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Hoe oorlogswees Gutmann
haar geld niet kreeg

Weer wezen?
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ezenloze strijd, gekwetst in
hun diepste wezen, te zijn
of niet te wezen – hoeveel
woordspelige krantenkoppen zijn mogelijk over de oorlogswezen en hun gevecht
om erkenning? Was het niet zo serieus,
je kon er een avond mee vullen. Maar
hun strijd tegen de idiote situatie waarin
ze na de oorlog tegen hun wil terechtkwamen duurt nu al een half leven lang.
Daarom deze week, alweer, de wezen. In
het omslagverhaal het merkwaardige lot
van Mimi Gutmann, die na zoveel jaren,
publicaties, onderzoeken, correspondentie en wat niet al, nog steeds niet krijgt
waar ze meent recht op te hebben.
We scheppen geen genoegen in deze
berichtgeving. Het gaat toch elke keer
weer over, ik zeg dit met nadruk, een
gerespecteerde instelling als het JMW.
Het JMW is na de oorlog van onschatbare waarde geweest bij het verheﬀen
van een gebroken en gewonde gemeenschap tot wat we nu zijn: zwaar aangedaan, maar niet verslagen. Daarom juist
zou het JMW sieren als de rafelrandjes
die er van haar voorgangers zijn overgebleven, aan het huidige JMW – en wat er
met de wezen is gebeurd, is zo’n onafgehecht randje – eindelijk eens recht worden gebreid. Dat het om relatief geringe
bedragen gaat, doet er niet eens toe. Het
gaat om de erkenning dat niet alles na
de oorlog even soepel is verlopen. Het
is even navrant als schrijnend te moeten constateren dat aan een onderzoek
naar die wezen tonnen kunnen worden
besteed, terwijl voor datzelfde bedrag
plus een kleine verontschuldiging de bestaansgrond voor datzelfde onderzoek
was weggevallen.
Nu ligt er een onderzoek dat voor
beide partijen een open einde oplevert
in deze slepende kwestie. Die rafelranden besmeuren de talliet van de goede
werken van het JMW. We doelen dan niet
op de knopen van de tsietsiet, die ons
eraan herinneren waarom we bestaan
en die onvermijdelijk zijn bij het maatschappelijk werk voor zo’n lastige bevolkingsgroep, maar op de rafelranden
van een voormalig beleid dat deels was
gebaseerd op botsende ego’s en ingegraven stellingen en dat vaak over de rug
ging van kinderen die geen besef hadden
van wat hen overkwam. Dat oude beleid
moet nu rechtgebreid worden. (PD)
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Fl. 306,46 en ﬂ. 6611,62.
Over deze bedragen ruziet
SamenwerkingsverbandJMW met oorlogswees
Mimi Gutmann. Het gaat
haar allang niet meer
om het geld.
DAPHNE MEIJER

Wezenloos gevecht
0PSMPHTXFFTJO*TSB½M CFHJOKBSFOWJKGUJH-JOLTPOEFS.JNJ(VUNBOO )BSSZWBOEFO#FSHI

D

F[F XFLFO CFSBBEU .JNJ
(VUNBOO [JDI PQ KVSJEJ
TDIFTUBQQFOKFHFOT4BNFO
XFSLJOHTWFSCBOEKNXWPPS
IBBSFOFDMBJN FOJT[JKCJK
IFU[FMGEF 4BNFOXFSLJOHT
WFSCBOEKNX JO CF[XBBS HFHBBO UFHFO IFU
BGXJK[FO WBO IBBS BOEFSF DMBJN %JU LMJOLU
DPNQMFY EVTIPF[JUIFUPPLBMXFFS &FOSF
DPOTUSVDUJFUPU[PWFS PQCBTJTWBOEFEPDV
NFOUFO  FO NFU CFIVMQ WBO 3FLFOTDIBQ WBO
'SJUT)PFLFO+PIBO+PPS FO,JOEWBOEFSFLF
OJOHWBO&MNB7FSIFZ
%F[BBL.JNJ(VUNBOOJTUPUEVTWFSEF
FOJHF [BBL WBO FFO +PPETF PPSMPHTXFFT UF
HFO KNX XBBSJO FFO XFFT IBBS HFMJKL IFFGU
HFLSFHFOFOKNXNPFUCFUBMFOKNXQSPCFFSU
IBBSOVFDIUFSNFUFFONJOJNBBMCFESBHBGUF
TDIFQFO%FLXFTUJFJTFFOWPPSCFFMEWBOIPF
KNX[JDIJOIFUWFSMFEFOIFFGUPQHFTUFMEFO
OPHTUFFETPQTUFMUUFHFOEFPPSMPHTXF[FO%F
DPNQMJDBUJF[JUIFNJOIFUGFJUEBU.JNJ(VU
NBOOUXFFDMBJNTIBEJOHFEJFOECJKKNX[JK
EFFE[PXFMOBWSBBHOBBSEFFSGFOJTWBOIBBS
PPN  EJF JT CFIFFSE EPPS IBBS WPPHEJKPSHB
OJTBUJFFOEJF[JKOPPJUIFFGUPOUWBOHFO BMT
OBBS IFU +PLPTHFME WBO EF %VJUTF PWFSIFJE 
EBU JO  EPPS IBBS WPPHEJKPSHBOJTBUJF JT
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POUWBOHFOFOEBUFWFONJOPPJUBBOIBBSJT
VJUHFLFFSE %JF WPPHEJKPSHBOJTBUJF JT  XFJ
OJHWFSSBTTFOE -F&[SBUI)B+FMFE EFTUJDI
UJOHEJFJOXFSEPQHFSJDIUWPPSEF[PSH
WBO+PPETFPPSMPHTXF[FO FOEJFJO OB
FFSEFSBMUF[JKOHFGVTFFSENFUBOEFSFWPPH
EJKPSHBOJTBUJFT PQHJOHJOKNX1JKOMJKLJTEBU
.JNJIBBSWFS[PFLFOFFOHSPPUBBOUBMKBSFO
IFFGU HFEBBO TBNFO NFU IBBS PVEFSF [VT
)BOOB NBBSEBU)BOOBJONJEEFMTBBOLBO
LFSJTPWFSMFEFO.JNJ[FMG JONJEEFMTPPLBM
XFFS WFSLFFSUJO[POTMFDIUFHF[POEIFJE
EBUIFUIBBSOJFUMVLUPNWBOVJU*TSB½MOBBS
/FEFSMBOEUFLPNFO"MMFFOBMEFUBYJSJUWBO
"TKLFMPOOBBSIFUWMJFHWFMEWBO5FM"WJWLBO
[JKOJFUBBO%FTUSJKENFUEFKNXCFTUVVSEFST
XPSEUEVTTDISJGUFMJKLVJUHFWPDIUFO
.JNJWFSUFMEFJOKVOJBBOIFUOJXEBU
IFUIBBSBMMBOHOJFUNFFSPNIFUHFMEHJOH
c*LCFTDIVMEJHKNXOJFU.BBSBMT[FHFFOHF
MJKLIFCCFOFONJKJTPOSFDIUBBOHFEBBO PG
[PBMT)BOT7VJKTKFTDISJKGUGPVUJFGHFIBOEFME 
XFFUIFUEBOHPFEUFNBLFOFOQSPCFFSNJK
OJFUPPLUFCFEVWFMFOPNFFOQBBSDFOUFOl
5JFOKBBSHFMFEFOTDISFFG.JNJT[VT)BOOB
(VUNBOOFFOCSJFGBBOKNX)BOOBXBTHF
CPSFOJOFONFUIBBSPVEFSTJOWBO
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0QWBOHWBOJNNJHSBOUFOJO*TSB½M KBSFOWJKGUJH
%VJUTMBOEOBBS/FEFSMBOEHFWMVDIUFOIBEJO
/FEFSMBOEPOEFSHFEPLFOHF[FUFO*OIBE
[JKFFO[VTKFHFLSFHFO.JOB EJF.JNJXFSE
HFOPFNE/BEFCFWSJKEJOHCMFFLEBUIVOPV
EFSTXBSFOPNHFCSBDIU)BOOBXBTUPFO 
FO.JNJXBT#FJEFOXBSFOTUBUFOMPPTFO
CPWFOEJFOOPHNJOEFSKBSJH.JNJLXBNOB
FOJHIFFOFOXFFSHFQJOHQPOHUVTTFOPQLFO
-F&[SBUI POEFS WPPHEJK WBO -F&[SBUI )B
+FMFE )BOOB CMFFG UXFF KBBS QVQJM WBO PQL 
UPU [JK NFFSEFSKBSJH XFSE .JNJ XFSE PQHF
OPNFOJOEF#FSHTUJDIUJOHJO-BSFO )BOOB
XPPOEFPQ[JDI[FMG
.JNJWFSUSPLJONFUFFOHSPFQKFWBO
 QVQJMMFO VJU EF #FSHTUJDIUJOH OBBS LJC
CPFUT (WBS"N JO *TSB½M )BOOB (VUNBOO
WFSIVJTEFNFF&FOKBBSMBUFSWPMHEFFFOUXFF
EFHSPFQWBOUJFOFSTVJUEF#FSHTUJDIUJOH
)FUXBTBDIUFSBGHF[JFO FFOOPPEMPUUJHFCF
TMJTTJOHWBOEFWPPHEFOWBOEF[FXF[FOPN
EFLJOEFSFO [POEFSBGHFSPOEFPQMFJEJOH OBBS
FFOQMFLUFTUVSFOEJFIFOJOEJFKBSFOOJFUTUF
CJFEFOIBEEBOBSNPFEFFOPOWFJMJHIFJE
.JNJUSPVXEFFFOKBBSOBBBOLPNTUNFU
"WSBIBN1ßOHTU NFUXJF[JKJOEFLJC
CPFUTWFSMJFUFONFUXJF[JKTJOETEJFOJO"TK
LFMPO XPPOU 0PL )BOOB USPVXEF %F CBO
EFONFU/FEFSMBOEWFSXBUFSEFO TMFDIUTBGFO
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UPFXBTFSOPHDPOUBDUNFUPGßDJ½MFJOTUBO
UJFT5PFO.JNJNFFSEFSKBSJHXFSE TUVVSEF
-F&SBUIFFOGPSNVMJFSXBBSJONFOBBOCPPE
IBBSßOBODJ½MFCFMBOHFOJO/FEFSMBOEUFCMJK
WFOCFIBSUJHFO/JFUXFUFOEEBU[JKÎCFSIBVQU
FOJHFßOBODJ½OIBE UFLFOEF[JK)BOOBIBE
[POEPDVNFOUBMFFSEFSHFUFLFOE
*O/FEFSMBOECFIBSUJHEF-F&[SBUIEFCFMBO
HFOWBOEFWPPSNBMJHQVQJMMFOCJKEFTUJDI
UJOH+ PLPT &MNB 7FSIFZ TDISJKGU 7PPS EF
WFSEFMJOH WBO EF TDIBEFWFSHPFEJOH WBO EF

Mimi kan niet bewijzen
dat ze niet ontvangen
heeft, wat ze nooit
ontvangen heeft
%VJUTFPWFSIFJEWPPSJOCPFEFMTXBTFJOEKB
SFO WJKGUJH EF 4UJDIUJOH +PPETF ,FSLHFOPPU
TDIBQQFO FO 4PDJBMF 0SHBOJTBUJFT JO /FEFS
MBOE PQHFSJDIU +PLPT  $MBJNT NPFTUFO WJB
EF[FPSHBOJTBUJFXPSEFOJOHFEJFOE%F[VT
KFT WVMEFO FJOE KBSFO WJKGUJH PQ BBOESJOHFO
WBO-F&[SBUIDMBJNGPSNVMJFSFOJOAWPPSEF
+PLPT0PL[JKCMFLFOSFDIUUFIFCCFOPQ+P

LPTHFME TBNFOà ;JK[PVEFOEJUHFME
FDIUFSOPPJUPOUWBOHFOFOIPPSEFOFSOJFUT
NFFSPWFSWBO-F&[SBUI0NEBU[JKJO*TSB½M
XPPOEFOFOXFMJFUTBOEFSTBBOIVOIPPGE
IBEEFO  WFSEXFFO EF +PLPT OBBS EF BDIUFS
HSPOE
/PHNBBMT&MNB7FSIFZ#FHJOKBSFO[FWFO
UJHCMFFLEBUFSJOIFU+PLPT'POETFMGNJMKPFOHVMEFO
XBTABDIUFSHFCMFWFO)FUHFMEXFSEWFSEFFMEPO
EFSKPPETFPSHBOJTBUJFT7JFSNJMKPFOHVMEFOLXBN
UFOHPFEFBBOKNX PQWPPSXBBSEFEBU XBOOFFS
FS[JDIJOEFUPFLPNTUOPHSFDIUIFCCFOEFO[PVEFO
BBONFMEFO KNXEFDMBJNT[PVBGIBOEFMFOFOVJU
CFUBMFO
%F +PLPTBENJOJTUSBUJF LXBN CJK KNX JO
IFUBSDIJFGUFSVTUFO%JUCFUFLFOEFEVTEBU
KNX JO FFO BOEFSF IPFEBOJHIFJE  BMT A[JDI
[FMGFOOJFUBMTPQWPMHFSWBO-F&[SBUI WFS
BOUXPPSEFMJKLXFSEWPPSEFBGXJLLFMJOHWBO
OBHFLPNFO+PLPTDMBJNT+BSFOMBOHCMFFGEJU
BSDIJFGPOBBOHFSBBLU UPUFJOEKBSFOOFHFOUJH
EFEJTDVTTJFMPTCBSTUUFPWFSEFSFTUJUVUJFWBO
EPPS EF PWFSIFJE  CBOLFO FO WFS[FLFSJOHT
NBBUTDIBQQJKFOHFSPPGEHFMEWBOPNHFCSBDI
UF+PEFO5JKEFOTEF[FEJTDVTTJFCFHPOOFOEF
+PPETFPPSMPHTXF[FO[JDIUFSPFSFO;JKXFS
EFO AXBLLFS UPFO MPUHFOPUFO PWFSMFWFOEFO
FO OBCFTUBBOEFO PQSJFQFO IVO ßOBODJ½MF
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/BBS*TSB½MHFÁNNJHSFFSEFPPSMPHTXFFT

BENJOJTUSBUJF OPH FFOT HPFE OB UF QMVJ[FO
,PONFOOPHSFDIUMBUFOHFMEFOPQFSGFOJT
TFOFODMBJNTWBOWSPFHFS [PBMTCJKWPPSCFFME
+PLPTDMBJNT 
&FOWBOEF[FXF[FOXBT)BOOB(VUNBOO 
EJF[JDIBGWSPFHXBUFSNFUIFU+PLPTHFMEWBO
IBBSFOIBBS[VT FONFUEFFSGFOJTXBTHF
CFVSEWBOIVOPPN+P[FG&JOIPSO EFCSPFS
WBOIVONPFEFS;JKTDISFFG[PBMTHF[FHEJO
 FFO CSJFG PN JOMJDIUJOHFO BBO KNXEJ
SFDUFVS)BOT7VJKTKF5XFFKBBSMBOHIPPSEF
[JKOJFUT
&MNB 7FSIFZ WFSWPMHU 7JFS KBBS OBEBU JO
EFPQSPFQPNTDIBEFDMBJNTJOUFEJFOFOXBT
VJUHFHBBO [VDIUUFKNXOPHTUFFETPOEFSEFESVL
WBOEFIPOEFSEFOCSJFWFOPWFSBMEBOOJFUVJUCF
UBBMEF+PLPTDMBJNT%FBOUXPPSEFOWBOKNXXB
SFOEBOPPLCVJUFOHFXPPOHFEFUBJMMFFSE0NXFML
EPTTJFSOVNNFSIFUHBBU XFMLGBNJMJFMJE XBOOFFS
IJK[JKXFSEHFCPSFO XBBSIJK[JKXPPOEF XBO
OFFS EF DMBJN JT JOHFEJFOE  XBOOFFS IFU CFESBH
JTVJUCFUBBME WJBXFMLFCBOLnHFFOHFHFWFOPOU
CSFFLU.BBSIFUBOUXPPSEBBOEFPPSMPHTXF[FOJT
LPNUFSTUFFETPQOFFSEBUIFUHFMEJTPWFSHFNBBLU
BBOEF5XFOUTDIF#BOLUF"NTUFSEBN PQEFSF
LFOJOHWBO-F&[SBUI)B+FMFE0PL)BOOBFO
.JNJ(VUNBOOPOUWJOHFOVJUFJOEFMJKL[PO
CSJFGEFWBOKNXEJSFDUFVS

+POHFXF[FOBBOUBGFMJOEFPQWBOHJOFFOLJCCPFUT JO*TSB½M KBSFOWJKGUJH

HJOKBSFO[FTUJHPQEFSFLFOJOHWBO-F&[SBUI
XBTHFTUPSU
KNXTUFMUFSBMKBSFOFSWBOPWFSUVJHEUF[JKO
EBU EF NFEFXFSLFST FO CFTUVVSTMFEFO WBO
-F&[SBUI UF HPFEFS USPVX IFCCFO HFIBO
EFME FOEBUFSEBBSPNHFFOBBOMFJEJOHJTUF
WFSPOEFSTUFMMFO EBU FS HFME JT WFSEVJTUFSE
%JUXBTFFOWBOEFVJUHBOHTQVOUFOWBOIFU
XFFSXPPSE&FOHPFEFOBBNEBU)BOT7VJKTKF
JO  TDISFFG JO SFBDUJF PQ IFU CPFL WBO
&MNB 7FSIFZ .FO IFFGU EF WFSNPHFOT WBO
EFJOTUFMMJOHFOJOEFA'VTJFLFVSJHCFIFFSE
FO [JDI BBO EF WJHFSFOEF XFUUFO HFIPVEFO
PQIFUQVOUWBOXF[FO[PSH)JFSJOLSJKHUIJK
EFFMT CJKWBM WBO EF BVUFVST WBO 3FLFOTDIBQ 
IFUSBQQPSUEBUWPSJHFNBBOEWFSTDIFFOPWFS
IFUSFDIUTIFSTUFMWBOEFXF[FO [JKIFUEBUEF
BVUFVST WBO 3FLFOTDIBQ UPFHFWFO EBU FS PQ
EJUQVOUXFJOJHUFPOEFS[PFLFOWBMU BBOHF
[JFOEFßOBODJ½MFEPTTJFSTWBOEFXF[FO[JKO
WFSOJFUJHEFONFO[JDIUPUCFTUVVSTOPUVMFO
NPFTUCFQFSLFO8FHFOTUJKEHFCSFLIFCCFO
EF POEFS[PFLFST WBO 3FLFOTDIBQ OJFU CJK IFU
#FIFFSTJOTUJUVVU XBBSEFEPTTJFSTWBOBGHF
XJLLFMEFFSGFOJTTFOMJHHFOCFXBBSE LVOOFO
[PFLFOJOEFEPTTJFSTWBOEFFSàBUFSTWBOEF
XF[FO&MNB7FSIFZTUFMUJOIBBSCPFLEBU-F
&[SBUICFHJOKBSFO[FTUJHNJTTDIJFOEF+PLPT
HFMEFO IFFGU WFSSFLFOE NFU OPH VJUTUBBOEF
&MNB7FSIFZDPODMVEFFSUJOIBBSCPFLEBU SFLFOJOHFOWPPSEF[PSHWPPSEFXF[FO%JU
EF[BLFMJKLFUPPOWBOKNXXFMWBMUUFCFHSJK [PVPPLLVOOFOHFMEFOWPPSEFLJOEFSFOEJF
QFO %F WFSNPHFOTEPTTJFST WBO EF XF[FO PQ BMJKB HJOHFO OBBS (WBS"N  [PBMT .JNJ 
XBSFOJOHSPUFOEFFMTWFSOJFUJHE;PWJFM BBOHF[JFOWPPSIVOSFJTFOIVOAVJU[FUWFFM
WPPSKNXJOEFKBSFOOJFUOBUFHBBO LPTUFOJOSFLFOJOH[JKOHFCSBDIU0PL+PIBO
XBUFSNFUIFUHFMEXBTHFCFVSEOBEBUIFUCF +PPSCFTDISJKGUEF[FSFJT NFUEFBBOEFXF[FO
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JOSFLFOJOHHFCSBDIUFLPTUFO [FFSVJUHFCSFJE
JOEFFMJJWBO3FLFOTDIBQ
&SWPMHEFFFOKBSFOMBOHFTUSJKEUVTTFOKNX
FOEFGBNJMJF(VUNBOOPNEF+PLPTHFMEFO
FO EBBSOBBTU PPL PN EF FSGFOJT WBO IVO
PPN  FFO CFESBH WBO à   %JU JT FFO
BOEFS NBBSFWFO[FFSTDISJKOFOEWPPSCFFME
PWFSIPFFSNFUIFUHFMEWBOEFXF[FOJTPN
HFHBBO .JNJT FO )BOOBT PPN WBO NPF
EFSTLBOU +PTFG&JOIPSO XBTJOEFTKPBPN
HFLPNFO;JKOFSGFOJTCFESPFH[POEVJ[FOE
HVMEFO"BOEFBGXJLLFMJOHWBOEF[FFSGFOJT
XFSEJOCFHPOOFO&FOBOEFSFPPNWBO
EF[VTKFT 4&JOIPSO [BHIJFSPQBGWBOIFU
HFMEWBO[JKOCSPFS [PEBU[JKOOJDIUKFT)BO
OBFO.JNJWPPSNFFSHFMEJOBBONFSLJOH
[PVEFOLPNFO)JKNFMEEFEJUBBO-F&[SBUI
-F&[SBUITDISFFGIFNJOIJFSPWFSEBU
IFU HFME [PV XPSEFO CFTUFFE BBO JFUT QSBL
UJTDI WPPS EF OJDIUKFT  EF BBOLPPQ WBO FFO
FMFLUSJTDILBDIFMUKF EBUJO[PVXPSEFO
NFFHFOPNFO OBBS LJCCPFUT ,WBS"N EPPS
EFUXFFEFHSPFQWFSUSFLLFOEFXF[FO.JNJ
OPDI )BOOB IFCCFO EBU LBDIFMUKF PPJU HF
[JFO
*OXFSLFMJKLIFJEEVVSEFIFUUPUBMWP
SFOTEFFSGFOJTHFIFFMXBTBGHFXJLLFMEEPPS
EF[PHFOPFNEFCPFEFMOPUBSJT8BUFSWFSWPM
HFOT NFF JT HFCFVSE  JT FFO HSPPU NZTUFSJF
7FSNPFEFMJKLIFFGU-F&[SBUIIFUPOUWBOHFO
FO WPPS BOEFSF EPFMFJOEFO HFCSVJLU  CJK
WPPSCFFMEPNPVEFSFLFOJOHFOWBOUFCFUB
MFOWPPS.JNJTWFSCMJKGJOEF#FSHTUJDIUJOH 
NBBSEBBSJTHFFOCFXJKTTUVLWBOUFWJOEFO
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8FFTIVJTJOFFOLJCCPFUT KBSFOWJKGUJH

7PPS FFO HPFE CFHSJQ -F&[SBUI IBE EJF
QBBSIPOEFSEHVMEFOOJFUOPEJHPNEFCFHSP
UJOHSPOEUFLSJKHFOPGEFOPHJOEFJOTUFMMJO
HFO WFSCMJKWFOEF XFFTLJOEFSFO OJFU WBO EF
IPOHFS UF MBUFO PNLPNFO *O 3FLFOTDIBQ JJJ
WBO'SJUT)PFLJTUFMF[FOEBU-F&[SBUICFHJO
KBSFO[FTUJHLPOCFTDIJLLFOPWFSFFOWFSNP
HFOWBOESJFNJMKPFOHVMEFO.FOIBEEFQBBS
IPOEFSEHVMEFOWPPS.JNJFO)BOOB[POEFS
FOJHQSPCMFFNLVOOFOVJUCFUBMFO
8BU CFUSFGU EF[F FSGFOJT IFFGU .JNJ (VU
NBOO OBFFOMBOHF MBOHFXFH VJUFJOEFMJKL
HFMJKL HFLSFHFO *O FFSTUF JOTUBOUJF SFBHFFS
EFKNXOFHBUJFG*OFFOCSJFGWBOGFCSVBSJ
TDISFFGWPPS[JUUFS)BSSZWBOEFO#FSHI
PWFSEFFSGFOJTWBOIBBSPPNEBUFSHFFOBBO
XJK[JOHFO XBSFO EBU EF CPFEFMOPUBSJT IFU
HFMEWBOEFFSGFOJTBBO-F&[SBUIIBEPWFS
HFNBBLU FO EVT PPL OJFU EBU -F&[SBUI IFU
WFSWPMHFOT WPPS BOEFSF EPFMFJOEFO IBE HF
CSVJLUc*OEJFOEFCPFEFMOPUBSJTOJFUUPUVJU
LFSJOHWBOEFFSGFOJTWBOVXPPN[PV[JKO
PWFSHFHBBO CFIPPSUEJUUPUEFWFSBOUXPPSEF
MJKLIFJEWBOEFCFUSPLLFOOPUBSJTl%BUJTOJFU
IFU QSPCMFFN WBOKNX  FO KNX XFFT .JNJT
DMBJNEBBSPQBG
.JNJ (VUNBOO HJOH IJFSUFHFO JO CF
SPFQ CJK EF #F[XBBSDPNNJTTJF EJF KNX FO
EF XF[FOPSHBOJTBUJFT JO IFU MFWFO IBEEFO
HFSPFQFOFOEJFCFTUPOEVJUOPUBSJTNS.1
#POHBSE BDDPVOUBOUNSES$%4DIBBQFOBE
WPDBBUNS.7FMTJOL%F[FCFTMJTUFKVOJ
JOIBBSWPPSEFFMEFNFJTKFT(VUNBOO
XBSFOCJKIVONFFSEFSKBSJHIFJEBLLPPSEHF
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0PSMPHTXF[FOJO*TSB½M KBSFOWJKGUJH

HBBOEBU-F&[SBUIIVOßOBODJ½MFCFMBOHFO
[PVCFIBSUJHFO  FO EVT IBE -F&[SBUI FS CJK
EFOPUBSJTBDIUFSIFFONPFUFO[JUUFOEBUIFU
HFMEWBOEFFSGFOJTEBBEXFSLFMJKLXFSEVJU
HFLFFSEKNXCPPEBBOEFFSGFOJT  EVT 
UFCFUBMFO WFSNFFSEFSENFUFFOGBDUPSQMVT
XFUUFMJKLFSFOUF5FSWFSHFMJKLJOHUJKEFOTEF
POEFSIBOEFMJOHFOWBOIFUDKPPWFSEFHFSPPG
EFBBOEFMFOFOCBOLUFHPFEFONFUEF/FEFS
MBOETF CBOLFO FO WFS[FLFSJOHTNBBUTDIBQ
QJKFOXFSEIFUVJUFJOEFMJKLPWFSFFOHFLPNFO
CFESBHWFSNFOJHWVMEJHENFUFFOGBDUPS
.JNJ(VUNBOOHJOHEBBSPNUFHFOEFGBD
UPSJOCF[XBBS+NXSFBHFFSEFWFSPOUXBBS
EJHENFUFFOFJOECPEGBDUPS  PGXFMFFO
CFESBH WBO  FVSP .FO WPFMEF [JDI OJFU
WFSQMJDIUUPUFFOIPHFSFGBDUPS ANFOIBEJN
NFST UFS HPFEFS USPVX HFIBOEFME  FO FWFO
NJO XBT KNX FFO CFMFHHJOHTNBBUTDIBQQJK
HFXFFTU .JNJ LBO IJFSUFHFO JO CFSPFQ CJK
EFLBOUPOSFDIUFS%BU[BM[JKCJOOFOLPSUEBO
PPLEPFO
*OEFUVTTFOUJKEXBTFSOPHTQSBLFWBOFFO
WFS[PFL BBO KNX PN EF FWFOUVFMF IPPS[JU
UJOH WBO EF #F[XBBSDPNNJTTJF JO *TSB½M UF
MBUFOQMBBUTWJOEFO FO.JNJJOTUBBUUFTUFM
MFO[JDIJO/FEFSMBOEUFMBUFOWFSUFHFOXPPS
EJHFOEPPSFFOBEWPDBBUKNXXFJHFSEFEF[F
WFS[PFLFOJOUFXJMMJHFO
/BKBBS  MBH EF +PLPTDMBJN WBO .JNJ
(VUNBOO CJK IFU CFTUVVS WBO KNX %BU EF
+PLPT PPJU XBT UPFHFLFOE  XBT [POOFLMBBS
.JNJ IBE JNNFST EF CFTDIJLLJOH PWFS EF
CSJFG EJF )BOT 7VJKTKF IBBS FO IBBS [VTUFS

)BOOB JO NFJ  IJFSPWFS IBE HFTUVVSE
*O EF[F CSJFG CFTDISFFG IJK EF +PLPTCFUBMJO
HFO WPPS EF HFTUPMFO IVJTSBBE VJU IVO PV
EFSMJKLIVJTBBOEF/JFVXF1SJOTFOHSBDIUJO
"NTUFSEBN WPPSFFOCFESBHWBOà  
WPPSIBBSFOIBBS[VT%VJUTMBOEIBEEBUHFME
CFUBBME FOPQPLUPCFSXBTIFUBBO-F
&[SBUIPWFSHFNBBLU8BUFSWFSWPMHFOTNFF
HFCFVSEJT JTOJFUNFFSOBUFHBBO BBOHF[JFO
EFßOBODJ½MFEPTTJFST[JKOWFSOJFUJHE
)BSSZWBOEFO#FSHITUFMEF JOFFOFNBJM
WBOOPWFNCFSBBO.JNJ EBUIFUCF
TUVVS WBO KNX EBBSPN IBBS DMBJN BGXFFT 
PNEBU AIFU CFTUVVS WBO NFOJOH JT EBU V EF
DMBJNOJFULBOCFXJK[FO)FUCFTUVVSWBOIFU
4BNFOXFSLJOHTWFSCBOEKNXLBOFFODMBJN
BMMFFOUPFLFOOFOJOEJFOFSWPMEPFOEFCFXJKT
[JKEFOTDMBJNBOUCFTUBBUEBUFSGPVUFO[JKOHF
NBBLU8JKLVOOFOOJFUUPUEJFDPODMVTJFLP
NFOl
8BBSCJKXFXFFSUFSVH[JKOCJKEFWJDJFV[F
DJSLFM.JNJ[FHUEBUIFUHFMEOPPJUJTPWFSHF
NBBLU;JKLBOWBOJFUTEBU[JKOPPJUPOUWBO
HFOIFFGUFDIUFSNPFJMJKLCFXJK[FOEBU[JKIFU
OPPJUPOUWBOHFOIFFGU&SCFTUBBUHFFOCFXJKT
EBUIFUHFMEOJFUJTPWFSHFNBBLUFOFSHFOTBO
EFST BBO JT CFTUFFE %F ßOBODJ½MF EPTTJFST
[JKOJNNFSTWFSOJFUJHE+NXIFFGUPPLHFFO
CFXJKTEBUIFUHFMEXFMOBBS*TSB½MJTPWFSHF
NBBLU %F ßOBODJ½MF EPTTJFST [JKO JNNFST
WFSOJFUJHE)FUJTIFUXPPSEWBO)BSSZWBO
EFO#FSHIUFHFO.JNJ(VUNBOO
.JNJ(VUNBOOLBOCF[XBBSBBOUFLFOFO
CJKEF#F[XBBSDPNNJTTJF&OEBUHBBU[JKPPL
EPFO<
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Twee weken geleden publiceerden wij in NIW 8 een open brief van een oorlogswees. Deze week een reactie van een lotgenoot. Naam en adres bij de redactie
bekend.

Antwoord aan ‘Ik ben een wees’

„Wezen zelf niet gehoord”

Beste wees,

N

Net zoals jij ben ik ook een wees. Net zoals jij ben ik uit de oorlog gekomen zonder
ouders en praktisch zonder familie. En net zoals jij ben ik bestolen. Niet door de
mensen van Le-Ezrath, maar, naar mijn smaak erger, door mijn voogd, een nabij
familielid. Le-Ezrath was toeziend voogd, dat wel. Toen ik de afrekening kreeg van
het beetje geld dat mij bij mijn meerderjarigheid werd toegeschoven, merkte ik
dat ik daaruit mijn huisvesting in dat verdomde kindertehuis in Laren had mogen
betalen. We zijn dus zowel generatie- als lotgenoten en juist daarom wil ik een
weerwoord laten horen. Natuurlijk is het een schandaal dat we niet alleen onze familie maar ook gedeeltelijk ons geld kwijt zijn. En natuurlijk gaat er geen dag voorbij waarop we niet wrang aan de verschrikkelijke gevolgen van de shoa worden
herinnerd. Maar, beste wees, als we eerlijk zijn moeten we toch toegeven dat de
meesten van ons zich ondanks alles aardig hebben gered. Sommigen - de sterken
onder ons - op eigen kracht, anderen door het onvolprezen werk van diverse maatschappelijke instellingen. Ik ben me er zeer van bewust dat geen enkel bedrag ooit
voldoende zou zijn geweest om al het leed te vergoeden. Maar uiteindelijk kwam
er de WUV. Veel te laat en niet als pensioen maar als goedbedoelde, maar averechts
werkende, inkomensvervangende ondersteuning. Niet helemaal zoals de oorlogsslachtoﬀers zich dat wensten, oké, maar uiteindelijk kwam de WUV er wel. En het
was, en is, voor heel veel mensen een zegen, ook voor mij. Nog weer veel later
kwam de MAROR en ook daarvan kun je alweer zeggen dat die laat, vaak schrijnend
te laat, kwam. Maar hoe dan ook, geen mens kan ontkennen dat de Nederlandse
staat voor ons (en ik spreek uitdrukkelijk over ons) Joodse oorlogsslachtoﬀers haar
verantwoording heeft genomen. En neemt. Dat is in belangrijke mate te danken
aan het voortreﬀelijke werk dat JMW namens ons heeft gedaan en nog doet.
Daarom krijg ik de pest in als ik nu lees over pogingen om JMW en haar bestuurders te laten bloeden voor fouten die voorgaande bestuurders hebben gemaakt. Ik heb geen inzicht in de ﬁnanciën van JMW maar ik heb niet de indruk dat
de organisatie armlastig is. Gelukkig niet want ze doen daar in de Lairessestraat
nuttige dingen voor Joodse Nederlanders. Als we willen dat er in Nederland een
Joodse gemeenschap blijft bestaan, en wie van ons zou dat niet willen, dan is JMW
de enige organisatie die daarvoor kan zorgen. De kerkgenootschappen hebben in
ruim 50 jaar bewezen dat dat aan hen niet kan worden overlaten. JMW heeft voor
haar werk geld nodig. Daarom kan ik geen begrip opbrengen voor mensen die nu
nog – na nota bene 60 jaar – proberen hen aangedaan ﬁnancieel onrecht alsnog
vergoed te krijgen.
Beste wees. Uit je brief spreekt veel onverwerkt verdriet. Dat hebben alle Joden
van onze generatie. Maar ik lees ook dat je moeder en grootmoeder bent. Ik ben
vader en grootvader. Als ik 63 jaar na de oorlog de voorlopige balans opmaak is die
uiteindelijk toch wel heel positief. Tegenover de debetkant van geen ouders, geen
familie en (g)een opvoeding in een koud harteloos kindertehuis staat de creditkant die bestaat uit mijn in de maatschappij geslaagde kinderen en mijn kleinkinderen. Kleinkinderen die er voor zorgen dat mijn na de oorlog zo goed als uitgestorven familienaam weer her en der te horen is. Dat maakt me blij en gelukkig.
Jouw kinderen en kleinkinderen zouden jou toch ook gelukkig moeten stemmen. En daarom heb ik weinig begrip voor de sombere toon van je ingezonden
brief. Dat wilde ik je even laten weten.
Beste groet,
Ik ben ook een wees
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a jaren waarin de drie oorlogswezenorganisaties
vooral elkaar naar de keel vlogen, is er nu trammelant ontstaan tussen het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoﬀers VBV en dr. Johan Joor.
Joor is een van de auteurs van Rekenschap, het grote rapport over het vermogensbeheer van de oorlogswezen.
Zijn opdrachtgevers waren JMW, de Israëlische wezenorganisatie SINJOI en het Nederlandse VBV. Nadat zij het
hadden gelezen, distantieerden SINJOI en VBV zich er echter van. Als mede-opdrachtgevers hadden zij graag gezien
dat Joor en Hoek nog meer onderzoek hadden gedaan,
onder andere in archieven in Israël. Joor en Hoek beperkten zich echter tot de institutionele wetgeving in Nederland en de archieven van JMW en OPK. SINJOI en VBV zit ook
dwars dat de onderzoekers geen interviews hielden met
de meest voor de hand liggende ervaringsdeskundigen:
de Joodse oorlogswezen zelf.
De kritiek pareren Joor en Hoek in hun onderzoeksrapport. Zij wijzen erop dat de centrale onderzoeksvraag niet
luidde: hoe waren de ervaringen van de wezen? maar: hoe
heeft Le-Ezrath het ervan af gebracht ‘binnen het vigerend overheidsbeleid’, dat wil zeggen als club die klem
zat tussen de eisenpakketten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie. In dit
licht heeft Le-Ezrath het niet slecht gedaan. Joor en Hoek
schreven, zij het niet met zoveel woorden, dat het hen
niet kwalijk te nemen is dat de onderzoeksuitkomsten
niet bevallen. Wie een ander resultaat wilde, had andere
onderzoeksvragen moeten formuleren.
Ook over de andere kwestie: wat betekent het dat
de ﬁnanciële dossiers zijn vernietigd, verschillen Joor en
Hoek en JMW enerzijds, en de wezenorganisaties anderzijds, van mening. Volgens Joor, Hoek en JMW is er sprake van een samenloop van omstandigheden. JMW ging
verhuizen en had geen ruimte meer voor al die oude papierrommel, en daar hoeft niemand verder iets achter te
zoeken, dat is één interpretatie. JMW greep de kans om
belastende feiten te laten verdwijnen, dat is een andere
interpretatie. De keurige mensen in de besturen zouden
zich nooit verrijken ten koste van de wezen, is weer een
andere interpretatie. You gotta be kidding, tenslotte, is
ook een interpretatie.
Inmiddels zijn de eerste reacties op Rekenschap aan
het binnendruppelen. Op de website van het VBV gooide
prof. Arnold Heertje de knuppel in het hoenderhok naar
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aanleiding van het juichende persbericht dat JMW op 14
november, de dag dat het rapport uitkwam, naar het ANP
stuurde. De onderzoekers stellen volgens het persbericht
‘dat er geen aanwijzingen zijn voor systematisch misbruik
van gelden’. Volgens Heertje hadden de onderzoekers en
JMW dat nooit zo mogen opschrijven. Ook wijst hij op de
grote steen des aanstoots – het vernietigen van de archieven. Heertje trekt de conclusie: men mocht, maar
men had het zeker niet hoeven doen. Dat de bestuurders
van JMW dat toch gedaan hebben, terwijl men wist dat
er misschien ooit nog JOKOS-claims zouden volgen, rechtvaardigt de conclusie niet dat er geen bewijs van wanbeheer te vinden is. Dat de begeleidingscommissie zo’n
positieve conclusie trekt uit het onderzoek en JMW dat
in een persbericht rondstuurt, begrijpt Heertje daarom
niet.
Heertje’s conclusies op de VBV-website zijn tegen het
zere been van onderzoeker Johan Joor. Hij heeft inmiddels
een woedende e-mail gestuurd naar Flory Neter, voorzitter van het VBV, eindredacteur van het VBV-blad en de
website, en een van zijn opdrachtgevers. „Wij merken
hierbij op dat het VBV ons van professor Heertje’s ‘contraexpertise’ niet in kennis heeft gesteld en ons, nog minder,
de publicatie van professor Heertje’s beschouwing op de
site heeft gemeld, laat staan ons de gelegenheid heeft
gegeven om hierop te reageren. Aangezien wij als onderzoekers ook in opdracht van het VBV hebben gewerkt, is
het voor ons onbegrijpelijk dat het VBV ons niet over deze
activiteiten heeft geïnformeerd.” Joor komt nogmaals terug op het vernietigen van de ﬁnanciële dossiers van de
wezen. Het is, schrijft Joor, niet gebeurd omdat het mocht,
maar uit een noodzaak, vanwege het dreigende ruimtegebrek in het nieuwe JMW-kantoor. Er is dus geen informatie
verdonkeremaand, aldus Joor.
Meest boos maakt hij zich echter nog om het feit dat
het VBV op de website wel een kort stukje van prof. Heertje plaatst, en niet de tekst van zijn rapport. VBV’ers worden zo niet in staat gesteld hun eigen conclusies te trekken. En daar heeft hij natuurlijk gelijk in.
Flory Neter, voorzitter van het VBV, e-mailt het NIW dat
er iets mis is met de VBV-site, waar meer artikelen over Rekenschap op zijn gezet, die echter niet te downloaden zijn.
Elk VBV-lid dat het rapport wil hebben, kan het krijgen. Tot
dusver liep het nu niet bepaald storm; Flory had maandag
8 december pas vier exemplaren kunnen slijten. (DM)
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Ayalon Oorlogsmisdadiger?

F

ris terug van het reces had de Tweede Kamer weer alle tijd voor
de echt belangrijke zaken. En dan hebben we het niet over de
crisis – not the economy, stupid! - maar over het kritisch volgen
van de enige democratie in het Midden-Oosten: Israël. De Kamerleden Van Bommel van de SP en Azough en Diks van GroenLinks zaten
er weer bovenop. Zo zou het CIDI, dat bij het symposium over ‘60 jaar
Israël’ in mei meende met minister Ami Ayalon een Israëlische minister als spreker te hebben geïnviteerd, een 'oorlogsmisdadiger' hebben uitgenodigd: diezelfde Ayalon, aldus de SP en GroenLinks. Volgens
deze partijen zou een Palestijnse activist, Khalid Al-Shami tijdens zijn
ondervraging in 1999 door de veiligheidsdienst Shin Bet zijn gemarteld. En omdat Ami Ayalon tussen februari 1996 en mei 2000 de baas
was van die veiligheidsdienst, lag arrestatie voor de hand. Naar eigen
zeggen is deze Al-Shami tijdens zijn ondervraging hard aangepakt. Zo
zat hij aan een stoel vast, kreeg nauwelijks slaap en was het koud.
Maar of dat onder 'misdaden tegen de menselijkheid’ valt, is de vraag.
Beide politieke partijen spreken in elk geval voorzichtigheidshalve van
'vermeende martelingen’.
Ook bij de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie visten beiden achter het net. Zij antwoordden minzaam dat ‘het relaas van de
heer Al-Shami' hen bekend was, in het midden latend of het waar was.
Uit antwoorden op Kamervragen blijkt dat Justitie pas na zijn vertrek
besefte dat Ayalon te vervolgen viel. Pikant is dat tijdens genoemd
CIDI-symposium minister Maxime Verhagen een van de sprekers was,
met twee stoelen naast hem.... Ami Ayalon. Volgens SP en GroenLinks
zou er op hoog ambtelijk niveau zijn voorkomen dat Ayalon werd gearresteerd. Ook Israëlische bronnen, zoals de Yedioth Ahronot, bevestigen dat verhaal. De minister ontkent dat ambtelijk contact krachtig.
Wordt dus nog vervolgd. Alleen is het dan zeker niet Ayalon die vervolgd wordt. Die zal wel zo verstandig zijn om Schiphol voortaan te
mijden. De Kamerleden wijzen tenslotte de regering nogmaals op de
verplichtingen, aangegaan onder de nogal ruime benaming Verdrag
tegen Foltering en Andere Wrede, Onmenselijke of Onterende Behandeling of Bestraﬃng. Of deze alertheid van SP en GL ook opgaat voor
Hamas-bestuurders, verantwoordelijk voor de mensonterende situaties in de overvolle Palestijnse gevangenissen, moet nog blijken. (PD)
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