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A
l twee jaar zittenAn-
dréBoers (66) enenke-
le andere JoodseNe-
derlanders in Israël te
puzzelen, te rekenen
enteonderzoekenhoe
hetprecies zitmetde
‘Maror-gelden’, dever-

goedingenvoorgeroofdbezit aanHolo-
caustslachtoffers enhunnabestaan-
den.

Minutieusbestuderenze jaarreke-
ningen, statutenenuitkeringsregle-
mentenenrekenendeoverboekingen
tussendevele stichtingen inNederland
en Israëlna. Zezoekenbonnetjes, bank-
afschriften,betalingsopdrachten.Dat
allesmetééndoel: zewillenwetenof de
gelden,die inde Joodsewerelddealler-
diepste sentimentenraken,welopde
juistewijze zijnbesteed.

VolgensBoersendezijnen isdatniet
hetgeval. Ze constaterendater verschil-
len indebegrotingenzitten,datbedra-
gen inverschillende jaarrekeningen
nietovereenkomen,dat erhogeonkos-
tenvergoedingenzijnbetaaldzonder
datduidelijk iswaarom.
DekasboekenvandeMaror-gelden

kloppenniet, concluderendeselfmade-
accountants. Enzezijnnietdeeersten.
Almeerdantien jaar stellenbetrokke-
nenvragenoverde financiën.Diverse
bestuurders zijnopgestaptomdatze
hetniet vertrouwden.

Eénvandevoorbeelden: in2003be-
taaltdeSCMI (StichtingCollectieveMa-
ror-gelden Israël) 746.354 shekel – zo’n
127.000euro –aande ‘hogere’ SPI (Stich-
tingPlatformIsraël)wegens ‘uitvoe-
ringskosten’. SPIontvangt indatzelfde
jaar, volgensheteigen jaarverslag,
658.416 shekel, eenverschil vanomge-
rekendzo’n 14.000euro. ‘Waar isdat
geldgebleven?!Het is sowiesoal
vreemddatSCMIbetaaldeáánSPI.
Waarom?’, zo lichtBoerseenvanzijn
vele vragen toe.

Omeindelijkuitsluitsel tekrijgen,
zoueen forensischaccountantdeboe-
keneensmoetendoorspitten, stellen
Boersenzijnmedestanders.Maardie
boekenblijven totophedengesloten.
Eénnaamkomt telkensbovendrij-

ven:die vande87-jarigeAvrahamRoet,
boegbeeldvande Joods-Nederlandse
gemeenschap in Israël, de slimmeon-
derhandelaardie ronddemillennium-
wisselinghonderdenmiljoenenaan
restitutiegeldenwistbinnente slepen
voordeHolocaustslachtoffers enhun
nabestaanden.

Roet, indepersbetiteldals ‘Mr.Ma-
ror’, is volgensBoersendezijnende
spin inhetwebvandegeldstromen.Hij
bekleedde inde loopder jaren talloze
bestuursfuncties indebetrokkenstich-
tingen.Roet enzijncriticidraaienal ja-
renomelkaarheen.Decritici eisen
openheidzodat zekunnencontroleren
of hunbangevermoedens juist zijn.
Roetdaagt zeuitommetconcretebe-

wijzen tekomen.Maardatkunnenwe
alleenalswe indeboekenmogen, zeg-
gendecritici ophunbeurt.
Roet ‘betwist eencentrale figuur te

zijngeweestbijdegeldverdeling’.Hij
steltdathij slechtsonderdeelwasvan
eenmeerkoppigbestuurmeteengeza-
menlijkebevoegdheid: ‘Betrokkenor-
ganisatieshebbengeconcludeerddat
vanenigeonregelmatighedenniet is
geblekenendatergeengeld is verdwe-
nen.’

Het is eenheikeleaffairebinnende
Joods-Nederlandsegemeenschap in Is-
raël, geschatop tussendezes- en twaalf-
duizendpersonen,merendeelshoog-
bejaardeShoah-overlevers. In 1999en
2000krijgende Joodse slachtoffers en
hunnabestaandenruim364miljoen
euro toegekendals terugbetalingvoor
geroofdbezit.Hetgeldkomtvande
overheid,banken, verzekeraars enef-
fectenhandel.Hetmoetwordenver-
deeldover individuen (80procent) en
collectievedoelen (20procent).Datge-
meenschappelijkedeel isweeropge-
splitst in 74procentvoorNederlandse
doelenen26procent in Israël.
Het isgeldvandeoverledenen, van

de Jodendieomkwamen indegaska-
mers. ‘Eregeld’, zegtBoers, die zelf net
nadeoorlogwerdgeborenmaarvele
familieledenverloor.Degedachtedat
eendeel vanhetgeldvanzijnoverleden
familieonrechtmatig isbesteed, is voor
hemenanderecritici onverdraaglijk.

Rechtvaardigheid
‘Mr.Maror’, AvrahamRoet,wordt in
1928geboren inAmsterdamals zoon
vanSamRoet,die in 1944hetCentraal
Registratiebureauvoor Jodenopricht,
datdeoverlevenden inkaartmoet
brengen.

De jongeAvrahamoverleeftdeoor-
logalsonderduiker inBrabant, ‘met
roodgeverfdhaarbij eenboer inVeghel
dekoeienmelkend’,maarverliest veel
familieleden,onderwie tweezussen in
Auschwitz. In 1946vertrekthijnaar Is-
raël engaat succesvol inzaken,onder
meerals importeurvan farmaceutische
grondstoffenenvanSaroma-instant-
pudding.Hijhoudtzichafzijdigvande
Joods-Nederlandsegemeenschap, tot
eind jarennegentig inNederlandde
discussie losbarstoverdeherstelbeta-
lingenaandeberoofde Joden.Roet
richthet Israël InstituutvoorOnder-
zoeknaarVerdwenenNederlands Joods
Bezit tijdensdeHolocaustop. ‘Ikwilde
wetenhoeveelgelderbijdebanken,de
verzekeraars endeoverheidwasblijven
hangen. Ermoest rechtvaardigheidko-
men’, zegthij ineen interviewmetVrij
Nederland in juli 2000.
Ronddie tijd legtRoetookdegrond-

slagvoordeStichtingPlatformIsraël
(SPI), dekoepel van tien Joods-Neder-
landseorganisaties. Inkorte tijdgroeit
hij, samenmetzijnNederlandse tegen-

hangerRonnyNaftaniël, uit tot eenbe-
langrijke – zonietdebelangrijkste - on-
derhandelaaroverde teruggave.Roet
betrektookhetAmerikaanseWorld Je-
wishCongressbijdezaak.Onderdie
drukwordthet totaalbedragvandeMa-
ror-geldenaanzienlijk verhoogd.

Alshetgeldeenmaalbinnen is,
houdtzijnbemoeienisop. Zegtalthans
Roet zelf indat interview: ‘Ikheberwel
voorgezorgddathetgeldhierkwam,
maarhebnooit indecomitéswillenzit-
ten. Ikhoudmetotaalnietopmetde
Maror-verdeling.’

Verontrustend
Ineen interview in2001 zegt toenmalig
minister vanFinanciënGerrit Zalm
(VVD)dathij toezicht zalhoudenopde
Maror-gelden ‘omdathet tochwelover-
heidsgeld is (…)Ermoetvolstrekte
transparantie zijn’.

Indatzelfde jaarduikendeeerste sig-
nalenalopdater ‘welhéél ruimhartig
metdegeldenwerdomgegaan’, vertelt
FredEnsel, indie tijdvicevoorzitter van
deSMO(StichtingMaror-geldenOver-
heid) –waarookRoetals afgevaardigde
uit Israël inhetbestuurzat. ‘Dit zijnere-
gelden,daarmoet jehéél fatsoenlijk
meeomgaan’, aldusEnsel, gepensio-
neerdABN-bankier en tegenwoordig
voorzitter vande JoodseOmroep. ‘We
haddenonprettigegevoelensoverde
besteding.Hardbewijswaserechter
niet. Ikhebdaaromhartstochtelijkge-
pleit vooreen forensischaccountants-
onderzoek.’MaarSMO-voorzitterRob

vanderHeijdenwildehetnaoverleg
metministerZalmniet, stelt Ensel. Van
derHeijden, voormaligburgemeester
vanZandvoort, zegt zichdesgevraagd
‘niets tekunnenherinneren’.

Ergaanweliswaaraccountantsnaar
Israël,maar – volgensEnsel – ‘metde
handremerop: zekregenslechts te zien
watmenhenwilde latenzien’.Deac-
countantsbekijkendebestedingenvan
Helpdesk Israël,waar individuenclaims
konden indienen.Ze sprekenvaneen
‘verontrustendbeeld’ omdater ‘geen in-
zicht is indeomvangendeaardvande
gedaneuitgaven’,waarbijmetname
buitenlandse reizenveelgeldopslok-
ken. ZeadviserenSMO ‘metklemop
zeerkorte termijnordeopzaken te stel-
len’.Het rapportwordtbesprokenop
hetministerie vanFinanciënmaarver-
dergebeurt erniets.

MichaGelber (79)herinnert zichdie
periodenoggoed.Hijwas indertijd se-
cretaris vanSMO. ‘Wezijnnognaar Is-
raëlgereisdomuit te zoekenwatermet
deSPI-geldengebeurde.Wekregen
doodleuk tehorendatweergeenbal
mee temakenhadden.Wekregengeen
pootaandegrond’.

Gelber: ‘Inelkevergaderingwaser
wel eenmoeilijke situatie rondhetgeld
datnaar Israëlwerdovergemaakt.De-
claraties, onkosten, reiskosten,mensen
dieals zenaarNederlandgingen logeer-
denophetadresvanRoetmaarvan
hemdantochhotelkostenbij SPImoes-
tendeclareren,dat soortdingen.’Gel-
berdrongopdeachtergrondbijhetmi-
nisterie aanophetontslagvanRoet,

Joodseregeldmet
eenbitterenasmaak
Als vergoedingvoorgeroofdbezit indeoorlogwerdruim346miljoen
eurouitgekeerdaan JoodseNederlanders. Al jarenlangbestaan
vermoedensdatdezeMaror-geldenonrechtmatigwordenbesteed.
Door Sjors van Beek Foto Rein Janssen
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stichtingen
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omdegelden
doorteslui-
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Avraham Roet (rechts), de spilfiguur van Maror, bij overleg over herstelbetalingen met de banken
en de AEX, 15 mei 2000. Midden Ronny Naftaniel, links Philip Staal, nu criticus van Roet. Foto HH

André Boers
onderzoekt de
Maror-gelden
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