Opmerking: Miriam verzet zich tegen de uitdrukking "ghetto", want daar was een concentratiekamp. 
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Alfred: Ik ben daar als kind geweest. De naam moet niet veranderd worden, want daar was echt een 
ghetto, waarnaast  er een concentratiekamp was. Beide bestaan tot op heden als herdenkingsoorden. 
 
Marthie: In het verslag van 11.12.03 zijn mijn woorden niet geschreven zoals ik ze gezegd heb. 
Ik zei: "Met ons geld kunnen we invloed uitoefenen enz. 
Er wordt besloten het verslag van 11.12.03 dienovereenkomstig te wijzigen. 
Marthie: Daarbij wil ik vragen om in het verslag alle veranderingen van het vorig verslag te zien. 
Voorzitter: Dit is een terugkerend verzoek en zo zal van nu af aan met alle verslagen gedaan worden. 
 
Besluit: De verslagen van de vergaderingen van 4.12.03 en 11.12.03 werden unaniem goedgekeurd, 
met de hierboven staande opmerkingen. 

 
3. Vervolg van de bespreking en besluiten (eerste fase) over de ontvankelijke aanvragen.  

 
3.1 Aanvraag 050-03 – Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden – In kaart 

brengen van archiefmateriaal over de Nederlandse Joden en de uit Nederland afkom-
stigen in Israël (Alfred Drukker heeft de zaal verlaten) 
Miriam: Ik vraag tijd om het materiaal te bestuderen. 
Jacques: Je bent niet de enige die later aan de race ging deelnemen. 
Shalom leest een Hebreeuwse vertaling voor van het antwoord van het Centrum (in het Nederlands), 
als antwoord op de vraag van het bestuur over "wat zal het resultaat zijn van dit project". 
Miriam Dubi protesteert over het feit dat zij geen tijd heeft gehad om kennis te nemen van het mate-
riaal. Ze zal zich inspannen om het materiaal voor de volgende vergaderingen te bestuderen. 
Shalom laat weten dat er een gids bestaat voor archiefmateriaal in Israël, samengesteld door het 
Centrum zelf en gepubliceerd in het jaar 2000. Shalom meldt dat het bestaan van die gids niet ver-
meld werd in het project. 
De voorzitter vraagt dat men zich dringend tot het Centrum wendt om te informeren wat het verband 
is tussen het voorgestelde project en de bestaande gids. Ze vraagt antwoord voor de volgende verga-
dering. 
De bespreking wordt verdaagd tot de volgende vergadering. 
 

3.2. Aanvraag 052-03 – Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden – Voorberei-
ding van een documentaire film over de uit Nederland afkomstige Joden in Israël (Alf-
red Drukker heeft de zaal verlaten) 

 
 

Voor Er werden een aantal argumenten aangevoerd volgens welke het project op zichzelf interessant is 
en een zeer belangrijke documentatie zal vormen. 

Tegen 1. Afstand nemen, niet over het idee zelf, maar over de huidige vorm. Het project terug 
verwijzen naar de aanvragende organisatie, want er is geen behoefte aan een eerste 
klas filmer zoals Willy Lindwer. Men kan dit project uitvoeren op een eenvoudigere 
en goedkopere manier. 

2. Zo'n project kan uitlopen door er meer mensen in te betrekken, enz. 
 
Voorzitter: Wij moeten stemmen over het wel of niet goedkeuren. 
 
Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag: 

Voor Tegen Onthouding  
0 12 2 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 052-03 zal geen uitkering worden toegekend. 
Argumenten: Het bestuur meent dat ondanks het belang van de steun voor documentatie van de inte-
rieuws in de Nederlandse taal, het voorgestelde formaat wat bescheidener kan zijn en in zekere mate 
van medefinanciering. 
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3.3. Aanvraag 053-03 – Centrum Onderzoek Geschiedenis Nederlandse Joden – Overne-
men en conserveren van archiefmateriaal in Israël (Alfred Drukker heeft de zaal verla-
ten) 

 
 

Voor Joel Fishman – coördinator van het project - was één van de eersten die het onderwerp van de 
kinderen onderzocht en het is belangrijk dat dit materiaal geconserveerd wordt. Het gemid-
deld aantal behaalde punten – 6.1 – spreekt voor zichzelf. 

Tegen Er worden geen tegenargumenten naar voren gebracht. 
 
Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag: 

Voor Tegen Onthouding  
14 0 0 

 
Unaniem besluit: aan aanvraag 053-03 zal een uitkering worden toegekend. 
 
Uitslag van de stemming over het bedrag van de uitkering en de voorwaarden voor deze aanvraag: 

 Voor Tegen Onthouding  
Het gevraage bedrag van 

NIS 60.000 
14 0 0 

 
Unaniem besluit: aan aanvraag 053-03 zal een eenmalige uitkering van  
NIS 60.000 worden toegekend. 

 
3.4. Aanvraag 056-03 – Het Centrum voor publieke en staatsaangelegenheden te Jeruzalem 

- Onderzoek en uitgave van een boek over de onderhandelingen met de instanties in 
Nederland betreffende "Maror"-gelden 

 
Voor 1. Het is belangrijk om het onderwerp te documenteren en nog belangrijker om dit te 

doen zolang het materiaal "vers" is en men levende getuigenissen kan krijgen van de 
deelnemers in de gang van zaken. 

Tegen 1. De tijd is nog niet gekomen om te documenteren terwijl zo weinig tijd verlopen is 
sinds alles gebeurd is. Het gemiddelde cijfer van 4.8 spreekt voor zichzelf. 

2. Misschien moet een universitaire instelling dit project uitvoeren.  
 
Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag: 

Voor Tegen Onthouding  
10 2 3 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 056-03 zal een uitkering worden toegekend. 
 
Gemotiveerde voorstellen voor het bedrag van de uitkering: 
a. NIS 142.000 
b. NIS 100.000 
c. NIS 80.000 
 
Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag: 

 Voor NIS 142K Voor NIS 100K Voor NIS 80K Onthoudingen
Eerste stemming  3 6 4 2 
Herstemming  3 9 - 3 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 056-03 zal een eenmalige uitkering van  
NIS 100.000 worden toegekend. 
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3.5. Aanvraag 059-03 – Groep Westerweel – Documentaire film  
 

Voor Een deel van het werk werd verricht met behulp van de Dolman-gelden en het is belangrijk 
hen de gelegenheid te geven om het project met de Maror-gelden af te maken. 

Tegen Het ziet er naar uit dat iedere groep een documentaire film wil maken. 
 
Opmerkingen:  
1. Er is geen overeenstemming tussen de cijfers in de aanvraag en in het advies van de  

consultant. 
2. De organisatie vraagt om een film te produceren en boeken te publiceren. Laten we die 

aanvragen in combinatie gezamenlijk behandelen. 
 
Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag: 

Voor Tegen Onthouding  
14 0 1 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 059-03 zal een uitkering worden toegekend. 
 
Ten gevolge van de onduidelijkheid voor wat betreft het gevraagde bedrag, moet men de consultant 
en de organisatie zelf om verduidelijking vragen. Is het gevraagd bedrag NIS 57.000 of NIS 80.000. 
 
De bepaling van het bedrag wordt uitgesteld totdat er een antwoord komt van de consultant en van 
de organisatie. 
 

3.6. Aanvraag 060-03 – Groep Westerweel – Studiedagen / Jaarlijkse herdenkingsbijeen-
komsten 

 
 

Voor 1. Deze bijeenkomsten vinden plaats één keer per jaar gedurende 30 jaar en als bij 
de financiering geholpen moet worden, dan moeten wij dat doen. 

2. Het is belangrijk dat de overblijvenden van de groep verder samenkomen – het is 
belangrijk voor henzelf, voor hun kinderen en kleinkinderen. Ze maken deel uit 
van de uit Nederland afkomstigen in Israël en daarom is het belangrijk om met fi-
nanciering te helpen. 

Tegen 1. Deze bijeenkomsten vinden s één keer per jaar gedurende 30 jaar plaats en wer-
den tot nu toe zonder Maror-gelden gefinancierd.  

2. Zie het bedrag dat uitgekeerd werd voor het dekken van het deficit van Yom Hol-
land (ruim 700 deelnemers) ten opzichte van het hier gevraagd bedrag. 

 
Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag: 

Voor Tegen Onthouding  
3 12 0 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 060-03 zal geen uitkering worden toegekend. 
Argumenten: Deze bijeenkomsten vinden gedurende 30 jaar één keer per jaar plaats zonder steun uit 
de Maror-gelden en de behoefte aan financiering uit de Maror-gelden is niet bewezen. 

 
3.7. Aanvraag 061-03 – Groep Westerweel – Website 

 
Voor 1. Bescheiden en belangrijk project. 

2. Het is belangrijk het materiaal te documenteren zodat voor de jeugd toegankelijk 
wordt  

= op een website 
Tegen 1. Waarom moet een website geld kosten? 

2. Laat hen het materiaal op een andere website in een "link" plaatsen en niet als eigen 
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website van een kleine organisatie waarvan men niet weet of die het zal volhouden. 
 
Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag: 

Voor Tegen Onthouding  
10 3 2 

   
 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 061-03 zal een uitkering worden toe-
gekend. 
Vereist voor het opzetten van een website NIS 20.000, in totaal 
Vereist voor het onderhoud van de website NIS 15.000 
Eigen bijdrage : NIS 6.000 
 
Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag: 

 Voor NIS 
15K 

Voor NIS 
14K 

Voor NIS 
10K 

Onthoudingen 

Eerste stemming   0 7 6 2 
Herstemming  - 10 3 2 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 061-03 zal een eenmalige uitkering van  
NIS 14.000 worden toegekend. 

 
3.8. Aanvraag 062-03 – Groep Westerweel – Publicatie van documentaire boeken over het 

leven van de groepsleden 
 

Voor Het is erg belangrijk dat hun geschiedenis vastgelegd wordt. 
Tegen 1. Het is inderdaad belangrijk dat de leden van die groep hun levensverhaal publice-

ren, maar niet op deze manier.  
2. Veel mensen hebben boeken uitgegeven door middel van commerciële of andere 

uitgaven, niet met publieke gelden.  
3. Tot een afzonderlijk fonds komen, dat belang en bereidheid onderzoekt. Niet di-

rect via ons. 
4. Boeken met gelijke strekking(levensverhalen uit de Sjoaperiode) werden door 

commerciële uitgeverijen gepubliceerd. 
5. Waarom vraagt men geld om boeken te publiceren? 

 
Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag: 

Voor Tegen Onthouding  
0 13 2 

 
Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 062-03 zal geen uitkering worden toegekend. 
Argumenten: Men ziet het belang in van de publicatie van autobiografische boeken, maar 
het bestuur meent dat zulke levensverhalen vóór de publicatie moeten worden gefiltreerd, 
gecontroleerd en aanbevolen door deskundigen. Zo moet dan een aanvraag ingediend wor-
den voor de dekking van een deel van het budget uit Maror-gelden. 
 

3.9. Aanvraag 071-03 – Jahav – Publicatie van een boek van Mevr. Pinkhoff (Miriam Dubi 
heeft de zaal verlaten) 
 

Voor Interessant boek, maar – zoals bij aanvraag 062 moet men een deskundig advies krijgen van een 
uitgeverij of van een gelijkwaardige instantie, of het de moeite waard is om dit boek uit te geven. 
Mevrouw Pinkhoff heeft 35 jaar bij het "Lochamei Hagettatot"-museum gewerkt en het materiaal 
voor het boek en zijn onderwerpen gaan niet alleen over de Sjoa en Groep Westerweel, maar over 
haar gehele autobiografie. 

Tegen Het boek is geschreven en de materie moet serieus geredigeerd worden. 
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a. Het onderwerp van belangenconflict wordt aangesneden. De voorzitter van Jahav is 

eigenaar van Docostory. 
Voorzitter: Miriam heeft verklaard dat ze bij geen enkel project persoonlijk betrokken is.  
Laten we opletten over wie de redacteur, de uitgever, enz wordt. 

b. Het gaat om een vrouw die de leeftijd van 90 nadert, die heel veel materiaal voorbereid heeft en 
die niet meer in staat is om het materiaal zelf uit te typen. Dagelijks komt een vrouw bij haar die 
tegen vergoeding voor haar in de computer intikt. Dit feit heeft een directe invloed op het bud-
get. 

 
Uitslag van de stemming over het toekennen van een uitkering voor deze aanvraag: 

 Voor Tegen Onthouding  
Eerste stemming 5 8 1 

Herstemming 5 9 0 
 

Besluit met meerderheid van stemmen: aan aanvraag 071-03 zal geen uitkering worden toegekend. 
Argumenten: Men ziet het belang in van de publicatie van autobiografische boeken, maar 
het bestuur meent dat zulke levensverhalen vóór de publicatie moeten worden gefiltreerd, 
gecontroleerd en aanbevolen door deskundigen. Zo moet een aanvraag ingediend worden om 
een deel van het budget te dekken met behulp van Maror-gelden. 
 
 

4. Rondvraag 
 

4.1. Jacques Pri Gal: De vergadering die gepland was op 18.1 werd geannuleerd. De vergadering van 
vandaag werd bijna geannuleerd zoals we in het onaangename begin van deze vergadering ge-
hoord hebben. Het maakt niets uit of men van heel ver komt zoals ik uit Eilat (een vergadering 
betekent voor mij een hele dag) of van dichtbij – over een annulering moet men schriftelijk be-
richt krijgen, zodat we niet hier naar toe komen en als schoolkinderen naar huis gestuurd wor-
den. 

 4.2. Ze'ev de Levie: Gisteren op 31.12 werd de periode van de tweede aanvraag afgesloten en ik 
vraag dat we dringend tijd besteden om het werkprogramma te regelen voor de komende perio-
de, liefst met horen van de aanvragers. De voorzitter vraagt de begeleidingscommissie om een 
tijdschema voor te bereiden. 

4.3. Shalom Pront doet verslag over het bezoek dat hij samen met Wieb bracht aan de voorzitter van het 
overkoepelingsorgaan van de organisaties van Sjoa-overlevenden in Israël. Tijdens dit bezoek werden 
onderwerpen aangesneden met betrekking tot de Claims Conference - zowel de vertraging en het 
"rommeltje" voor wat betreft de "slave & forced labour"-betalingen, als betreffende de steun van dit 
orgaan aan projecten. 

4.4. Alfred Drukker: Ik protesteer weer tegen het gedrag van de SMO en haar voorzitter. Wij hebben hier-
over meer dan eens geprotesteerd. Als het nodig is, moeten we een vergadering van SCMI houden 
zonder de emoties van vandaag en zien wat we doen. Op deze manier is het ondraaglijk. 

 
 
5. Sluiting om ca. 20.30 uur 

Voorzitter: Ik wil de zaken laten zoals ze zijn, met alles wat er gezegd is. Ik wil niets herhalen. Ik her-
inner er aan dat de SMO op het niveau van de marginale toets kan intervenieren. Ik herinner Rob aan 
mijn verzoek dat die reacties onmiddellijk komen in het kader van hun deelname aan onze besprekin-
gen. De voorzitter van SMO knikt – dit verheugt mij en zal oponthoud vermijden op het einde van de 
besprekingen. 
Ik vraag Barend om verdere vergaderingen vast te leggen, want het lijkt me dat wij het anders 
niet halen. 
Morgen zal de Brit Milah van de zoon van Angelien plaatsvinden. Namens het gemeenschappelijk be-
stuur hebben we een cadeau gestuurd en namens ons allen - wel gefeliciteerd!  
Hierbij sluit ik deze vergadering, die niet gemakkelijk was. 
Ik dank alle aanwezigen en wens een goedenavond en een gelukkig nieuwjaar. 


