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onthulthijnu.Gelber: ‘Wehaddenhet
helemaalgehadmethem,hijwerkte
elkevormvancontrole tegenenwie
tochaandrongwerdbedreigd,daarhad
hij zijnmensenwel voor.Roet isheel
charmant. Tot jehemkwaadmaakt’.
Hetministerie, zegtookGelber, liet

hetallemaalgebeuren. ‘Terwijl er,nota
bene, iemandvánhetministeriebij ons
wasgedetacheerdomonze financiën te
doen, Er is jarenlangheel veelgeldnaar
Israëlgegaanzondercontrolewater
dáármeegebeurde. Enwaarhetgeld
heengingstondzeer sterkondercon-
trole vanRoet. Ikhadechterde indruk
dat ze inDenHaaggewoongeengesode-
mieter indepolitieke sfeerwilden.’

Inmei2001ontstaat eenheuse relom-
datRoetpubliekelijkkritiekuitophet
salaris vanRobHompes,directeurvan
hetBureauMaror-gelden.Hompes stapt
op. Indat jaar vertrektookPhilipStaal,
devicevoorzitter vanPlatformIsraël, en
betichtdeorganisatie van ‘malversaties’.
Staal: ‘Indevergaderingenheb ikge-
melddatereenschuldwasvanzo’n
600.000shekel (ongeveereen ton, red.)
dienergens indeboekenstondterwijl
de jaarrekeninggewoonwerdgoedge-
keurd.’ Staalblijftnogwelaanalspen-
ningmeester vandeoverkoepelende
SMOenzal zichontpoppenals eenvan
Roetsgrootste tegenstanders.
In2004rommelthetopnieuw:enkele

ledenvanSCMI,hetuitvoeringsorgaan
in Israël, gevenerdebrui aanvanwege –
wederom–vragenrondde financiën.
Eind2004vertrekt zelfshethele SMO-be-
stuur –minusRoet.De reden:Roetblok-
keerdehetaanblijvenvanStaal alspen-
ningmeester, zobeschrijft Staal inzijnei-
genboekRoestvrijstaal. VolgensRoetwas
dit eenbesluit vandeAlgemeneLeden-
vergadering,niet vanhemalleen.

Deze74-jarigeStaal is eenvechtjas.De
oorlogsweesdiebeideoudersen –opeen
broerna –de rest vanzijn familie verloor
inSobibor ijvert jarenlangvoorde rech-
tenennalatenschappenvan Jodendie
beideoudersverloren. Econoomvanbe-
roeponderhandelthij, zij aanzijmet
Roet, ookmeeoverdeMaror-geldenen
wordtvicevoorzitter vandeSPI. Tegen-
woordigoordeelthijhardover zijnvoor-
maligemakker. ‘Wehebbengoedsamen-
gewerktbijhetbinnenhalenvanhet
geld.Maar toendatgeldeenmaalbin-
nenwas, slingerdehijhet aanallekan-
tenweg.’ Inopenbare lezingen in Israël
doet Staal al tien jaar languitdedoeken
hoeer, volgenshem, ‘zo’n 10miljoen
eurouitdeboeken is verdwenen–vande
17miljoeneurocollectieveMaror-gelden
dienaar Israël isgestuurd. Ik zeghetal
jarenhardop. Enniemandklaagtmeaan
voor laster’, aldusStaaluitdagend.
Kort samengevat is er volgensStaal

mindergeldaanprojecten in Israëlbe-
steeddanoppapier lijkt. ‘Ikheballe
doorSCMI toegezegdebedragenvergele-
kenmetdeuitbetaaldebedragenvol-
gensde jaarrekeningenvandevereni-

gingendieditgeldmoestenkrijgen.
Daarzit eenverschil tussen’, legthijuit.
‘Datgeldzoudusnogbij SCMI inkas
moetenzitten,maarwekunnenhetniet
controleren.’Dát is, volgenszowel Staal
alsklokkenluiderBoers, dewerkelijke re-
dendathet IsraëlischeorgaanSCMI in
Nederland is ingeschreven:daarmee
onttrekthet zichaanhet toezicht vande
IsraëlischeKamervanKoophandeldie
openbare jaarrekeningenverplicht stelt.
‘Engeloofme: ergebeurdeníks zonder
datRoethetwist.’

Roetnoemthetopzijnzachtstgezegd
‘zeeronwaarschijnlijkdat eenbedrag
van 10miljoeneuroaanMaror-gelden is
verdwenen, zonderdatditdooreenvan
destichtingenof hetministerie vanFi-
nanciën isopgemerkt’.

Aangifteheeft Staalnooitgedaanom-
datalleNederlandstaligedocumenten
dan inhetHebreeuwsmoetenworden
vertaald. ‘Eenkostbarezaak, enhet lijkt
sowiesoniemandte interesseren’, aldus
Staal. ‘Zelfshetministerie vanFinanciën
wistdatniet allesnetjes verliepmaar liet
hetgebeuren.Niemanddoetwat.’ Staal,
de ijveraarvoorde rechtenvan Joodse
oorlogswezen, ismoegestreden.

Intimidatie

DiversemensendiemetRoet temaken
hebbengehadvertellenover intimida-
tie-tactieken– somsopenlijk, somssub-
tiel enverdekt.HistoricusChayaBrasz
was indertijddirecteurvanhetCentrum
voorOnderzoeknaardeGeschiedenis
derNederlandse Joden,waarRoet voor-
zitter vanwas. Zevertelthoeze in2002
nietwildemeewerkenaaneen financi-
eelopzetje vanRoetenvervolgenshard
metheminaanvaringkwam.Hetging
omhetopstrijkenvanhogevergadergel-
den,diedanvia SPInaardatCentrum
kondenvloeien. ‘Een fictieve regeling’
om ‘gemeenschapsgeldenoneigenlijk
over tehevelen’, schreef Brasz later in
openbareverklaringen.Roetswerkwijze
‘gingmetzeerveel agressiegepaard. Een
iederdiedeheerRoetals vijandheeftge-
hadweetmethoeveelkrachthij zoiets
doet.’ Ineenandereopenbareverklaring
schreef zeoverde ‘psychologische ter-
reurvaneenbuitengewoonhardvoch-
tigeen treiterziekepersoonlijkheid’.
Braszmelddedekwestieook ineenbrief
aanCJOenhetministerie vanFinanciën.

‘Roet isdegrotemandiehetgrote
geldheeftbinnengehaald.Hij staatop
eenvoetstuk, iedereengaat voorhem
doordeknieën.Mensenweten: anders
kunnenwegeengeldvooronzeorgani-
satie verwachten.’Wie toch tegenonei-
genlijkehandelingenprotesteert,wordt
geïsoleerd, zelf beschuldigdofmetad-
vocatenbelaagd, aldusBrasz.

Roet zetteookadvocaten inomtever-
hinderendathetNieuw Israëlietisch

Maror, het
bittere kruid

‘Maror’ is een af-
korting (Morele
Aansprakelijkheid
Roof en Rechtsher-
stel), maar ook het
bittere kruid,
meestal mieriks-
wortel, dat Joden
met Pesach eten
om de ‘bittere’ tijd
te herdenken toen
de Joden slaven
waren in Egypte.
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Beeld uit het tweede deel van de documentaire Zij deden hun plicht, over
het roven van bezittingen van Joden na de deportaties.


