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Mijn vader, drugskeizer
Pablo Escobar

D
e SüddeutscheZeitungpu-
bliceerdeeen fascine-
rendportret vandevoor-
maligeDuitse tennisser

BorisBecker. Becker,dieop7 juli
1985als 17-jarigeWimbledonwon
envanwegezijn serviceeen tijd-
langalsBum-BumBeckerdoorhet
levenging, is tegenwoordig trai-
nervanDjokovic.

Deverslaggever,HolgerGertz,
refereert aanhet citaat vanRud-
yardKiplingdat inhetCenter
Court vanWimbledonhangt: ‘If
you canmeetwith triumphanddi-
saster/ and treat those two impostors
just the same.’ (Als jeoverwinning

enrampspoedkuntontmoetenen
die tweebedriegersprecieshet-
zelfdebehandelt.)

Becker lijkt eengebrokenman,
vereenzaamd,klagendoverge-
brekaanerkenning.Desuggestie
wordtgewektdatdithet lot is van
deouderwordende topsporter;hij
heeftmoetenkiezen tussende
eenzaamheidvanhetwinnen,dat
wil zeggenoverleven, enwerke-
lijke intimiteitmetanderemen-
sen.Debedrieglijkheidvande
overwinningkonhij alleenalbe-
roepshalveniet zien.

Arnon Grunberg
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DeEuropese regeringsleidersge-
venhunGrieksecollegaTsipras
nogenkeledagenrespijt voorze
dewegnaar financiëlenoodhulp
definitief afsluiten. Tsiprasmoet
indezebeperkte tijdeen ingrij-
pendhervormingsplanpresente-
ren, anders is zijn land failliet.
ten eerste pagina 2

Euroleiders

Tsipraskrijgt totzondag

Bent u op de hoogte van een misstand,
maar durft u er geen melding van te doen?

Meld het anoniem en veilig aan de Volkskrant via Publeaks.nl

Felle strijdomgelden
Holocaust-slachtoffers
Van onze verslaggever
Sjors van Beek

amsterdam Inde Joodsege-
meenschap inNederlanden Israël
woedteen felle strijd rondde ‘Ma-
ror-gelden’, demiljoenenaante-
rugbetalingenaanHolocaust-
slachtoffers enhunnabestaan-
den.Het conflictdraaitomver-
denkingendatermetdegelden is
gesjoemeld.

Nederlands-Joodse klokkenluiders in
Israël eisen inzage indeboeken,maar
Joodse organisaties in beide landen
hebbendat tot dusverre tegengehou-
den.Deorganisaties sprekenvan ‘insi-
nuaties en valse beschuldigingen’. De
eerstevermoedensvanonregelmatig-
hedendaterenvan2001.Sindsdienzijn
diverse bestuurders opgestapt omdat
zede financiënniet vertrouwden.

Het Centraal JoodsOverleg (CJO) is
inaprileenoriënterendonderzoekbe-
gonnenvanwege‘develegeruchtenen
insinuatiesbetreffendefinanciëlemal-
versaties’, bevestigt voorzitter Jaap
Fransman. Hetministerie van Finan-
ciënheeftdehoofdrolspelersuitbeide
landenuitgenodigdvooroverlegover
verdergaandonderzoek.

DeMaror-gelden(MoreleAansprake-
lijkheidRoof enRechtsherstel)werden
in 1999 en 2000bijeengebracht door
deNederlandseoverheid,banken,ver-
zekeraarsenbeurswezenalsteruggave
vanondermeernooitopgeëistebank-
tegoeden,aandelenbezitenlevensver-
zekeringen. In totaal kregen tal van
nieuwopgerichtestichtingenenorga-
nisaties 364miljoen euro te verdelen.
IndividueleShoah-getroffenenkregen
rechtstreeksgeld(291miljoen),deove-
rige73miljoeneurowerdcollectief in-
gezet om Joodse projecten te onder-
steunen. Dat laatste gebeurt nog
steeds.

Organisaties beschuldigd van gesjoemelmet ‘Maror-geld’

Geldstromen Maror
In miljoenen euro
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Geld van overheid, banken,

verzekeraars en beurs

364,7

Joods

Humanitair

Fonds

22,6
80% Individuele

uitkeringen

273,6 20% Collectieve

doelen

68,4

74% in NL 50,6 26% in Israel17,7
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Philip Staal:
‘Toen het geld
binnen was, slin-
gerde hij het aan
alle kanten weg’

Volgens de klokkenluiders klopt de
administratie van en tussen diverse
stichtingennietenlijkterveelgeldver-
dwenen te zijn. Ook zou er jarenlang
zeerruimhartigzijngedeclareerd,met
nameaan ‘uitvoeringskosten’ en reis-
kosten. De klokkenluiders, onderwie
André Boers, zelf bestuurslid van een
van de stichtingen, willen dat een
forensisch accountant toegang krijgt
totallebankrekeningenenoverigead-
ministratie.
Zewillenondermeerwetenwaarom

erbetalingen zijn verricht aan eenbe-
drijf vanAvrahamRoet, eenvandeon-
derhandelaarsdie indertijddegelden
heeftbinnengehaaldensindsdienvol-
gensdeklokkenluiderseencentrale fi-
guur is bij de geldverdelingen. Roet
hadbestuursfuncties inverschillende
betrokken organisaties, waarvan er
éénookopzijn adres inAmsterdamis
gevestigd. Volgens Philip Staal, voor-
maligmedebestuurslid vanAvraham
Roet, zijn ermiljoenenweggelekt bij
de financieringvande Israëlischepro-
jecten. Staal stapte zelf op, naar eigen
zeggenwegens de financiële vraagte-
kens.
Eeneersteaccountantsonderzoekin

2001 naar financiële onregelmatighe-
den verdween in een la. Ook een

tweedeaccountantsrapportvorig jaar
in Israël, waarin ondermeerwerd ge-
constateerddatergeldgingnaarRoets
privébedrijf,heeftnietgeleidtotactie.
Daarnahebbendeklokkenluiderszich
begindit jaar totNederlandsebelang-
hebbendengewend. In Israël hebben
ze‘aangifte’gedaanbijdetegenhanger
vandeKamervanKoophandel.

DeSAMO(StichtingAfwikkelingMa-
ror-geldenOverheid) ziet niets in on-
derzoek ‘terontzenuwingvangeruch-
ten’en‘betreurtdeverspillingvangeld
datde Joodsegemeenschaptengoede
behoort tekomen’.

Spilfiguur Avraham Roet, die door
verschillende betrokkenenwordt be-
schuldigdvan ‘intimiderendepraktij-
ken’,ontkentallebeschuldigingen. ‘Ze
zijn afkomstig van rancuneuze bron-
nenenuitsluitendgebaseerdopvalse
geruchten (…) Er is geengeld verdwe-
nen’, zegtRoet ineenverklaring.

Waar ligt de
pijngrens
van Lau?p29


