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 1 J. Joor/F. Hoek, Rekenschap. Het vermogensbeheer van de Joodse oorlogswezen, 2008.

Woord vooraf

Een boek komt altijd ergens vandaan. Mijn proefschrift komt voort uit mijn 
opleiding als contemporain historicus, maar ook uit wat zich in mijn werk 
– op het ministerie van Financiën – begin 1997 als nieuwe ontwikkeling 
meldde. Ik las in de kranten over nazigoud en over slapende Joodse rekenin-
gen in Zwitserland en ik werd nieuwsgierig. Ik liep naar de secretaris-ge-
neraal van Financiën, Jan Postma, en bood hem mijn diensten aan, want ik 
verwachtte dat het onderwerp voor het ministerie zou gaan spelen. Enkele 
maanden later, in de zomer van 1997, vroeg Postma mij me met het onder-
werp van de Joodse oorlogstegoeden te gaan bezighouden. Ik werd voor één 
jaar vrijgesteld van mijn werk als inspecteur der Rijksfinanciën; het werden 
er uiteindelijk bijna vier. In april 2001 zwaaide ik af als secretaris van de De-
partementale Projectgroep Tegoeden Tweede Wereldoorlog (ptg). Ik coör-
dineerde een groep van medewerkers die minister Zalm en de ambtelijke 
top van het ministerie van Financiën ondersteunde bij de voorbereiding 
van gesprekken over Joodse tegoeden uit de Tweede Wereldoorlog. 

Het was een voor mij indringende periode, waar ik na afloop met trots 
op terugkijk en waar ik enkele goede persoonlijke contacten met vertegen-
woordigers van de Joodse gemeenschap aan heb overgehouden. Ook na 2001 
is mij nog weleens gevraagd hoe ik tegen nieuwe kwesties rondom Joodse 
tegoeden aankijk. Daarnaast zat ik op verzoek van Joods Maatschappelijk 
Werk in de begeleiding van het onderzoek naar de wijze waarop de Joodse 
voogdijinstellingen de vermogens van wezen in de jaren 1945-1966 beheerd 
hebben.1 

Met het verstrijken van de jaren – en zeven ambtelijke functies verder – 
groeide de distantie, terwijl tegelijkertijd mijn betrokkenheid bij het thema 
van de Joodse oorlogstegoeden gebleven was. Ik vermoedde als historicus 
dat deze jaren een uitermate interessante casus zouden kunnen opleveren 
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 2 W. Veraart, Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw, 2005.

van hoe moeilijke maatschappelijke kwesties al of niet tot een oplossing 
gebracht worden. Daarbij wilde ik vooral begrijpen wat alle betrokken par-
tijen en hoofdpersonen bewogen had in hun handelen eind jaren negentig. 
Dat sentiment deelde ik voor de zomer van 2011 met Wouter Veraart, die ik 
nog kende van de onderzoeken eind jaren negentig. Veraart had het gedrag 
van de beurs in en na de oorlog op scherpe wijze onderzocht. In zijn proef-
schrift had hij het Nederlandse rechtsherstel vergeleken met dat in Frank-
rijk.2 Veraart, inmiddels hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en 
Rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit, reageerde meteen enthousiast. 

Ik liep opnieuw naar een secretaris-generaal, nu die van het ministerie 
van Justitie, en ik kreeg van Joris Demmink toestemming om op de vrijdag 
onderzoek te doen, ‘tenminste, voor zover het mijn normale werk niet zou 
hinderen’. Een prachtige afspraak en in oktober 2011 startte ik. Ik meldde me 
al snel bij de banken, de verzekeraars, de beurs en de overheid om toegang 
te krijgen tot de archieven. En vanaf 2013 meldde ik me bij alle hoofdperso-
nen van het restitutieproces om hen te interviewen. Dat gaf me weer nieuwe 
inzichten hoe het verdere onderzoek vorm te geven. Nog meer adviezen 
kreeg ik toen historica Dienke Hondius in 2014 zich bereid verklaarde om 
als copromotor op te treden. Ik ben mijn promotor en copromotor zeer er-
kentelijk voor de altijd steunende wijze waarop zij mij bij het schrijven zijn 
tegemoet getreden.

Mijn erkentelijkheid raakt ook degenen door wie ik mijn onderzoek heb 
kunnen doen. Dan heb ik het allereerst over de betrokken partijen en 
hoofdpersonen die mij toestemming gaven om onderzoek te doen in hun 
archieven. Ook ben ik de archivarissen van het Verbond van Verzekeraars, 
de Nederlandse Vereniging van Banken, abn amro, de Amsterdamse ef-
fectenbeurs (aex), de ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken, 
het Platform Israël en het Nationaal Archief dank verschuldigd. Via hen 
kreeg ik archiefoverzichten en de daarna door mij opgevraagde stukken te 
zien. Voorts bedank ik de hoofdpersonen van mijn proefschrift dat ik hen 
heb mogen interviewen. Een laatste vorm van erkentelijkheid ligt meer 
op het persoonlijke vlak. Mans Kuipers en Divera van den Hoogen hebben 
mijn proefschrift nauwgezet geredigeerd. Daarnaast hebben mijn kinderen 
Marien, Anna en Lotte erg meegeleefd en me altijd gesteund. Mijn jongste 
dochter, Lotte, komt een speciale vermelding toe omdat zij als politicologe 
een heel scherp en verfrissend commentaar leverde op de meer analytische 
hoofdstukken. En last but not least: mijn vrouw Hermieke Kuiper hoorde 
mij aan als mijn proefschrift een wat stroeve periode kende. Aan haar draag 
ik dit proefschrift op.
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1

Inleiding

Eindelijk ‘restitutie’

Nederlandse Joden die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd, wor-
den in 1945 niet alleen geconfronteerd met het verlies van hun dierbaren, 
maar ook met de beroving van hun eigendommen. De Duitse bezetter heeft 
zich op systematische wijze meester gemaakt van hun eigendommen van 
financiële en niet-financiële aard. Spaarrekeningen zijn leeggemaakt, le-
vensverzekeringspolissen zijn afgekocht en huisraad is verdwenen. Hun 
persoonlijke eigendommen en die van hun omgekomen familieleden zijn 
verdwenen of in andere handen overgegaan. Het is voor veel Joden een 
schokkende ervaring, temeer daar die eigendommen horen bij een verleden 
dat zozeer geschonden is. Die eigendommen staan voor een verloren we-
reld, voor een verdwenen Joodse levensstijl en cultuur. De roof van Joodse 
eigendommen is een wezenlijk bestanddeel van de systematische vernieti-
ging van de Joodse gemeenschap geweest. 

Joden pogen na de oorlog hun eigendommen terug (gerestitueerd) te 
krijgen in de periode van het zogeheten rechtsherstel. Met ‘rechtsherstel’ 
wordt hier gedoeld op het op wetten gebaseerde proces waarin tegoeden 
van financiële en niet-financiële aard worden teruggegeven aan personen of 
organisaties die in een eerdere periode door discriminerende maatregelen 
stelselmatig zijn ontrecht. Joodse individuen, Joodse organisaties, de Ne-
derlandse overheid, de beurs, banken en verzekeraars zijn vanaf 1945 bij het 
rechtsherstel betrokken. Dat rechtsherstel gaat met veel moeite en tegen-
slag gepaard. Het verloopt langzaam, formalistisch en bureaucratisch. Het 
is niet zo dat Joodse ‘gedepossedeerden’ automatisch hun eigendommen 
terugkrijgen. De oorspronkelijke eigenaren moeten zeer veel moeite doen 
om hun bezittingen terug te krijgen. Soms is er zelfs sprake van openlijke 
tegenwerking. De beurs gaat in 1952 in staking tegen de aanspraken van de 
teruggekeerde Joden, waarna minister Lieftinck het rechtsherstel met be-
trekking tot over de beurs verhandelde Joodse effecten stillegt.3 
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In de jaren zestig komt er een einde aan het rechtsherstel. Uiteindelijk 
krijgen Joodse crediteuren 75 tot 90% van de waarde van hun vorderingen 
op de Joodse boedels. In de decennia erna wordt het rechtsherstel afgesloten 
geacht, ook in Joodse kring. Jaren van stilte treden in, er lijkt een streep on-
der te zijn gezet. 

Medio jaren negentig vindt een kentering plaats. Het onderwerp van roof 
en rechtsherstel van Joodse oorlogstegoeden komt internationaal weer in 
de belangstelling te staan naar aanleiding van berichten over nazigoud. Dat 
is goud dat door de Duitsers geroofd is en verhandeld is via ‘neutrale’ lan-
den als Portugal, Spanje, Turkije, Zweden en Zwitserland. Na de Tweede 
Wereldoorlog hebben de geallieerden zich belast met de teruggave daarvan. 
Het resterende goud (de zogeheten goudpool) wordt in tranches teruggege-
ven. Een laatste tranche komt in 1997 beschikbaar en Nederland krijgt daar-
van 20 miljoen gulden aan goud. Ondertussen verschijnen mediaberichten 
dat ook particulier goud van Joodse vervolgingsslachtoffers vermengd is 
met het monetaire goud. 

De internationale belangstelling groeit ook vanwege berichten over 
‘slapende’ Joodse rekeningen bij Zwitserse banken. In Nederlandse kran-
ten verschijnen de eerste verhalen over spaarrekeningen van omgekomen 
joden in Zwitserland. Hun nabestaanden kunnen daar niet bijkomen. De 
Zwitserse banken stellen zich erg afhoudend op als nabestaanden zich bij 
hen melden.

Als de Amerikaanse regering en het World Jewish Congress (wjc) zich 
voluit met deze thematiek gaan inlaten, komt een internationale doorbraak 
op dit terrein tot stand. In totaal 21 landen waaronder Nederland gaan on-
derzoek doen naar de roof en de restitutie van Joodse tegoeden. Grote in-
ternationale conferenties vinden plaats in Londen in december 1997 (nazi-
goud), in Washington in november/december 1998 (alle Joodse tegoeden) en 
in Vilnius in oktober 2000 (kunst).4 De onderzoeken vinden plaats terwijl 
tegelijkertijd vanuit Amerika druk uitgeoefend wordt op de restitutiepro-
cessen in de verschillende landen. De restitutieprocessen worden rond 2000 
in de diverse landen afgesloten met belangrijke uitkomsten. 

In Nederland wekt het onderwerp van de Joodse tegoeden beroering. 
Door wat naar boven komt, krijgen toonaangevende politici en bestuurders 
van grote Nederlandse financiële instellingen een beeld voorgehouden van 
hoe hun voorgangers gehandeld hebben. Het dwingt hen terug te kijken 
naar hoe zaken een halve eeuw eerder verlopen zijn. Het dwingt hen ook 
om in overleg te treden met de voormannen – het zijn bijna allemaal man-
nen – van de Joodse gemeenschap en om tot overeenstemming te komen. 
Voor de politici en de bestuurders van de financiële instellingen zijn deze 
overleggen een zware opgave omdat de Joodse gemeenschap op ongewoon 
directe wijze haar rechten opeist. Als de overleggen ook echte onderhande-
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lingen worden, ontstaat een dynamiek van een emotioneel beladen besluit-
vormingsproces waar niet iedereen mee vertrouwd is. 

Binnen de Joodse gemeenschap in Nederland lopen de gemoederen 
hoog op. Aan Joodse zijde zijn de meer kritische benadering en opstelling 
een breuk met het verleden. Veel leed over de tegoeden dat weggestopt was, 
breekt alsnog naar buiten. De kinderen die rond de Tweede Wereldoorlog 
geboren zijn en nu de Joodse organisaties besturen, kiezen een houding 
van ‘nu of nooit’. Zij kaarten op een heel directe wijze aan waar de Joodse 
gemeenschap recht op meent te hebben. Joodse tegoeden moeten geresti-
tueerd worden en compensatie moet plaatsvinden omdat in het verleden 
sprake is geweest van onrechtvaardig handelen. Er moet recht worden ge-
daan, is de heersende opvatting in de Joodse gemeenschap. In de onder-
handelingen wordt een harde materiële en tegelijk een morele benadering 
gekozen. Nederland moet de donkere hoofdstukken uit zijn geschiedenis 
onder ogen zien en daarvoor excuses aanbieden. Vertegenwoordigers van 
de Nederlandse Joodse gemeenschap eisen restitutie van Joodse tegoeden 
of willen compensatie als er van onrechtmatig en onrechtvaardig hande-
len sprake is geweest. Onder een grote mediabelangstelling vinden de on-
derhandelingen plaats. Het zijn onderhandelingen die ook het buitenland 
nauwlettend volgt.

In Nederland vindt tussen 1997 en2000 onderzoek plaats naar wat er met 
Joodse tegoeden in en na de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. In diezelfde 
tijd starten in Nederland tussen de betrokken partijen gesprekken over de 
Joodse tegoeden. Het restitutieproces leidt tot akkoorden van vertegen-
woordigers van de Nederlandse Joodse gemeenschap met de verzekeraars 
(november 1999), de overheid (maart 2000), de banken en de beurs (juni 
2000). De tevredenheid over de bereikte resultaten is in de Nederlandse 
Joodse gemeenschap groot. Zo kopt het Nieuw Israëlitisch Weekblad (niw) en-
kele dagen na het bereiken van het akkoord met de regering Eindelijk ‘resti-
tutie’.5 De Joodse gemeenschap ontvangt een totaal van 764 miljoen gulden 
van de verzekeraars, de overheid, de banken en de beurs. 714 miljoen gulden 
gaat naar de stichting Maror, 50 miljoen gulden naar het Joods Humanitair 
Fonds. Nederland kan zich met deze bedragen ruim meten met andere Eu-
ropese landen.6 In december 2000 worden de eerste Maror-uitkeringen ge-
daan aan Joden. 

Vijftien jaar later zegt de site van de Stichting Collectieve Maror-gelden 
er het volgende over: ‘Het woord maror betekent het bittere kruid, mie-
rik, en herinnert aan bittere tijden. Daarnaast vormt maror een afkorting 
van Morele Aansprakelijkheid ROof en Rechtsherstel. Het rechtsherstel in 
Nederland na de Tweede Wereldoorlog was gebrekkig. Financiële instel-
lingen hielden bovendien Joodse gelden achter. Uitvoerige besprekingen 
met de Nederlandse overheid, verzekeraars, banken en beurs leidden in de 
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jaren 1999-2000 tot overeenkomsten betreffende restitutiebetalingen. De 
akkoorden met deze partijen betekenden voor de Joodse gemeenschap dat 
alsnog de morele aanspraken van de Nederlandse Joden op deze tegoeden 
werden erkend.’7

Aanleiding voor dit proefschrift

Het restitutieproces van eind jaren negentig ligt alweer enige tijd achter 
ons. De betrokken politici en de bestuurders van financiële instellingen 
hebben inmiddels plaatsgemaakt voor hun opvolgers. Aan Joodse zijde 
zijn ook alle bestuurders opgevolgd. Veel van de hoofdpersonen kijken met 
enige afstand op deze interessante en indringende periode terug. Ze reflec-
teren terwijl hun emotie bij de verstreken periode nog voelbaar is. Sommige 
hoofdpersonen hebben een begin gemaakt met het publiceren van de eigen 
herinneringen. Zo heeft Philip Staal boeken geschreven waarin hij het res-
titutieproces uitgebreid behandelt.8 Joop Sanders bereidt bij professor Jo-
hannes Houwink ten Cate een proefschrift voor over de Joodse tegoeden. 
Historica Regina Grüter heeft op verzoek van het Verbond van Verzekeraars 
(VvV) een boek gepubliceerd over de Joodse oorlogspolissen.9

Het restitutieproces eind jaren negentig is voor de hoofdpersonen een 
belangrijke en ongewone periode in hun leven geweest. Velen van hen heb-
ben het restitutieproces als een complex besluitvormingsproces ervaren. 
Een proces zonder weerga dat niet veel voorkomt. Dat geldt ook voor mij. 
Vanwege mijn historische achtergrond en belangstelling vraag ik in het 
voorjaar van 1997 aan de ambtelijke leiding van het ministerie van Finan-
ciën of ik me met het onderwerp van de Joodse tegoeden mag gaan bezig-
houden. Enkele maanden later wordt dat toegestaan omdat het onderwerp 
meer aandacht vraagt. Ik word secretaris van de Departementale Project-
groep Tegoeden woii. Op den duur zijn daar twintig mensen voor een ge-
deelte van hun tijd mee bezig. Er moet veel uitgezocht worden, prudentie 
is gevraagd. Het is geen ‘gewoon’ onderwerp voor het ministerie van Finan-
ciën. Dat geldt nog meer als in december 1997 grote maatschappelijke be-
roering ontstaat vanwege de verkoop van Joodse kleinoden aan ambtenaren 
van het Agentschap van het ministerie van Financiën. De Joodse tegoeden 
worden ‘Chefsache’, het onderwerp komt direct op het bord van minister 
Gerrit Zalm te liggen.

Twintig jaar later voel ik de behoefte om deze periode beter te kunnen be-
grijpen. Dat is voor mij de drijfveer geweest om onderzoek te doen naar de 
gesloten akkoorden. De eerste vraag die zich daarbij aandiende was of ik 
kan schrijven over een deel van de geschiedenis waar ik zelf deel van heb 
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uitgemaakt. Kan ik mijn eigen bril van destijds afzetten? Ben ik in staat om 
met wetenschappelijke distantie terug te blikken op een situatie waar ik 
geen onbeschreven blad ben geweest? De in het restitutieproces betrokken 
partijen kennen mij als de secretaris van de Departementale Projectgroep 
Tegoeden woii. Kan ik onbevoordeeld ingaan op de rol van de Nederlandse 
regering in een situatie waarin ik eind jaren negentig – weliswaar als amb-
tenaar – notities heb geschreven voor de politieke en ambtelijke leiding van 
het ministerie van Financiën? Notities die een rol hebben gespeeld in de 
voorbereiding of vastlegging van het optreden van minister Zalm en zijn 
secretaris-generaal, Geert van Maanen. 

Dat kan, alleen vereist het bepaalde voorwaarden. Aan de orde zijn be-
trokkenheid en distantie. De Duitse socioloog Norbert Elias heeft in 1956 
in de British Journal of Sociology een essay getiteld ‘Problemen van betrokkenheid 
en distantie’ gepubliceerd, waar hij in latere publicaties veelvuldig op terug-
komt.10 Elias behandelt betrokkenheid en distantie als verschillende vor-
men van identificatie in onderlinge samenhang. Elias gelooft niet dat er een 
fase is in het onderzoeksproces waarin waarden geen enkele rol spelen. Hij 
spreekt over een voortdurend geworstel om een positie te vinden tussen be-
trokkenheid en distantie en dat daarvoor geen vaste formule valt te geven. 
Elias zegt dat de verschuiving van betrokkenheid naar distantie meer in-
houdt dan alleen het aannemen van een onderzoeksattitude. 

De socioloog en Elias-adept Johan Goudsblom diept de problemen van 
identificatie verder uit. Een manier is volgens Goudsblom door ons zoveel 
mogelijk te verplaatsen in de belevingswereld van de mensen die wij bestu-
deren (een ‘wij’-perspectief). Een andere manier is om enige afstand te ne-
men en ‘van buitenaf’ te kijken (een ‘zij’-perspectief), wat de kans biedt om 
een beter zicht te krijgen op de onderlinge verwevenheid van de bedoelin-
gen en handelingen van alle betrokkenen.11 

Ook andere wetenschappers borduren op Elias voort. In zijn afscheids-
rede van de Rotterdamse universiteit concludeert de bestuurskundige 
 Arthur Ringeling dat de dimensie van distantie en betrokkenheid niet zo 
voluntaristisch blijkt als we misschien zouden willen. ‘We zijn medespeler 
of we het willen of niet, als gevolg van de bedoelde of onbedoelde effecten 
van ons werk. Maar dat is iets anders dan te zeggen: het overkomt je. In be-
ginsel moet je er ook iets aan doen en kunnen doen.’12 

Organisatiekundige Jaap de Heer heeft een proefschrift geschreven over 
veranderingsprocessen bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat waar 
hij een directe betrokkenheid bij heeft gehad. De Heer zegt, zich baserend 
op Elias, over distantie en betrokkenheid: ‘Betrokkenheid heeft te maken 
met het doormaken, het beleven van gebeurtenissen. De daarbij opgedane 
kennis, ervaringen en gevoelens leiden tot een subjectieve constructie van 
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de werkelijkheid. Distantie veronderstelt juist het op enige afstand waar-
nemen van verschijnselen en het zoeken naar patronen en verklaringen.’13 

Dat laatste is exact de opgave die ik mezelf gesteld heb, het gaat mij om het 
met een blik van afstand zoeken van die patronen en verklaringen bij de 
totstandkoming van verschillende Nederlandse akkoorden. Ik wil met een 
kritische blik kijken naar alle partijen waaronder de Nederlandse regering. 
Het is aan anderen om te oordelen of ik daarin geslaagd ben. Ik wil wegblij-
ven van oordelen als dat een partij of een persoon ‘goed’ of ‘slecht’ gehan-
deld of onderhandeld heeft. Ik heb tevens niet het oogmerk om een moreel 
oordeel uit te spreken over de gesloten akkoorden in de zin dat er te veel of 
te weinig betaald is, dat de akkoorden al of niet correct zijn. Ik reconstrueer 
slechts de totstandkoming van de akkoorden. Primair probeer ik een beeld 
te geven van wat iedereen bewogen heeft en van wat de factoren zijn ge-
weest in het bereiken van de akkoorden. Ik verplaats me in het perspectief 
van de betrokken partijen en hoofdpersonen van toen door me in hen te ver-
diepen. Ik laat zien hoe de verschillende partijen destijds in het restitutie-
proces zich in eigen kring voorbereiden en weer terugkoppelen. Hun afwe-
gingen, die hun neerslag vinden in vele documenten, zijn na te lezen. Dat 
kan nu omdat de meeste archieven toegankelijk zijn. Bijna alle partijen zijn 
bereidwillig geweest om die archieven te ontsluiten, ik heb daar in de prak-
tijk veel medewerking ervaren. Ook hebben bijna alle hoofdpersonen zich 
willen onderwerpen aan uitgebreide interviews. Een selectie van de gedane 
uitspraken heb ik opgenomen in een katern. Veel feitelijke informatie uit 
de interviews is daarnaast opgenomen in de voetnoten bij de beschrijvende 
hoofdstukken. De interviews zijn een belangrijk middel gebleken om naar 
gebeurtenissen te vragen en ook om de emoties van destijds terug te halen. 

Vraagstelling

Zoals gezegd, worden in Nederland in 1999 en 2000 verschillende akkoor-
den over Joodse tegoeden gesloten. De Joodse gemeenschap sluit akkoorden 
met de verzekeraars, de overheid, de banken en de beurs. In dit proefschrift 
is mijn centrale vraag welke factoren de totstandkoming van Nederlandse 
akkoorden over de Joodse tegoeden hebben bevorderd of hebben belem-
merd? Wat zijn bij een onderlinge vergelijking en analyse van de verschil-
lende akkoorden de bepalende factoren in de aanloop naar en de uitkomst 
van die akkoorden? 

Om een antwoord te geven op mijn centrale vraag moet ik weten:
– wie (welke actoren) betrokken zijn in het restitutieproces;
– wanneer en waar belangrijke momenten plaatsvinden;
– hoe die gebeurtenissen verlopen en wat de uitkomsten van het restitu-

tieproces zijn. 
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en wat-vragen leveren heel veel informatie op, dus verduidelijken bijvoor-
beeld waar de onderhandelende partijen op uit zijn, of de hoofdpersonen 
elkaar begrijpen, hoe de interactie in de onderhandelingen is, of er een ge-
meenschappelijke agenda bestaat en of er een samenhang is tussen de ver-
schillende onderhandelingen. Deze vragen zijn de opmaat voor de waarom-  
vraag: de vraag waarom het restitutieproces zo gelopen is en wat de bepa-
lende factoren zijn geweest in de totstandkoming van de akkoorden.

Het beeld van het Nederlandse restitutieproces is ingewikkeld. Bij de acto-
ren gaat het om verschillende onderzoekscommissies, om meerdere onder-
handelende partijen en personen, om uiteenlopende achterbannen en om 
een dimensie die zowel nationaal als internationaal is. Om het verhaal over 
het Nederlandse restitutieproces in de volgende hoofdstukken sneller te 
kunnen begrijpen, schets ik zo dadelijk in dit eerste hoofdstuk beknopt wie 
de actoren zijn, wie zij vertegenwoordigen en wat de onderlinge relaties van 
de verschillende actoren zijn. Ik schets ook het verloop van het restitutie-
proces om de essentie daarvan snel te kunnen begrijpen. 

In Nederland heeft het restitutieproces betrekking op verzekeringen, 
op financiële tegoeden berustend bij de overheid en op morele punten die 
de overheid betreffen, op financiële tegoeden bij banken en op effecten. 
De vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap voeren uiteenlopende 
onderhandelingen met de verschillende betrokken partijen (verzekeraars, 
overheid, banken en de beurs). Die onderhandelingen kennen hun eigen 
gespreksagenda’s en dynamiek. Het gaat te ver om voor Nederland over 
vier restitutieprocessen te spreken omdat deze op hun beurt met elkaar 
samenhangen. In die onderhandelingen worden maatgevende beslissin-
gen genomen die ook in de andere onderhandelingen hun doorwerking  
hebben. 

Het restitutieproces mondt uit in verschillende akkoorden, die ieder op 
een ander moment naar buiten komen. De akkoorden leveren verschillende 
uitkomsten van het restitutieproces op. De uitkomsten hebben te maken 
met restitutie, geldelijke compensatie van onrecht en onrechtvaardigheid, 
en het aanbieden van excuses. In hoofdstuk 8 werk ik deze begrippen verder 
uit en pas ik deze toe op de gesloten akkoorden. 

Methoden van onderzoek

Doel van dit onderzoek is om kennis en inzicht te verwerven over de acto-
ren, het verloop van het restitutieproces en de akkoorden. Daarna wordt het 
mogelijk om uitspraken te doen over de bepalende factoren in het bereiken 
van de akkoorden. Die kennisopbouw en die interpretatie komen tot stand 
door verschillende, elkaar aanvullende, benaderingen te volgen. Mijn me-
thoden van onderzoek zijn: het doen van een literatuurstudie, archiefon-
derzoek, het analyseren van mediaberichten, het vergelijken van Nederland 



18 met andere landen, het houden van interviews en het benutten van model-
len en inzichten uit andere werelden dan die van de historische wetenschap.

In de beknopte literatuurstudie zet ik op een rij wat we uit de literatuur we-
ten over restitutieprocessen. In die hoofdzakelijk internationale literatuur 
gaat het over de decennialange stilte over het onderwerp Joodse tegoeden, 
de kentering en de (nieuwe) restitutieprocessen in de jaren negentig en de 
uitkomsten rond 2000. De Nederlandse wetenschappelijke literatuur heeft 
betrekking op de periode van het rechtsherstel. Over wat in de jaren negen-
tig gebeurt, schrijven de media.

Het archiefonderzoek is een belangrijke (en arbeidsintensieve) methode 
om te achterhalen wat in het restitutieproces de bijdrage van de verschil-
lende partijen is. Het archiefmateriaal is rijk te noemen. De verzekeraars, 
de overheid, de banken, de beurs, het cj0 (Centraal Joods Overleg) en de 
Joodse organisaties hebben veel bewaard over het restitutieproces eind ja-
ren negentig. Veel van hun voorbereiding, van de daadwerkelijke gesprek-
ken tussen de verschillende partijen en van de terugkoppeling daarvan in 
eigen kring is vastgelegd in documenten. Meestal zijn dat documenten die 
de partijen voor eigen gebruik hanteren. De gebeurtenissen in Nederland 
en in het buitenland zijn in diverse archieven te onderzoeken. Deze bevat-
ten opmerkelijke details en geven een inkijk in het verloop van het restitu-
tieproces. 

Naast het archiefonderzoek heb ik de berichten in de media over het 
restitutieproces geanalyseerd. Ook heb ik de uitgebreide knipselkrantver-
zamelingen van de verschillende partijen doorgenomen. Het gaat daarbij 
om berichten in de Nederlandse dag- en weekbladen en om de Amerikaanse 
persbureaus. Die berichten maken het brede publiek duidelijk hoe het resti-
tutieproces verloopt. Een andere rol van de media is die van agendasetting. 
Dat doet zich voor als partijen ontevreden zijn over welke kant het opgaat 
of als zij druk willen uitoefenen. De hoofdrolspelers zoeken de media op en 
dat speelt weer een rol in het verloop van het restitutieproces.

Het vergelijken van Nederland met andere landen is een methode om 
een geheel nieuw licht te werpen op het Nederlandse restitutieproces. Op 
basis van primaire literatuur over die landen worden overeenkomsten en 
verschillen zichtbaar. Door te vergelijken met andere Europese landen waar 
zich eind jaren negentig restitutieprocessen hebben afgespeeld, wordt een 
inzicht geboden in de bepalende factoren van akkoorden elders. Duidelijk 
wordt waar Nederland in een Europees perspectief overeenkomt met of 
juist in belangrijke mate afwijkt van deze landen. 

Het houden van interviews met de hoofdpersonen is een essentieel on-
derdeel van het onderzoek. Het geeft de hoofdpersonen (en mij) de gele-
genheid tot het reflecteren op de verschillende gebeurtenissen. Bijna alle 
hoofdpersonen hebben zich laten interviewen en hebben ook ingestemd 
met de schriftelijke weergaves van die gesprekken. Hiermee is een rijk palet 
aan ervaringen vastgelegd. Het heeft mij geholpen bij het onderzoek van 
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bepaalde gebeurtenissen. Ik kon deze gebeurtenissen nader inkleuren of ik 
kon toetsen wat in het archiefonderzoek naar boven was gekomen. De in-
terviews heb ik weergegeven in een katern maar ook in de voetnoten van de 
beschrijvende hoofdstukken. De interviews zeggen ook het nodige over hoe 
de actoren over elkaar oordelen in het restitutieproces en wat zij als bepa-
lende factoren voor de totstandkoming van de akkoorden zien. Ik kon daar-
mee een diepere laag aanboren. Verder hebben de interviews eyeopeners 
opgeleverd die ik als thema’s weer heb kunnen gebruiken voor mijn meer 
analytische hoofdstukken. De gespreksverslagen van de interviews vormen 
ten slotte een nieuwe bron voor onderzoek voor andere wetenschappers.

Naast de historische methodes heb ik gebruikgemaakt van inzichten 
ontleend aan enkele specifieke sociaalwetenschappelijke benaderingen. 
Het zijn interessante perspectieven, die tot een verheldering van het Ne-
derlandse restitutieproces leiden. Ik benut enkele politicologische, socio-
logische, sociaalpsychologische en organisatiekundige inzichten om de 
totstandkoming van de akkoorden te verklaren. Voor wat betreft de uit-
komsten van het restitutieproces ga ik de rechtshistorische kant op. Ik maak 
gebruik van inzichten uit het onderzoeksveld van Transitional Justice. Die 
schetsen een kader voor wat het restitutieproces opgeleverd heeft in termen 
van recht, rechtvaardigheid, moraliteit, belijden van schuld, uitspreken van 
excuses en wijzigende geschiedbeelden.14

Plan van aanpak

Ik behandel in dit proefschrift eerst de beschikbare literatuur over restitu-
tieprocessen (hoofdstuk 2). Ik maak duidelijk dat restitutie decennialang 
geen belangrijk internationaal onderwerp is. Vanaf 1995 komt het vraag-
stuk van roof en restitutie van Joodse tegoeden wereldwijd prominent op 
de agenda te staan. Die kentering is in de internationale literatuur geana-
lyseerd. De daaropvolgende (nieuwe) restitutieprocessen in de verschil-
lende landen zijn tot nu toe vooral beschreven en minder op een wat meer 
systematische en vergelijkende wijze beschouwd. Er zijn enkele specifieke 
aanzetten tot reflectie van de Duitse historicus Benno Nietzel en de Oosten-
rijkse historicus Berthold Unfried. Daarnaast put ik uit het brede domein 
van Transitional Justice. In deze benadering worden de beschrijving van 
de restitutieprocessen van eind jaren negentig als voorbeeld genomen voor 
hoe andere conflictueuze situaties in de wereld opgelost zouden kunnen 
worden. Ik baseer me op de Amerikaanse historicus Elazar Barkan en in zijn 
voetspoor de Amerikaanse socioloog John Torpey. Zij zien het restitutiepro-
ces in de jaren negentig als een van de eerste voorbeelden waarin gepoogd 
wordt om onrechtvaardige gebeurtenissen uit het verleden terug te draaien 
of, als dat niet kan, dragelijker te maken. 
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Daarna geef ik in verschillende hoofdstukken een feitelijke beschrijving 
(reconstructie) van de aanloop naar de akkoorden. Vertegenwoordigers van 
de Joodse gemeenschap sluiten een akkoord met de verzekeraars (hoofdstuk 
3), met de overheid (hoofdstuk 4), met de banken en de beurs (hoofdstuk 
5). In deze hoofdstukken leg ik uit hoe de actoren met elkaar in gesprek en 
onderhandelingen geraken, en wat er in de periode van de totstandkoming 
van de akkoorden gebeurt. Deze hoofdstukken zijn in hoofdzaak gebaseerd 
op onderzoek in de archieven van de betrokken actoren. Ik kijk voorts naar 
wat de media er destijds over berichtten. Deze schriftelijke bronnen verge-
lijk ik met de informatie uit de gehouden interviews. De interviews leveren 
aanvullingen en verdiepingen op die ook in deze hoofdstukken een plaats 
krijgen.

Mijn reflectie op het Nederlandse restitutieproces begint als ik Nederland 
meeneem in een beknopte internationale literatuurstudie over de restitu-
tieprocessen eind jaren negentig (hoofdstuk 6). De restitutieprocessen in 
België, Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk en Zwitserland passeren de re-
vue. Het zijn landen die ook bezet zijn geweest of de invloed van de Duitse 
bezetter ondergaan hebben. Ik maak duidelijk hoe Nederland in een Eu-
ropees perspectief overeenkomt met of juist afwijkt van deze landen. De 
vergelijkende uitspraken vormen een aanvulling op wat Unfried als enkele 
kenmerkende Europese karakteristieken naar voren heeft gebracht.15

In een daaropvolgend hoofdstuk geef ik een interpretatie van de op-
vallende kenmerken van het verloop van het Nederlandse restitutieproces 
door gericht ook enkele inzichten uit andere vakgebieden dan het histori-
sche te gebruiken (hoofdstuk 7). Ik gebruik enkele bestuurskundige mo-
dellen. Zo benut ik elementen van een rationalistisch perspectief om het 
restitutieproces te interpreteren. Uitgangspunt van een rationalistisch per-
spectief is dat mensen of organisaties rationeel handelen en dat het gehele 
(beleids)proces een cognitief proces is, aangestuurd door een centrale actor 
die de doelen van andere actoren kent. Ik zie rationele elementen in het res-
titutieproces optreden. Daarnaast maak ik vooral gebruik van een netwerk-
perspectief. Dat ziet het resultaat van het beleidsproces als een product van 
onderhandelingen tussen partijen die onderling afhankelijk zijn. Ik schets 
de onderhandelende partijen in het restitutieproces als partijen die ook van 
elkaar afhankelijk zijn. Hun overleg gaat in verschillende ronden en vindt 
in een beleidsarena plaats waar iedereen een andere rol speelt. Ik geef ook 
aandacht aan de uiteenlopende onderhandelingsstijlen van de betrokken 
partijen en hoofdpersonen.

Vervolgens vermeld en duid ik enige opvallende uitkomsten van het Ne-
derlandse restitutieproces (hoofdstuk 8). Ik stel het begrip ‘reparations’ cen-
traal. Belangrijk is dat door de gesloten akkoorden eind jaren negentig in 
feite een verschuiving van restitutie naar ‘rough justice’ plaatsvindt, terwijl 
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verschuift naar een niet-specifieke, algemene benadering die politiek en 
moreel gemotiveerd is. Een benadering die uitgaat van wat eind jaren ne-
gentig onder redelijkheid en billijkheid verstaan wordt. Dat betekent een 
collectieve erkenning van leed en onrecht, het herstellen van onrecht uit het 
verleden en het aanbieden van excuses. Er wordt op collectieve wijze finan-
cieel voor onrecht en onrechtvaardigheid gecompenseerd. Waar restitutie 
niet meer en niet minder is dan privaatrechtelijke gerechtigheid voor een 
specifiek persoon, levert rough justice op een grovere wijze (rough) gerech-
tigheid op voor alle leden van de Joodse gemeenschap.

Aan het slot van het proefschrift (hoofdstuk 9) vat ik samen en geef ik 
een concluderend antwoord op mijn centrale vraag, namelijk wat de bepa-
lende factoren zijn die de totstandkoming van de Nederlandse akkoorden 
in 2000 over de Joodse tegoeden hebben bevorderd of hebben belemmerd. 
Ook noem ik mogelijkheden voor verder onderzoek.

In een katern van het proefschrift laat ik zien hoe de hoofdpersonen vijf-
tien jaar later terugkijken op wat hun houding is geweest, hoe zij het proces 
meegemaakt hebben en beoordelen. De interviews hebben veel gemeen-
schappelijke thema’s opgeleverd, die chronologisch geordend aan de orde 
komen. In de interviews komt met ieders herinnering ook de emotie van 
destijds terug. Die heeft niet alleen betrekking op hoe de hoofdpersonen 
destijds de ‘tegenpartij’ ervaren hebben, maar ook op de hoofdrolspelers 
van de eigen partij. 

Korte introductie van de commissies, akkoorden, betrokken 
partijen en personen

Bij de totstandkoming van de verschillende akkoorden zijn verschillende 
partijen en verschillende personen betrokken. Voordat in de volgende 
hoofdstukken een uitgebreide schets van het proces volgt, is een korte in-
troductie behulpzaam. Waar mogelijk, doe ik dat met figuren. Het maakt 
in één oogopslag mogelijk het verhaal over het restitutieproces eind jaren 
negentig op hoofdlijnen te zien.

Onderzoekscommissies en akkoorden
De internationale berichten over nazigoud en over spaarrekeningen van 
vermoorde Joden in Zwitserland leiden in Nederland tot een verscherpte 
media-aandacht in 1996. De media brengen in herinnering hoe in de oorlog 
de beroving van Joodse tegoeden verlopen is, wat er na de oorlog ten tijde 
van het rechtsherstel teruggegeven is en wat er fout is gegaan. Individuen 
uit de Joodse gemeenschap gaan spreken over de restitutie van wat hun 
rechtmatig toekomt. 

In 1997 begint in Nederland onderzoek door verschillende onderzoeks-
commissies. Nederland valt in internationaal opzicht op omdat er meer dan 
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 16 Er zijn in deze periode twee andere onderzoekscommissies actief op het terrein van roof en rechtsherstel. Zo doet de 
commissie-Ekkart onderzoek naar Joodse kunst en de commissie-Van Galen naar Indische tegoeden. De werkzaam-
heden van deze commissies vallen buiten het bestek van dit onderzoek. Hetzelfde geldt voor de studies die op 
verzoek van het kabinet-Kok in 1998 starten naar de terugkeer en opvang van slachtoffers van de Tweede Wereld-
oorlog. De zogeheten soto-studies worden in 2001 en 2002 uitgebracht.

 17 Ik spreek steeds over Holocaust, ook wel Shoah, Shoa of Sjoa genoemd.

één onderzoekscommissie actief is. Er zijn drie belangrijke commissies ac-
tief op het terrein van de Joodse tegoeden.16 De commissie-Van Kemenade 
is als ‘moedercommissie’ te beschouwen. Zij volgt de onderzoeken in het 
buitenland en geeft een samenvattende oordeel over roof en rechtsherstel 
van Joodse tegoeden in Nederland. De opdracht van de commissie-Scholten 
is om een onderzoek te verrichten naar ‘de feitelijke systematiek rond het 
rechtsherstel’ aangaande financiële tegoeden van oorlogsslachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog bij banken en verzekeraars in Nederland. De com-
missie-Scholten onthoudt zich van een op individuele gevallen toegespitst 
onderzoek. De commissie-Kordes wordt ingesteld naar aanleiding van de 
Liro-affaire. Liro staat voor Lippmann, Rosenthal & Co., de roofbank waar 
Joden op last van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog hun tegoe-
den hebben moeten inleveren. De commissie-Kordes onderzoekt in eerste 
instantie de vondst van een archief en de veiling van Joodse kleinoden on-
der ambtenaren van het Agentschap van Financiën. Na een rapport hierover 
onderzoekt de commissie-Kordes de roof en het rechtsherstel van tastbare 
Joodse goederen. 

Deze commissies doen tussen 1997 en 2000 onderzoek terwijl gesprek-
ken en onderhandelingen over de Joodse tegoeden op gang komen. Het 
cj0 (voluit Centraal Joods Overleg Externe Belangen) start ook in 1997. Het 
cj0 vertegenwoordigt de belangen van de Joodse gemeenschap richting de 
financiële sector en de regering. Tegelijkertijd is er een internationale di-
mensie. Het World Jewish Congress, met een hoofdkantoor in New York, is 
van mening dat de restitutieprocessen niet op nationale schaal afgehandeld 
kunnen worden. De Holocaust heeft een dermate vernietigende uitwerking 
gehad op de nationale gemeenschappen dat het wjc betrokkenheid en zeg-
genschap opeist.17 Daarnaast kijken de Amerikaanse regering, het Ameri-
kaanse Congres, een internationale verzekeringencommissie en financiële 
toezichthouders in de Amerikaanse staten kritisch naar Nederland. Na een 
boycotdreiging van Nederlandse verzekeraars, banken en beurs in de Ver-
enigde Staten krijgen de Nederlandse akkoorden definitief in juni 2000 
internationale erkenning. Een bemiddelende rol tussen het cj0 en het wjc 
speelt de Stichting Platform Israël (spi). Dat is opgericht door de verschil-
lende organisaties van Nederlandse Joden in Israël. Het Platform Israël 
heeft een betere verstandhouding met het wjc dan het cj0.

Het voorgaande is op een tijdas als volgt uit te drukken: 
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 18 J. Sanders, Samenwerken – of niet. De onderlinge verhouding tussen de joodse kerkgenootschappen in Nederland, 
in: H. Berg/B. Wallet, Wie niet weg is, is gezien. Joods Nederland na 1945, 2010, p. 79-95.

 19 nik-jaarverslag 1996, p 16-22; nik-jaarverslag 1997 nik p.4-5 en p.15-16.

Welke organisaties zitten aan tafel?
Er bestaat al langer een brede wens tot samenwerking in Joods Nederland.18 
Dat is twee keer mislukt, in 1965 en in 1977. In 1994 treedt Henri Markens 
aan als voorzitter van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (nik). 
Markens en zijn secretaris Sanders willen een op formele wijze tot stand 
gekomen samenwerkingsorganisatie, dus geen samenwerking meer op 
ad-hocbasis. Om dit te bereiken moeten zij eerst binnen het nik enige rab-
binale tegenstand overwinnen.19 Vanaf 1995 vinden voorbereidende ge-
sprekken plaats om te komen tot een samenwerking van Joodse organisa-
ties bij het behartigen van Joodse rechten en belangen naar buiten toe. Zes 
organisaties richten op 19 maart 1997 een orgaan op voor de behartiging van 
niet-religieuze zaken, zodat ook de overheid beter weet bij wie ze terecht 
kan. De deelnemende organisaties binnen dit Centraal Joods Overleg zijn 
het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, het Verbond van Liberaal-Re-
ligieuze Joden in Nederland, het Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap, 
de Federatie Nederlandse Zionisten (fnz), de Stichting Joods Maatschap-
pelijk Werk (jmw) en het Centrum Informatie en Documentatie Israël  
(cidi). 

Het cj0 heeft, kort aangeduid, tot doel de belangen van Joodse organisa-
ties in Nederland te bundelen en de belangen van de Joodse gemeenschap in 
Nederland te behartigen bij de overheid en de samenleving. De oprichting 
van het cj0 valt toevallig samen met het begin van de commissie-Van Keme-
nade. 

Het cj0 beleeft een valse start naar aanleiding van een advertentie van 
liberaal-zionisten in het Nieuw Israëlitisch Weekblad. De advertentie gaat over 
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 20 Centraal Joods Overleg na ’valse start’ weer volop actief, Levend Joods Geloof nr. 9 zomer 1997, p. 14-15; nik-jaarverslag 
1997, p. 16.

 21 A. Dasselaar, Joodse twisten, Elsevier 3-5-1997, p. 29.
 22 Het vbv opereert samen met het Committee of Former Dutch Holocaust Survivors (cfdhs), een kleine groep van 

Amerikaans-Nederlandse Joden rondom het echtpaar Duveen-Berkelouw. In Nederland heet deze groep het Comité 
van Ex-Nederlandse Vervolgden uit de Bezettingstijd.

een Israëlisch-politieke kwestie over wie Jood is. De liberale rabbijn Liliënt-
hal zegt daarin iets onaardigs over orthodoxe joden. De orthodoxen voe-
len zich beledigd en de rabbijnen binnen het nik laten van zich horen.20 
Het nik stapt tijdelijk uit het cj0, maar keert in juni 1997 binnen het cj0 
terug. Vanaf dat moment is binnen het cj0 sprake van een constructieve 
samenwerking. Tegelijkertijd blijft binnen het nik een kleine groep ul-
traorthodoxen onder leiding van Herman Loonstein faliekant tegen deze  
samenwerking.21

Voorzitters van het cj0 in de periode 1997-2000 zijn Markens, Ernst Nu-
mann, daarna weer Markens en Rob Wurms. Secretaris is Sanders en woord-
voerder is Ronny Naftaniel. Zij verrichten hun bestuursactiviteiten van het 
cj0 naast hun gewone werk. Markens is rector van een joodse scholenge-
meenschap (het Maimonides), Numann is vice-president van de rechtbank 
in Den Haag, Sanders is secretaris van het Nederlands-Israëlitisch Kerkge-
nootschap en Naftaniel is directeur van het cidi.

Het cj0 wordt geadviseerd door het Adviescollege Restitutie en Verdeling 
(arv), opgericht in juni 1999. Het college bestaat uit tien organisaties van 
Joodse vervolgingsslachtoffers en de Joodse naoorlogse generatie. In het 
Adviescollege heeft ook zitting het Verbond Belangenbehartiging Vervol-
gingsslachtoffers (vbv).22 Voorzitter van het vbv is Flory Neter-Polak. Het 
vbv behartigt als vakbond voor de overlevenden uit de Tweede Wereld-
oorlog de financiële belangen van zijn leden. Zo zet het zich in om zaken 
rond de uitvoering van de Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers 1940-
1945 (wuv) te verbeteren en te vereenvoudigen. Van de ruim duizend leden 
is 90% Joods en 10% afkomstig uit voormalig Nederlands-Indië. Het vbv 
neemt een losse positie in, dat wil zeggen positioneert zich afwisselend bin-
nen en buiten het Adviescollege. Het zoekt steun bij het wjc.

Dan is er het Platform Israël, formeel opgericht op 12 mei 1999 na een 
initiatief van Avraham Roet. Het Platform Israël is een samenwerkingsver-
band van negen organisaties van Nederlandse Joden woonachtig in Israël. 
Het Platform Israël neemt een waarnemerspositie in binnen het cj0 en bin-
nen het Adviescollege. Voorzitter van het Platform Israël is Roet.

Het wjc is de grootste internationale Joodse organisatie die invloed uit 
wil oefenen op het Nederlandse restitutieproces. Het wjc is gevestigd in 
New York en in 1936 opgericht. Het verenigt meer dan 100 nationale Joodse 
gemeenschappen. Het wjc maakt het restitutievraagstuk tot een domi-
nant thema in zijn werk als het begin 1993 met enkele andere organisaties 
The World Jewish Restitution Organization (wjro) opricht. Van het wjc is 
tweede helft jaren negentig Edgar Bronfman de president, Israel Singer de 
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secretaris-generaal en Elan Steinberg de directeur. De restitutieactiviteiten 
van het wjc zijn in aanvang op Oost-Europa gericht. Vanaf 1995 richt het 
wjc zich hoe langer hoe meer op West-Europa.
Bij de verzekeraars vindt het denkwerk over de Joodse tegoeden, de beleids-
voorbereiding en -uitvoering plaats door de algemeen directeur van het Ver-
bond van Verzekeraars en zijn directiesecretaris. Directeur Eric  Fischer en 
directiesecretaris Willem Terwisscha van Scheltinga zijn volledig bevoegd 
en hebben mandaat van hun achterban. Zij gaan in 1999 en 2000 naar de 
Verenigde Staten om steun te verwerven voor het in Nederland gesloten ak-
koord met het cj0. Fischer en Terwisscha vormen de centrale as waar het bij 
de verzekeraars om draait. Zij koppelen geregeld terug naar de Verbonds-
commissie Tegoeden wo ii en naar het bestuur van het Verbond. Daarin 
hebben leden van de raden van bestuur van de grote verzekeraars, Aegon, 
ing, generali, sns Reaal, Delta Lloyd en amev, zitting.

Aan regeringszijde ligt de coördinatie van het onderwerp tegoeden Tweede 
Wereldoorlog bij het ministerie van Financiën. Minister Zalm belast zich 
met de voorbereiding en uitvoering van beleid in deze. De eerste adviseur 
van Zalm op dit terrein is zijn secretaris-generaal, Van Maanen. De Depar-
tementale Projectgroep Tegoeden woii ondersteunt hem daarbij. Het in-
terdepartementaal overleg Tegoeden wo ii is het ambtelijk voorportaal van 
de Ministeriële ad-hoccommissie Tegoeden wo ii. De politiek-strategische 
afstemming vindt daar plaats. Minister-president Wim Kok zit dat ministe-
riële overleg, waarin naast Els Borst en Zalm de meest betrokken bewinds-
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26 lieden van Buiza, Justitie en ocw zitting hebben, voor. Ook aan de orde zijn 
de stukken die ter informatie naar de ministerraad en het parlement gaan. 
De positie van Nederland in het buitenland vanwege de Joodse tegoeden 
komt daar tevens aan de orde. Een ambassadeur in Algemene Dienst (amad) 
wordt ingezet om in het buitenland informatie te verschaffen. In 1997 en 
1998 is dat Jan de Marchant et d’Ansembourg, in 1999 en 2000 Frank Ma-
joor. Zij rapporteren terug aan de meest betrokken bewindslieden. 

Bij de banken vindt de beleidsvoorbereiding en -uitvoering omtrent de 
Joodse tegoeden in hoofdzaak plaats door de directeur van de Nederlandse 
Vereniging van Banken (nvb), Hein Blocks. Hij voert samen met vier ban-
kiers (middle managers van abn amro, ing, de Rabobank en Fortis) het 
overleg met het cj0 over Joodse tegoeden bij banken. Blocks koppelt terug 
aan de commissie wo ii van de nvb waarin de Rabobank, abn amro, ing 
en Fortis zitting hebben. Op gezette tijden doet hij dat ook aan het bestuur 
van de nvb. Met deze rapportages bereikt hij de leden van de raad van be-
stuur van de grootbanken. Blocks is in het nationale netwerk actief. Blocks 
reist niet af naar de Verenigde Staten om uitleg te geven, dat doen de Ameri-
kaanse vestigingen van ing en abn amro zelf.

Voor de Joodse gemeenschap is niet een-twee-drie duidelijk wie de aange-
wezen gesprekspartner bij de beurs is. Het cj0 en het Platform Israël over-
leggen in eerste instantie met de beursorganisaties, dat wil zeggen de aex 
en de Vereniging voor de Effectenhandel (VvdE). Deze vereniging, vroeger 
de eigenaar van de beurs, is in liquidatie. Tot haar leden behoren onder 
meer hoeklieden en commissionairs. Daarnaast zijn de banken belangrijke 
beurspartijen. De banken worden in tweede instantie bij de gesprekken be-
trokken.

Onderhandelaars bij de akkoorden

Joodse organisaties
Aan Joodse kant is bij de totstandkoming van de akkoorden sprake van 
vaste onderhandelaars. Naftaniel speelt bij alle onderhandelingen een cen-
trale rol. Hij praat mee omdat hij inhoudelijk het meest ingewerkt is en het 
woord doet richting de media. Markens of Numann praten mee omdat zij 
(afwisselend) cj0-voorzitter zijn. Sanders is erbij betrokken totdat hij in 
januari 2000 vanwege ziekte langere tijd uitvalt. De stichting Joods Maat-
schappelijk Werk is via haar directeur Hans Vuijsje geregeld vertegenwoor-
digd bij de gesprekken. In 2000 komt het Platform Israël erbij in de per-
sonen van Roet en Staal. Ook het Adviescollege schuift dan, in de persoon 
van Micha Gelber, direct aan bij de onderhandelingen met de regering, de 
banken en de beurs. Het cj0-lid Wurms, voorzitter van de Federatie Neder-
landse Zionisten, leidt de afstemmingsoverleggen tussen het cj0 en het Ad-
viescollege. 



Verzekeraars
Het eerste akkoord sluit de Joodse gemeenschap op 11 november 1999 met 
de verzekeraars. Een kleine groep is daarbij betrokken. Fischer, terzijde ge-
staan door Terwisscha, ondertekent namens de verzekeraars. Aan Joodse 
zijde tekenen Numann, Naftaniel en Sanders. Het nationale akkoord krijgt 
op 21 mei 2000 erkenning in de Verenigde Staten. 

Regering
Het tweede akkoord sluit de Joodse gemeenschap met de Nederlandse re-
gering. Daar is een grotere groep van onderhandelaars van beide zijden bij 
betrokken. Er is veelvuldig contact vanuit Financiën met het cj0 en het 
Platform Israël. Zalm en Van Maanen onderhouden doorlopend de contac-
ten. Bij het formele overleg zijn veel mensen aanwezig. Kok, Zalm en Borst 
van de zijde van het kabinet. Markens, Numann, Naftaniel, Roet, Wurms, 
Vuijsje en Gelber van Joodse zijde. Het proces wordt afgerond op 21 maart 
2000 in een tweede en laatste formeel overleg. Het kabinet en het cj0 bren-
gen naar buiten dat er een akkoord is. 

Banken en Beurs
Het derde akkoord dat de Joodse gemeenschap sluit, is met de banken en 
de beurs. Bij het overleg met de banken over de Joodse tegoeden bij banken 
stippelt Blocks in hoogsteigen persoon de lijn van de banken uit (‘marsrou-
tes’, in zijn terminologie). Diederik van Wassenaer van ing en Karel Neukir-
chen van abn amro zijn de meest direct betrokken bankiers. De Rabobank 
en Fortis doen op de achtergrond mee. In maart 2000 ligt een akkoord op ta-
fel, dat echter niet getekend wordt vanwege een impasse in het overleg met 
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de beursinstanties. Roet overtuigt Naftaniel ervan om de ondertekening op 
te schorten. George Möller (directeur van de aex) en Bert Heemskerk (voor-
zitter van de VvdE) komen niet verder in het overleg met het cj0 en het Plat-
form Israël. De banken nemen het overleg van hen over, maar resultaat blijft 
uit. 

Het cj0 en het Platform Israël scharen zich op 21 mei 2000 aan de zijde 
van het wjc in een op termijn gevraagde blokkade van de Nederlandse ban-
ken en de aex in de Verenigde Staten. Op 15 juni 2000 sluiten het cj0 en het 
Platform Israël een akkoord in Nederland met de banken en de aex waar 
het wjc zijn goedkeuring aan hecht. Enkele weken later wordt er formeel 
getekend.

Amerikaans speelveld
In de Verenigde Staten is er een geheel ander ‘speelveld’ dan in Nederland. 

Henri Markens (op de 
rug gezien) tegenover 

Wim Kok en Gerrit Zalm
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De Joodse onderhan-
delingsdelegatie 
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het kantoor van de 
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(Platform Israël), 
Ronny Naftaniel 
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Figuur 2. In de 
Verenigde Staten bij 
het restitutieproces 
betrokken actoren.

De belangrijkste actoren in de Verenigde Staten inzake de Joodse tegoeden 
zijn de financiële toezichthouders die in elke Amerikaanse staat werkzaam 
zijn. Zij geven toestemming aan elk bedrijf om handel te drijven en overna-
mes en fusies te plegen. De toezichthouders zijn langs politieke weg verko-
zen. Het onderwerp van de Joodse oorlogstegoeden is belangrijk voor hen 
vanwege hun achterban. Zij stemmen hun acties onderling af via een ge-
meenschappelijke commissie onder leiding van de New Yorkse State Comp-
troller Alan Hevesi. Het wjc oefent op hun opstelling grote invloed uit. 
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30 Ook de Amerikaanse politiek houdt zich einde jaren negentig met de 
Joodse tegoeden bezig. Het Amerikaanse Congres houdt hoorzittingen over 
Joodse tegoeden. President Bill Clinton wijst als zijn speciale gezant voor 
Holocaust-Era Issues zijn onderminister Stuart Eizenstat aan. 

De Nederlandse verzekeraars en het cj0 moeten in het voorjaar van 2000 
voor hun in Nederland gesloten akkoord over de verzekeringen steun ver-
werven van de internationale verzekeringencommissie onder leiding van 
Lawrence Eagleburger, een voormalige, Amerikaanse diplomaat, ondermi-
nister en minister van Buitenlandse Zaken. Naast Fischer en Terwisscha is 
Donald (‘Don’) Shepard, de ceo van Aegon VS, nadrukkelijk actief om die 
steun te verwerven. Ook de Nederlandse ambassade in Washington en am-
bassadeur in Algemene Dienst Majoor zoeken in deze fase de Amerikaanse 
gesprekspartners op om het Nederlandse restitutieproces en de uitkomsten 
daarvan uit te leggen. 

In mei 2000 wordt het Nederlandse akkoord over de verzekeringen in 
de Verenigde Staten erkend. Daarmee is de druk op Nederlandse banken 
en verzekeraars in de Verenigde Staten niet voorbij. Vanwege de impasse 
rondom de Nederlandse beurs (Joodse effecten) komen zij eind mei 2000 
opnieuw in de Verenigde Staten in de vuurlinie te liggen. In mei 2000 
vraagt het wjc de commissie-Hevesi om een aankondiging van een boycot 
van Nederlandse banken en verzekeraars als er niet binnen een maand een 
akkoord ligt over de beurs. Een boycot kan met name ing treffen. Als op 15 
juni 2000 in Nederland een akkoord over de beurs bereikt wordt, kan ing 
verder met door haar geplande overnames.
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 23 A. Beker (ed.), The Plunder of Jewish Property during the Holocaust. Confronting European History, 2001, p. 4, 19 en 23.

2 

Literatuur over restitutieprocessen 

Inleiding

In dit hoofdstuk zet ik beknopt op een rij wat we uit de Nederlandse en 
internationale literatuur weten over restitutieprocessen. Wat hebben we-
tenschappers hierover geschreven waarop ik in latere hoofdstukken kan 
voortbouwen? In de literatuur gaat het over de decennialange stilte over het 
onderwerp Joodse tegoeden, de kentering en de (nieuwe) restitutieproces-
sen in de jaren negentig en de uitkomsten rond 2000. 

De internationale stilte over het onderwerp Joodse tegoeden

Restitutie is vele decennia lang geen belangrijk internationaal onderwerp. 
De politicoloog Avi Beker spreekt over een ‘conspiracy of silence’ die het 
onderwerp van de Joodse tegoeden vijftig jaar lang kenmerkt. Psychologi-
sche elementen en een selectieve nationale herinnering leiden tot het on-
derdrukken van traumatische gebeurtenissen uit het verleden. Zoals bij een 
patiënt die aan een psychische kwaal leidt, komen onderdrukte trauma’s op 
een gegeven moment weer aan de oppervlakte en gooien zij de nationale 
herinnering omver. Die herinneringen en de pijn die ermee gepaard gaat, 
heeft heel Europa in de tweede helft van de jaren negentig naar de divan bij 
de psychiater geleid, aldus Beker.23

Waarom duurt het na de oorlog 50 jaar voordat het vraagstuk van roof 
en restitutie van Joodse tegoeden wereldwijd zo prominent op de agenda 
komt te staan? Waarom is de economische dimensie van het leed dat Joden 
trof, zo lang vergeten? Is het omdat voor veel Joden de herinnering aan de 
tragedie die hen trof, zo heilig was dat men de voorkeur had om de finan-
ciële implicaties niet te vermelden? Is het omdat men intellectueel en mo-
reel niet kan aanvaarden dat de Holocaust voor de moordenaars slechts een 
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 24 S. Eizenstat, Imperfect Justice: Looted Assets, Slave Labor, and the Unfinished Business of World War II, 2003, p. X/XI.
 25 M. Marrus, Some Measure of Justice. The Holocaust Era Restitution Campaign of the 1990’s, 2009, p. 62-63.
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combinatie was van perverse met haat gevulde idealen en een geschikte, 
goedkope beroving? Of zijn er andere redenen geweest zoals dat overleven-
den andere meer urgente problemen aan hun hoofd hadden? Deze vragen 
en eerste antwoorden stelt Elie Wiesel zich in zijn voorwoord bij het boek 
van Stuart Eizenstat Imperfect Justice.24 

Ook de Canadese historicus Michael Marrus haalt deze vragen aan in zijn 
standaardwerk Some Measure of Justice. Marrus maakt in zijn betoog de kant-
tekening dat deze vragen ten onrechte suggereren dat er in het geheel niets 
is gebeurd direct na de oorlog. Volgens Marrus zijn na de oorlog in verschil-
lende landen pogingen gedaan om tegoeden te restitueren, alleen de be-
stuurders hadden nog nooit zo iets meegemaakt en waren toentertijd slecht 
voorbereid en haastig in hun acties. Slechts weinigen hadden volgens Mar-
rus een beeld van de wettelijke vereisten voor een goed restitutieproces.25 
De Zwitserse historica Regula Ludi werkt dit ontbreken van een wettelijk 
kader voor slachtoffers om hun tegoeden terug te krijgen, verder uit in haar 
publicaties.26 

Niemand had een duidelijk idee wat de rechten van slachtoffers wa-
ren, zeker de wetgeving bood geen leidraad. Of er is wel wetgeving ge-
weest, maar vertoonde die belangrijke structurele gebreken. Dit geldt ook 
voor Nederland. De jurist Wouter Veraart toont dat aan in zijn dissertatie, 
waarin hij het rechtsherstel in Nederland met dat in Frankrijk vergelijkt. 
Door verschillende structurele gebreken is het rechtsherstel in Nederland 
een pijnlijk en op onderdelen falend proces geworden. Voor de slachtoffers 
werd het een ‘uiterst moeizame, onzekere en zenuwslopende aangelegen-
heid’, aldus Veraart. 27

Het onderwerp van de restitutie van Joodse tegoeden aan de miljoenen 
individuen is na de Tweede Wereldoorlog van minder politiek belang. De 
onmiddellijke aandacht van de geallieerden richt zich op noodhulp en op 
wederopbouw. De opbouw van de verschillende samenlevingen in sociaal 
en economische opzicht staat voorop. De oprichter van het wjc, Nahum 
Goldmann, legt dat accent ook. Eizenstat haalt een memorandum aan 
dat Goldmann in november 1943 schrijft aan de Relief and Rehabilitation 
Administration van de Verenigde Naties. Goldmann vraagt om een Joods 
steunprogramma dat zich richt op ‘emergency feeding, shelter, clothing, 
medical care, child care, repatriation and resettlement of the uprooted, oc-
cupational readjustment, and religious and communal rehabilitation’.28 

Als na de oorlog in Parijs over herstelbetalingen en restitutie gesproken 
wordt, krijgt dat de vorm van interstatelijke onderhandelingen en betalin-
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gen. Marrus merkt op dat de Amerikaanse beleidsmakers hun hoop vestigen 
op internationale diplomatie, het sluiten van vrede en het bereiken van col-
lectieve zekerheid. De blik is sterk gericht op de toekomst – een toekomstig 
en verenigd Europa – en minder op wat de uiteenlopende maatschappelijke 
groepen, laat staan individuen in de oorlog is overkomen. ‘Restitution to 
individuals – understood to number in the millions and coming from every 
corner of Europe – was a question of relatively minor importance’, aldus 
Marrus.29 Het Verdrag van Parijs van 1947 geeft geen erkenning van Joodse 
(individuele en collectieve) claims.30 

De Duitse schadebetalingen van de jaren vijftig zijn niet zozeer een 
manier om recht te doen aan individuen. Ze maken eerder deel uit van 
een nieuwe wereldorde. De schadebetalingen worden gezien als iets wat 
tussen landen onderhandeld en betaald wordt. Over de Duitse Wiedergut-
machung heeft de Duitse historicus Constantin Goschler veel gepubliceerd. 
Hij zegt er het volgende over.31 In 1949 spreekt de eerste Duitse kanselier 
Konrad Adenauer zich uit vrije wil uit voor morele en materiële restitutie. 
Dat is een gebaar van goede wil en geen schuldbetuiging. Als over de Wie-
dergutmachung begin jaren vijftig in Wassenaar onderhandeld wordt met 
de Israëlische regering en internationale Joodse organisaties, zijn voor de 
Israëli’s individuele uitkeringen moreel onaanvaardbaar. Ook de aanwezige 
Goldmann deelt deze mening. Het overgrote deel van de beschikbaar ge-
stelde gelden gaat in de (collectieve) vorm van goederen en waren naar het 
net opgerichte Israël. Een klein deel gaat in de vorm van vreemde valuta’s 
via Israël naar de in 1952 opgerichte Jewish Claims Conference against Ger-
many die er Holocaustslachtoffers buiten Israël mee kan ondersteunen. 

Het algemene akkoord dat beide partijen in september 1952 sluiten, 
wordt door hen gezien als ‘redelijk’, maar nooit als ‘volledig’. De Duitse 
regering, die stelt hiertoe niet juridisch verplicht te zijn, denkt dat de res-
titutie daarmee tot op zekere hoogte tot een einde gekomen is. De Joodse 
delegatie denkt op haar beurt dat de betalingen niet voldoende zijn geweest 
en in de toekomst weer ter discussie gesteld zullen worden. De Wiedergut-
machung is een erkenning van de Duitse zonden, maar niet dat die verge-
ven zijn, aldus Goschler. In het Ivriet heeft ‘Wiedergutmachung’ overigens 
de kale betekenis van louter betalingen.

Na de Wiedergutmachung zakt de belangstelling voor het thema van de 
Joodse tegoeden helemaal weg. De Oostenrijkse historicus Oliver Rathkolb 
wijst erop dat Joodse organisaties als het wjc maar eigenlijk ook de gehele 
Amerikaanse samenleving zich in de jaren vijftig en zestig niet continu en 
niet diepgaand bezighouden met de Sjoa en het nationaalsocialisme.32 Men 



34

 33 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 12, tweede helft. Epiloog, 1988, p. 690.
 34 J. Michman/J. Hartog Beem/D. Michman, Pinkas. Geschiedenis van de Joodse Gemeenschap in Nederland, 1992, p. 214.
 35 J. Michman/J. Hartog Beem/D. Michman, Pinkas. Geschiedenis van de Joodse Gemeenschap in Nederland, 1992, p. 217.

is vooral met praktische zaken bezig. Het accent ligt bij veel Joden op aan-
passing en integratie in de westerse samenlevingen, en op emigratie van Jo-
den uit Rusland.

Die internationale stilte over het onderwerp van de Joodse tegoeden ziet 
men ook in Nederland terug. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Neder-
landse regering gepoogd via het zogeheten rechtsherstel de tegoeden te-
rug te geven. De periode van het rechtsherstel duurt lang en eindigt rond 
1970. In de jaren zeventig heeft de overheid nog enkele kleine bedragen uit 
Joodse boedels teruggegeven aan Joodse organisaties. De periode van het 
rechtsherstel lijkt daarna voorbij. Individuele claims, voor zover zij al in-
gediend worden, zijn verjaard en worden amper in behandeling genomen 
door financiële instellingen en de overheid. 

Het onderwerp van roof en restitutie komt na de oorlog in vrij algemene 
zin aan de orde in het werk van Presser, Sijes, Van der Leeuw en De Jong. Tot 
diep in de jaren negentig levert de geschiedschrijving een gemengd oordeel 
op over het rechtsherstel. Loe de Jong merkt in 1988 in zijn Het Koninkrijk der 
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog op dat de door de bezetter geschonden 
rechten door de Nederlandse instanties zijn hersteld. Maar de terugkeer 
van de Joodse bezittingen is niet een hoofdstuk waarop het Nederlandse 
volk trots kan zijn, zegt hij in zijn slotconclusie.33 De Jong is tegelijkertijd 
van mening dat de wetgeving, met uitzondering van het effectenrechtsher-
stel waar er lange tijd sprake is geweest van onrecht, degelijk is geweest. 
De Jong bekritiseert de uitvoering, die hij op onderdelen kwalificeert als 
te lang, uitgesproken schriel, minder fraai, onrechtmatig en kwetsend. De 
Jong gebruikt deze kwalificaties voor het handelen omtrent de beurs, de 
kosten van de kampen Westerbork en Vught, de Duitse schatkistpromessen, 
de levensverzekeringspolissen en de Duits-Joodse vluchtelingen.

In 1992 concludeert Joseph Michman in Pinkas, de monumentale geschie-
denis over de Joodse gemeenschap, dat Joden vrijwel volledig rechtsherstel 
hebben gekregen, maar dat het lang geduurd heeft, te lang, en dat er een 
bittere strijd voor nodig is geweest.34 Michman spreekt over een uiteinde-
lijk vrij redelijk en toch bevredigend eindresultaat. Dit is door twee factoren 
bepaald. ‘De snelle opbloei van de Nederlandse economie toonde aan hoe 
bescheiden de sommen waren waarom het bij het Joodse rechtsherstel ging. 
En bovenal: de principiële en ethische houding van de toonaangevende Ne-
derlandse juristen en de onafhankelijkheid van rechters, die niet toegaven 
aan de pressie die de Nederlandse regering op hen uitoefende om de foute 
handelaars en banken te beschermen.’35

Tot in de jaren negentig leeft in Joodse en in niet-Joodse kring de gedachte 
dat het rechtsherstel in Nederland in het algemeen naar behoren heeft 
plaatsgevonden. Tegelijkertijd houdt men binnen de Joodse gemeenschap 
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gevoelens van boosheid en van zich onrechtvaardig behandeld voelen, bin-
nenskamers. Die boosheid op de overheid hangt met iets anders samen. De 
historicus Ido de Haan gaat in diverse publicaties in op de opstelling van 
de Joden na de oorlog en de reactie van de Nederlandse samenleving. Veel 
Joden hebben na hun terugkeer uit de kampen of de onderduik een ambi-
valente houding tegenover rechtsherstel en financiële compensatie, aldus 
De Haan.36 Aan de ene kant willen zij een teken ontvangen dat zij weer 
welkom zijn in de Nederlandse samenleving. Teruggave van bezittingen, 
vooral persoonlijke goederen, is daarvan een belangrijk aspect. Aan de an-
dere kant bestaat er bij de Joden een sterke weerzin tegen financiële com-
pensatie van hun leed. Men wil er publiekelijk niet meer op terugkomen en 
zich niet keren tegen de overheid. 

Kentering: het restitutiedebat komt medio jaren negentig op

Medio jaren negentig vindt er een kentering plaats waardoor het onder-
werp van de Joodse tegoeden terugkomt in de publieke aandacht en er be-
slissingen genomen kunnen worden die decennialang niet voor mogelijk 
zijn gehouden. Het onderwerp komt wereldwijd op de agenda te staan. 

Kentering in het buitenland
Medio jaren negentig treedt wereldwijd een kentering in het denken over 
restitutie op. Een kwalitatief nieuw proces met een specifieke dynamiek 
komt op gang, met nieuwe hoofdrolspelers, handelwijzen, actievormen en 
reikwijdte, aldus de Duitse historicus Jan Surmann.37 Een rol hierbij speelt 
dat de kinderen van de slachtoffers zich gaan roeren. Die kinderen willen 
dat de vraagstukken van de tegoeden van hun ouders voor eens en altijd 
opgelost worden. Eizenstat spreekt over een Crusade for Justice.38 Een ge-
vleugelde uitspraak van hem is: ‘We must not enter a new century without 
completing the unfinished business of this century.’39

In wetenschappelijke publicaties wordt een samenstel van redenen ge-
noemd waarom het onderwerp zo sterk opkomt.40 Een eerste reden die veel 
genoemd wordt, heeft te maken met het proces van globalisering, dat wil zeg-
gen er zijn steeds meer transnationale verbindingen.41 Restitutie ‘lift hierop 
mee’. Globalisering is het proces van wereldwijde economische en politieke 
integratie, met als centraal kenmerk een wereldwijde arbeidsdeling waarbij 
productielijnen over de wereld worden gespreid die gedreven worden door 
de informatie- en communicatietechnologie en door internationale handel. 
Tegelijkertijd ontstaat het gevoel dat de wereld ‘kleiner’ wordt. 
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In een recent werk over de globalisering van de Wiedergutmachung 
spreken José Brunner, Constantin Goschler en Norbert Frei over een ‘Ver-
netzte Wiedergutmachung’.42 Globalisering heeft in hun ogen niet alleen te 
maken met de begin jaren negentig snel uitbreidende digitale media, maar 
ook met de wereldwijd groeiende economische, wetenschappelijke, cultu-
rele, maatschappelijke en politieke verknopingen, die een intensievere en 
veelvoudige uitwisseling tussen mensen, naties en instituties veroorzaken. 
Die globalisering is van een veelsoortige materiële en structurele aard, maar 
uit zich ook in normatieve en wettelijke zin. Globalisering heeft morele en 
normatieve implicaties. Realpolitik wordt steeds meer ingeruild voor Mo-
ralpolitik, dat wil zeggen een politiek die zich laat leiden door moreel-ethi-
sche uitgangspunten (bijvoorbeeld voor mensenrechten). De ‘restitutiegolf’ 
past in deze grotere nadruk op moraliteit en Moralpolitik. De wereldwijde 
golf van restitutiezaken in de jaren negentig wordt door de Amerikaanse 
historicus Elazar Barkan in zijn baanbrekende boekwerk uit 2000 The Guilt 
of Nations als ‘een nieuw globalisme’ bestempeld. 

De Zwitserse historicus Thomas Maissen sluit in zijn monumentale werk 
over het restitutieproces in Zwitserland hier volledig op aan.43 Maissen 
hanteert een systeemtheoretische benadering waarbij hij uitlegt dat Zwit-
serland ingepast wordt in die globalisering van normen. Het gaat volgens 
Maissen in het restitutieproces doorlopend om de morele vraag naar goed 
en kwaad, naar goed of fout handelen. Dat is een pijnlijk leerproces voor 
Zwitserland waarbij soms schandalen, conflicten en crises nodig geweest 
zijn om tot andere inzichten te komen. De waarheid en de moraal botsen 
op de wereld van het Zwitserse recht en de Zwitserse politiek, die nooit aan-
dacht hebben gehad voor slachtoffers. Het gaat de Joodse organisaties in die 
strijd niet om een gedetailleerde, historische waarheid maar om een duide-
lijke verontschuldiging van Zwitserse zijde. Een symbolisch teken daarvan 
is de financiële boetedoening van Zwitserland in 1998. Hierna is er weer 
sprake van rechtsvrede (‘legal peace’).

Een tweede reden die de kentering in het denken over restitutie verklaart, is 
gelegen in de val van de Berlijnse Muur in 1989. Er is sprake van een implosie 
van de Oost-Europese gemeenschap en daarmee ook van het einde van de 
naoorlogse tijd.44 Vraagstukken van restitutie worden opgeworpen die in 
de meeste landen al vijftig jaar als opgelost beschouwd worden. Deze mate-
riële eisen hebben decennialang niet gepast in de strategische allianties van 
de Koude Oorlog. Ze zijn verdrongen of slechts bij enkele deskundigen of 
enkele slachtoffergroepen bekend geweest. Restitutievraagstukken komen 
naar voren als het privébezit in Oost-Europa weer ingevoerd wordt. Oor-
logsslachtoffers of hun nabestaanden kunnen nu hun claims poneren. 
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De aandacht van de grootste internationaal Joodse organisaties richt zich 
aanvankelijk op Oost-Europa. De val van de Muur leidt tot de opening van 
belangrijke archieven die lange tijd gesloten zijn geweest. De buitengewone 
researchmogelijkheden leiden tot een toenemende wetenschappelijke aan-
dacht voor de Holocaust, aldus de historicus Gerald Feldman.45 Het aanbod 
schept zijn eigen vraag, zegt de econome Helen Junz op iets andere wijze.46

Een derde reden heeft onmiskenbaar te maken met de herinnering aan de 
oorlog zelf, die sterker wordt door de aandacht van de media. NBC zendt 
vanaf april 1978 de vierdelige miniserie Holocaust uit. Een film als Shoah uit 
1985 maakt eveneens een grote indruk op het publiek. Een grotere bewust-
wording is mede het gevolg van het groeiende aantal herdenkingscentra dat 
gewijd is aan de Holocaust. Vanaf het begin van de jaren negentig nemen de 
publicaties over de Tweede Wereldoorlog exponentieel toe. Het zijn er meer 
dan in alle voorafgaande jaren bij elkaar.47 In 1995 vinden grootschalige bij-
eenkomsten plaats waar het einde van de oorlog 50 jaar geleden herdacht 
wordt. Het is een tijd waarin oorlogsslachtoffers die aan het eind van hun 
leven staan, hun verhalen gaan vertellen. Hun ervaringen komen naar bo-
ven in talloze interviews. Er is sprake van ‘victimisering van de herinnering’ 
en ook van ‘Amerikanisering van de Holocaust’. In de media en met name in 
de filmwereld groeit de aandacht voor Holocaust memory. Zo is het succes 
van de film Schindlers List (1993) ongekend. De vergrote aandacht voor de Ho-
locaust krijgt in Amerika een doorwerking in de oprichting in 1993 van een 
U.S. Holocaust Memorial Museum in Washington. 

Deze media-uitingen leiden tot het brede besef dat slachtoffers recht ge-
daan moet worden zolang dat nog kan. Geen tijd mag meer verloren gaan. 
Dit geldt ook voor het restitutievraagstuk. De stilte die zo lang geheerst 
heeft, wordt ingeruild voor een actieve houding om zaken aan te pakken. 
Als eenmaal een begin van aandacht ontstaat, versnellen de internationale 
media dit proces enorm. Historisch materiaal over roof van bezit, bankte-
goeden en goudtransacties dat gewoonlijk geschikt zou zijn voor histori-
sche tijdschriften, wordt nu gepubliceerd op de hoofdpagina’s van natio-
nale kranten en krijgt de buitengewone aandacht van internationale media. 
Het is alsof de feiten voor de eerste keer gepubliceerd werden, dat materiaal 
dat in het verleden de basis was geweest voor Hollywoodspeelfilms (bijv. The 
Odessa File uit 1974) plotseling historische werkelijkheid bleek, aldus de po-
liticoloog Avi Beker.48

De actieve aanpak van restitutiekwesties wordt vergemakkelijkt doordat er 
steun van officiële zijde komt, de vierde reden. In de jaren negentig is sprake 
van een paradigmawisseling in de VS, aldus Surmann. Naast de herinne-
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ring aan de Holocaust, die al tot een grote herinneringscultuur heeft geleid, 
komt er in de VS grote aandacht voor de materiële component. De discussie 
over de Joodse tegoeden herleeft, men gaat spreken over ‘unfinished busi-
ness’.49 De Joodse organisaties in de VS fungeren als motor en tempomaker 
van de restitutiedebatten en spelen een beslissende rol in de oplossing van 
de openstaande vragen. Over het restitutieproces zegt wjc-president Edgar 
Bronfman in zijn vele spreekbeurten: ‘It’s the moral issue that’s exciting 
people, not the money. The issue is the truth. The issue is morality.’50 Bronf-
man werkt deze stellingname heel praktisch uit. Begin 1993 richt Bronfman 
de World Jewish Restitution Organization op. De wjro onderhandelt met 
de Oost-Europese landen over individuele Joodse tegoeden waar geen erf-
genamen voor zijn. Ook maakt de wjro zich sterk voor de zogeheten ‘com-
munal properties’. Bronfman is ook degene die politieke invloed uitoefent 
op de Democraten om in actie te komen. Het Amerikaanse Congres onder-
steunt in 1995 de claims van de wjro in Oost-Europa. Ook gaat het hoorzit-
tingen over Joodse tegoeden houden. Daarnaast speelt Under Secretary of 
State Stuart Eizenstat vanaf 1995 een cruciale rol in het agenderen en uit-
eindelijk doen bereiken van verschillende akkoorden over Joodse tegoeden. 
Hij is degene die contacten heeft met zowel Joodse groeperingen als met 
betrokken landen en ondernemingen. Eizenstat biedt de voormalig com-
munistische Oost-Europese landen de optie via de discussie over de Joodse 
tegoeden zich te bekennen tot de vrije markteconomie en het respecteren 
van de mensenrechten. 

Sterk met het voorgaande hangt een andere reden voor de kentering in het 
restitutiedenken samen. Veel genoemd en geroemd in publicaties, is het 
Amerikaanse rechtssysteem. Amerikaanse rechtbanken behandelen sinds de ja-
ren tachtig mensenrechtenkwesties, zelfs als de zaak buiten de VS plaatsge-
vonden heeft en als de eiser niet van Amerikaanse komaf is. Dit trekt allerlei 
claimanten aan. Amerikaanse rechtbanken zijn in aanvang het enige forum 
in de wereld waar Holocaustclaims geponeerd en slachtoffers gehoord kun-
nen worden. Amerikaanse rechtbanken oefenen extraterritoriale jurisdictie 
uit, verbinden zich met theorieën van onjuiste verrijking en maken gebruik 
van precedenten voor wat betreft verjaring en immuniteit van soevereini-
teiten. Het Amerikaanse wettelijk systeem bevat bovendien prikkels voor 
advocaten en eisers om slachtoffers vaker claims te doen poneren. Zij zijn 
meer geneigd dan in andere landen om risico te nemen. Slachtoffers hoeven 
hun advocaten niets te betalen als zij verliezen. Advocaten krijgen een per-
centage als de zaak gewonnen wordt. Er worden grote procedures gevoerd 
namens groepen van slachtoffers, de zogeheten ‘class action (law)suits’.

Vooral de Amerikaanse jurist en advocaat Michael Bazyler houdt in zijn 
publicaties een lofzang op het Amerikaanse wettelijk systeem.51 Hij schrijft: 
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‘The real hero of this story is the American justice system. It is a tribute to 
the U.S. system of justice that American courts were able to handle claims 
that originated more than fifty years ago in another part of the world. The 
unique features of the American system of justice are precisely those factors 
that made the United States the only forum in the world where Holocaust 
claims could be heard today.’52 

Bazyler haalt de Britse jurist Lord Denning aan in zijn typering waarom 
Amerikaanse rechtbanken opgezocht worden: ‘As a moth is drawn to light, 
so is a litigant drawn to the United States. If he can only get his case into 
their courts, he stands to win a fortune.’53 Juist restitutiekwesties tegen 
banken, verzekeraars en landen worden vanaf 1995 voor de Amerikaanse 
rechtbank gebracht. En ook als de rechter geen uitspraak doet en de claims 
buiten de rechtbank geschikt worden – hetgeen meestal het geval is –, dan 
vinden de partijen uiteindelijk elkaar onder zijn supervisie.

De Amerikaanse rechtsgang en de eropvolgende akkoorden hebben 
eveneens geleid tot een enorme stimulans van historisch onderzoek, aldus 
de Israëlische juriste Leora Bilsky.54 Veel gevoelig datamateriaal is ontslo-
ten en nieuwe historische beschouwingen (‘narratives’) zijn daardoor mo-
gelijk geworden. De rechter speelt als een soort manager een faciliterende 
en superviserende rol bij het doen van historisch onderzoek. 

Kentering in Nederland
In Nederland groeit in de jaren zestig de aandacht voor wat Joden in de 
Tweede Wereldoorlog is overkomen. Na decennia van relatieve stilte ver-
andert de opstelling van de Nederlandse samenleving en de Nederlandse 
politiek (zie hoofdstuk 2). Een grotere sensitiviteit groeit met belangrijke 
mijlpalen als het Eichmann-proces (1961), de publicatie van Ondergang van 
Jacques Presser (1965) en de toespraak van Ed Hoornik bij de Auschwitz-her-
denking (1968). Ook vertellen steeds meer slachtoffers hun verhalen in de 
media. Het slachtofferschap van Joden komt meer centraal te staan. 

De collectieve bewustwording en herinnering aan de Tweede Wereld-
oorlog leidt tot het maatschappelijk besef dat Nederland tekortgeschoten is 
richting de oorlogsslachtoffers. Er dient een speciaal beleid te komen van de 
overheid richting deze groep, met verschillende voorzieningen en regelin-
gen. Dit vormt een belangrijke drijfveer in de totstandkoming van de wuv 
in 1974.55 Een tweede, hiermee samenhangende, ontwikkeling is de toege-
nomen aandacht voor de psychosociale problematiek van oorlogsslachtof-
fers.56 Het psychisch lijden van veel oorlogsslachtoffers wordt erkend. Er 
komen behandelingen van angststoornissen als het KZ-syndroom (concen-
tratiekampsyndroom) en andere oorlogstrauma’s. 
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In het kielzog van de verbreiding van het traumabegrip en de erken-
ning van het leed van de getraumatiseerden ontstaat volgens de sociologe 
Jolande Withuis een slachtoffercultuur. Withuis benadrukt dat die niet al-
leen gericht is op psychologische hulp, maar ook op maatschappelijke er-
kenning van het slachtofferschap.57 Dit leidt weer tot de emancipatie en 
publieke manifestatie van verschillende groeperingen. Daarbij kan volgens 
Withuis een wedijver in slachtofferschap optreden. De strijd om erkenning 
kan zich vertalen in een strijd om geld.

Deze twee ontwikkelingen zijn al gaande als in de jaren negentig een 
nieuwe dimensie in de maatschappelijke discussie over slachtoffers zicht-
baar wordt. Na jaren van relatieve stilte ontstaat in Nederland hernieuwde 
aandacht voor roof en restitutie, voor onrecht dat individuen in de Tweede 
Wereldoorlog en daarna in het rechtsherstel hebben ondergaan. Meer dan 
vroeger wordt erkend dat in de Tweede Wereldoorlog de systematische roof 
en onteigening van Joodse tegoeden en de systematische vernietiging van 
de juridische en existentiële subjectiviteit van Joden hand in hand zijn ge-
gaan.58 Zo bouwt Gerard Aalders als historicus van het Nederlands Insti-
tuut voor Oorlogsdocumentatie (noid) voort op het werk van De Jong en 
gaat hij in de jaren negentig gedetailleerd onderzoek doen naar de Joodse 
tegoeden.59 

Door de ontwikkelingen in het buitenland herleeft in Nederland de aan-
dacht voor Joodse tegoeden in Nederland. Vanaf 1995 verschijnen in Ne-
derland mediaberichten over het nazigoud (‘roofgoud’) dat verhandeld is 
met ‘neutrale’ landen. Ook besteden de Nederlandse media aandacht aan 
‘slapende rekeningen’ in Zwitserland. De media gaan melding maken van 
hoorzittingen van het Amerikaanse Congres voor Holocaustslachtoffers die 
geen toegang krijgen tot Zwitserse banken. 

De commissie-Van Kemenade, die in maart 1997 begint, onderzoekt 
deze ontwikkelingen. De commissie moet bezien of Nederlanders of Ne-
derlandse organisaties nog kunnen claimen bij fondsen of banken in het 
buitenland. Met de oprichting van de commissie-Scholten in de zomer van 
1997 verschuift de focus heel langzaam naar Nederland zelf. Het net opge-
richte cj0 gaat zich ook buigen over de Joodse tegoeden. 

De Liro-affaire begin december 1997 zet de Joodse gemeenschap op haar 
kop. Door de affaire wordt de schijnwerper volledig op Nederland zelf ge-
richt. De commissie-Kordes rapporteert eind januari 1998 over de affaire. 
Aan het slot van haar rapport merkt de commissie op dat ‘zij het belangrijk 
vindt dat Nederland door dit voorval doordrongen raakt van alle onrecht en 
leed dat de Joden is aangedaan’.60 
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Het restitutieproces eind jaren negentig

Over de restitutieprocessen in de verschillende landen in de jaren negentig 
is nog niet erg veel gepubliceerd. Er zijn korte terugblikken gepubliceerd 
door wetenschappers die een rol hebben gespeeld in de onderzoekscom-
missies in bijvoorbeeld België, Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk en Zwit-
serland (zie hoofdstuk 6). In Nederland heeft Regina Grüter, destijds on-
derzoekster in dienst van de commissie-Scholten, een boek over de Joodse 
oorlogspolissen geschreven. Het laatste deel van haar boek gaat in op de 
totstandkoming en de aanvaarding in Nederland en in de Verenigde Staten 
van het akkoord over de Joodse polissen. Verder heeft Philip Staal op hoofd-
lijnen het restitutieproces eind jaren negentig in Nederland geschetst.61

Bijna alle publicaties zijn in hoofdzaak beschrijvend van aard.62 En-
kele hoofdpersonen, zoals de Amerikaanse onderminister Eizenstat, heb-
ben hun herinneringen opgetekend.63 Deze auteurs zijn triomfantelijk 
van toon over de bereikte resultaten. De auteurs prijzen het Amerikaanse 
rechtssysteem en de acties van het wjc.64 

Er is amper op een wat meer systematische en vergelijkende wijze terug-
geblikt op de restitutieprocessen in de verschillende landen. Enkele werken 
pogen een wat meer systematische beschrijving en wetenschappelijke ana-
lyse van de onderliggende processen te geven.65 Er zijn enkele specifieke 
aanzetten tot reflectie. Op dit punt behandel ik de Duitse historicus Benno 
Nietzel en de Oostenrijkse historicus Berthold Unfried. Daarnaast put ik 
uit het brede domein van Transitional Justice. In deze benadering wordt 
de beschrijving van de restitutieprocessen van eind jaren negentig als voor-
beeld genomen voor hoe andere conflictueuze situaties in de wereld opge-
lost kunnen worden. 

Specifieke aanzetten van Benno Nietzel en Berthold Unfried
Nietzel heeft veel gepubliceerd over de NS-dwangarbeiders en het grote 
akkoord dat daarover in december 1999 gesloten is. Nietzel heeft ook ge-
schreven over soortgelijke processen van Wiedergutmachung in Polen en 
Oekraïne. Nietzel introduceert de begrippen asymmetrie, slachtoffercon-
currentie en reciprociteit.66 Door machtsconstellaties tussen partijen is 
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zich al hebben weten te organiseren, dan worden lang niet altijd hun eisen 
erkend. Partijen zijn zich bewust van die ongelijke behandeling. Drukmid-
delen bij een van de partijen ontbreken lange tijd om hier verandering in 
aan te brengen. Nietzel illustreert de asymmetrie aan de hand van het Wie-
dergutmachungsdebat. Polen volgt decennia nauwgezet de Wiedergut-
machungspolitiek ten opzichte van West-Europese staten en is zich bewust 
van zijn geringe drukmiddelen op de Bondsrepubliek om zijn claims gel-
dend te maken. De positie van Polen is helemaal gecompliceerd als Polen 
zelf na de val van het IJzeren Gordijn met veel Joodse claims geconfronteerd 
wordt. Polen wordt mede verantwoordelijk gehouden voor het vermoorden 
van Europese Joden en het plunderen van hun tegoeden. Vertegenwoordi-
gers van Joodse organisaties verzetten zich tegen de onderhandelingen van 
de Poolse regering met de Duitse regering. Daarnaast komt een openlijke 
strijd op gang tussen Joodse en niet-Joodse Poolse slachtoffers van het na-
tionaalsocialisme. Verschillende slachtoffergroepen beconcurreren elkaar 
onderling om de erkenning van de status van slachtoffer van historisch 
onrecht te krijgen. Wat feitelijk gebeurt, is dat allerlei wederzijdse (reci-
proque) historische aanspraken naar boven komen. Nietzel zegt dat binnen 
een ‘hoogconjunctuur van Wiedergutmachung’ allemaal oude aanspraken 
weer geactualiseerd worden of zelfs voor het eerst geformuleerd worden.

Een andere en uiterst prikkelende aanzet tot reflectie geeft Unfried. Hij is 
als jonge onderzoeker betrokken geweest bij de historische commissie die 
in Oostenrijk rond 2000 onderzoek gedaan heeft (de commissie-Jabloner). 
In zijn monumentale werk uit 2014 Vergangenes Unrecht. Entschädigung und 
Restitution in einer globalen Perspektive gaat hij in op de restitutieprocessen in 
de jaren negentig. Unfried stelt enkele systematische vragen. Hij vraagt zich 
onder meer af waarom de restitutieronde in de jaren negentig opkomt en 
wat het verschil is met wat er na de oorlog gebeurt. Wat zijn de doelen van 
beide rondes en wie wordt in de jaren negentig waarvoor gecompenseerd? 
In hoeverre en hoe lang kunnen latere generaties aangespoord worden tot 
restitutie en compensatie (intergenerationele rechtvaardigheid)? 

Unfried hekelt de ‘historisch-speculatieve’ rekenoperaties van rond 
2000 waarop veel claims van Joodse zijde en van advocaten gebaseerd zijn. 
Unfried stelt dat de onderzoekscommissies – met uitzondering van Frank-
rijk – geen exacte cijfers hebben opgeleverd zodat dit soort ficties nog steeds 
een doorwerking hebben in veel Europese landen. Unfried is überhaupt 
kritisch over de verschillende actoren. Bij veel van de Joodse organisaties 
gaat het volgens hem primair om hun organisatiebelang. 

Unfried is scherp over wat er uiteindelijk bereikt is in de verschillende 
landen. Hij vraagt zich onder meer af of er sprake is van historische gerech-
tigheid als het overgrote deel van de uiteindelijke betalingen wordt gedaan 
op basis van rough justice en niet op basis van concrete claims. Dan is eerst 
een bedrag uitonderhandeld en wordt pas daarna bepaald wie daarvoor in 
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aanmerking komt. Omdat men Joods is en geleden heeft in de Tweede We-
reldoorlog, komt men dan in aanmerking, aldus Unfried. De Nederlandse 
Maror-gelden vindt Unfried daar ook een voorbeeld van.67 

Interessant is dat Unfried de restitutieprocessen in enkele Europese landen 
waaronder Nederland vergelijkt (zie ook hoofdstuk 6). Hij kijkt naar de 
onderzoeken in Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk, Nederland en België. 
Unfried geeft veel aandacht aan het functioneren en de betekenis van histo-
rische commissies. Hij is in algemene zin van mening dat de commissierap-
porten maar een beperkte invloed hebben gehad op de bereikte akkoorden 
en de uiteindelijke betalingen. 

Een van Unfrieds centrale punten is de spagaat waarin de historische 
commissies in de Europese landen terechtkomen. Zij komen in een eigen-
aardige positie terecht. De commissies lijden onder een vermenging van 
verschillende rollen, namelijk een historische, een politieke en een volks-
pedagogische.68 Unfried is van mening dat in veel landen de eindberichten 
van de commissies compromisteksten zijn geworden. Compromissen tus-
sen de geprefabriceerde meningen van de media en de daarvan afwijkende 
onderzoeksresultaten van een deel van de historisch onderzoekers. Het gaat 
de commissies uiteindelijk ook niet goed af, stelt Unfried. De spagaat van 
een aantal commissies is mede groot omdat hun rapporten in een aantal 
landen (Zwitserland, Oostenrijk) uitkomen nadat de onderhandelingen al 
achter de rug zijn en er al betaald is. De rapporten lijken niet meer nodig. De 
commissierapporten leveren in bijna alle Europese landen een veel positie-
ver beeld op van wat er na de oorlog gerestitueerd en gecompenseerd is, dan 
met de akkoorden gemeengoed is geworden, aldus Unfried. In de media 
dringt deze hoofdboodschap van de commissies niet (meer) door. 

De maatschappelijke betekenis van de historische commissies ziet Un-
fried met name op een ander vlak, namelijk op het vlak van ‘een nieuwe 
herinneringspolitiek’, een nieuwe geschiedenispolitiek. Er wordt namelijk 
een nieuwe en bindende interpretatie van de geschiedenis publiek. ‘Histori-
kerkommissionen können von Seiten des Auftraggebers als Gelegenheit ge-
sehen werden, diese neue Erinnerungspolitik, neue (halb)offizielle Erinne-
rungsregimes mit zu formulieren. Sie urteilten über ein vergangenes oder 
im Vergehen begriffenes Erinnerungsregime der bis um 1990 reichenden 
Nachkriegszeit, und als dessen Bestandteil über die Nachkriegsrestitution 
und -entschädigung.’69 

Unfried acht die veranderingen belangrijker geweest dan de geldstro-
men die na de restitutieprocessen op gang komen. Hij zegt daarover: ‘Als 
Ergebnis bleibt von der Millenniumentschädigungskampagne die Einbe-
ziehung der meisten europäischen Staaten in den erinnerungspolitische 
Holocaust-Orbit. Vormals relativ eigenständige oder neutrale Staaten wie 
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Frankreich oder Österreich haben eine Version des erinnerungspolitischen 
transatlantischen Holocaust-Bezugs angenommen. Das ist ein wahrschein-
lich wichtigeres und bleibenderes Ergebnis als die Geldflüsse, die in Gang 
gesetzt wurden.’70

Transitional Justice
In de wetenschappelijke literatuur wordt het restitutieproces verbonden 
met het veld van ‘Transitional Justice’. Dat bestrijkt een uiterst breed ter-
rein, waarbinnen zowel wetenschappers als beleidsmakers, maar ook acti-
visten opereren. Transitional Justice is zowel een wetenschap als een hande-
lingspraktijk. In de definitie van de Verenigde Naties is Transitional Justice 
‘the full range of processes and mechanisms associated with a society’s 
 attempt to come to terms with a legacy of large-scale past abuses, in order 
to ensure accountability, serve justice and achieve reconciliation. It consists 
of both judicial and non-judicial processes and mechanisms, including pro-
secution initiatives, facilitating initiatives in respect of the right to truth, 
 delivering reparations, institutional reform and national consultations. 
Whatever combination is chosen must be in conformity with inter national 
legal standards and obligations’. In Transitional Justice gaat het om de be-
langrijke vraag wat het restitutieproces opgeleverd heeft in termen van 
recht, rechtvaardigheid, moraliteit, belijden van schuld, uitspreken van ex-
cuses en wijzigende geschiedbeelden.71 

Een wetenschapper als Barkan heeft de restitutieprocessen van de jaren 
vijftig en de jaren negentig op een positieve wijze beschreven. Barkan ziet 
de restitutiegolf in de jaren negentig als de belichaming van het toegeno-
men internationale belang van moraliteit en de groeiende democratisering 
van het politieke leven. Barkan spreekt over een ‘moral economy of resti-
tution’.72 ‘In amending gross historical immoralities, restitution replaces 
a universal comprehensive standard of justice with a negotiated justice 
among the opposing parties in specific cases.’73 Barkan constateert de be-
reidheid van daders en slachtoffers om vrijwillig te onderhandelen over ju-
ridische claims en tegenstrijdige voorstellingen van het verleden. In latere 
publicaties bepleit Barkan steeds sterker het nut van ‘historische dialogen’ 
om te komen tot een houdbare vrede die ook echt tot verzoening leidt.74 Dit 
biedt volgens Barkan een frame voor de oplossing van conflicten die stam-
men uit het verleden. De uitkomst daarvan is idealiter een onderhandelde 
vorm van recht. Restitutie is daarmee niet alleen een wettelijke categorie 
maar ook een cultureel concept. 

Het moge niet verbazen dat Barkan volgens critici een te optimistische 
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kijk heeft op het mensenrechtendebat uit de jaren negentig en een te idea-
listische benadering heeft.75 De machtspolitieke kant van restitutieproces-
sen in het verleden en in de toekomst, de conflicten daarover en de materiële 
debatten over restitutie komen bij Barkan minder in beeld. Desalniettemin 
is Barkan voor veel wetenschappers en beleidsmakers inspirerend geweest 
omdat hij een soort ‘gerechtigheidstandaard’ neerlegt. Het biedt een zin-
geving- en toekomstperspectief.76 Barkan vindt het proces van gesprekken 
van daders en slachtoffers haast belangrijker dan de uitkomsten van dit 
proces zelf.

De Amerikaanse socioloog John Torpey bouwt op de inzichten van Barkan 
voort. Torpey heeft baanbrekende publicaties geschreven over ‘reparations 
politics’ waarin hij inzichten uit de geschiedenis, politiek, sociologie en filo-
sofie met elkaar verbindt. Hij gaat in op de toegenomen behoefte om met 
(onrecht uit) het verleden in het reine te komen (‘coming to terms with the 
past’). Torpey spreekt over de behoefte aan ‘repairing history’ en ‘making 
whole what has been smashed’.77 Dat krijgt medio jaren negentig vorm als 
individuen en groepen zich melden met een roep om ‘reparations for the 
Holocaust’. Het restitutieproces in de jaren negentig is een van de eerste 
voorbeelden waarin gepoogd wordt om onrechtvaardige gebeurtenissen uit 
het verleden terug te draaien of, als dat niet kan, dragelijker te maken.

Torpey schetst hoe ‘reparations’ op symbolisch wijze vorm kunnen krij-
gen.78 

Schema 1. 
Reparations.

Reparations zijn slachtoffergericht, classificeren gebeurtenissen in het 
verleden als verkeerd, houden procedures in om slachtoffers te vinden en 
gaan in op het probleem wie verantwoordelijk is. Het begrip reparations 
wordt door Torpey onderscheiden in (zie bovenstaand schema): 1. restitution 
(the return of lost objects or rights, restoration of a previous condition), 2. 
compensation (material benefits meant to make up for any kind of material 

Restitution (the return of
lost objects or rights,

restoration of a previous
condition

Compensation (material
benefits meant to make up

for any kind of material
and more harm)

Reparations

Satisfaction (apologies 
and other acknowledgments

of wrongdoing
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and moral harm) en 3. satisfaction (apologies and other acknowledgments of 
wrongdoing).79 Torpey heeft dit model als eerste losgelaten op de restitu-
tieprocessen van Joodse oorlogstegoeden en later op andere situaties. Dan 
gaat het om de in Amerika gevoerde strijd om compensatie voor de slavernij 
en de wijze waarop het huidige Zuid-Afrika antwoord geeft op de misdaden 
ten tijde van de Apartheid. 

Na Barkan en Torpey heeft Transitional Justice verder ‘school’ gemaakt. Zo 
stelt de jurist Wouter Veraart, kijkende naar onrecht in het verleden, dat er 
in de kern drie manieren zijn om daarmee om te gaan. ‘First of all, one can 
try to forget the past; that is, to ignore or to repress what has happened in a 
desire to establish order after a period of serious conflict. Secondly, one can 
endeavour to remember the injustice of the past and commit ourselves to 
(corrective) justice by trying to restore past wrongs as far as humanly possi-
ble. And lastly, one could take a more reconciliatory attitude in a quest for 
enduring peace. In that case one tries to deal with the past in order to over-
come it; one tries to achieve a just peace with an eye to a common future.’80 
Veraart heeft deze drie manieren geschetst in ‘The Wheel of Restoration’. 

Essentieel bij Veraart is dat zijn ‘wiel’ draait, namelijk van vergeten van het 
onrecht in het verleden, naar het je herinneren ervan en het er iets aan doen, 
tot het bereiken van een nieuwe rechtvaardige, verzoeningsgerichte en toe-
komstgerichte situatie. Het wiel draait daarna weer door. Veraart zegt erbij 
dat van de drie manieren om met historisch onrecht om te gaan, de ene niet 
beter is dan de andere. Hij constateert simpelweg dat er na verloop van tijd 
nieuwe fasen intreden en dat dan andere accenten gezet worden. 

Figuur 3. 
The Wheel of 
Restoration.

Order
(Forgetting)

Justice
(Remembering)

Peace
(Reconciling)

Order

Peace

Justice

Peace

Justice

Order

Justice

Order

Peace



47

 81 G. Assets, slave labor, and the unfinished business of World War II, 2003 Rickman,Swiss Banks and Jewish Souls, 1999; A. Beker 
(ed.),The Plunder of Jewish Property during the Holocaust: Confronting European History, 2001; J. Authers/R. Wolffe, The 
Victim’s Fortune: inside the Epic Battle over the Debts of the Holocaust, 2002; S. Eizenstat, Imperfect Justice: looted.

 82 M. Marrus, Some Measure of Justice. The Holocaust Era Restitution Campaign of the 1990’s, 2009, p. 117.
 83 S. Eizenstat, Imperfect Justice: looted Assets, slave labor, and the unfinished business of World War II, 2003, p. 343.
 84 M. Marrus, Some Measure of Justice. The Holocaust Era Restitution Campaign of the 1990’s, 2009, p. 27, 116 en 136.

Eerste beoordelingen van de uitkomsten na 2000

In de publicaties over de uitkomsten van de restitutieprocessen worden wis-
selende accenten gezet. Enerzijds zijn er geluiden dat de Holocaust onteerd 
is door de grote nadruk op geld. Ook is het restitutieproces niet volledig ge-
weest. Anderzijds zijn er waarnemingen dat het restitutieproces een model 
heeft opgeleverd om met onrecht uit het verleden in het reine te komen. 
Sterker nog, het is een baken voor de toekomst. 

Het onteren van de Holocaust
Het restitutieproces leidt in diverse landen rond 2000 tot belangrijke ak-
koorden. Kort daarna verschijnen de eerste boekwerken. Vooral in Ameri-
kaanse publicaties wordt gesproken over een ‘epische strijd’ over de Joodse 
tegoeden. Deze literatuur is ‘triomfalistisch’ van aard.81 Centraal in deze 
boeken staan de class action suits en de zware diplomatieke druk die uit-
geoefend is op Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. Deze in-
spanningen hebben uiteindelijk geleid tot akkoorden. De schrijvers blik-
ken redelijk tevreden terug op wat bereikt is in het restitutieproces. Zij 
spreken over een historisch resultaat en historische veranderingen. Bazyler 
verwijst ‘to the settling of the ‘financial books of the Holocaust’, with both 
the accounting and the leadership in the process coming from the United 
States’.82 Eizenstat concludeert zelf in 2003: ‘By any fair measure, I do be-
lieve we achieved practical, political, and moral successes far outweighing 
the costs and disappointments, and far greater than could have been ima-
gined when I began this enterprise in 1995. We galvanized the world’s atten-
tion on the overlooked issue of looted Holocaust era assets, and we provided 
a final, if incomplete, financial accounting for the crimes of World War II.’83 

Andere auteurs oordelen met meer ambivalentie. Marrus bijvoorbeeld 
stelt dat het tot op zekere hoogte om geld ging en dat waarheid niet altijd 
goed in het restitutieproces paste.84 Moraliteit werd in zijn ogen nog min-
der bereikt. De vraagstukken werden opgelost aan onderhandelingstafels 
en dit betekende geven en nemen, compromissen sluiten en oplossingen 
die nooit helemaal bevredigden. Volgens Marrus heeft bijvoorbeeld de res-
titutiecampagne tegen de Zwitserse banken en andere banken en onder-
nemingen weinig van doen gehad met juridische concepten. De geboekte 
resultaten zijn eerder te danken aan politieke, diplomatieke en mediadruk 
dan aan de waarschijnlijkheid van een gerechtelijke uitspraak. De procedu-
res hadden evenveel te maken met politiek als met recht. Het was een slor-
dig mengsel van recht, politiek en ruwe emotie.
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In Joodse kring bestaat kritiek op de uitkomsten vanwege de grote na-
druk op geld die versterkt is door een hele ‘industrie van advocaten’.85 Dit 
zou de aandacht voor de Holocaust zelf weghalen. Eizenstat zegt over die 
critici het volgende: ‘I was painfully aware how imperfect our efforts were 
in providing justice to Hitler’s victims. Obviously it was too late for those 
who were killed during the war or died in the years afterward. There were 
also real costs to our enterprise. Critics, even in the Jewish community, char-
ged that the emphasis on material restitution overshadowed the human 
tragedy of the Holocaust. Others railed against what they saw as an insi-
dious ‘Holocaust industry’ of lawyers and Jewish organizations profiting at 
the expense of victims.’86 

Die term ‘Holocaust Industry’ komt van de Joodse publicist Norman Fin-
kelstein. Hij doelt op de campagne ‘to extort money from Europe in the 
name of ‘needy Holocaust victims’[that] has shrunk the moral stature of 
their suffering to that of a Monte Carlo casino’.87 Met de nadruk op geld 
zou vergeten worden waar het in de Holocaust om ging. Dat geld gaat in 
hoofdzaak naar de Amerikaans Joodse organisaties, aldus Finkelstein. An-
dere Joodse opinieleiders uiten soortgelijke kritiek. Columnist Charles 
Krauthammer waarschuwt om de Holocaust niet ‘te reduceren tot louter 
dollars en centen’.88 Abe Foxman, voorman van de Anti-Defamation League 
(adl) zegt openlijk het volgende: ‘I fear that all the talk about Holocaust 
era assets is skewing the Holocaust, making the century’s last word on the 
Holocaust that the Jews died not because they were Jews, but because they 
had bank accounts, gold, art and property. If you repeat it enough, you es-
tablish as ‘fact’ that the reason the Jews were killed was because they had 
money. To me that is a desecration of the victims, a perversion of why the 
Nazis had a Final Solution, and too high a price to pay for a justice we can 
never achieve.’89

Een laatste hier te noemen welsprekende Joodse criticaster van het res-
titutieproces is Gabriel Schoenfeld. In een geruchtmakend artikel in het 
Joodse Commentary Magazine bestempelt hij het restitutieproces, waar hij 
op zichzelf niet tegen is, als een groeiend schandaal.90 In een lang betoog 
bekritiseert hij de door Amerikaans Joodse organisaties gehanteerde me-
thoden waarbij de geschiedenis geweld wordt aangedaan en de juridische 
claims betwistbaar zijn. De Joodse eer is in het geding als behoeftige slacht-
offers nog steeds zitten te wachten op uitbetaling van gelden uit Zwitser-
land en Duitsland. Schoenfeld vreest dat door het restitutieproces het anti-
semitisme groeit en mensen zich tegen Israël zullen keren.91
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‘Imperfect Justice’
Met het restitutieproces van de jaren negentig volgen uitkeringen aan de 
Joodse gemeenschap, ook kunnen in een aantal landen individuele claims 
ingediend worden. Maar doet het recht aan wat destijds in de oorlog ge-
roofd is en na de oorlog niet teruggeven is? Is het restitutieproces daadwer-
kelijk voltooid met de betalingen rond 2000? Eizenstat zegt daar zelf over: 
‘We have to live with the unhappy realization that we cannot possibly fully 
compensate everyone for the massive injustices perpetrated against them 
during the war.’92 Anderen geven kwantitatieve schattingen. De Israëlische 
historicus Ronald Zweig stelt op zijn beurt dat we moeten oppassen voor 
een nieuwe mythe, namelijk dat de belangrijkste restitutieprocessen die 
van de jaren negentig waren. Hij stelt dat wat in de jaren negentig betaald 
is, niet meer is dan 5% van wat in de naoorlogse jaren gebeurd is.93 De Ame-
rikaanse econoom Sidney Zabludoff raamt dit in 2007 op 20%.94

Na 2000 gaat het hoogtepunt van de restitutiegolf, met uitzondering van 
het terrein van de kunst, voorbij. Er worden geen grote doorbraken meer 
bereikt. Het momentum is voorbij.95 Met het aantreden van de Bush-rege-
ring op 20 januari 2001 en na de terreuraanslagen op 11 september 2001, ver-
dwijnt het onderwerp Joodse tegoeden grotendeels van de internationale 
politieke agenda.96 De Holocaustaandacht zelf verschuift van ‘money’ naar 
‘memory’ en wordt daarmee iets voor experts. Er worden sindsdien vele 
conferenties over Holocausteducatie gehouden. 

In Centraal- en Oost-Europa zijn de uitkomsten van het restitutieproces 
pover te noemen. Daar is weinig tot in het geheel niets gedaan aan restitutie 
en uitkeringen aan Joden.97 Op een laatste, grote internationale conferentie 
in Praag in 2009 moet de grote initiator Eizenstat erkennen dat veel van het 
momentum rondom de Joodse tegoeden voorbij is. ‘Some of the momen-
tum behind restitution of Jewish assets has been lost over the last eight or 
10 years. What we are trying to do at these conferences – and with a good 
measure of success – is to bring moral suasion on these countries. There 
is no international mechanism to force action, nor would that be effective 
if one tried to do it.’98 43 aanwezige landen spreken opnieuw af zich in te 
zetten voor restitutie van Joodse tegoeden, maar in november 2012 bij weer 
een conferentie in Praag herhaalt Eizenstat dat de strijd verdergaat. ‘It’s too 
easy to be pessimistic. These conferences are not simply an exercising in 
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speaking. They are peer reviews, they encourage action. Their declarations, 
even though not legally binding, have made profound differences in the 
ways in which countries have tackled this problem.’99 

Het beeld van een ‘Imperfect Justice’ is ook versterkt door de nasleep van 
het restitutieproces van de jaren negentig. Het duurt na de akkoorden in 
veel landen jaren voordat de eerste individuele uitkeringen daadwerkelijk 
de slachtoffers van de Holocaust bereiken. Er is gedoe over de hoge kosten 
van de advocatenkantoren, Joodse organisaties ruziën over de uitvoering, 
en er wordt getraineerd. Ondertussen verkeren veel van die slachtoffers in 
armoedige omstandigheden en overlijdt elk jaar 10% van de groep die recht 
heeft op individuele uitkeringen

De Holocaust als baken voor de toekomst?
Na 2000 komt discussie op gang over de betekenis van de restitutieproces-
sen in het licht van de Holocaust. Marrus stelt dat restitutie meer zegt over 
het heden dan over het verleden. Over slachtoffers die nog onder ons zijn en 
in sommige gevallen verkeerd behandeld zijn in het restitutieproces. Over 
een samenleving waarvoor deze vraagstukken van belang zouden moe-
ten zijn. Over een legaal proces en systeem dat hierop ingericht zou moe-
ten zijn. Over een wereld waarin onrecht en kwaad doen nog gewoon zijn, 
maar waar op zijn minst mechanismen beschikbaar zouden moeten zijn ‘to 
seek some measures of justice’.100 Andere auteurs trekken de lijn verder door 
naar de toekomst. Volgens de Duitse historicus Dan Diner krijgt de Holo-
caust – tegenwoordig gezien als het ‘negative core event’ van de twintigste 
eeuw – steeds meer belang als de historische fundering van een hedendaags 
canon van mensenrechten en machtige overtuigingen tegen genocide.101 
Surmann stelt op zijn beurt dat de discussie over de geschiedenis van de 
Holocaust en zijn duiding een integraal onderdeel is van een maatschappij-
politieke discussie.102 De geschiedenispolitiek wordt een elementair deel 
van de maatschappelijke zingeving. 

Nietzel beschrijft de ontwikkeling van de verschillende grote Holocaust-
conferenties tussen 1997 en 2002. De allereerste conferenties in Londen 
(1997), Washington (1998) en Vilnius (2000) markeren dat er na jaren van 
stilte een forse kentering gekomen is in aandacht voor de Joodse tegoeden. 
Herinnering en restitutie staan centraal. Maar op de conferentie in Stock-
holm (2000) vindt een ommekeer plaats. Er wordt een beweging ingezet 
om de Holocaust in een toekomstgericht en politiekpraktisch perspectief 
te plaatsen. De slotverklaring van Stockholm draagt dat uit. Dat betekent 
strijd tegen volkerenmoord, etnische zuiveringen, antisemitisme en vreem-
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delingenhaat. De herinnering aan de Holocaust wordt volgens Nietzel een 
culturele code waarmee een internationale waardegemeenschap symbo-
lisch geconstrueerd wordt.103 

In Stockholm wordt door alle aanwezige landen een verklaring onder-
tekend om de herinnering aan de Holocaust levendig te houden en deze te 
blijven zien als een specifiek historische misdaad. Tegelijkertijd wordt een 
oproep gedaan om niet de fouten van het verleden te herhalen. Het Euro-
pees Parlement doet die oproep ook. Het neemt in 2000 een resolutie aan 
over de Holocaust waarbij het uitspreekt dat men lessen moet trekken uit 
de Holocaust en betekenis moet geven aan de waarden waar de Europese 
Unie haar kracht aan ontleent.104 Kennis over de Holocaust wordt steeds 
meer educatie in mensenrechten. Daarmee wordt de Holocaust steeds meer 
een baken voor de toekomst.

Slotopmerking

De internationale literatuur over restitutieprocessen in de eerste jaren na de 
Tweede Wereldoorlog is vrij omvangrijk. Dat gaat ook op voor Nederland, 
waar de geschiedschrijving over het rechtsherstel geboekstaafd is. Daar-
naast is er literatuur die analyseert waarom na decennia van stilte in 1995 
het onderwerp van de Joodse oorlogstegoeden weer opkomt. Maar de oogst 
aan literatuur is niet groot als die betrekking heeft op de nieuwe restitu-
tieprocessen tweede helft van de jaren negentig. De literatuur die er wel is, 
is deels triomfalistisch van aard, deels vooral beschrijvend van aard. Tot nu 
toe zijn amper studies verschenen die op een meer systematische wijze de 
restitutieprocessen in de verschillende landen analyseren en vergelijken. Er 
zijn aanzetten, meer niet. Ook in Maissens zeer gedetailleerde beschrijving 
van Zwitserland gebeurt dit niet. 

Naast deze historische studies is er de literatuur over het concept van 
Transitional Justice. De restitutieprocessen uit de jaren negentig vormen 
een interessante casus waar Transitional Justice heeft plaatsgevonden. Stu-
dies van Barkan, Torpey en Veraart laten dit zien. Barkan legt een soort van 
‘gerechtigheidsnorm’ neer. Torpey borduurt hierop voort als hij een model 
ontwerpt, getiteld ‘reparations for the Holocaust’. Daarin staan de begrip-
pen ‘restitution’, ‘compensation’ en ‘satisfaction’ centraal. Veraart verduide-
lijkt het dynamische van de omgang met het verleden door te spreken over 
een ‘Wheel of Restoration’. Essentieel bij Veraart is dat zijn ‘wiel’ draait, na-
melijk van vergeten van het onrecht in het verleden, naar het herinneren 
ervan en het er iets aan doen, tot het bereiken van een nieuwe rechtvaardige, 
verzoeningsgerichte en toekomstgerichte situatie. 
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tijen die gerechtigheid zoeken. Ook presenteert deze literatuur de uitkom-
sten van deze nieuwe restitutieprocessen. Veel minder gaat het daarin om 
hoe die restitutieprocessen precies verlopen en welke factoren deze bepalen. 
Een uitzondering vormt de studie van Unfried. Hij gaat als enige uitgebreid 
in op de rol van de verschillende historisch-onderzoekscommissies in rela-
tie tot de restitutieprocessen in enkele Europese landen. Unfried vindt hun 
rol maar beperkt in het licht van de internationale onderhandelingsproces-
sen. Ook benadrukt hij heel sterk dat het in deze landen uiteindelijk vooral 
om een vorm van rough justice richting de Joodse gemeenschappen gegaan 
is. Rough justice is volgens Unfried te beschouwen als een collectieve vorm 
van compensatie aan de Joodse gemeenschappen vanwege ondergaan leed. 
Deze rough justice-benadering domineert het restitutieproces, in de prak-
tijk van de jaren negentig is het honoreren van individuele claims van min-
der betekenis, aldus Unfried.

Er is nog geen uitgewerkt conceptueel en theoretisch kader dat direct bruik-
baar en toepasbaar is op de restitutieprocessen van eind jaren negentig. De 
literatuur op het terrein van Transitional Justice en daarbinnen vooral de 
bijdragen van Torpey en Unfried bevatten wel bouwstenen waarop ik in la-
tere hoofdstukken voortbouw. Het model van reparations van Torpey kan 
de verschillen en de overeenkomsten tussen de Nederlandse akkoorden ver-
helderen. Ook geeft hij een kader met behulp waarvan de Nederlandse ca-
sus op onderdelen te vergelijken is met enkele andere Europese landen. Die 
internationale vergelijking biedt het werk van Unfried eveneens. Unfried 
snijdt goede vragen aan, die meegenomen kunnen worden in een beoorde-
ling van wat in Nederland en in andere Europese landen gebeurt (hoofd-
stuk 6). 

Het voorgaande leert verder dat inzichten uit andere vakgebieden dan het 
historische aangeboord moeten worden om inzicht te krijgen in de factoren 
die bepalend zijn geweest in het Nederlandse restitutieproces tweede helft 
jaren negentig. Ten slotte vormen de gehouden interviews een belangrijke 
aanvullende bron.
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3 

Het akkoord van de Joodse 
gemeenschap met de verzekeraars

Inleiding

Eendrachtig brengen de Nederlandse verzekeraars en het Centraal Joods 
Overleg op 9 november 1999 naar buiten dat zij een akkoord gesloten heb-
ben over Joodse oorlogspolissen die nooit zijn uitgekeerd. Het cj0 meldt 
een coulante houding van de verzekeraars ervaren te hebben en spreekt van 
een gunstig akkoord.105 Bij de presentatie van het akkoord wordt door de 
partijen gememoreerd dat dit plaatsvindt precies 61 jaar na de Kristallnacht 
waarmee de Jodenvervolging begon. 

Er komt een som van vijftig miljoen gulden op tafel. Eric Fischer, alge-
meen directeur van het Verbond van Verzekeraars (Verbond), legt de pers uit 
dat de verzekeraars zich de laatste jaren hebben afgevraagd hoe de Neder-
landse verzekeraars na de oorlog de restitutie van Joodse oorlogspolissen 
hebben afgehandeld. Omdat die restitutie niet geheel vlekkeloos verlopen 
is en claims nog ingediend kunnen worden, hebben de verzekeraars deze 
stap gezet. 

Het akkoord komt in Nederland naar buiten terwijl het akkoord over de 
Joodse oorlogspolissen aangevochten wordt in binnen- en buitenland. Het 
wjc heeft de week voor de ondertekening Aegon in de Verenigde Staten met 
een boycot gedreigd. cj0-voorzitter Ernst Numann roept na de presentatie 
van het akkoord het wjc op het akkoord te bestuderen en zijn acties tegen 
Aegon te laten varen. ‘It would be wise if the wjc would study this deal and 
conclude that Aegon has not failed to comply with its obligations in the 
Netherlands.’106 cj0-secretaris Joop Sanders voegt daaraan toe: ‘I hope it 
will make a difference.’

Op dezelfde dag van de presentatie van het akkoord voeren twee kleine 
Joodse organisaties via een kort geding actie om de ondertekening uit te 
stellen en om invloed te krijgen op de verdeling van de gelden. De rechter 
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wijst die eisen enkele dagen later af. De discussie over het akkoord gaat in de 
Verenigde Staten verder. Pas een half jaar later houdt het akkoord ook inter-
nationaal stand. Er komen afspraken met het wjc en de verzekeringencom-
missie die onder leiding staat van Lawrence Eagleburger.

In dit hoofdstuk ga ik in op de voorgeschiedenis van het akkoord en op wat 
er daarna in de Verenigde Staten gebeurt. Het akkoord wordt uiteindelijk 
internationaal aanvaard en een grote boycotdreiging van Nederlandse ver-
zekeraars in de Verenigde Staten wordt afgewend.107 

Eerste aanzetten in 1997 en 1998

De aanzet voor overleg van de Nederlandse verzekeraars met het cj0 ligt bij 
Fischer, een econoom met een sterk historische belangstelling. Na een loop-
baan bij de universiteit en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschie-
denis in Amsterdam geeft hij leiding aan het Verbond van Verzekeraars. Be-
gin 1997 laat hij met hulp van zijn directiesecretaris en historicus Willem 
Terwisscha uitzoeken hoe in Nederland de afhandeling van de Joodse ver-
zekeringspolissen is geweest. Aanleiding is de toenemende media-aandacht 
voor het nazigoud en ‘slapende’ bankrekeningen. 

Fischer wil weten of het onderwerp voor de Nederlandse verzekeraars 
kan gaan spelen en wat de betekenis daarvan kan zijn. Fischer en Terwis-
scha duiken geleidelijk aan in het onderwerp. Ook speelt een rol dat her en 
der bij verzekeraars zich mensen melden met vragen over Joodse polissen 
die beantwoord moeten worden door de juristen en andere beleidsmede-
werkers van de verzekeraars. Als gevolg daarvan ontstaat een informeel net-
werkje van mensen bij de maatschappijen waaronder Wouter Kalkman bij 
Nationale Nederlanden.108 Kalkman levert een grote inhoudelijke bijdrage 
in het verschaffen van een beter zicht op hoe het polisherstel volgens de ver-
zekeraars is verlopen. De beperkte literatuur wordt bestudeerd evenals eer-
ste gegevens uit individuele polisdossiers. Snel wordt het groepje duidelijk 
dat de problematiek structureel en grondig moet worden aangepakt en dat 
het onderwerp grote gevolgen kan hebben, ook imagotechnisch.109 

Terwisscha komt al vrij snel met het zogeheten Veegens-akkoord uit 
1954 de kamer van Fischer binnenlopen. Het akkoord is genoemd naar de 
jurist Dirk Jacob Veegens, de toenmalige plaatsvervangend Landsadvocaat, 
die destijds een grote rol in het Nederlandse rechtsherstel speelde. In het 
akkoord worden door de verzekeraars de ‘slapende Joodse oorlogspolissen’ 
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afgekocht. 700.000 gulden wordt in 1955 overgemaakt aan de Staat. Fischer 
en Terwisscha willen – omdat zo veel archieven over Joodse polissen ont-
breken – een macroschatting maken van de verzekerde waarden. Omdat het 
Verbond dat onderzoek niet zelf wil doen, wordt contact gelegd met profes-
sor Hans Blom van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (riod) en 
wat later met de economisch-historicus Peter Klein. Tot een opdracht aan 
het riod komt het uiteindelijk niet, omdat de commissie-Scholten, in de 
zomer van 1997 opgericht, deze kwantitatieve vraag meeneemt in haar on-
derzoek.

Ook het cj0 en het cidi van Ronny Naftaniel krijgen in het najaar van 1997 
te maken met vragen over Joodse polissen. Binnen het cj0 is op dat moment 
een officieel Meldpunt Joodse Oorlogsclaims in voorbereiding. Een belang-
rijke is de claim die de Nederlands-Israëlitische zakenman H.D. Polak in-
dient bij Aegon vanwege de polis die zijn vader voor de oorlog als lijfrente 
heeft afgesloten. Polak komt bij Naftaniel met het Veegens-akkoord. Door 
de inzet van Naftaniel bereiken Aegon en Polak eind 1997 overeenstem-
ming over de hoogte van een coulance-uitkering aan Polak.110 Het wordt 
een voorbeeld voor latere zaken omdat beide partijen ook een rentefactor 
afspreken. 

Op 13 december 1997 zijn Fischer en Naftaniel aanwezig in een tv-uitzen-
ding van nos-Laat over afgekochte Joodse polissen. Zij kennen elkaar nog 
van hun studietijd. Fischer en Naftaniel spreken af om gegevens te delen 
en gezamenlijk onderzoek te doen, zonder bang te hoeven zijn voor mis-
bruik door de ander. Fischer haalt dit vertrekpunt aan als hij twee jaar later 
een diner heeft met de voorlieden van het wjc.111 Hij wil het wjc daarmee 
duidelijk maken dat Nederland 1,5 jaar voorloopt op ontwikkelingen el-
ders. Naftaniel zegt naderhand ongeveer hetzelfde. Naftaniel merkt op dat 
er met Fischer, die een machtiging heeft van de verzekeraars, goed te praten 
is over wat er ‘mis zou kunnen zijn met de Joodse oorlogsverzekeringen’.112 

De werkzaamheden van het Verbond en het cj0 zijn in aanvang gericht op 
het bespreken van individuele claims. Slachtoffers en nabestaanden stellen 
het Verbond en het Meldpunt allerlei vragen die een zorgvuldige afhande-
ling vergen. In een informele werkgroep van het Verbond en het cj0 komen 
individuele claims aan de orde. Het Verbond helpt verzekeraars in hun 
zoektochten naar Joodse polissen. Zo wordt er in samenwerking met Joods 
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Maatschappelijk Werk onderzoek gedaan in het lvvs-archief (Liquidatie 
van Verwaltung Sarphatistraat). In de zomer van 1997 komt daar de com-
missie-Scholten bij, die (algemeen) onderzoek gaat doen naar de feitelijke 
systematiek van herstel van bankrekeningen en verzekeringen.

Op 15 mei 1998 organiseert het Verbond voor zijn leden een informatiemid-
dag over de tegoeden uit de Tweede Wereldoorlog. Het Verbond doet dit om 
al zijn leden op het juiste spoor te zetten, dat wil zeggen dat zij goed zullen 
reageren als zij met claims benaderd worden door Joodse nazaten. Het is 
ook de formele start van een netwerk voor de verzekeraars dat zich al aan 
het vormen is.113

Fischer houdt een economisch-historisch verhaal over de Joden in Ne-
derland. Aalders houdt een lang verhaal over het rechtsherstel, waarbij hij 
de conclusie trekt dat het Nederlandse rechtsherstel redelijk heeft gefunc-
tioneerd. 

De meest indringende bijdrage komt van Hans Vuijsje, directeur van 
jmw. Zijn verhaal is later vrijwel letterlijk in het interne blad van de verze-
keraars opgenomen.114 Vuijsje behandelt vijf lijnen om een beeld te schet-
sen van de Joodse doelgroep en de invloed van de oorlog. Het zijn belang-
rijke lijnen, die hij graag wil overbrengen aan mensen, zodat mensen zich 
echt verdiepen in de beleving van de Joodse gemeenschap inzake recupe-
ratie van Joodse tegoeden.115 Vuijsje schetst een eerste algemene lijn van 
de rauwe pijn van de oorlog zelf. De eigen ervaringen, het verdriet van de 
omgekomen familie en de ervaringen na de oorlog. Een tweede lijn is het 
wantrouwen naar de Nederlandse samenleving, binnen jmw ook wel de 
breuk met de samenleving genoemd. Een derde lijn is de ambivalentie ten 
opzichte van alles wat Joods is en naar met name Joodse organisaties. Een 
vierde lijn is een sterke, overheersende, behoefte aan erkenning. Een be-
vestiging door anderen wat hun is overkomen. Tot slot is er een vijfde lijn, 
die van de behoefte de herinnering in stand te houden van familie waarvan 
soms geen enkel materieel bewijs van haar aanwezigheid is overgebleven.

In de daaropvolgende discussie constateren Vuijsje en de verzekeraars 
dat laatstgenoemden het vrijwel nooit goed kunnen doen in de ogen van 
de slachtoffers. Vuijsje roept alle verzekeraars op om individuele claims met 
zorg te behandelen. Hij verwacht dat dat voor de verzekeraars niet gemak-
kelijk zal worden. Dat men om kan gaan met emotionele reacties en het 
onbegrip dat claimanten hebben voor hoe verzekeringsbedrijven intern 
werken. Vuijsje wenst de verzekeraars veel succes daarbij en hij spreekt zijn 
waardering uit voor de inzet van het Verbond.
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De middag heeft een belangrijke betekenis, omdat individuele verzeke-
raars er geheel van doordrongen raken Joodse claims goed uit te zoeken en 
zich niet te beroepen op verjaring. Op één punt blijft de discussie wat vaag. 
Enkele verzekeraars willen een duidelijke richtlijn meekrijgen over welke 
rentefactoren zij moeten hanteren. Fischer laat dit aan de individuele verze-
keraar over die per geval moet oordelen, maar geeft aan dat het Verbond zelf 
met een rentefactor 10-12 rekent. Vuijsje laat naderhand in een interview 
weten dat de verzekeraars met een reële rentevergoeding moeten komen als 
ze de recuperatie van Joodse tegoeden rechtvaardig willen afhandelen.116

De werkzaamheden van de verzekeraars in 1998 zijn dat zij in actie ko-
men als het Verbond hun lijsten geeft met namen van slachtoffers nadat 
een uitsplitsing naar maatschappij heeft plaatsgevonden.117 Rond de tijd 
van de informatiemiddag zijn 150 verzoeken via het Meldpunt Joodse Oor-
logsclaims binnengekomen. Nabestaanden verzoeken om 800 namen van 
slachtoffers te onderzoeken. Er is een match van acht namen en bij één per-
soon is de verzekeraar reeds tot uitkering van de polis overgegaan. Het aan-
tal uitkeringen stijgt in de daaropvolgende maanden als het Verbond mee-
deelt in twintig gevallen ‘coulance-uitkeringen’ gedaan te hebben. 

Maar soms gaat het in eerste instantie niet gemakkelijk, zoals de kunst-
schilder Jules Chapon meemaakt. Chapon wil een uitbetaling door Natio-
nale Nederlanden van de polis van zijn in 1943 vermoorde vader.118 De af-
handeling van de zaak-Chapon geeft het cj0 veel vertrouwen in de aanpak 
van de verzekeraars; het is een keerpunt.119 Branchegenoot Delta Lloyd 
krijgt een claim van Benjamin Samuel op de levensverzekeringspolis van 
zijn vermoorde broer Mozes Samuel. Deze wordt aanvankelijk door Delta 
Lloyd afgewezen, maar geraffineerd speurwerk maakt het aannemelijk dat 
de polis inderdaad afgesloten is. Vervolgens wordt het verzekerde bedrag 
van 5000 gulden vermeerderd met de samengestelde rente vanaf 1942 (fac-
tor 12). De zorgvuldige afhandeling door verzekeraars vanaf november 1997 
houdt ook in dat als een claimant het niet eens is met een beslissing van een 
verzekeraar, beroep mogelijk is bij de Ombudsman Levensverzekeringen.

Naftaniel zegt in het najaar van 1998 in een interview dat hij ‘zeer tevre-
den’ is over de opstelling van het Verbond, maar van de opstelling van indi-
viduele verzekeraars een ‘zeer wisselend’ beeld heeft. Aegon, Reaal en het 
Hooge Huys behandelen claims met souplesse, andere verzekeraars zijn vol-
gens hem stug en formalistisch. Hij roept alle verzekeraars op om de claims 
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op fatsoenlijke wijze af te handelen door serieus onderzoek te doen en alle 
archieven open te gooien. Het hoort bij een behoorlijke bedrijfscultuur om 
die zaken netjes af te handelen. Waar gaat het bovendien in geld om als men 
het afzet tegen de miljardenwinsten in de bedrijfstak, aldus Naftaniel. 120

Voor de te hanteren rentefactor kiest Naftaniel een praktische aanpak. 
Hij adviseert alle individuele claimanten om schikkingsvoorstellen van ver-
zekeraars te accepteren onder de voorwaarde dat als de uiteindelijke rente-
factor later hoger mocht zijn, de individuele claimanten erop terug kunnen 
komen. Dat aanvaarden de verzekeraars.121 Fischer heeft al eerder met Naf-
taniel afgesproken om de discussie over de rentefactor op een gedegen wijze 
te voeren en indien nodig later aanvullingen te plegen.

In de tweede helft van 1998 worden de internationale ontwikkelingen 
van belang. Na het akkoord dat de Zwitserse banken gesloten hebben met 
slachtoffers van de Holocaust verschuift de internationale aandacht naar de 
verzekeraars. In oktober 1998 komt er een internationale onderzoekscom-
missie, genoemd naar de voorzitter, Eagleburger.122 De officiële naam van 
de commissie-Eagleburger is International Commission on Holocaust Era 
Insurance Claims (icheic). Hierin nemen naast Joodse organisaties, ver-
schillende Amerikaanse State Insurance Commissioners en grote Europese 
verzekeraars zitting (Zurich Verzekeringen, Allianz AG, Winterthur, axa, 
Basler Lebens-Versicherungs-Gesellschaft).123 De Italiaanse verzekeraar 
generali, voor de Tweede Wereldoorlog de grootste verzekeraar in Cen-
traal- en Oost-Europa, treedt niet veel later tot de commissie toe. generali 
sluit naar aanleiding van een rechterlijke procedure in New York een over-
eenkomst waarin 200 miljoen gulden beschikbaar wordt gesteld aan Holo-
caustslachtoffers. Het is de eerste keer dat een Europese verzekeraar besluit 
geld uit te keren.

Een andere ontwikkeling is de afkondiging van een Holocaust Victims 
Insurance Act in de staten New York, New Jersey, Florida en Californië.124 
Alle verzekeringsconcerns die daar actief zijn en die contact hebben gehad 
met Joodse oorlogsslachtoffers, worden verzocht gedetailleerde informatie 
te leveren over de naoorlogse afwikkeling van verzekeringsclaims. Deze 
informatieplicht is niet beperkt tot levensverzekeringen, maar betreft ook 
schadeverzekeringen. Het niet nakomen van de informatieplicht kan een 
fikse boete of het verlies van een licentie opleveren. Vanuit het Comité Eu-
ropéen des Assurances (cea) wordt hierop aan de bel getrokken bij de Eu-
ropese autoriteiten. Die tekenen op hun beurt bezwaar aan bij de Ameri-
kaanse regering omdat de vrijhandel wordt aangetast. 
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Het Verbond trekt uit deze ontwikkelingen de conclusie dat het voor de 
Nederlandse verzekeraars een informatiepakket zal opstellen over roof en 
rechtsherstel van Joodse polissen en over wat het Verbond samen met het 
cj0 aan het doen is. Die informatie moet snel beschikbaar komen omdat 
sommige Amerikaanse staten al voor 1 oktober 1998 hierover willen be-
schikken. 

Formeel overleg van het Verbond van Verzekeraars met het cj0

Met ingang van 18 september 1998 wordt het informele overleg van het 
Verbond met het cj0 een formeel overleg. Naast de ondertekening is het de 
enige keer dat ten kantore van het Verbond in Den Haag vergaderd wordt. 
Alle andere keren vergadert een kleine groep in Amsterdam. Bij Naftaniel 
thuis, bij jmw, bij de Liberaal Joodse Gemeente. Fischer en Terwisscha 
treden op namens de verzekeraars. Naftaniel, Vuijsje en wat later Sanders 
vertegenwoordigen het cj0. De groep wordt voorgezeten door Sanders. In 
werkgroepverband wordt een duidelijke agenda bepaald waar ook het mi-
nisterie van Financiën in beeld komt. De belangrijkste punten richting Fi-
nanciën zijn:125

– Inzage in de Memories van Successie bij de Belastingdienst. Op deze 
wijze hoopt men inzage te krijgen of verzekeringen na de oorlog zijn uitge-
keerd. Financiën verleent al snel de gevraagde medewerking.

– Formele betrokkenheid van het ministerie van Financiën. De Staat 
beschikt over de afkoopwaarden van verzekeringen die in 1955 volgens de 
hierboven reeds vermelde Veegens-overeenkomst door verzekeraars zijn 
overgedragen. Het cj0 beschouwt zich namens de Joodse gemeenschap als 
de morele erfgenaam daarvan. Bovendien wil het cj0 ook een rentevergoe-
ding. De verzekeraars weten dat als zij het verschil gaan uitbetalen tussen 
de verzekerde waarden en de bij de overheid berustende resterende afkoop-
waarden, een formele betrokkenheid van de Staat nodig is. De discussie 
hierover wordt door het cj0 en het Verbond aangesneden bij Financiën. 
Secretaris-generaal Jan Postma houdt deze voorlopig af.126 Postma verwijst 
naar het regeringsstandpunt zodra de rapporten van alle onderzoekscom-
missies (Kordes, Scholten en Van Kemenade) beschikbaar zijn.

– De rentefactor. Het Verbond hanteert als maatstaf het rendement op 
kortlopende obligaties en samengestelde interest (factor 12). Het cj0 komt 
op basis van een gemiddelde rente van 6% (langlopende obligaties) op fac-
tor 22 uit. Fischer, die niet voor een kruideniersaanpak wil kiezen, vraagt 
Financiën mondeling en daarna schriftelijk om een reactie. Financiën geeft 
geen reactie omdat het een precedent zou scheppen als de overheid later 
zelf met het cj0 om de tafel gaat zitten. 
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Tussen de verzekeraars en het cj0 wordt het grote punt dat het cj0 de ver-
zekerde waarde opeist van de (in het kader van de Veegens-overeenkomst) 
afgekochte Joodse polissen. Verder wil het cj0 inzage in bedrijfsarchieven 
voor de lijst van polissen waar niet tot uitkering is overgegaan. Ook deze 
polissen worden opgeëist. Fischer laat in vriendelijke briefjes aan Naftaniel 
en Vuijsje weten dat hij nog van het cj0 te horen krijgt welke de meest geëi-
gende instantie is ingeval er geen rechthebbende meer te vinden is. 

Het Verbond en Financiën houden elkaar, zoals gezegd, op de hoogte. Zo 
komen Verbondsvoorzitter Samuel (‘Sam’) Jonker en Fischer op 19 januari 
1999 bij Postma langs om bij te praten. Postma verzoekt het Verbond in dat 
gesprek om geen precedenten te scheppen die door Joodse organisaties rich-
ting overheid eventueel als breekijzer gebruikt kunnen worden. Het Ver-
bond denkt in deze periode dat een tripartiet overleg – met de Staat erbij 
– na het rapport-Scholten uitsluitsel moet bieden. Maar het Verbond geeft 
in dit gesprek ook aan dat zijn leden tegelijkertijd een ‘commercieel belang’ 
hebben.127 

Dat is ook de drijfveer een dag later voor het Verbondsbestuur om voor 
de Joodse polissen een Verbondscommissie Tegoeden wo ii in te stellen met 
een zo hoog mogelijk bestuurlijk niveau. Paul van de Geijn (Aegon) zit de 
commissie voor. In de commissie nemen Aegon, amev, Delta Lloyd, ge-
nerali, ing (Nationale Nederlanden) en sns Reaal op het niveau van raad 
van bestuur zitting. Fischer en Terwisscha rapporteren maandelijks aan 
hen en worden door hen aangestuurd. In de allereerste bijeenkomst op 8 
februari 1999 spreekt de commissie uit tevreden te zijn over de bestaande 
relaties en de gesprekken met Joodse organisaties. Onduidelijk is volgens 
de commissie ‘de status van het cj0 en daarmee van de afspraken die met 
het cj0 gemaakt worden. Hetzelfde geldt voor de verhouding tot het Joods 
Wereld Congres’.128 Fischer legt de commissie hierop uit waarom het cj0 
een ‘nationale oplossing’ zal verdedigen boven een ‘internationale, op Ame-
rikaanse leest geschoeide aanpak’. De eerste reden is dat de financiële afwik-
keling van polissen in Nederland beter is geregeld dan in het buitenland. 
De tweede reden is dat volgens Fischer de Amerikaanse manier van werken 
hier op veel maatschappelijk protest zou stuiten. Fischer zegt wel toe de sta-
tus van het cj0 en de rol van internationale organisaties met het cj0 te be-
spreken. Als dit dan wat later op 3 maart 1999 met het cj0 besproken wordt, 
zegt het cj0 geen garanties te kunnen geven dat het wjc afspraken tussen 
verzekeraars en het cj0 zal respecteren maar dat het zich representatief acht 
voor de Nederlandse Joodse gemeenschap. In de discussie gaat het vervol-
gens om de juridische aspecten opdat dubbele claims zoveel mogelijk voor-
komen kunnen worden.129 Ietwat omineus merkt het cj0 in de rondvraag 
op dat er in de Verenigde Staten nog claims liggen op banken.
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riode goed, ook als de troebelen van de commissie-Scholten er in alle open-
heid besproken worden. De kritiek die het cj0 in zijn interim-reactie op 
het eerste rapport Scholten geuit heeft, heeft een uitstraling naar de gehele 
financiële sector (zie hoofdstuk 4). Zo zijn er volgens het cj0 ‘herenakkoor-
den’ over het hanteren van anonimiteit van de gegevens van Joodse tegoe-
den bij banken en verzekeraars. Ook heeft het cj0 forse kritiek op de matige 
respons van banken en de matige toegankelijkheid van de bankarchieven. 

Het zijn punten die Fischer zich aantrekt en waarvan hij niet wil dat ze 
zijn werkproces verstoren. Dat gebeurt overigens niet, omdat verzekeraars 
volledig en in alle openheid meewerken aan het onderzoek van de commis-
sie-Scholten naar de Joodse polissen. De aanvankelijke vrees voor moge-
lijke reputatieschade bij verzekeringsmaatschappijen die hun archief goed 
hebben bewaard, slijt. De in eerste instantie afgesproken anonimiteit voor 
verzekeraars wordt ingetrokken. In alle openheid kan de onderzoeker van 
de commissie-Scholten, de historica Regina Grüter, haar werk doen. Dat 
wordt ook gemakkelijker omdat zij veel van haar onderzoek op het kan-
toor van het Verbond doet. Waar de verzekeraars met de leden van de com-
missie-Scholten geen formeel contact onderhouden, heeft Terwisscha met 
Grüter in de praktijk dagelijks veel informeel contact.

Amerikaanse boycotdreiging

Mag de Nederlandse dimensie er een van harmonie zijn, de internationale 
dimensie wordt steeds onrustiger en belangrijker. In onderstaande figuur 
wordt uitgedrukt welke actoren in de Verenigde Staten actief zijn in de 
discussies over de Joodse polissen. Er zijn veel actoren. Waar actoren (uit-
gedrukt in de vorm van cirkels) elkaar grafisch overlappen, zijn er gemeen-
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schappelijke belangen of strategieën in het geding. Voor het gemak zijn 
de Nederlandse verzekeraars met inbegrip van hun Amerikaanse verzeke-
ringspoten opgenomen. Zo zijn de belangen van Aegon VS en Nationale Ne-
derlanden VS op de Amerikaanse markt erg groot.

De meest betrokken hoofdrolspelers in de Verenigde Staten inzake de 
Joodse polissen zijn:

Fischer, Mankiewicz,
Shepard en
Terwisscha

Naftaniël en
Sanders

Singer, Steinberg
en Beker

Eagleburger en Sher

Roet

Elzenstat

Hevesi en
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Majoor
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Leach
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in de Verenigde 

Staten

Figuur 5. Joodse 
polissen: hoofdrol-

spelers in de 
Verenigde Staten.

In april 1999 richt Elan Steinberg van het wjc expliciet zijn pijlen op Ne-
derland, en wel op de Nederlandse banken (zie hoofdstuk 5). Hun worden 
financiële schadeclaims in het vooruitzicht gesteld. Naderhand zegt Stein-
berg dat een persbericht van Reuters voorbarig is. Ook Sanders laat in de me-
dia weten dat hij verbaasd is over de mediaberichten. Tegelijkertijd is het de 
eerste keer dat Steinberg tijdens een hearing van het wjc Nederland noemt. 
Hij vermeldt dat Nederland maar weinig heeft gedaan om de Joden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog tegen de praktijken van de nazi’s te beschermen. 
Dit verklaart waarom een zo hoog percentage de oorlog niet overleefd heeft.

De Nederlandse verzekeringsactiviteiten en de bancaire activiteiten, die 
in de Verenigde Staten met elkaar verweven zijn, worden door deze uitspra-
ken in toenemende mate beïnvloed. De verzekeraars denken dat de banken 
op de korrel worden genomen omdat het wjc geen vertrouwen heeft in de 
banken na het in hun ogen onvoldoende rapport-Scholten over de banken. 
Ten aanzien van henzelf denken zij dat het wjc hen niet noemt omdat 
(vooralsnog) vertrouwen in een goede afwikkeling bestaat.130
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Het duurt niet lang voordat de Nederlandse verzekeraars in een geheel 
ander krachtenveld terechtkomen. Amerikaanse staten gaan actie onder-
nemen tegen verzekeraars die nog Joodse polissen in hun bezit hebben. 
Californië loopt onder aanvoering van Insurance Commissioner Chuck 
 Quackenbush voorop. 100 Europese verzekeraars worden in Californië in 
de ban gedaan als zij niet voor 12 mei 1999 lijsten met Joodse polissen over-
handigen. Op deze wijze wil Quackenbush ook afdwingen dat verzekeraars 
deel gaan nemen aan de commissie-Eagleburger.

Deze commissie boekt voor het eerst voortgang na maanden van stroef 
lopende voorbereidingen. De commissie bereikt een belangrijk akkoord 
tussen Joodse organisaties en de vijf grote Europese verzekeraars die in de 
commissie zitting hebben. Het belangrijkste onderdeel vormt de te hante-
ren rentefactor als er uitgekeerd moet worden. De commissie spreekt af de 
werkelijke waarde van polissen als uitgangspunt te nemen, dus om reke-
ning te houden met inflatie en devaluaties sedert de Tweede Wereldoorlog. 
Een ander belangrijk punt is dat verzekeringsmaatschappijen zich niet 
kunnen verschuilen achter het feit dat in een aantal gevallen verzekerings-
maatschappijen na de oorlog genationaliseerd zijn.131 Steinberg reageert 
in de media meteen dat hij het akkoord verwelkomt. Steinberg, die met 
 Quackenbush ook in de commissie-Eagleburger zit, zegt: ‘De overwinnaars 
van vandaag zijn de overlevenden van de Holocaust en de zaak van de recht-
vaardigheid.’132 

In dit kader is Steinberg niet tevreden over Nederland. Steinberg schrijft 
Sanders in mei 1999 tweemaal over Aegon. ‘Insurance companies agreed to 
pay real value of policies and not hide behind the pretext of nationalized 
assets. However an issue which arose and which certainly loom large is the 
failure until now of the Aegon Insurance Co. (which recently purchased 
Transamerica) to join the International Commission. It is clear that State 
Insurance Commissioners here in the U.S. are threatening punitive action 
against those European insurance companies who are not taking effective 
steps to address Holocaust era claims.’ 133 Op het antwoord van Sanders dat 
Aegon goed aan het Nederlandse proces meewerkt, reageert Steinberg: ‘I 
was very pleased that Aegon and the Dutch insurers are working well with 
you. Therefore I would think there is no substantive problem for Aegon 
to join the international commission. I can only stress that it is important 
that they do so for the very simple reason that punitive legislation directed 
against insurance companies in various States here allow for ‘safe harbour’ 
(i.e. protection) for those companies that are members of the international 
commission. Aegon has, I know, been particularly mentioned here because 
of their exposure following the purchase of Transamerica.’134
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In de media vergroot Steinberg de druk op Nederland door te schermen 
met een tot voor kort niet openbaar Amerikaans rapport uit 1946. Het is van 
de hand van de Amerikaanse consul-generaal in Amsterdam en geeft een 
achterhaalde schatting van de roof van Joodse tegoeden. Het rapport ver-
meldt niet het bedrag dat gerestitueerd is. Steinberg zegt desondanks dat de 
Nederlandse overheid en de banken nog zeker 1 miljard dollar aan roerende 
Joodse goederen schuldig zijn en wil dat inbrengen in de discussie.135 Het 
wjc overtreft met deze claim Aalders, die net zijn boek Roof gepubliceerd 
heeft. Het wjc zet druk op de strijd om de Joodse tegoeden en wil een voet 
tussen de Nederlandse deur. Officieel zegt Steinberg dat de activiteiten in 
nauw overleg met de Nederlandse Joodse organisaties worden gecoördi-
neerd zoals formeel is beloofd. Maar de kranten melden dat informeel een 
Nederlandse betrokkene toegeeft dat ‘wij als organisaties de hete adem van 
het wjc in onze nek voelen’.136 Mededelingen van Sanders en Naftaniel dat 
Nederlandse verzekeraars in tegenstelling tot de Nederlandse banken goed 
meewerken, krijgen niet zo veel aandacht in de internationale pers.137 

In mei 1999 komen er meer actoren bij. Zo schrijft de bekende Ameri-
kaanse advocaat Edward Fagan die class actions gevoerd heeft tegen de 
Zwitserse banken, Naftaniel aan. Hij is zich aan het oriënteren en in Ne-
derland en Duitsland op zoek naar klanten. Verder worden State Insurance 
Commissioners activistischer. Ze zijn politiek gekozen, moeten herkozen 
worden en denken daarom steeds aan hun doelgroep. Zo dreigt Quacken-
bush met sancties als verzekeraars weigeren mee te betalen aan program-
ma’s voor Holocaustoverlevenden. Hij heeft er geen boodschap aan dat de 
commissie-Eagleburger – waarin hij zelf zit – stelt dat het opleggen van 
sancties nu niet verstandig is.

De snel toenemende Amerikaanse aandacht voor de Nederlandse Joodse po-
lissen leidt medio mei 1999 tot een oplopende nervositeit bij het cj0 en het 
Verbond. Het cj0 wil niet meer wachten op de overheid omdat deze voor-
lopig geen standpunt zal innemen. Dit gevoegd bij het aan Joodse zijde tot 
een minimum gedaalde vertrouwen in de commissie-Scholten (zie hoofd-
stuk 4) maakt het voor het cj0 onvermijdelijk dat men er aan de onderhan-
delingstafel met het Verbond uit wil komen. Dit moet gebeuren voor de pu-
blicatie van het eindrapport-Scholten. Het cj0 wil zo spoedig mogelijk een 
akkoord met het Verbond en wil de druk op het Verbond opvoeren. In het 
cj0 wordt besloten om het overleg van 23 juli 1999 af te wachten 

Het Verbond wil eveneens een snel akkoord. De verzekeraars sturen het 
cj0 een brief waarin staat dat zij streven naar een finale overeenkomst waar-
bij de overheid tevens partij is. In een vergadering van het cj0 waarbij ook 
Avraham Roet namens het Platform Israël aanschuift, voorspelt Roet dat 
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‘we er niet uitkomen zonder instemming van de overheid. De handen van 
de verzekeraars zijn gebonden’.138 

Binnen het cj0 vermoedt Henri Markens dat de overheid overleg voert met 
de verzekeraars over de rentefactor van 22 omdat de overheid geen prece-
dentwerking wil. Dit is een juiste taxatie omdat de nieuwe secretaris-gene-
raal van Financiën Geert van Maanen, die Postma opgevolgd is, eind mei 
1999 een kennismakingslunch heeft met Jonker en Fischer. In dat gesprek 
draagt Van Maanen als lijn uit dat het cj0 geen collectieve claim kan laten 
gelden op de afkoopwaarden van de Joodse polissen, omdat de Joodse ge-
meenschap niet kan treden in plaats van de Nederlandse staat. Tegelijker-
tijd ondersteunt hij de lijn van de verzekeraars dat bij individuele claims 
van verjaringstermijnen afgestapt moet worden. Ten slotte wil Financiën 
niet dat een door de verzekeraars gekozen rentefactor een precedentwer-
king voor de overheid heeft. Omdat Financiën inziet dat gezien de oplo-
pende Amerikaanse druk een akkoord gewenst is, doet Van Maanen de ver-
zekeraars de suggestie niet te wachten op het komende regeringsstandpunt 
over de verschillende rapporten. Dat betekent concreet dat de verzekeraars 
het totale verzekerde bedrag van de Joodse polissen, derhalve inclusief van 
die aan de Staat zijn overgemaakt, zullen betalen. Individuele claimanten 
moeten zich daarna bij het cj0 melden. De Staat zal op zijn beurt na de ver-
schijning van de commissierapporten bepalen of hij de verzekeraars een 
eventuele tegemoetkoming doet.139 

Korte tijd later, als minister Gerrit Zalm geïnformeerd wordt over dit 
gesprek en over nieuwe boycotdreigingen in de Verenigde Staten, komt er 
als lijn bij dat de overheid de verzekeraars in de Verenigde Staten zal gaan 
helpen in het bestrijden van de negatieve beeldvorming over Nederland.140 
Dit kan de verzekeraars helpen om te wachten met uitkeringen totdat er 
een akkoord in Nederland ligt. Verder zullen Zalm of Van Maanen (buiten 
het Verbond om) de bestuursleden van de grote concerns aanspreken indien 
nodig.

In een algemeen overleg over de tegoeden Tweede Wereldoorlog van 27 mei 
1999 praat minister Zalm de meest betrokken Kamerleden bij.141 De op-
lopende internationale druk en een mogelijke boycotdreiging van Neder-
landse verzekeraars in de VS komt ook aan de orde. Minister Zalm wijst erop 
dat hij actief bezig is om de beeldvorming over Nederland in de Verenigde 
Staten bij te doen stellen en dat het cj0 ook deelneemt aan regeringsdele-
gaties. Maar hij voegt hieraan toe dat het wjc een eigen en andere agenda 
heeft dan het cj0. Het meest indringende punt in het overleg met de Kamer 
is de aanhoudende en hevige Joodse kritiek op de commissie-Scholten, die 
afstraalt op de verzekeraars. Minister Zalm zegt toe alles in het werk te stel-
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len om de relatie van de commissie met het cj0 te verbeteren. Hij spreekt in 
dit overleg vol lof over hoe de verzekeraars de discussie aangegaan zijn met 
het cj0. Tegelijkertijd doet hij geen enkele inhoudelijke mededeling over 
wat de overheid gaat doen met de afkoopwaarden die bij de overheid berus-
ten en met de te hanteren rentefactor. 

Beide partijen willen een snel akkoord

Met de toenemende spanning vindt in de zomer van 1999 een kentering 
plaats in het denken binnen kringen rond het Verbond. De verzekeraars 
zien dat de afronding en de publicatie van het eindrapport-Scholten meer-
dere malen uitgesteld wordt. Zij willen er niet langer op wachten. De ver-
zekeraars willen de kwestie rondom de Joodse tegoeden uit de Tweede 
Wereldoorlog op korte termijn regelen.142 Het cj0 en het Platform Israël 
willen dat ook.143 Een compleet akkoord wordt medio juni 1999 van Joodse 
zijde gepresenteerd. Als de overeenkomst aan de Verbondscommissie wordt 
voorgelegd, is het advies van Terwisscha positief, omdat het Verbond kiest 
voor versterking van de relatie met het cj0.144 Dit heeft een gunstig imago 
zodat beide partijen de komende tijd gezamenlijk kunnen optrekken in de 
VS. Daar staat dan wel het gevaar tegenover dat men niet weet of alle andere 
partijen deze overeenkomst zullen respecteren en of niet nieuwe ‘onaange-
name’ feiten zullen opduiken, aldus Terwisscha. 

In deze afweging wordt minister Zalm ook betrokken in een regulier con-
tact dat het cj0 op 17 juni 1999 met hem heeft (zie hoofdstuk 4). Verbonds-
voorzitter Jonker hoort ervan als hij met Van Maanen belt. Van Maanen 
verzoekt in het telefoongesprek de verzekeraars opnieuw, indien enigszins 
mogelijk, niet te schikken voor oktober 1999. Dan ligt het rapport-Schol-
ten op tafel. Jonker bevestigt de afspraak geen stappen te zullen zetten dan 
na overleg met het ministerie van Financiën. Hij hoort van Van Maanen dat 
het overleg van minister Zalm met het cj0 zeer moeizaam verlopen is. Dat 
het kernpunt van de discussie het verschil van mening is of het cj0 zich als 
enige rechtsopvolger van de Joodse polissen mag beschouwen en of het zelf 
mag bepalen waar gelden terechtkomen als er uitgekeerd wordt. Naftaniel 
gedraagt zich in het overleg met Zalm als diehard, Numann is veel genuan-
ceerder, koppelt Jonker terug naar het Verbond.145

De slotsom van deze discussies is dat de verzekeraars niet kiezen voor een 
snelle deal waarbij de overheid gepasseerd wordt.146 Tegelijkertijd komt 
het akkoord steeds meer in de steigers te staan. Een akkoord waarbij het 
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cj0 de verzekeraars finale kwijting geeft. Om het komende akkoord in het 
buitenland en met name in de Verenigde Staten te gaan uitventen, wordt 
het Amerikaanse pr- en lobbybureau Hill and Knowlton ingeschakeld.147 
De verzekeraars zijn van mening dat de overeenkomst zeer waarschijnlijk 
te laat is om de meest urgente internationale ontwikkelingen het hoofd te 
bieden.

Naftaniel betreurt het uitstel in een telefoongesprek met Fischer op 
23 juni 1999. Een impasse dreigt te ontstaan, terwijl beide partijen het in-
houdelijk over de hoofdonderwerpen eens zijn. Het is internationaal het 
verkeerde signaal. Als Naftaniel vervolgens naar Israël gaat en uitleg geeft 
aan de daar wonende Nederlanders, merkt hij de oplopende boosheid en 
ongerustheid over de onderhandelingen met de Nederlandse banken en 
verzekeraars. Het doet hem steeds meer tot het besef komen dat de overeen-
komst niet eindeloos uitgesteld moet worden. Hij zegt tegen Terwisscha in 
een telefoongesprek op 7 juli 1999 dat er de laatste tijd nauwelijks vooruit-
gang is geboekt ten aanzien van onderwerpen die al maandenlang duidelijk 
zijn.148 Hij wil niet langer meer wachten op de overheid omdat minister 
Zalm toch niets in een tripartiet overleg wil zeggen voordat het laatste eind-
rapport, namelijk dat van de commissie-Van Kemenade, op tafel ligt. Ook 
wil het cj0 niet wachten op de overheid die zal bevorderen dat banken en 
verzekeraars zullen participeren in een vorm die de overheid bedenkt. Het 
cj0 wil immers met elke partij afzonderlijk tot overeenstemming komen en 
zelf bepalen hoe de uitvoering van de akkoorden moet gaan verlopen.

De commissie-Eagleburger

De geneigdheid bij de verzekeraars en het cj0 om snel tot overeenstem-
ming te komen, wordt sterk beïnvloed door de ongelukkige gang van zaken 
voor Aegon in de Verenigde Staten. Aegon, die tweederde van zijn winst uit 
de Verenigde Staten haalt, wordt aangeschreven door Eagleburger met het 
verzoek om toe te treden tot zijn commissie. Aegon heeft nog geen toestem-
ming van State Insurance Commissioner Chuck Quackenbush gekregen om 
Transamerica, die in Californië zijn hoofdkwartier heeft, over te nemen. 
Aegon usa, die door de overname de tweede verzekeraar in de Verenigde 
Staten kan worden, doet de commissie-Eagleburger op 21 juni 1999 het aan-
bod van een partieel lidmaatschap van de commissie. Aegon wil toetreden 
tot een klasje van ‘goede verzekeraars’ die al met hun nationale regeringen 
bezig zijn om Holocaustissues te regelen. De ceo van Aegon usa, Don She-
pard, wil een half miljoen dollar voor administratieve en andere doeleinden 
beschikbaar stellen. 



68

 149 Interviews met W. Terwisscha 19-7-2013 en 23-7-2013.
 150 Interview met F. Majoor 13-11-2013.
 151 Verslag overleg Verbond-cjo 23-7-1999, p. 1, in: Werkarchief Terwisscha Tegoeden wo ii  (S 75/12).
 152 Forward, Insurance Commission Is Set to Collapse, 13-8-1999, p. 2.
 153 Forward, Insurance Commission Is Set to Collapse, 13-8-1999, p. 2.

Shepard is verantwoordelijk voor een groot bedrijf en voor de acquisitie. 
‘Hij kan niet op zijn handen gaan zitten’.149 Shepard voelt de druk in de 
Verenigde Staten om iets additioneels te doen.150 Hij denkt met een half 
miljoen dollar Eagleburger en de meest activistische State Insurance Com-
missioners in zijn commissie, Quackenbush (Californië), Neil Levin (New 
York) en Bill Nelson (Florida) te kunnen overtuigen. Aegon krijgt op 6 juli 
1999 een vriendelijke brief van Eagleburger terug waarin fijntjes benadrukt 
wordt dat de commissie geen speciale categorieën van leden kent en dat 
 Aegon gewoon lid moet worden. Eagleburger zegt erbij snel verder te wil-
len praten met Aegon.

Deze actie van Aegon overtuigt ook het cj0 niet. Het cj0 is ontstemd over 
de briefwisseling tussen Aegon usa en de commissie-Eagleburger. De brief 
van Aegon usa wordt veel te defensief gevonden. Het Verbond, dat niet in 
de actie van Aegon usa gekend is, verdedigt de gang van zaken. ‘Toegelicht 
wordt dat deze brief in het kader van de fusie met Transamerica en het (sim-
plistische) Amerikaanse perspectief geplaatst moet worden. In Nederland 
loopt Aegon gewoon mee in het Verbondstraject. De maatschappijen zal ge-
vraagd worden de communicatie in de toekomst beter af te stemmen om 
onnodige irritatie te voorkomen.’151

In deze fase is Eagleburger nog niet in staat om zijn wensen op te leggen aan 
de verzekeraars. De media uiten kritiek op de commissie vanwege de hoge 
uitvoeringskosten. Ondertussen hebben Holocaustslachtoffers nog geen 
geld gezien. De commissie staat op omvallen.152 Eagleburger, die steeds 
aangeeft tot snelle uitbetalingen te willen komen, wordt gehinderd door 
eindeloze discussies in zijn commissie. De Europese verzekeraars dreigen 
zelfs weg te lopen uit zijn commissie. De belangrijkste discussie gaat over 
de te hanteren rentefactor. Eagleburger zegt met een eindvoorstel te komen 
dat een ‘take it or leave’-compromisvoorstel is. Het commissielid Quacken-
bush zet de discussies op scherp door de Europese verzekeraars met sancties 
te bedreigen in Californië. Steinberg, die ook in de commissie zit, reageert 
aldus: ‘We don’t know of any companies that have threatened to pull out, 
but if any were to pull out, they should not be protected from sanctions.’153 

Uiteindelijk besluit de commissie tot een rentefactor van 10. Deze is geen 
rationele en mathematische uitkomst, en is niet gebaseerd op rentetabellen 
in Oost- en West-Europa, inflatie, staatsleningen etcetera. Het akkoord is 
het resultaat van onderhandelen nadat de Joodse organisaties eerst een ren-
tefactor van 35 hebben voorgesteld. Met name Allianz is in eerste instantie 
niet bereid tot een substantiële vergoeding voor inflatie of vergoeding van 
het genoten voordeel van verzekeringsmaatschappijen.
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Fischer en Terwisscha reizen voor het eerst naar de Verenigde Staten af om 
op 19 augustus 1999 persoonlijk kennis te maken met Frank Mankiewicz 
van Hill and Knowlton. Zij krijgen snel een persoonlijke band met Mankie-
wicz.154 Ze constateren dat het Verbond richting de achterban in een las-
tig pakket gekomen is, nu het Verbond een rentefactor van 22 hanteert.155 
Zij vrezen voor een internationale precedentwerking, ook voor andere dan 
verzekeringstegoeden. Tegelijkertijd blijven Fischer en Terwisscha van me-
ning dat een verantwoorde redenering aan de Nederlandse rentefactor 22 
ten grondslag ligt, die ten volle wordt gedragen door Joodse organisaties en 
verzekeraars. Daarmee blijft de royale regeling ook voor de toekomst beter 
houdbaar en verdedigbaar, aldus Fischer en Terwisscha.

Het akkoord over de rentefactor 10 dat eind september 1999 in de commis-
sie-Eagleburger bekrachtigd zal worden, vormt een wankele uitgangsposi-
tie voor de Europese verzekeraars. Zo kondigt de betreffende commissie van 
het Huis van Afgevaardigden aan om na de hearings over Joodse tegoeden 
bij banken, nu ook hearings te gaan houden over Joodse verzekeringen.156 
Verschillende State Insurance Commissioners vinden dat het allemaal te 
langzaam gaat en willen de commissie-Eagleburger eventueel rechts inha-
len. Commissieleden als Nelson brengen in de media al plannen naar bui-
ten dat met de gelden de 10.000 overlevende Holocaustsurvivors in Florida 
gratis gezondheidszorg krijgen.

Quackenbush is de meest activistische en heeft sterke politieke ambities 
als Republikein in een door Democraten overheerst Californië. Hij over-
weegt los van de commissie-Eagleburger een fonds op te richten voor Holo-
caustslachtoffers waaruit claims kunnen worden afgehandeld. Met een ‘Ca-
lifornia Humanitarian Fund’ bewijst hij aan zijn politieke achterban in staat 
te zijn om te ‘leveren’. Als verzekeraars hieraan meebetalen, zal hij hen vrij-
waren van sancties. Ook de Insurance Commissioner van de staat Washing-
ton, Deborah Senn, komt met een vergaande meldingsplicht voor Europese 
verzekeraars waaraan geen enkele Europese verzekeraar kan voldoen. Tege-
lijkertijd zijn Quackenbush en Senn op zichzelf het Verbond gunstig gezind 
vanwege de acties die het Verbond in Nederland heeft ondernomen. 

Onrustige aanloop naar een akkoord in Nederland

De ontwikkelingen in de Verenigde Staten leiden in Nederland tot nervo-
siteit in Joodse kring. Fischer, die op 5 september 1999 het bar mitswa-feest 



70

 157 Interne Verbondsnotitie Fischer 6-9-1999, in: Werkarchief Terwisscha Tegoeden wo ii  (S 75/7).
 158 Naftaniel bevestigt in het met hem op 1-8-2013 gehouden interview dat Roet dit gezegd heeft, maar acht het niet 

aannemelijk dat Roet actie heeft ondernomen.
 159 Interview met W. Terwisscha 19-7-2013.
 160 Interview met J. Sanders 23-10-2013.
 161 Verslag overleg cjo-Verbond 7-10-1999, p. 2, in: Werkarchief Terwisscha Tegoeden wo ii  (S 75/12).

van de zoon van Vuijsje meemaakt, ontmoet veel wantrouwen bij de aan-
wezigen over de vorderingen die gemaakt worden in het overleg tussen het 
Verbond en het cj0.157 Hij krijgt het verwijt dat de verzekeraars geen ak-
koord sluiten voordat Scholten met zijn rapport naar buiten komt. Fischer 
krijgt te horen dat de verzekeraars aan de leiband van de regering lopen. 

Met name Roet is kritisch richting Fischer. Roet zegt tegen Fischer uit-
stekende contacten te hebben in de Verenigde Staten en eerder voorkomen 
te hebben dat Insurance Commissioner Nelson in Florida actie onderneemt 
tegen Nederlandse verzekeraars.158 De indruk is immers gewekt dat het 
akkoord in Nederland eerder in weken dan in maanden klaar zou zijn. 
Daar heeft Roet achteraf spijt van. Naar zijn zeggen staan de advocaten in 
de VS klaar om bijstand te verlenen. Als Roet zelf een dag later aanschuift 
bij het formele overleg van het Verbond met het cj0, gaat ook hij ermee ak-
koord dat de presentatie van het akkoord na de publicatie van het eindrap-
port-Scholten zal plaatsvinden. Tegelijkertijd zal dan vermeld worden dat 
het akkoord reeds voor het eindrapport gesloten is. 

In september 1999 is al door de onderhandelende partijen bepaald dat de 
Joodse gemeenschap rechthebbende is van de Joodse polissen die destijds 
aan de Nederlandse Staat zijn afgekocht. Maar enige technische punten res-
teren die moeilijker en tijdrovend zijn. De rentefactor van 22 moet geobjec-
tiveerd worden aan de hand van de rendementen op langetermijnbeleggin-
gen.159 Uiteindelijk wordt de obligatie-index als uitgangspunt genomen. 
Daarna ziet Naftaniel – aan de hand van informatie van de claims van het 
Meldpunt Joodse Oorlogsclaims – dat de verzekeraars na de oorlog uiteen-
lopende rentestanden gehanteerd hebben voor de uitbetaalde polissen en de 
nog te betalen premies. De rentestand voor de premies is 2% hoger geweest 
dan die voor de uitbetaalde polissen. Deze kwestie wordt opgelost door de 
verzekeraars een extra bedrag van 5 miljoen gulden te laten betalen. Dat 
wordt bestemd voor een Digitaal Monument Joodse Gemeenschap. Daar-
mee kan de oorspronkelijke Joodse gemeenschap (virtueel) gereconstrueerd 
worden. Het wordt door beide partijen als een mooie uitweg gezien voor 
iets waarover men nog lang had kunnen praten, temeer daar het eindrap-
port van de commissie-Scholten in september 1999 nog niet uit is.160

Het Verbond wil uiterlijk eind oktober 1999 tot een overeenkomst komen 
omdat ing (Nationale Nederlanden) en Aegon de druk op hen in de Ver-
enigde Staten voelen stijgen.161 ing stuurt op 25 oktober 1999 in een so-
loactie een brief aan de thesaurier-generaal van Financiën en een andere 
brief aan de voorzitter van de Verzekeringskamer. ing wil hun steun in het 
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protest tegen de extraterritoriale acties van de State Insurance Commissio-
ners. Aegon usa is op zijn beurt bezig om de toezichthouders in Californië, 
Florida en Washington informatie te geven over Joodse polissen en om hen 
tevreden te stellen. In november 1999 zal in de Verenigde Staten een wet uit-
gevaardigd worden die alle verzekeraars verplicht alle polissen uit de pe-
riode van de Tweede Wereldoorlog te overleggen. Aegon wordt in de staat 
Florida gedagvaard om voor 10 november 1999 met gegevens te komen over 
de door Aegon en zijn voorgangers tussen 1925 en de Tweede Wereldoorlog 
afgesloten levensverzekeringen. 

Shepard zegt de Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten Joris 
Vos in een gesprek op 6 oktober 1999 dat hij onmogelijk aan dit verzoek te-
gemoet kan komen. De meeste van deze informatie is in de Tweede Wereld-
oorlog verloren gegaan. Shepard beklaagt zich bij de ambassadeur behalve 
over de druk uit Florida ook over de niet-aflatende druk van de Eaglebur-
ger-commissie om toe te treden tegen de door de commissie gestelde voor-
waarden. Aegon wordt in de commissie verantwoordelijk gesteld voor 1,5% 
van de nog openstaande claims in verband met levensverzekeringen van 
in de Tweede Wereldoorlog omgekomen vervolgingsslachtoffers. Shepard 
vindt dit absurd hoog, temeer daar de activiteiten van Aegon op één lijn ge-
zet worden met nazimisdaden.162 

Het Verbond beseft steeds meer dat een akkoord met het cj0 geen garan-
tie biedt om onder de Amerikaanse druk op zijn leden uit te komen. Het 
pr- en lobbykantoor Hill and Knowlton moet daarom zijn activiteiten voor 
het Verbond opvoeren, zodat soloacties van de Amerikaanse dochters van de 
Nederlandse verzekeraars sporen met die van het Verbond. De toegenomen 
internationale druk ziet het cj0 ook. Het cj0 ziet de voordelen van een snel 
akkoord, namelijk een groot geldbedrag, een vermenigvuldigingsfactor 22, 
en een coulante houding ten opzichte van het feitenmateriaal.163 Ook ziet 
het cj0 het gevaar van uitstel omdat bij een Amerikaanse boycotdreiging 
het geen zin meer heeft voor de verzekeraars om met het cj0 om de tafel te 
zitten. 

Verschillende cj0-bestuurders betrekken in deze afweging de vraag hoe 
politiek Den Haag zal reageren. Ze verwachten van de commissie-Scholten 
op zichzelf geen nieuwe onderwerpen. Maar zij wordt voor het hoofd ge-
stoten als zij nog niet klaar is en er wel een akkoord naar buiten gebracht 
wordt. Het is een onelegante behandeling van een overheidscommissie en 
dat kan gevolgen hebben. Tegelijkertijd wil het cj0 doorzetten. Gemikt 
wordt op officiële ondertekening van het akkoord op 1 november 1999 waar-
bij Van Maanen enkele dagen daarvoor ingelicht zal worden. ‘Maar hoe ver-
tellen we het aan Van Maanen en Zalm?’ vragen de cj0-bestuurders zich in 
hun interne vergadering af.164 
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Als het akkoord (uiteindelijk) op 9 november 1999 getekend wordt, is 
de ambtelijke en politieke leiding van Financiën volledig geïnformeerd. 
 Fischer heeft bovendien medio oktober kennis gemaakt met Frank Majoor, 
de nieuwe ambassadeur In Algemene Dienst bij Buitenlandse Zaken, die 
namens de overheid in het buitenland de Nederlandse positie gaat uitleg-
gen. Als Majoor op 2 november 1999 vlak voor het akkoord komt kennisma-
ken met minister Zalm, gaat het in dit gesprek voornamelijk over de positie 
van de Nederlandse verzekeraars in de Verenigde Staten.165

Van Maanen oefent in een informeel gesprek met Fischer op 3 november 
1999 vergeefse druk uit op de verzekeraars om met de overeenkomst te 
wachten tot na de publicatie van het eindrapport-Scholten medio decem-
ber 1999. Fischer zegt gezien de immense druk in de Verenigde Staten niet 
langer te kunnen wachten. Aan een mogelijke precedentwerking van het 
akkoord naar de banken en de overheid heeft Fischer geen boodschap. De 
Joodse organisaties krijgen van het Verbond de vrije hand in hoe zij de door 
de verzekeraars beschikbaar gestelde gelden willen besteden. Men is blij de 
zaak nu met het cj0 ‘afgekocht’ te hebben.166 Het gesprek verloopt niet in 
een goede sfeer. Fischer uit met name zijn teleurstelling en boosheid over 
het feit dat hij op een eerdere brief gericht aan Financiën niets gehoord 
heeft. Hij wil weten welke rentefactor hij kan hanteren. Fischer krijgt te ho-
ren dat hij op die vraag nooit een antwoord zal krijgen.167

De discussie over de hoogte van de te hanteren rentefactor komt een dag 
later terug als alle hoofdonderhandelaars van het akkoord bij minister Zalm 
langskomen om het akkoord toe te lichten. Fischer herhaalt dat de partijen 
zelf een rentefactor bepaald hebben omdat er geen antwoord van Financiën 
gekomen is. Ze weten dat daarmee voor de Staat een precedent geschapen is, 
maar het is nu te laat.168 Minister Zalm reageert gematigd enthousiast. Het 
is goed dat er een akkoord ligt, maar hij deelt de uitgangspunten niet, aldus 
Zalm.169 Hij zegt tegen Fischer, Terwisscha, Numann, Naftaniel en Sanders 
dat het cj0 niet de eigenaar is van de op te renten afkoopsommen die in 1955 
rechtmatig bij de overheid zijn terechtgekomen. Dat het Verbond het cj0 
steunt, maakt voor Zalm niet uit; hij is niet bij het akkoord van het cj0 en 
het Verbond betrokken geweest. Hij wil later, aan de hand van de onder-
zoeksrapporten, alle kwesties in één keer afdoen.170 
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Het akkoord wordt niet onder een gunstig gesternte ondertekend. Het 
wjc herhaalt op 5 november 1999 zijn dreigement van een consumenten-
boycot van Aegon als het niet toetreedt tot de commissie-Eagleburger. San-
ders wordt fijntjes door Steinberg ingeseind dat hij een aantal journalisten 
gesproken heeft. ‘I don’t know what will appear but, if anything does, I 
don’t want you to be caught by surprise.’171 Aegon reageert verrast op deze 
persberichten, omdat het sinds zijn brief van 29 juni 1999 (en na de vrien-
delijke reactie van Eagleburger) geen discussie meer heeft gehad met deze 
commissie. In zijn persreactie herhaalt Aegon zijn aanbod om toe te treden 
tot een speciale categorie van ‘goede’ leden op grond van het feit dat het 
Nederlandse volk slachtoffer is geweest van het naziregime en na de oor-
log het rechtsherstel van de Joodse polissen naar behoren is afgehandeld. 
Steinberg vraagt zich op zijn beurt af waarom Aegon niet gewoon toetreedt 
tot de commissie. ‘What are they afraid of? No one has asked them for any 
money. It’s not for them to judge if they have a liability. It should be up in 
the commission.’172

Een tweede en veel ingrijpender gebeurtenis is een kortgedingprocedure 
tegen het cj0 en het Verbond. Deze vindt voorafgaand aan de persconferen-
tie op 9 november 1999 plaats. Naftaniel en Sanders weten in het daaraan 
voorafgaande weekend enkele organisaties hiervan te weerhouden, maar 
het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers en het Comité 
Ex-Nederlandse Vervolgden uit de Bezettingstijd houden voet bij stuk. De 
dagvaarding houdt in dat het cj0 niet mag ondertekenen en dat het slui-
ten van de overeenkomst opgeschort wordt omdat overlevenden van de 
Holocaust en hun nabestaanden hierin zeggenschap moeten krijgen. Het 
cj0 en de door hem op te richten stichtingen zijn niet representatief voor de 
Joodse gemeenschap. Ook vinden deze organisaties dat de gelden ‘moeten 
worden verdeeld onder de personen die materiële schade hebben geleden 
in de Tweede Wereldoorlog en hun directe nabestaanden, terwijl het cj0 
vermoedelijk zelf de opvatting is toegedaan dat deze tegoeden moeten wor-
den bestemd voor ‘door de joodse gemeenschap te bepalen doelen’.’173 Het 
gevolg van deze kortgedingprocedure is dat er op de persconferentie niet 
getekend wordt en de rechterlijke uitspraak afgewacht wordt. Het is even 
een optie geweest om wel te tekenen, maar de juristen van het Verbond en 
ook Numann zijn van mening dat dit te gevaarlijk is als de dagvaarding er 
al ligt.174

Tijdens de zitting van het kort geding op 9 november 1999 merkt de pre-
sident van de rechtbank Amsterdam op dat hij de gang naar de rechter treu-
rig vindt, terwijl het een mooie dag had moeten worden.175 ‘Op zich is er 
een mooie overeenkomst gesloten. En nu zit u hier.’176 cj0-voorzitter Nu-
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mann zegt tijdens de zitting dat hij er de voorkeur aan geeft dat de helft van 
het geld naar collectieve doelen gaat. Het geld komt immers van polissen 
van overleden Joden en dan is het vreemd dat het naar de overlevenden gaat, 
aldus Numann. Maar de Joodse gemeenschap mag zich zelf via een bindend 
referendum uitspreken over de bestemming van de 25 miljoen gulden.

Op de persconferentie leggen de verzekeraars en het cj0 een grote eens-
gezindheid aan de dag. Het akkoord houdt een bevestiging in van wat al 
maanden in grote eendracht tussen de verzekeraars en het cj0 uitgewerkt 
is. ‘Hiermee is het laatste hoofdstuk van de oorlogspolissen afgesloten. De 
Nederlandse verzekeraars hebben schoon schip gemaakt’, zegt Numann.177 
Naftaniel spreekt eveneens zijn tevredenheid uit. ‘Deze vermogens, waar-
voor veelal geen rechthebbenden meer zijn, behoren de Joodse gemeen-
schap toe. En die gemeenschap heeft ook het recht dat geld te verdelen.’178 
De verzekeraars betalen 50 miljoen gulden. 45 miljoen gulden wordt over-
gemaakt aan het cj0.179 Voorts gaat 5 miljoen gulden naar het Digitaal Mo-
nument Joodse Gemeenschap.

Van de 45 miljoen gulden gaat 20 miljoen gulden naar toe te kennen 
individuele claims op Joodse polissen. Voor de beoordeling van de claims 
wordt de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa opgericht. 
Claimanten krijgen een rentefactor 22 uitgekeerd. Van de 45 miljoen gul-
den komt 25 miljoen gulden beschikbaar voor collectieve uitkeringen aan 
de Joodse gemeenschap. Een referendum onder de Joodse gemeenschap 
moet hier duidelijkheid over scheppen. 

Fischer geeft op de persconferentie nadrukkelijk aan het aan het cj0 
over te laten hoe het de gelden wil verdelen. Hij zegt hier zelf geen opvat-
ting over te hebben en stelt dat dit een zaak van de Joodse gemeenschap is. 
Verder benadrukt hij dat de gekozen rentefactor van 22 veel hoger is dan 
internationaal door Eagleburger gehanteerd wordt. Fischer maakt van de 
publiciteit gebruik door te benadrukken dat de overheid voor de aan de 
overheid afgedragen afkoopwaarden eenzelfde stap moet zetten. Op de 
persconferentie steunt Fischer openlijk Naftaniel die stelt dat ’Zalm zit op 
het geld van vermoorde Joden’.180

Naweeën van het akkoord

De president van de Amsterdamse rechtbank maakt op 11 november 1999 
een einde aan de juridische discussie door alle vorderingen op het Verbond 
en het cj0 af te wijzen.181 De rechter zegt dat er geen enkele reden is om te 
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twijfelen aan het voornemen van het cj0 dat de oorlogsslachtoffers zelf via 
een te organiseren referendum de bestemming kunnen bepalen van de 25 
miljoen gulden. Belangrijker is de uitspraak van de rechter dat het cj0 de 
Joodse gemeenschap in de breedte kan vertegenwoordigen en voor de rege-
ling met het Verbond de meest geëigende instantie is.

Meteen na de uitspraak van de rechter spoeden de partijen zich naar 
het kantoor van het Verbond om de overeenkomst te ondertekenen. Als 
het cj0 enige dagen na de ondertekening terugkijkt op de gehele gang van 
zaken spreekt het cj0 intern over twee gemiste kansen.182 Allereerst had 
het akkoord aan het gehele cj0 voorgelegd moeten worden zodat het op 
een breed draagvlak had kunnen rekenen. Daarnaast had de eindbeslissing 
om de persconferentie door te laten gaan, moeten worden getoetst in het 
cj0 zelf. De communicatie had beter moeten zijn, zodat ook bijvoorbeeld 
cj0-bestuurslid en voorzitter van het eigen Adviescollege Rob Wurms op de 
hoogte had kunnen zijn. Tegelijkertijd complimenteert Roet de cj0-leden 
met het niet uitstellen van de persconferentie. Uitstel zou een overwinning 
voor het vbv hebben betekend. 

De discussie gaat in Joodse kring daarna onverdroten voort. Na de pers-
conferentie wordt het Verbond van Verzekeraars aangeschreven door de 
Stichting Verenigde Joodse Instellingen voor Liefdadigheid en door de 
Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider. In die brieven, waarin met 
juridische procedures gedreigd wordt, komt naar voren dat men gehoord 
wil worden. Men acht het cj0 niet representatief voor de Joodse gemeen-
schap. In het niw verschijnen paginagrote advertenties voor en tegen het ge-
sloten akkoord en het cj0.183 In het Adviescollege van het cj0, waarin ook 
het vbv zitting heeft, botsen de meningen enorm over de vraag of het cj0 
zeggenschap heeft over de gelden en of het referendum er wel moet komen. 
Meerdere leden van het Adviescollege willen dat het cj0 meteen overgaat 
tot het doen van individuele uitkeringen als dat toch de uitkomst van het 
referendum wordt.184 Anderen zitten nog op de lijn van het referendum. 
Zij houden er rekening mee dat het Adviescollege opgeheven wordt. De si-
tuatie is sowieso gespannen, omdat het vbv dreigt met het aanspannen van 
een nieuwe kort geding tegen het cj0 om inzage te krijgen in alle cj0-stuk-
ken, iets wat het cj0 pertinent niet wil. Het vbv wil laten zien dat in eerdere 
fasen binnen het cj0 nadrukkelijk afgesproken is om de collectieve gelden 
apart te zetten voor de Joodse organisaties. 

Ook buiten Nederland krijgt het akkoord niet meteen steun. Het gesloten 
akkoord maakt op het wjc weinig indruk. Het wjc heeft de dagvaarding 
van het vbv doorgestuurd gekregen en voelt zich buiten het akkoord ge-
houden. Het Verbond en het cj0 hebben het wjc buiten het akkoord ge-
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houden omdat het in hun ogen een Nederlandse aangelegenheid betreft.185 
Het wjc is bang dat de Nederlandse Joden, in navolging van de Franse 
Joden, zich aan de internationale fora over Joodse oorlogstegoeden ont-
trekken, hetgeen de positie van het wjc ondermijnt. Sanders vertelt in de 
vergadering van het cj0 van 10 november 1999 dat Steinberg hem gebeld 
heeft. Steinberg claimt dat de internationale pers beweert dat Aegon zich 
met dit akkoord heeft afgekocht. In de pers geeft Steinberg als reactie op 
het akkoord dat hij vasthoudt aan een consumentenboycot van Aegon in de 
Verenigde Staten zolang Aegon niet toetreedt tot de Eagleburger-commis-
sie. ‘We can’t be bought. This is not about money, this is about the historical 
process.’186

Sanders, die zich beledigd voelt door deze opmerkingen, raakt in de we-
ken erop in een onplezierige discussie met Steinberg verwikkeld. Hij neemt 
contact op met Steinberg vanwege het in de publiciteit lekken van een be-
richt door het wjc. Daarin staat dat in Nederland na de Tweede Wereldoor-
log minder dan 10% van de verzekeringstegoeden gerestitueerd is en dat de 
Nederlandse verzekeraars daarom 400-500 miljoen dollar moeten restitue-
ren. Op de vraag van Sanders kan Steinberg geen onderzoek noemen dat dit 
getal zou bevestigen.187 Steinberg blijft er bij Sanders op aandringen dat 
hij zich inspant voor toetreding van Aegon tot de Eagleburger-commissie: 
‘As you are aware, the media is seeking to portray Dutch Jewry as being used 
by the Insurance industry against the wjc. For your part, we have not and 
will not make a critical comment about the Dutch Jewish community, but 
the sanctions against Aegon and its affiliates in the U.S. will intensify unless 
Aegon agrees to join the international panel.’188 Steinberg vraagt zich ook 
af waarom Aegon zegt geen Joodse polissen te hebben en tegelijkertijd wel 
meebetaalt aan het akkoord in Nederland. Ten slotte stelt Steinberg dat de 
dochters van Aegon buiten Nederland geen Joodse claims uitbetalen.

In een uitgebreide fax aan Israel Singer van het wjc wil Sanders het no-
dige rechtzetten.189 Naast informatie over het Nederlandse polisrechts-
herstel en het bereikte akkoord, gaat hij op Aegon in. Sanders verwerpt de 
suggestie van Steinberg dat het akkoord gesloten is om Aegon te redden. 
Hij brengt in herinnering dat de onderhandelingen in Nederland met de 
verzekeraars van 1998 dateren. Bovendien kent het akkoord een veel hogere 
rentefactor dan elders. Sanders gooit olie op het vuur door te spreken over 
‘witch-hunting’-praktijken van het wjc richting Aegon. Hij zegt dat het 
wjc zich beter kan richten op de Amerikaanse banken waar voor de oorlog 
circa een half miljard gulden van Nederlandse Joden terecht is gekomen. 
Waar Sanders zich ook tegen verzet, is het bij voortduring door Steinberg 
opgebrachte beeld dat Nederlandse burgers meer gecollaboreerd hebben 
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met de bezetter dan burgers in andere landen. Dit zou het hoge aantal ver-
moorde Nederlandse Joden verklaren. Sanders sluit af met de opmerking 
dat interferentie van het wjc in de Nederlandse situatie de onderhandelin-
gen van het cj0 met de Nederlandse overheid en de banken schaadt. Deze 
partijen vragen, aldus Sanders, welke niet faire behandeling zij kunnen ver-
wachten van het wjc als zij een akkoord sluiten met het cj0. Mede om deze 
reden vraagt Sanders de campagne tegen Aegon stop te zetten.

Dezelfde dag reageert Steinberg namens Singer per fax. Hij herhaalt de 
eis dat Aegon moet toetreden tot de Eagleburger-commissie omdat geen uit-
zonderingen mogelijk zijn. Het wjc voert geen heksenjacht richting  Aegon. 
Wat zou het grote Aegon te vrezen hebben in de Eagleburger- commissie als 
Aegon geen verplichtingen meer heeft inzake Joodse tegoeden? Hun wei-
gering doet hun geloofwaardigheid geen goed, aldus Steinberg. Hij wil 
ook direct met Sanders communiceren in plaats van via de media of allerlei 
derde partijen.

Het toneel verschuift eind 1999 naar de Verenigde Staten

De opstelling van de commissie-Eagleburger en de State Insurance Com-
missioners en de discussie tussen Steinberg en Sanders leiden tot een toe-
nemend besef dat het akkoord in de Verenigde Staten uitgevent moet wor-
den. Hill and Knowlton Strategies dringt erop aan dat het Verbond en het 
cj0 verschijnen bij een samenkomst van Insurance Commissioners en de 
commissie-Eagleburger. Die vindt van 4 tot 8 december 1999 in San Fran-
cisco plaats. Mankiewicz van Hill and Knowlton vindt het een cruciale bij-
eenkomst en bij uitstek de gelegenheid om de hoofdrolspelers te benade-
ren. Ook reizend ambassadeur Majoor moet daar, in samenwerking met 
de Nederlandse ambassade in de Verenigde Staten, een rol gaan spelen, 
adviseert Mankiewicz. Hier komt het inderdaad van, maar eerst wordt de 
zaak op scherp gezet door Quackenbush. Hij organiseert voorafgaand aan 
de samenkomst van 4 tot 8 december hoorzittingen in San Francisco op 1 
en 2 december. Alle verzekeringsbedrijven, waaronder die al in de commis-
sie-Eagleburger zitten en denken een vrijhaven te hebben, moeten verschij-
nen. Quackenbush dreigt met sancties als bedrijven wegblijven. 

Door zijn optreden wekt Quackenbush de toorn op van Eagleburger. In 
zijn commissie ontstaat opnieuw ongerustheid en een vergiftigd klimaat 
vanwege het dubbelspel van commissielid Quackenbush.190 Hij wordt als 
een spelbederver gezien. Het dwingt Eagleburger tot het uitbrengen van 
een persboodschap waarin hij kritiek uitoefent op het eigenmachtige op-
treden van Quackenbush. Dat ondermijnt en beschadigt het werk van zijn 
commissie, aldus Eagleburger. Daar heeft Quackenbush weinig boodschap 
aan, omdat hij uit is op het oprichten van een humanitair fonds voor Ho-
locaustslachtoffers in Californië. De Republikein Quackenbush stelt niet 
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meer de harde eis dat Aegon per se moet toetreden tot de commissie-Eagle-
burger. Hij wil graag voor 1 januari 2000 schikken met de Nederlandse ver-
zekeraars, omdat in Californië een door de Democraten gevormde commis-
sie het onderwerp gaat overnemen. 

Quackenbush weet juist Aegon als eerste te strikken voor het doen van 
een toezegging van een ’vrijwillige’ bijdrage van 1,2 miljoen dollar aan een 
nog in te stellen California Humanitarian Fund. Niet veel later volgen ing 
(Nationale Nederlanden) en Fortis. In totaal zeggen de drie maatschappijen 
toe 4,2 miljoen dollar te zullen betalen aan dit fonds.191 

Op 30 november 1999 komt Quackenbush vervolgens Aegon tegemoet 
door de overname van Transamerica goed te keuren, onder de voorwaarde 
dat Aegon claimanten betaalt. Shepard bericht Quackenbush dit zeker te 
zullen doen, te meer daar hem geen claims bekend zijn. Ook zegt Aegon 
toe alle archieven te openen voor claims uit Californië. Als een individuele 
claim uit Californië volgens de Nederlandse voorwaarden toegekend wordt, 
volgt een opslag van 50% ten behoeve van het Californische fonds. Daarmee 
is de boycotdreiging in Californië voor Aegon voorbij. Aegon hoeft niet 
meer te getuigen in de hearings in Californië. Sterker nog, Quackenbush 
prijst vanaf dat moment de Nederlandse verzekeraars en dringt er niet meer 
op aan dat Aegon toetreedt tot de commissie-Eagleburger. De dankbetui-
gingen zijn uitbundig, zoals bijvoorbeeld die van rabbi Abraham Cooper 
van het Simon Wiesenthal Center: ‘Commissioner Quackenbush has once 
again helped break new ground on this issue – setting up a model for other 
companies to follow. Holocaust survivors and their family members are 
fortunate to have, and are eternally thankful for his continued leadership. 
Moreover, Aegon’s dedication to the work needed to overcome legal and 
other obstacles now stands to stark contrast to the inaction of many other 
companies that have chosen the path of obfuscation, legal wrangling and 
foot-dragging, rather than that of committing to an aggressive and trans-
parent restitution program for survivors.’192 Ook het wjc reageert positief. 
In een reactie zegt Steinberg dat het wjc de consumentenboycot van Aegon 
voorlopig opschort.193 

Wie niet positief over de Californische actie van Aegon, ing en Fortis oor-
deelt, is het cj0. De actie van deze drie maatschappijen die samen 80% van 
de Nederlandse verzekeringsmarkt in handen hebben, is namelijk een van 
het Verbond losstaande actie geweest. Fischer heeft weet van de acties van 
de drie maatschappijen, raadt hun deze ook af, maar hij moet het hoofd bui-
gen omdat de verzekeraars gezien hun belangen in de Verenigde Staten ge-
noodzaakt zijn daartoe te besluiten. Hij belt Naftaniel op die ‘er de pest over 
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in heeft’ dat dit gebeurt. Naftaniel ziet het gevaar dat hij nu met het cj0 
jegens zijn achterban in een onmogelijke positie kan komen.194 De beta-
lingen in de Verenigde Staten kunnen voor andere Joodse groepen gebruikt 
gaan worden terwijl Nederlandse Joden destijds premies hebben betaald. 
Ook kunnen de politiek gekozen State Insurance Commissioners met de 
gelden goede sier gaan maken voor geheel andere doeleinden. Naftaniel be-
grijpt dat er sprake is geweest van een soort chantage. Fischer en Naftaniel 
werken een titel voor de betalingen uit waarvan ze denken dat het voor het 
cj0 geen problemen oplevert.

Omdat in Californië voor elk toegekende claim een opslag van 50% geldt, 
gaat feitelijk een rentefactor van 33 gelden. De overeenkomst met Quac-
kenbush roept binnen het cj0 de vraag op of het Nederlandse akkoord niet 
te bescheiden is geweest. Numann benadrukt dat ‘het bereikte akkoord in 
onze visie een goede is, daar moeten we dan aan vasthouden. In Amerika 
krijgen ze meer door chantage’. Naftaniel antwoordt dat ‘nalaten het on-
derste uit de kan te halen als een wanprestatie kan worden gezien’.195 Als 
andere Amerikaanse staten zich aansluiten bij de Californische regeling, 
ontstaat in de ogen van Naftaniel een scheve situatie. Als het cj0 dan niet 
om aanpassing van het Nederlandse akkoord vraagt, is er sprake van mis-
plaatste bescheidenheid. Roet is van mening dat als de verzekeraars op 
eigen initiatief meer geven, zij het cj0 dan ook meer moeten geven. Maar 
cj0-voorzitter Numann is hierbij voor één ding bang. ‘Het klakkeloos over-
nemen van iedere Amerikaanse ontwikkeling maakt ons tot bedelaars. Het 
bereikte akkoord is geen drijvend bedrag waar iedere keer opnieuw aan 
moet worden getwijfeld.’196 Het einde van het liedje is dat ondanks het 
gemopper vastgehouden wordt aan het in Nederland gesloten akkoord.

Een ander onbedoeld effect van de Californische regeling is dat de com-
missie-Eagleburger erdoor in verlegenheid wordt gebracht. Wat één State 
Insurance Commissioner kan, kunnen andere ook. Daardoor ontstaat er een 
kloof binnen de commissie-Eagleburger en ook tussen de grote Joodse ge-
meenschap in Californië en het wjc.197

Begin december 1999 reist een gezamenlijke delegatie van het Verbond en 
het cj0 af naar San Francisco en Los Angeles. De delegatie voert gesprekken 
met verschillende State Insurance Commissioners en met Joodse organisa-
ties. Sanders gaat mee na een flinke discussie met Roet en het cj0. Roet is 
bevreesd voor een verder verslechterende relatie van het cj0 met het wjc 
en voor de mogelijkheid dat Sanders in de Amerikaanse media het wjc aan-
valt. Ook zou Sanders niet specifiek Aegon moeten gaan verdedigen.198 
Sanders stelt Roet gerust door te stellen dat de gevaren niet zo groot zijn als 
Roet denkt. 
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In Californië verlopen de gesprekken succesvol. Sanders getuigt voor de 
State Insurance Commissioners dat het Nederlandse akkoord goed is. Hij 
doet dat onder meer door te vertellen over de twee verzekeringen die hem 
na de oorlog keurig zijn uitbetaald.199 Sanders verdedigt volmondig in de 
Amerikaanse pers het Nederlandse akkoord. Ook gaat Sanders voorlichting 
geven aan Nederlanders die woonachtig zijn in de Verenigde Staten.

De delegatie kijkt naderhand tevreden terug op de gevoerde gesprek-
ken.200 De State Insurance Commissioners evenals de leiders van de Ame-
rican Jewish Committee (ajc) en de Anti-Defamation League tonen hun 
waardering voor het akkoord. Het bevestigt het Verbond in de opvatting 
dat individuele Nederlandse verzekeraars in de VS voorlopig niets moeten 
ondernemen buiten het kader van de Nederlandse overeenkomst om. Dus 
geen herhaling van wat in Californië gebeurd en betaald is. De Amerikaanse 
toezichthouders tonen respect voor de vele stappen die in Nederland gezet 
zijn. Tegelijkertijd willen de toezichthouders dat de Nederlandse verzeke-
raars toetreden tot de commissie-Eagleburger, die het moeilijk heeft. De 
commissie staat namelijk zwaar onder druk omdat resultaten uitblijven en 
de toezegging van een safe haven niets waard blijkt te zijn.

Vrijwel gelijktijdig met het bezoek van het Verbond en het cj0 voert reizend 
ambassadeur Majoor in Washington en New York gesprekken met Eagle-
burger, James Bindenagel (rechterhand van Eizenstat), Singer en Steinberg. 
Hij voert deze gesprekken om de algemene positie van Nederland te verdui-
delijken. Majoor krijgt te horen dat participeren in de commissie-Eaglebur-
ger de enige mogelijkheid zou zijn voor het bereiken van ‘legal peace‘. Ma-
joor stelt in deze gesprekken het dwingen van een bedrijf tot toetreding tot 
de commissie-Eagleburger als ‘immoreel’ gedrag te beschouwen. Majoor 
krijgt de vraag voorgelegd waarom Nederlandse verzekeraars niet toetre-
den tot de commissie-Eagleburger, iets wat Majoor niet categorisch afwijst. 

Singer onderwijst Majoor indringend in ’moral justice’. Dat Nederland 
niet mag denken met een nationale oplossing tegemoet te komen aan het 
leed dat daar geleden is. Het wjc acht daarom zichzelf en niet het cj0 de 
morele erfgenaam van Joodse oorlogsslachtoffers.201 Die discussie over het 
moreel erfgenaamschap voert Sanders ook als hij op 13 december 1999 in 
New York ten kantore van het wjc met Steinberg spreekt. Singer zit erbij 
en luistert voornamelijk. Het is een uiterst onplezierig gesprek, dat Sanders 
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naderhand in het Engels en zeer uitgebreid op papier zet. Behalve aan het 
cj0 zendt hij het ook aan het wjc. Steinberg is in het gesprek op één ding 
uit. Dat is dat het cj0 adviseert dat Aegon toetreedt tot de commissie-Eagle-
burger. Sanders legt van zijn kant het naoorlogse proces van het rechtsher-
stel uit en wat het gesloten akkoord met het Verbond inhoudt. Maar Stein-
berg zegt dat hij geen vertrouwen heeft in nationale processen en nationale 
commissies. Het wjc vindt dat vanuit het internationaal perspectief van 
het Jodendom alleen op internationaal niveau afspraken gemaakt kunnen 
worden en niet nationaal. Alleen internationale commissies met hun hoge 
standaarden kunnen de integriteit van het proces waarborgen. 

Sanders schrijft in zijn verslag: ‘Steinberg accused me of negligence of 
Jewish interest. I cited Nahum Goldmann, former President of the wjc, 
who always told that a person can have more loyalties in the same way as a 
child can love his father and his mother, even as they sometimes contradict 
each other. It is the same with national and Jewish loyalty. My family lives 
for more than ten generations in Holland and I am not prepared to accept 
untrue accusations against Holland, its inhabitants and its institutions.’202 

De discussie gaat daarna weer over de weigering van Aegon om toe te 
treden tot de commissie-Eagleburger. Steinberg stelt dat Aegon dochters 
heeft, bijvoorbeeld in België, die nog over Joodse polissen beschikken. Ook 
zegt hij dat er nog veel openstaande vooroorlogse polissen zijn van een 
Hongaarse Aegon-dochter. Singer zegt zelfs dat de waarde van al deze po-
lissen 1,7 miljard dollar in actuele waarde bedraagt, maar hij kan Sanders 
geen bron noemen.

De gehele discussie is ijzig.203 Sanders proeft bij Steinberg een diep 
wantrouwen. Singer nodigt Sanders uit voor een gesprek een dag later. Dat 
gesprek vindt plaats kort nadat Singer telefonisch gehoord heeft dat Duits-
land 10 miljard mark gaat betalen vanwege de in Duitse fabrieken tewerk 
gestelde dwangarbeiders. Een historisch succes voor het wjc. Wellicht be-
paalt dat de vriendelijker aard van het gesprek. Daarnaast kan Singer het 
zich niet permitteren dat het Nederlandse Jodendom in de hoedanigheid 
van het nik (waarvan Sanders ook secretaris is) zou overwegen zich terug 
te trekken uit het European Jewish Congress (ejc).204 Desondanks vraagt 
Singer Sanders opnieuw of het cj0 wil adviseren dat Aegon toetreedt tot de 
commissie-Eagleburger. Singer wijst een status aparte af die Aegon de com-
missie aangeboden heeft. Maar hij vraagt wel naar de titel waarmee Aegon 
bereid is om toe te treden. 

Als Sanders terug is in Nederland, ziet hij dit – in een intern bericht aan 
het cj0 – als een kleine opening van Singer. Hij weet dat het wjc contact zal 
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hebben met Eagleburger. Sanders vermoedt dat de algemene boycotdrei-
ging van Aegon van de baan is omdat de Commissioners en Eagleburger dit 
niet nodig vinden. Sanders heeft van Mankiewicz al gehoord dat Eaglebur-
ger in het gesprek met ambassadeur Majoor iets heeft gezegd in de geest 
van dat het proces minder belangrijk is dan het honoreren van de individu-
ele claims. 

Sanders stuurt Steinberg en Singer zijn weergave van het gesprek op 13 
en 14 december 1999. De brief ontlokt bij Steinberg een korte reactie dat hij 
het niet met de weergave compleet eens is en dat er omissies zijn.205 Maar 
Steinberg roept vooral op tot Joodse solidariteit en samenwerking. Sanders 
verduidelijkt hierop nog een keer richting Steinberg dat het cj0 nooit aan 
Aegon zal adviseren om toe te treden tot de commissie-Eagleburger.206 

In deze correspondentie gaat het vbv een rol spelen. Het wjc, Quackenbush 
en Eagleburger hebben in brieven van het vbv te horen gekregen dat het ak-
koord over de verzekeringen verwerpelijk is en dat het cj0 niemand verte-
genwoordigt.207 Sanders schrijft Steinberg ‘But because it are very emotio-
nal people, they can make a lot of noise.’208 

Numann komt met een officiële reactie richting Eagleburger. Onderte-
kend met ‘Judge Ernst J. Numann President of the cj0’ wijst hij Eaglebur-
ger op de rechterlijke uitspraak in Nederland en op het feit dat het vbv min-
der dan 10% van de Joodse gemeenschap vertegenwoordigt.209 

Het wjc laat het er even bij zitten, mede na informatie ingewonnen te 
hebben bij het Platform Israël. In Israël krijgt het gesloten akkoord een 
steeds positievere pers, zeker als Fischer op 17 januari 2000 er persoonlijk 
uitleg komt geven over het akkoord. Roet blijft daarbij in de media bena-
drukken dat er geen rol voor outsiders als het wjc is weggelegd bij de ver-
deling van de Nederlandse gelden. De Nederlandse Joden in Nederland en 
in Israël bepalen dat zelf. In de Jerusalem Post zegt hij fijntjes: ‘I am not sure 
if there had been money of American Jews that had been stolen by the Ger-
mans, the American Jews would say, “Okay, this is money for all the Jews of 
the world and has nothing to do with the United States.”’210 

Enige toenadering tot de commissie-Eagleburger begin 2000

De discussie over Aegon komt in alle hevigheid terug. De Amerikaanse druk 
om toe te treden tot de commissie-Eagleburger blijft gehandhaafd. Het wjc 
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doet op 19 januari 2000 een officiële oproep tot een consumentenboycot van 
Aegon. Het wjc roept zijn 200.000 leden op om hun polissen bij Aegons 
Amerikaanse verzekeraar Transamerica op te zeggen. Iedereen wordt opge-
roepen om geen gebruik meer te maken van de diensten van Transamerica 
zoals commerciële leningen. Daarmee komt er een internationaal politieke 
dimensie bij. 

Minister-president Wim Kok, die naar Stockholm gaat voor een grote 
conferentie over Holocausteducatie en die daar Singer zal ontmoeten, 
wordt door het Verbond schriftelijk op de hoogte gebracht van de stand van 
zaken. Fischer en Terwisscha raden Kok ten zeerste af om Singer te ontmoe-
ten. ‘Het versterkt de (publicitaire) positie van het wjc als belangrijke partij, 
tegen zowel de Nederlands-joodse gemeenschap als de Nederlandse verze-
keraars.’211 Als die ontmoeting wel doorgaat, moeten Sanders en Naftaniel 
ook uitgenodigd worden, aldus de verzekeraars. De ontmoeting gaat door, 
maar het cj0 zit er niet bij, waarover meer in hoofdstuk 4. Onderminister 
Eizenstat schuift wel aan bij het gesprek. Het cj0 meldt naderhand intern 
dat de Amerikaanse regering recht wil doen aan het in Nederland gesloten 
akkoord, maar ook wil dat Aegon toetreedt tot de commissie-Eaglebur-
ger.212

De internationaal politieke dimensie blijkt ten slotte doordat de Euro-
pese verzekeraars bij elkaar gaan zitten om de in hun ogen discriminerende 
Amerikaanse wetten van tafel te krijgen. Zij zoeken steun van de Europese 
Commissie.

In de eerste weken van 2000 volgt enige toenadering tot de commissie-
Eagle burger. Langzamerhand krijgt de commissie-Eagleburger een beter 
beeld van het in Nederland gesloten akkoord. Het hoofd van de staf van 
Eagleburger, Neil Sher, geeft in informele contacten met Hill and Knowlton 
aan een confrontatie met het wjc per se te willen vermijden en dit met Naf-
taniel te willen bespreken. Dit kan als de Nederlandse verzekeraars op een 
of andere wijze toetreden. Het Verbond, en niet Aegon, komt in beeld om 
toe te treden tot de commissie-Eagleburger. Daarnaast kunnen de verzeke-
raars claims betalen uit het (Nederlandse) fonds van de Sjoa-stichting. Een 
compromis tekent zich af dat de verzekeraars bijdragen aan enkele infra-
structurele kosten van de commissie-Eagleburger, maar niet aan een groot 
humanitair fonds van de commissie. Dat fonds heeft vooral een punitief ka-
rakter voor de verzekeraars. 

Naftaniel gaat een grotere rol richting de VS spelen, mede omdat Sanders 
vanwege gezondheidsproblemen voor langere tijd uitvalt. Naftaniel gaat 
op verzoek van de verzekeraars mee met een nieuwe reis naar de VS. Het 
cj0 en Roet vinden het goed, als Naftaniel zijn reis maar niet laat betalen 
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door de verzekeraars.213 Steinberg is fel tegen de deelname van Naftaniel 
aan deze reis van het Verbond. Hij schrijft naderhand over Naftaniel dat hij 
hem persoonlijk (in Stockholm eind januari 2000) aangesproken heeft over 
zijn deelname aan deze delegatie: ‘I told him in no uncertain terms that 
his participation as a member of the delegation of the Dutch Association of 
Insurers in the meeting with Eagleburger was a disgrace and a part of Je-
wish history I thought we had overcome. It is for his conscience to decide 
whether he wishes to express solidarity with the Jewish people or to be part 
of a delegation organized by a commercial American lobbying company.’214 
De relatie Steinberg-Naftaniel gaat naar een dieptepunt.215 

Deze reis is van groot belang omdat de delegatie de Joodse gemeen-
schappen in Washington, Los Angeles, Florida en New York toespreekt over 
het gesloten akkoord in Nederland en veel steun krijgt. De lokale Joodse ge-
meenschappen krijgen een ander beeld over Nederland dan hun tot nu toe 
door de State Insurance Commissioners en het wjc voorgeschoteld is. Op 
deze reis wordt net zoals in december 1999 Abe Foxman van de adl ontmoet. 
Op verzoek van de Nederlandse delegatie legt Foxman op 19 januari 2000 
een positieve persverklaring af over het gesloten akkoord. ‘We respect local 
Jewish communities’ decisions relating to their past and future. There fore, 
if the Dutch Jewish community takes a decision they believe to be fair and 
just, we will not second guess them. We do not engage in boycotts. While we 
respect the World Jewish Congress’ leadership and initiative in bringing the 
difficult issue of Holocaust restitution to the fore, we disagree with them on 
threats and boycotts, which we find to be counterproductive.’216 Het is een 
impliciete steun aan het in Nederland gesloten akkoord. Van deze verkla-
ring gaat voor enige tijd een belangrijke dempende werking uit omdat in de 
Verenigde Staten de adl, evenals het ajc, een belangrijker Joodse organisa-
tie is dan het wjc. 

De delegatie heeft verder ontmoetingen met Eagleburger en Sher, en met 
enkele Insurance Commissioners. In de belangrijkste ontmoeting op 21 ja-
nuari 2000 is Eagleburger begripvol. Het is een vriendelijk en tegelijkertijd 
pittig gesprek. Eagleburger toont de bereidheid om te praten. Wat enorm 
helpt in dit gesprek is dat de gezamenlijke Nederlandse contractpartijen, 
met inbegrip van Naftaniel, aangeschoven zijn.217 Eagleburger krijgt te ho-
ren dat het Verbond of de Stichting Sjoa kan toetreden tot zijn commissie 
onder voorwaarde dat alleen meebetaald wordt aan de administratiekosten. 
Naftaniel zegt tegen Eagleburger dat hij het Nederlandse akkoord moet 
steunen omdat dat fair en belangrijk is. Dat oorlog tegen het akkoord een 
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belediging is in de richting van het cj0 en de Nederlands Joodse gemeen-
schap. Dat het cj0 ervoor zal vechten en dat het ironisch is dat Aegon, die 
zich uitstekend opgesteld heeft in de kwestie van de Joodse polissen, met 
een boycotdreiging te maken heeft.218 Naftaniel maakt indruk op Eagle-
burger.219

Eagleburger is van mening dat met internationale standaarden gewerkt 
moet worden en dat alle Europese verzekeraars gelijk behandeld moet wor-
den in zijn commissie. Hierop krijgt Eagleburger als antwoord dat de situa-
tie voor Nederland geheel anders ligt, temeer daar Nederland in de Tweede 
Wereldoorlog bezet is geweest. Nederland wil niet dezelfde voorwaarden 
als de vijf Europese verzekeraars opgelegd krijgen. 

Eagleburger spreekt vervolgens zijn waardering uit voor het Neder-
landse akkoord. De Nederlanders hebben niets verkeerds gedaan, maar zijn 
de omvang en het belang van de Amerikaanse markt vergeten. Hij geeft toe 
dat de Nederlandse verzekeraars kwetsbaar zijn en dat er grote belangen 
voor hen in het geding zijn. Hoewel niemand tweemaal zou moeten betalen, 
kan Eagleburger geen enkele garantie geven dat een Nederlandse verzeke-
raar niet moet bijdragen aan het humanitaire fonds van de commissie. Te-
gelijkertijd biedt hij de opening dat als Nederland kan bewijzen voor 100% 
de Joodse polissen gerestitueerd te hebben, deze bijdrage achterwege kan 
blijven. Eagleburger beschouwt de druk waarmee Aegon wordt geconfron-
teerd als niet plezierig en wellicht onrechtvaardig, gezien de Nederlandse 
overeenkomst en de goede staat van dienst van Aegon, als een fact of life.220 
Maar doordat het grote Aegon niet toetreedt tot zijn commissie, treden an-
dere, Duitse, verzekeraars nu ook niet toe tot zijn commissie. Eagle burger 
wil niet meer met Aegon praten omdat Aegon met zijn eis van een aparte 
positie in de commissie de processen vertraagt. Eagleburger is niet voor of 
tegen een boycot van Aegon, omdat het niet aan zijn commissie is daarover 
te oordelen. Ook zal hij geen hevige druk uitoefenen op verzekeraars om toe 
te treden tot zijn commissie. 

Wat Eagleburger in het gesprek niet zegt, maar wat wel in zijn commis-
sie voorligt, is zijn advies aan de Insurance Commissioners over onder meer 
Aegon. Omdat het niet toegetreden is tot zijn commissie, zou Aegon niet 
gevrijwaard moeten zijn van sancties door individuele Amerikaanse sta-
ten.221
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Fischer houdt een goede indruk aan het gesprek over. Hij legt dit ook vast in 
een schrijven aan Eagleburger.222 Hij vermeldt dat Eagleburger de sugges-
tie heeft gedaan dat het Verbond op de een of andere wijze toetreedt tot zijn 
commissie, iets waar Fischer graag op ingaat. Het Verbond betaalt volgens 
Fischer alleen mee aan de administratiekosten van zijn commissie. Aan het 
humanitaire fonds behoeft niet bijgedragen te worden omdat in Nederland 
al collectieve uitkeringen gedaan worden. 

Een paar dagen later echter ontvangt het cj0 een in slecht Nederlands 
gestelde en amateuristische brief van Eagleburger waarin medewerking ge-
vraagd wordt aan zijn humanitaire fonds.223 Zonder contact op te nemen 
met het Verbond worden paginagrote advertenties in De Telegraaf en het 
Nieuw Israëlitisch Weekblad geplaatst. Contactpersoon voor de advertentie is 
een medewerker van het reclamebureau dat de plaatsing in Nederland ver-
zorgt.

Een hearing van de Committee on Banking and 
Financial Services 

In februari 2000 neemt internationaal de spanning toe over het Neder-
landse verzekeringenakkoord. The Committee on Banking and Financial 
Services van het Huis van Afgevaardigden houdt op 9 en 10 februari 2000 
een hearing. Onderwerp van bespreking zijn de ‘Holocaust related issues’ 
en het gaat nadrukkelijk over verzekeringen. Via Hill and Knowlton is be-
kend dat commissievoorzitter Jim Leach Nederland positief op de kaart wil 
zetten. De Nederlandse ambassade laat ambassadeur Majoor een schrifte-
lijke verklaring namens Nederland afleggen. De Nederlandse ambassade 
staat een dubbele strategie voor, namelijk dat 1. duidelijk uitgedragen zal 
worden dat boycotdreigingen beginnen te drukken op de bilaterale relaties 
en 2. de Nederlandse regering instrumenteel is in het bereiken van een com-
promis tussen de Nederlandse verzekeraars en de commissie-Eagleburger. 
Het Verbond zal op verzoek op papier zetten wat het al tegen Eagleburger 
gezegd heeft. 

In een voorbereidend telefoongesprek waaraan Henne Schuwer (de plaats-
vervangend ambassadeur van Nederland in de VS), Fischer, Shepard en Hill 
and Knowlton deelnemen, zegt Shepard een brief te willen sturen naar Ei-
zenstat. Hij wil op de proactieve lijn van Aegon wijzen en protesteren tegen 
de onredelijke eisen van Eagleburger en de boycotdreigingen van het wjc 
en de Amerikaanse staten. Deze brief wordt hem afgeraden door de andere 
gesprekspartners als die een te algemeen karakter zou krijgen.224 De brief 
gaat meerdere keren in bewerking omdat het rechtsherstel van de verzeke-
ringen positief is geweest, maar dit in mindere mate voor het gehele rechts-
herstel opgaat.
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Shepard schrijft in de definitieve brief Eizenstat aan over de oneerlijke 
handelspraktijken en dat deze een verkillend effect kunnen hebben op toe-
komstige Nederlandse investeringen in de VS. Het is een algemene brief die 
Aegon in de toekomst wil gebruiken richting State Insurance Commissio-
ners. Hij sluit af met de mededeling dat aan de Nederlandse regering ge-
vraagd is om een formele discussieronde met de Amerikaanse regering te 
starten over de oneerlijke handelspraktijk die Aegon meemaakt. ‘If these 
matters are not dealt with, the effects are likely to lead to a chilling effect 
on future Dutch investment in the U.S. As you are aware, relations between 
both countries have traditionally been excellent.’225

De Aegon-brief lijkt enig effect te hebben op Eizenstat. De Jerusalem 
Post haalt Eizenstat aan dat Aegon niet behoeft toe te treden tot de com-
missie-Eagleburger. ‘This is a case of differences between the local Jewish 
community and the wjc. Dutch insurers are trying to be cooperative and to 
meet the concerns of the wjc. While it would be ‘good’ if Aegon joined the 
Eagleburger commission. Eizenstat said, it is not necessary. There is room 
for each insurer to have a different approach depending on its background 
and activities and to get credit for what they have done.’226 Het noodzaakt 
Eagleburger Eizenstat te schrijven.227 Hij hoopt dat de Jerusalem Post Eizen-
stat verkeerd aangehaald heeft en dat Eizenstat bij zijn eerdere stelling-
name blijft dat alle Europese verzekeraars moeten toetreden. 

Eizenstat legt op de hearing in het Huis van Afgevaardigden een uitge-
breide getuigenis af. Over Aegon en zijn ontmoeting met Kok in Stockholm 
zegt hij het volgende: ‘I and Mr. Singer and Mr. Taylor from the Claims Con-
ference met with Prime Minister Kok, Prime Minister of the Netherlands. I 
think he is engaged, but at the same time he wants to see whether his com-
pany feels that they are going to be in any way disadvantaged. We think that 
they won’t be disadvantaged, and we think that it is very important that 
they participate and we have communicated that to the Dutch government 
... I hope that the results will be positive and that they will join.’228 

De discussie van het cj0 met het wjc over de Joodse verzekeringen wordt 
in februari 2000 feller. Steinberg maakt kort voor de hearing publiciteit 
over een rapport uit 1945. Het zou sinds kort gedeclassificeerd zijn en een 
onthutsend beeld geven van het rechtsherstel van de Nederlandse polissen. 
Steinberg zegt in de media: ‘If 80% of these people are murdered, inclu-
ding in most cases their heirs, who did they (the insurers) pay their policies 
back?’229 Het leidt tot een ongekend felle en duidelijke reactie van Naftaniel 
en Roet aan Bronfman, de president van het wjc. ‘We are interested in a real 
dialogue with the World Jewish Congress. However, by spreading irrelevant 
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unchecked information, ignoring all the work and knowledge we gathered, 
you are harming the position and achievements of the Dutch Jewish com-
munity and are damaging our common fight for the restitution of Jewish 
property. This restitution should be complete and satisfactory, but it can 
only be based on facts and justice.’230 Naftaniel en Roet voegen eraan toe 
dat zij niet begrijpen waarom het wjc niet meer naar hen luistert. Waarom 
focussen zij zich zo op de Nederlandse verzekeraars en niet op de beurs of 
de overheid in Nederland? De Nederlandse verzekeraars waaronder Aegon 
hebben al hun plichten vervuld en daarom dient het Nederlandse akkoord 
gerespecteerd te worden. Na al deze harde woorden doen zij een oproep 
voor een eerlijke en open dialoog. Want een conflict zal alleen schadelijk 
voor de Joodse mensen zijn, aldus Naftaniel en Roet. 

De respons van het wjc (Steinberg) aan het cj0 (Markens) is van een onge-
kende directheid. ‘As you know, the Dutch survivor community in Holland 
and abroad have strongly urged us to act forcefully in this matter. As I said 
previously, I do not believe that Mr. Naftaniel’s participation in a lobbying 
delegation of the Dutch Association was appropriate or seemly for a Jewish 
official. The wjc believes that it is an obligation of the Dutch government 
and industry to make adequate moral and material restitution. We will be 
glad to work with the cj0 towards this goal, but we will not be blamed if the 
failure of some individuals to enlist the cooperation of world Jewry results 
in the Dutch Jewish community and Holocaust survivors cheated of what is 
rightfully theirs.’231

Singer doet op de hearing een grote aanval op Aegon. Hij legt een verband 
tussen de positie van Aegon nu en het hoge aantal Joden dat destijds afge-
voerd is naar een concentratiekamp. ‘The perception of Holland has been 
colored by the tragic Anne Frank story. But Anne Frank who was betrayed 
and died in a Nazi concentration camp had her furniture in the hidden an-
nex removed by a Dutch moving company. So the failure of Aegon and the 
Dutch insurance companies is clearly bound up in the unwillingness to face 
the past – a failure of moral restitution.’232 Om deze reden roept Singer op 
te voorkomen dat Aegon groter wordt en dat met Aegon handel gedreven 
wordt.233 Verder betwijfelt Singer in de hoorzitting dat 98% van de Joodse 
polissen in Nederland hersteld is.

Deze uitspraak van Singer noodzaakt Naftaniel om Leach de dag erop 
aan te schrijven en voor de 98% te verwijzen naar het eindrapport-Scholten. 
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‘The answer is not very difficult; it is based on the information of the inde-
pendent Inquiry Committee Scholten published on 15 December 1999.’234 
Het cj0 vindt het eindrapport-Scholten, dat op 15 december 1999 versche-
nen is, een goed rapport geworden.235 Bovendien is het qua analyse in lijn 
met het gesloten akkoord. Het eindrapport-Scholten wordt internationaal 
van stal gehaald om te bewijzen dat het rechtsherstel van de polissen naar 
behoren is afgewikkeld.236 Samen met het Verbond is het cj0 van mening 
dat de hoofdstukken over het polisrechtsherstel in lijn zijn met het gesloten 
akkoord. In het rapport staan geen nieuwe dingen die tot bijstelling van het 
akkoord zouden nopen. 

Ook Majoor heeft Eagleburger inmiddels gewezen op het eindrap-
port-Scholten en aangeboden dat het rapport in de Verenigde Staten toe-
gelicht wordt door de adviseur van de commissie, professor Jan Luiten van 
Zanden.237

De modaliteiten om toe te treden tot de commissie-Eagleburger

En marge van de hearing loopt Majoor rond om met verschillende hoofd-
personen te spreken over de modaliteiten waaronder het Verbond of Aegon 
toe kan treden tot de commissie-Eagleburger.238 Hij neemt daarmee een be-
paald risico als het niet de goede kant opgaat, wordt minister Zalm intern 
gewaarschuwd.239 Met Leach – in wiens staat Iowa Aegon zijn hoofdzetel 
heeft en die er graag met Aegon wil uitkomen – voert Majoor een vriende-
lijk gesprek. Hetzelfde geldt als hij met ambassadeur Bindenagel op het 
State Department spreekt. Ook spreekt Majoor kort met Singer.

Kern van zijn rondreis zijn de gesprekken van Majoor met Eizenstat en 
met Eagleburger. Het zijn gesprekken in kleine kring, waar het Verbond 
en het cj0 buiten blijven. Wel schuift Shepard op verzoek van Majoor aan. 
Alle Amerikaanse gesprekspartners zijn het over één ding eens, namelijk 
dat  Aegon toe moet treden tot de commissie-Eagleburger. Dat vindt Ma-
joor zelf ook, maar hij bemerkt bij Shepard in het gesprek met Eizenstat dat 
 Aegon terugtrekkende bewegingen begint te maken en het Verbond naar 
voren schuift als deelnemer aan de commissie-Eagleburger. 

In het gesprek van Majoor met Eagleburger op 10 februari 2000 wekt Eagle-
burger de verwachting dat toetreding van Aegon of het Verbond binnen 
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twee tot drie weken het geval kan zijn. De staf van Eagleburger zal een an-
nex opstellen dat bij het Memorandum of Understanding (MoU) gevoegd 
kan worden. Aegon zal op verzoek van Eagleburger ter oriëntatie gesprek-
ken aangaan met de huidige leden van de commissie, en de staf van Eagle-
burger zal langskomen in Nederland. Onderwijl zal Eagleburger probe-
ren het wjc van verdere stappen in de richting van de Amerikaanse pers te 
weerhouden.240 

Het is een gunstige stap in het proces, waarop het wjc meteen naar bui-
ten brengt dat Aegon binnen twee weken toetreedt en dat het wjc op ad-
vies van Eagleburger zijn boycotactie zal opschorten.241 Aegon reageert ook 
welwillend in de media, namelijk dat het inderdaad gaat toewerken naar 
toetreding.242 Pat Baird, de tweede man van Aegon VS, zegt erbij het bericht 
iets te voorbarig te vinden omdat Aegon zich nog niet definitief heeft vast-
gelegd op toetreding en een tijdschema daarvoor. Eagleburger zelf deelt 
aan de pers mee te verwachten dat Aegon onder dezelfde voorwaarden zal 
toetreden als de vijf Europese verzekeraars die al zitting hebben.243 Maar 
ook spreekt Eagleburger over ‘complicerende factoren’. Omdat er al een Ne-
derlands akkoord ligt, behoeft Aegon niet twee keer te betalen. Het zijn vol-
gens Eagleburger allemaal zaken die uitgewerkt moeten worden als Aegon 
tot zijn commissie toegetreden is.

Shepard wil Eagleburger meteen een brief met voorwaarden toesturen. 
De tekst is nogal aanmatigend en naar Aegon en het Nederlands verzeke-
ringenakkoord toe geschreven. Majoor vindt dat tactisch niet zo slim en 
vanuit het perspectief van de verzekeraars schadelijk.244 Het versturen van 
een dergelijke brief kan de diplomatiek opgebouwde relaties en afspraken 
verstoren.245 Majoor is bang dat weer een doos van Pandora geopend wordt 
als niet een elegante brief naar Eagleburger uitgaat. Majoor zet Aegon en 
het Verbond de pin op de neus. Hij wil snel hom of kuit van de verzeke-
raars.246 Of de verzekeraars kiezen voor de oplossing Eagleburger of zij 
sluiten overeenkomsten met afzonderlijke State Insurance Commissioners 
(de weg Quackenbush). In het laatste geval trekt Majoor zich uit het dossier 
terug.247 Majoor bemerkt bij Fischer twijfel over toetreding vanwege een 
aantal principiële en financiële bezwaren. 

Het Verbond concludeert intern dat de situatie rond Eagleburger er toch 
heel wat minder fraai uitziet dan eerder gedacht.248 Bij nader inzien blijft 
de nodige ruis op de lijn bestaan. Wekenlang circuleert een heel eenzijdig 
en van de kant van de staf van Eagleburger opgesteld conceptverslag van 
het gevoerde gesprek. Shepard worden dingen in de mond gelegd die hij 
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niet gezegd kan hebben.249 Het vormt op sommige punten in de ogen van 
Majoor geen goede weergave van het gevoerde gesprek. Majoor vindt het 
concept onvoldoende getuigen van de positieve houding die ten aanzien 
van Nederlandse toetreding in de meeting heerste. Hij wil zelf een uiter-
ste poging wagen het verslag te transformeren tot een document van ‘un-
derstanding’ op grond waarvan Nederlandse verzekeraars tot de commis-
sie-Eagleburger toetreden.

In het gesprek met Eagleburger is in ieder geval afgesproken dat zijn staf op 
bezoek komt in Nederland. Dit bezoek op 24 en 25 februari 2000 laat bij de 
verzekeraars de indruk achter dat hun kennis van de Nederlandse situatie 
minimaal is en gebaseerd is op vooroordelen.250 De staf van Eagleburger 
heeft zijn huiswerk niet gemaakt en de Nederlandse commissierapporten 
niet voldoende bestudeerd. De gesprekken met het Verbond, het cj0, de 
Sjoa-stichting, de commissie-Scholten en de Verzekeringskamer maken de 
bezoekers wel de omvang en de kwaliteit van de Nederlandse initiatieven 
en activiteiten duidelijk. De Amerikanen raken tijdens het bezoek onder de 
indruk van de in een vroeg stadium in Nederland bereikte resultaten en het 
grote draagvlak voor het akkoord. Ook hint men op een mogelijke waarne-
mersstatus van het Verbond binnen de commissie-Eagleburger.251 Barend 
Elburg van het Platform Israël, die het gesprek meemaakt, noteert dat ‘hij 
de stellige indruk heeft dat ze met de staart tussen de benen afdropen, maar 
kijk uit – zo snel geven Amerikanen zich niet gewonnen’.252 Quackenbush, 
die eveneens in deze tijd in Nederland op bezoek is, adviseert het Verbond 
heel duidelijk om niet in de commissie-Eagleburger zitting te nemen. Van 
de commissie, waar hij zelf ook in zit, valt weinig te verwachten en het zou 
de verzekeraars veel meer geld kosten dan als zij met individuele State Insu-
rance Commissioners overeenkomsten sluiten.253 

Het Verbond is in deze fase druk bezig met het bepalen van de meest wen-
selijke lijn. Geen enkele koers is nog stabiel. Het Verbond is aan het zoeken, 
poogt mogelijkheden te vergroten en coalities in de Verenigde Staten te 
creëren.254 Binnen de commissie-Eagleburger is het chaos, de leden liggen 
allemaal met elkaar overhoop. De opzet van de claimafhandeling door de 
commissie-Eagleburger lijkt nergens op. Tegelijkertijd wordt de druk op 
Aegon, ing en Fortis om toe te treden tot de commissie-Eagleburger gro-
ter. De commissie schrijft de grote verzekeraars in Nederland één voor één 
aan om toe te treden.255 Nadat eerst Aegon maandenlang in de vuurlinie 
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heeft gelegen, merkt nu ing dat het problemen krijgt bij zijn voorgeno-
men overnames van Amerikaanse verzekeraars. Het wjc gaat opnieuw 
dwarsliggen.256 De State Insurance Commissioners volgen het wjc in deze 
lijn. Toetreding tot de commissie-Eagleburger moet eerst een feit zijn. In 
maart 2000 speelt dit als ing een bod van 10 miljard dollar doet op Aetna, 
de grootste Amerikaanse zorgverzekeraar. De overname wordt afgewezen 
door de Attorney General van Connecticut. Begin mei 2000 doet ing een 
bod van 15 miljard gulden op de in Minnesota gevestigde levensverzekeraar 
ReliaStar. De State Commerce Commissioner deelt vervolgens mee dit bod 
kritisch te gaan bekijken. 

ing krijgt het ook om een andere reden moeilijk. Het cj0 steunt ing 
minder op voorhand. ing is ook een bank en er ligt op dat moment nog 
geen akkoord met de banken (zie hoofdstuk 5).

Hulp uit Israël

Niet alleen het Verbond heeft het lastig met het bepalen van de te volgen 
lijn. Ook het cj0 heeft het moeilijk om de uitgezette lijn vast te houden. 
Hoe langer hoe meer stemmen gaan op in het Adviescollege van het cj0 
om toenadering te zoeken tot het wjc en om het te betrekken in de Ne-
derlandse onderhandelingen. Het vbv in het bijzonder wil dat Singer uit-
genodigd wordt om snel naar Nederland te komen, iets wat het cj0 voor 
zich uitschuift. Naftaniel ziet mogelijkheden om op korte termijn met het 
wjc een akkoord te sluiten over de verzekeringen.257 Een snel akkoord in 
de Verenigde Staten over de verzekeringen maakt het mogelijk dat het wjc 
het cj0 gaat helpen met het bereiken van de akkoorden met de banken, de 
beurs en de overheid, die ook nog gesloten moeten worden (zie hoofdstuk-
ken 4 en 5). 

Enige toenadering tussen het cj0 en het wjc komt tot stand door de 
contacten die Roet als bestuurslid van het wjc Israël heeft. Hij spreekt daar 
met leidende figuren als Avi Beker en Dan Meridor. Beker (International 
 Director and Head of the wjc Israël Office) reist ook als lid van de commis-
sie-Eagleburger mee met de staf in het vermelde bezoek aan Nederland. 
Hij doet een positieve indruk op van wat in Nederland gebeurt. Daardoor 
wordt het mogelijk een brug te slaan tussen het cj0 en het wjc. Het wjc wil 
eventueel het Nederlandse akkoord aanvaarden als Nederland toetreedt tot 
de commissie-Eagleburger. Beker praat in Nederland enkele keren met Naf-
taniel. Beker overlegt ook met het vbv die het wjc aangeschreven heeft over 
het in zijn ogen slechte Nederlandse akkoord. Na lange discussies besluit 
het cj0 om Beker een brief te sturen en om het wjc medezeggenschap aan te 
bieden. Het wjc wordt gevraagd het cj0 te adviseren over de besteding van 
geld aan collectieve buitenlandse doelen als gelden niet door individuen 
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opgeëist worden. Beker reageert hierop vriendelijk richting Naftaniel: ‘I 
am waiting now for Aegon to finalize its participation at the Eagleburger 
commission. As soon as they join, the way is paved for, I hope a constructive 
discussion between the wjc and the cj0.’258 De reactie van vbv-zijde (Flory 
Neter-Polak) richting Naftaniel is echter furieus: ‘We are completely puz-
zled with your new point of view or it seems we speak Swahili and do not 
understand each other.’259 

In de daaropvolgende weken gaat Roet met zijn Platform Israël door met 
zijn bemiddelende rol. Op 14 maart 2000 wordt ambassadeur Majoor in een 
’goed gesprek’ in Israël bijgepraat door Beker en Roet over de bestaande me-
ningsverschillen tussen het Verbond en het wjc. Een dag later spreken in 
Israël Beker, Singer en Steinberg met Roet over de voorwaarden voor toe-
treding van het Verbond tot de Eagleburger-commissie. Roet meldt Fischer, 
Majoor en Naftaniel dat toetreding inhoudt dat: 1. het Verbond meebetaalt 
aan de kosten van de commissie, 2. de Nederlandse verzekeraars niet behoe-
ven mee te betalen voor de door de commissie uitbetaalde polissen en 3. de 
participatie van de Nederlandse verzekeraars in een outreachprogramma 
van icheic (een humanitair fonds) niet hoger zal zijn dan het aandeel van 
de Nederlandse verzekeraars in de Europese verzekeringsmarkt op de dag 
van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.260 Fischer reageert posi-
tief op dit voorstel van Roet. Hij zegt ook een formele brief aan Eaglebur-
ger voor te bereiden met het aanbod van een mogelijke deelname van het 
Verbond aan zijn commissie. Hij wil graag Singer en Steinberg persoonlijk 
ontmoeten om te laten zien wat voor persoon hij is en voor welke principes 
hij staat.261 

Roet schrijft Singer in uiterst positieve bewoordingen over Fischer: ‘It 
was prof. Fischer who initiated in 1997 the research on unpaid life insuran-
ces by insurers. I have faith in his integrity and intentions to cooperate.’262 
Steinberg schrijft hierop terug dat het goed is geweest om Roet te spreken. 
Ook bedankt Steinberg voor het maken van een afspraak met Fischer op 4 
april 2000 in Washington. Dit is de dag voordat het wjc weer zal getuigen 
voor een Senaatscommissie. Steinberg spreekt de hoop uit dat Fischer het 
Memorandum of Understanding zal ondertekenen, waarmee toetreding 
tot de commissie-Eagleburger een feit is. 

De brief van Steinberg is ook interessant omdat Steinberg Roet de alge-
mene positie van het wjc uitlegt: ‘The wjc position is clear: in all such in-
stances of restitution there must be moral as well as material restitution. 
Material restitution is determined on the basis of empirical analysis of what 
was taken from our people. On that basis, there can be compromise on the 
financial figures and there can even be closure in so far as material restitu-
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tion is concerned. Moral restitution involves an honest confrontation with 
the past. It is a dynamic ongoing process and therefore there is ultimately 
never closure here. The search for the truth, as well as education about the 
truth, never ends.’263

‘It’s not about money, but about standards of moral justice’

Fischer en Terwisscha vliegen naar Washington voor beslissend overleg met 
Eagleburger op 3 april 2000. Het overleg is strategisch voorbereid door Hill 
and Knowlton en de Nederlandse ambassade in Washington. Eagleburger 
krijgt op 24 maart 2000 een brief van Fischer waarover vooraf eindeloos ge-
steggeld is. De eerste zin van Fischer is een tegemoetkomende, namelijk dat 
na consultatie van zijn 300 leden het Verbond zal toetreden tot de commis-
sie. In het vervolg van het schrijven worden de Nederlandse voorwaarden 
nog eens opgesomd.264 

Majoor kan eerst niet, maar uiteindelijk wel met de verstuurde brief le-
ven. Maar hij geeft opnieuw aan zich te zullen terugtrekken uit het dossier 
als de brief niet leidt tot het in zijn ogen gewenste resultaat: toetreding tot 
de commissie-Eagleburger.265 Afgewacht moet volgens hem worden hoe de 
brief ‘valt’ bij Eagleburger.266 De brief valt uiteindelijk heel goed. De lob-
byist en Democraat Mankiewicz, die het goed kan vinden met de Republi-
kein Eagleburger, heeft de weg geplaveid.267 Eagleburger heeft zijn knopen 
geteld. Hij heeft via het bezoek van zijn staf aan Nederland en via Majoor 
inmiddels een goede indruk van Nederland gekregen. De toetreding van 
het Verbond tot zijn commissie is bovendien voor hem een makkelijke ma-
nier om zijn commissie te verbreden. Eagleburger gaat wat meer afstand 
nemen van het wjc en is positief over het lidmaatschap van het Verbond op 
grond van de Nederlandse overeenkomst.

In zijn gesprek met Fischer komt Eagleburger meteen ter zake als hij 
zegt: ‘basically prepared to accept on basis of that letter’. Eagleburger heeft 
de brief aan zijn commissieleden uitgedeeld en is er zeker van dat de State 
Insurance Commissioners en de Joodse organisaties akkoord gaan. Hij weet 
dat niet zeker voor wat betreft de vijf grote Europese verzekeraars die zit-
ting hebben in zijn commissie.268 Een dag later gaat zijn volledige commis-
sie akkoord met de door Nederland gestelde voorwaarden. 

Het Verbond moet volgens afspraak met Eagleburger onderhandelen 
met de vijf grote Europese verzekeraars voor wat betreft de bijdrage aan de 
operationele kosten van de commissie. Het Verbond overlegt met hen daar-
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over in Washington. De andere verzekeraars klagen over de hoge kosten. 
Verder overleg daarover wordt verschoven naar later in Europa.269

Wat bijzonder goed valt bij de commissie, is de informatie die Fischer 
op zak heeft over 1000 niet opgeëiste Joodse polissen. De Insurance Depart-
ments van Californië en Washington krijgen deze op hun verzoek overhan-
digd. Nabestaanden kunnen deze informatie in de Verenigde Staten via de 
internetsite van de Stichting Sjoa inzien. Dat bovendien de Stichting Sjoa 
in enkele weken tijd een Californische lijst van 32 claims beoordeeld heeft, 
maakt grote indruk op de State Insurance Commissioners en Eagleburger. 
Nederland wordt steeds meer als voorbeeldland gezien in de afwikkeling 
van claims.

Eagleburger heeft de steun van de Joodse organisaties niet geheel goed ge-
taxeerd. Het wjc gaat niet onmiddellijk overstag in de ontmoeting met het 
Verbond op 4 april 2000. Singer, Steinberg en Beker dineren in Washing-
ton met Fischer en Terwisscha in het unieke, Franse en koosjere restaurant 
L’Etoile. In een terugkoppeling aan de achterban van het Verbond spreekt 
Fischer achteraf over een ‘enerverend overleg’, maar dat is nogal een eufe-
misme voor de ontmoeting.270 Als na het diner Fischer en Terwisscha bij 
Mankiewicz thuis langskomen, noteert Mankiewicz: ‘It appeared that din-
ner had gone badly, and both Singer and Steinberg continued to try to bully 
and threaten the Dutch insurers.’271 Het is zinvol om wat langer bij de ont-
moeting stil te staan omdat de sentimenten van het wjc over Nederland, de 
Nederlandse regering en de financiële sector goed over het voetlicht komen. 
De eigen aantekeningen van Fischer en Terwisscha en de daarin gegeven 
kwalificaties geven een mooi beeld van wat er gebeurt. Ook Singer gaat in 
het met hem gehouden interview op deze ontmoeting in.

Singer steekt in de ontmoeting met het Verbond van wal door te zeggen 
dat men hem nooit over geld zal horen spreken, het gaat hem om het morele 
proces. Daarvoor gelden internationale standaarden, temeer daar de wereld 
steeds internationaler wordt. Hij heeft dit ook in Stockholm besproken met 
Wim Kok, een ‘tough’ guy. Kok heeft Singer verteld hoeveel Nederland ge-
daan heeft voor de Joodse gemeenschap, maar Kok heeft volgens Singer niet 
door dat Nederlandse normen internationaal getoetst moeten worden. Dat 
kan alleen in de commissie-Eagleburger. Fischer reageert hierop dat hij zich 
daarbij wel iets kan voorstellen, alleen Nederland, in casu het Verbond, is 
anderhalf jaar eerder al begonnen met de materie. Het akkoord in Neder-
land heeft wat op zich laten wachten vanwege de commissie-Scholten. Om-
dat deze commissie niet met haar eindrapport afkwam en van Joodse kant, 
onder andere uit Israël, de druk toenam om te publiceren, is het akkoord 
naar buiten gebracht.
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 274 Singer herhaalt deze stellingname in het met hem op 19-3-2015 gehouden interview: ‘Although some of my colleagues 
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 275 Fischer zegt hierover in het met hem op 3-10-2013 gehouden interview: ‘Steinberg begon te schreeuwen zodat mensen hun 
vorken neerlegden en dachten: wat is hier aan de hand? Ik werd steeds rustiger en dat werkte als een rode lap op de stier bij Steinberg. 
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Als Fischer het gesprek brengt op de ondoorzichtige administratiekos-
ten van de commissie-Eagleburger, is de reactie dat dat het wjc niet inte-
resseert. Dat moeten de Europese verzekeraars onderling uitmaken. Ook 
de kritiek van Fischer op de onduidelijke claimafhandeling van de com-
missie-Eagleburger stuit op weinig begrip van het wjc. Singer en Stein-
berg stellen dat als het Verbond nu de Memorandum of Understanding te-
kent, het wjc in de commissie het Verbond zal helpen bij dit soort zaken. 
De Joodse organisaties hebben immers de meerderheid in de commissie. 
Steinberg voegt eraan toe ‘flabbergasted’ te zijn omdat Aegon al een jaar 
precies weet hoe de zaken in elkaar zitten.272 Elke keer weer komt Aegon 
met uitvluchten om het lidmaatschap uit te stellen. Steinberg wil nog ‘one 
blunt remark’ maken voordat hij weer aardig wordt.273 Die blunt remark 
gaat over wat Aegon, Fortis en ing in Californië gedaan hebben en dat deze 
deal met Quackenbush enorm veel schade heeft berokkend. Hierop reageert 
Fischer het met die opmerking eens te zijn, omdat er vanuit het Verbond 
negatief over is geadviseerd.

De kern van het gesprek is het ondertekenen van het Memorandum of Un-
derstanding en het eruit voortvloeiende lidmaatschap van de commissie. 
Singer begint vriendelijk door te stellen dat hij de Nederlandse overeen-
komst accepteert als deze goed in te passen is in de criteria van de com-
missie-Eagleburger. Ook is hij blij begrepen te hebben dat het Verbond lid 
wordt van de commissie. Hij stelt wel de vraag of de dag erop het Memoran-
dum of Understanding getekend wordt. ‘Weet dat ik – in tegenstelling tot 
anderen – een tegenstander van boycots ben.’274 Fischer zegt Singer in reac-
tie dat hij na het gevoerde gesprek met Eagleburger nog een slag om de arm 
houdt. Hij heeft van Eagleburger gehoord dat zijn commissie instemt met 
de Nederlandse voorwaarden. Maar Fischer moet alle 300 Verbondsleden 
eerst spreken over de toetreding. Hij zal in Europa verder overleggen over 
de Verbondsbijdrage aan de administratiekosten. Dit zijn voorwaarden die 
volgens Fischer via Roet ook bij het wjc bekend zijn, maar nog wel verder 
uitgewerkt moeten worden. 

Steinberg vindt deze opstelling onacceptabel. Hij voelt zich ertoe ge-
dwongen dat het wjc negatief over Nederlanders en Nederlandse maat-
schappijen zal rapporteren de dag erop in de hearing van de Senaatscom-
missie. Hierop ontspoort het gesprek.275 Fischer zegt dat ieder de waarheid 
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moet vertellen en dat als Steinberg slechte berichten over Nederlanders de 
waarheid vindt en het constructief voor het proces acht, het wjc dat in de 
Senaat moet vertellen.276 Singer vraagt nog een keer wat hij dan wel in de 
Senaat mag zeggen. Fischer zegt dat het Verbond overweegt lid te worden 
op basis van de Nederlandse voorwaarden en dit met zijn leden zal bespre-
ken. Voorwaarden waarmee Eagleburger, de State Insurance Commissio-
ners en – naar waar hij van Roet begrepen heeft – ook het wjc kan instem-
men. Singer zegt dat hij met de voorwaarden kan instemmen. Alleen, er ligt 
een groot probleem omdat Singer van de ontmoeting van het Verbond met 
Eagleburger begrepen heeft dat er direct ondertekend zal worden. Stein-
berg dreigt hierop nog eens met acties tegen Nederland en Nederlandse ver-
zekeraars als dat niet nu het geval is.

Het diner eindigt zonder resultaat, behalve dat Singer Fischer vraagt al-
les nog eens te overdenken en hem de volgende ochtend bij het ontbijt op te 
bellen. In dat telefoongesprek herhaalt Fischer op advies van Mankiewicz 
de zaken die hij de vorige avond opgebracht heeft. Daarop deelt Singer mee 
zeer blij te zijn. ‘Dr. Fischer, this is a historic moment! Dit verandert de si-
tuatie totaal.’277 Singer zegt andere zaken te getuigen in de Senaat dan hij 
van plan is geweest, aldus Fischer en Terwisscha in hun persoonlijke aan-
tekeningen. Een verklaring voor deze ommezwaai staat niet duidelijk op 
papier. Fischer en Terwisscha hebben na het etentje niet het gevoel dat het 
rond is, integendeel. In hun aantekeningen achteraf stellen zij dat doordat 
zij niet gebogen hebben in het gevoerde gesprek, Singer en Steinberg met 
bluffen opgehouden zijn en waarschijnlijk hun knopen geteld hebben. Een 
aanvullende verklaring van Fischer is dat Singer en Steinberg na het diner 
de commissie-Eagleburger vergeefs nog benaderd hebben met het verhaal 
dat het Verbond niet wil toetreden om daarmee het Verbond onder druk te 
doen zetten. 

Fischer wil de getuigenis van Singer in de Senaat meemaken omdat hij het 
nog niet helemaal vertrouwt. Singer houdt woord en begint met ‘It’s not 
about money, it’s about moral standards.’ In de hearing getuigt Singer po-
sitief over zijn ontmoeting met het Verbond. Hij is complimenteus over 
 Fischer. Dat hij eerst van plan was om negatief te getuigen – Singer levert 
zelfs de oorspronkelijke tekst in –, maar dat hij deze nu niet uitspreekt om-
dat het Verbond dezelfde interne standaarden gebruikt als de commissie. Hij 
verwelkomt ing en Aegon in de commissie. Singer stelt zich wat betreft de 
houding inzake de Nederlandse verzekeraars op één lijn met de commissie- 
Eagleburger.278
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icheic. Today I look back at this situation with much self-criticism if I can be truthful. I am not sure how effective icheic was. I 
don’t know how effective Secretary Eagleburger was because he was already old and he was already sick. The Jews were all looking to 
make meetings and meetings. I was very concerned. Each of the companies hired specialists, consultants and experts. The companies 
spend money to do nothing. Had they made in the beginning a general settlement, everyone would have been better off. The Jews 
would have got a larger amount instead of all of these crooks who are consultants and tried to help the companies not pay. And the 
companies would have been better off because they wouldn’t look into the eyes of the world as someone who is trying to steal money 
from bad people instead of paying that to consultants. icheic has much to apologize for. The insurance companies have much to 
apologize for.’

 279 Mail F. Mankiewicz 11-4-2000, Report on Events of Last Week, in: Werkarchief Terwisscha Tegoeden wo ii  (S 75/8).
 280 K. Iley, Reuters 5-4-2000.
 281 Interview met Naftaniel, InterAegon 2000 nr 4, p. 10.

Mankiewicz merkt er in zijn weekrapportage over op: ‘Even the trusty 
stenographer of the wjc, Reuters correspondent Joan Gralla, had to ack-
nowledge the Dutch conditions had been accepted and they would soon 
join the Eagleburger Commission.’279 Mankiewicz voegt er fijntjes aan toe: 
‘Singer dropped his anti-Dutch sentiment (no more will we hear about the 
Franks’ moving van), and embraced the Dutch would join icheic.’

In de berichtgeving achteraf steekt iedereen de loftrompet over het akkoord. 
Steinberg zegt voor Reuters over Fischer: ‘The director has advised us that 
he is recommending that they join and we welcome this development.’ Fi-
scher sluit zich voor Reuters hierbij aan: ‘This is truly an historic day’, VvV 
Secretary General Eric Fischer said in a Washington dated statement sent 
to Reuters in Amsterdam, adding he was grateful to Eagleburger, state In-
surance regulators and the World Jewish Congress (wjc) for agreeing to in-
corporate the Dutch process.’280 Naftaniel zit enkele dagen na het bereikte 
akkoord ontspannen achter zijn bureau en wordt door het blad van Aegon 
geïnterviewd.281 Hij voelt het een beetje als een persoonlijke triomf dat de 
commissie-Eagleburger en het wjc nu eindelijk de waarde van de Neder-
landse inspanningen en afspraken op dit terrein erkennen. 

Het Memorandum of Understanding door Fischer getekend

Ambassadeur Majoor wordt bij terugkeer van Fischer weer wat zorgelij-
ker over de vraag of het proces snel afgerond kan worden. Snelheid is in 
zijn ogen geboden. Uitstel van het proces kan leiden tot het opkomen van 
nieuwe geschilpunten. Dat gebeurt ook. Fischer heeft enige weken nodig 
om het draagvlak van zijn leden te verwerven. Iets langer duurt het om er 
met de Europese verzekeraars uit te komen over de bijdrage aan de admini-
stra tiekosten. Ondertussen stijgt in de Verenigde Staten de druk op ing, die 
bezig is met overnames van Aetna en ReliaStar. Vanwege de impasse in het 
overleg over de beurs (zie hoofdstuk 5) oefent het Platform Israël druk uit 
via de banken- en verzekeringspoot in de Verenigde Staten. De Insurance 
Commissioner van Minnesota start een onderzoek naar de overname van 
ReliaStar door ing. Steinberg geeft op zijn beurt medio mei 2000 in de Ne-
derlandse media negatieve signalen af over de Nederlandse verzekeraars. 
Hij brengt in herinnering hoe het proces van toetreding tot de commissie- 
Eagleburger gelopen is, maar hij is vooral gespitst op de lopende claim-
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afhandeling door de Stichting Sjoa. Het wjc maakt daar geen deel van uit. 
‘Dus weten we niet of de claims goed zijn afgehandeld. Je neemt er toch ook 
geen genoegen mee als een Zwitserse bank zichzelf onderzoekt? ... Geen en-
kel akkoord met het cj0 is voor ons bindend.’282 

Het duurt twee weken van gesteggel met de commissie-Eagleburger in 
mei 2000 voordat het proces daadwerkelijk afgerond wordt. Het menings-
verschil gaat over de manier waarop Fischer kan verwijzen naar zijn brief 
met voorwaarden van 24 maart 2000. De bureaucratische Geoffrey Fitchew, 
de vicevoorzitter van de commissie-Eagleburger, wil geen verwijzing van 
Fischer in de te ondertekenen (originele) Memorandum of Understan-
ding.283 Fischer brengt op 18 mei 2000 officieel naar buiten dat het Verbond 
toegetreden is tot de commissie-Eagleburger en het Memorandum of Un-
derstanding ondertekend heeft. Fischer heeft er op advies van Mankiewicz 
een eigen clausule, namelijk een verwijzing naar zijn eerdere brief, aan ge-
hangen. Het risico herleeft dat de icheic-partijen zich tegen het Verbond 
zullen keren, maar dit is niet het geval.

Op 21 mei 2000 vindt in Israël een gezamenlijke ontmoeting van het cj0, 
Platform Israël en het wjc plaats (zie hoofdstuk 5). De start is moeilijk van-
wege het vele oud zeer tussen het wjc en het cj0.284 Deze bijeenkomst van 
Singer, Steinberg, Beker, Roet, Staal, Elburg, Wurms en Naftaniel kent des-
alniettemin een positief verloop.285 Singer deelt mee dat de Nederlandse 
verzekeraars geen problemen meer zullen ondervinden van het wjc en op 
zijn bescherming kunnen rekenen als het originele Memorandum of Un-
derstanding ondertekend wordt.286 Dit doet Fischer op 23 mei 2000 waar-
bij de clausule onder zijn handtekening een plaats krijgt. Zijn brief van 24 
maart 2000 wordt nooit beantwoord van de zijde van Eagleburger. In feite 
blijven de kwesties van de uitgangspunten en werkwijze van de claimaf-
handeling (door de Stichting Sjoa) en de Nederlandse bijdrage aan het hu-
manitaire fonds onuitgewerkt liggen. De verzekeraars nemen daarmee een 
risico.287

De druk vanuit de Verenigde Staten op de Nederlandse verzekeraars neemt 
in juni 2000 af, als een akkoord gesloten is over de beurs (zie hoofdstuk 5). 
Het bestuur van het Verbond besluit daarop om de samenstelling van de 



100

 288 Verslag bestuur Verbond van Verzekeraars, 21-6-2000, in: Werkarchief Terwisscha Tegoeden wo ii  (S 75/8).

interne Verbondcommissie Tegoeden wo ii te wijzigen.288 De aandacht op 
het hoogste niveau gaat ervan af. Niet meer noodzakelijkerwijs wordt uit-
gegaan van deelname aan die Verbondscommissie door bestuursleden van 
het Verbond of andere leden op het niveau van de raden van bestuur van be-
trokken concerns. Tegelijkertijd blijft het Verbond via zijn deelname aan de 
commissie-Eagleburger aanspreekpunt voor de Amerikaanse partijen voor 
de algemene uitvoering van het gekozen Nederlandse model.

Slotopmerking

Het akkoord over de Joodse oorlogspolissen komt niet zonder slag of stoot 
tot stand. Nadat verzekeraars en het cj0 in Nederland in een rustig overleg 
en in redelijke harmonie zoeken naar een overeenkomst, blijkt het moei-
lijker om daadwerkelijk dat akkoord aanvaard te krijgen. Het cj0 wordt in 
eigen kring aangevallen en voorgehouden dat het niet representatief is voor 
de Joodse gemeenschap. De Nederlandse rechter geeft met zijn uitspraak 
dat draagvlak aan het cj0 en aan het gesloten akkoord. Daarnaast ervaren de 
verzekeraars dat in de Amerikaanse context dat akkoord niet automatisch 
geaccepteerd wordt. Het wjc en de commissie-Eagleburger in combinatie 
met Amerikaanse toezichthouders proberen de Nederlandse verzekeraars 
andere voorwaarden op te leggen die ver uitstijgen boven wat in Nederland 
afgesproken is. Het cj0 ondersteunt het Verbond op zijn rondreizen in de 
Verenigde Staten, maar heeft met een enorme tegenstand van het wjc te 
maken, een organisatie waar het cj0 een slechte band mee heeft. De Neder-
landse en de Amerikaanse regering proberen actief te bereiken dat de par-
tijen elkaar vinden en dat de bilaterale relatie er niet door geschaad wordt. 
De betrokkenheid van Nederlands rondreizend ambassadeur Majoor gaat 
zover dat hij enkele keren zonder de aanwezigheid van de verzekeraars met 
Eagleburger en Singer praat om de voortgang van dit dossier te bespreken 
en te bespoedigen. Het in Nederland gesloten akkoord wordt uiteindelijk 
in de Verenigde Staten aanvaard doordat Fischer er beetje bij beetje in slaagt 
om al zijn gesprekspartners te overtuigen van de redelijkheid ervan. De 
Amerikaanse toezichthouders, Eagleburger en uiteindelijk ook Singer weet 
hij na enige maanden mee te krijgen in de Nederlandse aanpak. De Neder-
landse verzekeraars treden via het Verbond toe tot de commissie-Eaglebur-
ger, maar daar zijn voor hen weinig additionele betalingen aan verbonden. 
Genoegen wordt genomen met wat zij al vanwege het Nederlandse akkoord 
hebben betaald. 

Bij de aanvaarding van het Nederlandse akkoord over de Joodse oorlogs-
polissen in de Verenigde Staten zijn veel partijen betrokken die een relatie 
met elkaar onderhouden: het cj0 met het wjc, het Verbond met Eaglebur-
ger en de toezichthouders, de Nederlandse regering met de Amerikaanse 
regering, Hill en Knowlton met de Amerikaanse media. In de Verenigde 
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het verloop van het proces is ook een ruwe machtsdimensie verbonden. Het 
onderwerp van de Joodse polissen wordt voor de Nederlandse verzekeraars 
verbonden met ‘de costs of doing business in de usa’. De Nederlandse verze-
keraars krijgen met een boycotdreiging te maken die van Amerikaanse zijde 
nooit helemaal doorgezet wordt. Het blijft bij woorden in de Amerikaanse 
media. De partijen oefenen sterke druk op elkaar uit, tegelijkertijd kan geen 
van de partijen eenzijdig haar wil opleggen aan de andere partij. Dit geldt 
voor het Verbond maar evenzeer voor de Amerikaanse overlegpartners, die 
op hun beurt ook weer afhankelijk van elkaar zijn. In deze context ‘wedt het 
Verbond langere tijd op meerdere paarden’. De uitkomst van dit proces is 
maandenlang voor het Verbond ongewis. Op den duur dringt één voor één 
bij de Amerikaanse gesprekspartners de redelijkheid van het Nederlandse 
akkoord door en wordt het akkoord aanvaard. De Nederlandse verzekeraars 
ondervinden geen problemen meer bij hun overnames van Amerikaanse 
bedrijven. Na verloop van tijd blijkt de tevredenheid te overheersen. De Ne-
derlandse stichting die de individuele polisclaims beoordeelt, wordt door 
de commissie-Eagleburger voor andere verzekeraars in het buitenland als 
voorbeeld gesteld van een snelle afhandeling van claims.
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4

Het akkoord van de Joodse 
gemeenschap met de regering

Inleiding

Op 21 maart 2000 brengt het cj0 in een persbericht het volgende naar bui-
ten: ‘De regering en het cj0 zijn het eens geworden over de kwestie van de 
Joodse oorlogstegoeden. Het gaat hier om restanten van Joodse oorlogs-
tegoeden die bij de overheid berusten en enkele andere bedragen’ [...] ‘De 
gesprekken hebben ertoe geleid dat de regering de morele aanspraken van 
de Nederlandse Joden op deze tegoeden erkent. Op grond van diverse bere-
keningen en na raadpleging van accountants zijn de gesprekspartners tot 
de conclusie gekomen dat het totale bedrag aan aanspraken 399,4 miljoen 
gulden bedraagt.’ [...] ‘Het cj0 hoopt dat het bereikte akkoord, ondanks de 
lange periode die hiervoor nodig is geweest, de gevoelens van verdriet en 
pijn bij de oorlogsgeneratie over het tekortschietend rechtsherstel alsnog 
enigszins kan verminderen. De regeling geeft er blijk van hoe intens de ge-
volgen van oorlogen bij mensen nawerken en hoe belangrijk het is onrecht 
zo spoedig en zo goed mogelijk, ook in het heden, te herstellen.’ 289 

De regering erkent diezelfde dag in een brief aan de Tweede Kamer de 
morele aanspraken van de Joodse gemeenschap. ‘Het gaat hierbij zowel 
om bedragen die eertijds rechtmatig en wettelijk aan de Staat vervallen 
zijn alsmede om enkele specifieke kwesties als de kosten van de kampen 
Westerbork en Vught die begrijpelijkerwijs zeer gevoelig in de joodse ge-
meenschap liggen.’ [...] ‘De regering erkent ten volle – terugkijkend met de 
wetenschap en de ogen van nu – dat er teveel formalisme, bureaucratie en 
vooral kilte in het rechtsherstel is geweest. Daarvoor spreekt de regering 
oprechte spijt en verontschuldigingen uit naar degenen die toen hebben 
geleden, zonder overigens verkeerde bedoelingen te veronderstellen bij de-
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genen die toen verantwoordelijkheid droegen. Desalniettemin dringt zich 
uit de rapporten geen andere conclusie op dan dat de verantwoordelijkheid 
bij de uitvoering van het beleid en de toepassing van wetgeving niet altijd 
op de juiste manier is genomen. Er zijn fouten en tekortkomingen gecon-
stateerd die onder ogen moeten worden gezien en waar conclusies aan ver-
bonden moeten worden.’290

Minister van Financiën Zalm zegt die dag tegen de media terugkijkend 
op de gevoerde gesprekken: ‘Men wilde geen gebaar, maar een berekening.’ 
[...] ‘Door te cijferen zijn we eruit gekomen.’ ‘Een voor de regering niet on-
gebruikelijke werkwijze’, voegt Zalm eraan toe.291

Het akkoord van de Joodse gemeenschap met de regering komt tot stand 
na veelvuldig ambtelijk en politiek contact met de Joodse gemeenschap. In 
dit hoofdstuk schets ik hoe het proces is verlopen. Dit proces begint met het 
zich organiseren van de ministeries en de Joodse gemeenschap rondom dit 
onderwerp. Het is de tijd dat onderzoekscommissies ontstaan. Het proces 
krijgt een forse impuls door de zogeheten Liro-affaire eind 1997 als archief-
kaarten over geroofde Joodse kleinoden opduiken. Door de vondst komt 
naar boven wat de roofbank Lippmann, Rosenthal & Co. gedaan heeft in 
de Tweede Wereldoorlog en hoe na de oorlog gehandeld is door de Neder-
landse regering. 

In 1998 en 1999 voeren Zalm en het cj0 inleidende gesprekken. De par-
tijen wachten op de verschillende onderzoeksrapporten. Als de rapporten 
van de onderzoekscommissies Kordes, Scholten en Van Kemenade op tafel 
liggen, wordt in korte tijd een regeringsstandpunt bepaald en besproken 
met de Joodse gemeenschap. Het cj0 en de regering sluiten een akkoord, 
niet veel later committeren de Nederlandse Joden in Israël zich via het Plat-
form Israël. In de internationale media krijgt het akkoord, met uitzonde-
ring van een enkele nieuwssite, niet veel aandacht.292

Ontstaan van de onderzoekscommissies in 1997

Eind 1996 groeit in Nederland de aandacht voor het onderwerp van de 
Joodse oorlogstegoeden. In de krant duiken verhalen op van Joodse over-
levenden van de Tweede Wereldoorlog die aandacht vragen voor bezittin-
gen die hun na de oorlog onthouden zijn. Het Kamerlid Bert Middel van 
de PvdA stelt vragen naar resterende Joodse tegoeden bij notarissen.293 Hij 
heeft het ook over polissen, spaartegoeden en effecten die Joodse overleven-
den niet zijn teruggegeven. 

Daarnaast nemen de publicaties toe over het zogeheten nazigoud dat 
in Zwitserland terechtgekomen is. Dit is goud dat de Duitse bezetter in de 
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oorlog geroofd heeft uit de verschillende Europese landen. Neutrale landen 
als Portugal, Zweden en Zwitserland hebben als draaischijf voor Duitsland 
gefungeerd om valuta of goederen te krijgen. Na de oorlog hebben de geal-
lieerden, die verenigd zijn in de Tripartiete Goud Commissie (tgc), goud 
teruggegeven. Nederland heeft toen in totaal ongeveer 71 ton terugontvan-
gen van de 145 ton goud die De Nederlandsche Bank (dnb) destijds heeft 
moeten afstaan aan de Duitse bezetter. In 1997 komt de laatste (vierde) tran-
che ter waarde van ongeveer 20 miljoen gulden vrij. Dit krijgt een belang-
rijke betekenis. In de media zijn berichten dat dit goud niet alleen van mo-
netaire oorsprong is, maar wellicht ook mogelijk afkomstig is van Joodse 
slachtoffers uit de concentratiekampen.

Naar aanleiding van Kamervragen over het nazigoud spreekt Zalm in 
een vertrouwelijk overleg met de commissie Financiën op 12 december 
1996.294 De Tweede Kamer hoort van Zalm dat hij slechts een theoretische 
kans voor Nederland ziet weggelegd dat Nederland meer terug kan krijgen 
dan destijds bij het Verdrag van Washington is bepaald.295 Nederland heeft 
zich hier in de jaren vijftig (schoorvoetend) aan verbonden, omdat Neder-
land anders in het geheel geen goud teruggekregen zou hebben. Nederland 
blijft tegelijkertijd van mening dat in de verdeling er ten onrechte geen re-
kening mee is gehouden dat ook particulier goud geroofd is. Dat zijn vooral 
de door Nederlandse burgers ingeleverde gouden munten. Die is bij de ver-
deling volledig buiten schot gebleven.

Zalm geeft in het overleg aan dat hij zich wil inzetten om achtergeble-
ven en geroofd bezit van Nederlandse Joden in Zwitserland te achterhalen. 
Hij deelt de Kamer mee dit in het kabinet te zullen bespreken. Hij zal een 
commissie voorstellen die zal volgen wat er in het buitenland gebeurt. Hij 
benadrukt als laatste dit initiatief met de nodige zorgvuldigheid naar bui-
ten te willen brengen om al te hoog gespannen verwachtingen te voorko-
men. Ietwat curieus vermeldt hij dat Justitie en Buitenlandse Zaken niet 
echt warmlopen voor enigerlei actie op dit dossier. De Kamer stemt met alle 
acties van Zalm in.

Op 27 januari 1997 meldt Zalm de Tweede Kamer dat een commissie wordt 
ingesteld onder voorzitterschap van commissaris van de Koningin Jos van 
Kemenade (de commissie-Van Kemenade, officieel genoemd Contactgroep 
Tegoeden Tweede Wereldoorlog). Deze commissie gaat de ontwikkelingen 
in Zwitserland volgen. De commissie heeft zich gevormd uit kringen van 
De Nederlandsche Bank. dnb-directeur Tom de Swaan krijgt van dnb-pre-
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sident Wim Duisenberg de vrije hand om deze commissie op te zetten.296 
Duisenberg meldt het in een lunchgesprek met Zalm. Beiden denken dat 
het onderwerp ‘low key’ zal blijven en dat de dnb de buitenlandse ban-
ken zou moeten onderzoeken. Zalm ziet De Swaan ‘als zijn gezicht op de 
Joodse gemeenschap’.297 Naast De Swaan treden als Joodse leden Victor 
Halberstadt en Joop Krant toe tot de commissie. De Swaan benadert ook 
de andere leden van de commissie. Jeroen Kremers, directeur Binnenlands 
Geldwezen, neemt vanaf maart 1997 als waarnemer vanuit het ministerie 
van Financiën zitting in de commissie-Van Kemenade. De commissie ver-
gadert voor de eerste keer op 10 maart 1997 op het ministerie van Financiën, 
waarbij Zalm de commissie kort toespreekt. Zalm meldt diezelfde dag aan 
de Tweede Kamer dat de commissie van start is gegaan.298 Dan is de focus 
al verbreed van Zwitserland tot het gehele buitenland. Een enorme versnel-
ling en verbreding van het internationale onderzoek wordt veroorzaakt 
door het eerste Eizenstat-rapport, getiteld ‘Preliminary Study on U.S. and 
Allied Efforts to Recover and Restore Gold and Other Assets Stolen or Hid-
den by Germany During World War II.’ Het rapport wordt gepubliceerd op 
7 mei 1997 en krijgt in Nederland veel aandacht. Een ‘aanvulling’ komt een 
jaar later uit, in de vorm van een tweede monumentaal rapport: ‘U.S. and 
Allied Wartime and Postwar Relations and Negotiations with Argentina, 
Portugal, Spain, Sweden, and Turkey on Looted Gold and German External 
Assets and U.S. Concerns about the Fate of the Wartime Ustasha Treasury.’ 

De commissie-Van Kemenade heeft als doelstelling ‘Het kritisch volgen 
van de onderzoeken naar tegoeden uit de Tweede Wereldoorlog bij buiten-
landse banken. Daarnaast moet zij de particuliere claims objectiveren die 
vanuit Nederland kunnen worden gelegd op tegoeden die deze onderzoe-
kingen aan het licht brengen. Ten slotte moet zij in voorkomende gevallen 
de regering adviseren over verdelingssystematieken die zouden kunnen 
worden toegepast.’ Deze taakopdracht (het mandaat) heeft de commissie 
zichzelf meegegeven. De ogen van de commissie zijn in de beginperiode 
niet in eerste instantie gericht op Nederland zelf. 

In de zomer van 1997 begint er wat te ‘broeien’ in de Joodse gemeenschap. 
Er wordt steeds meer over de Joodse tegoeden gesproken. Zalm wordt van-
uit Joodse kring gewezen op de noodzakelijke Nederlandse context van het 
onderzoek van de commissie.299 Het cj0 schrijft Zalm aan, maar ook Fe-
deratief Joods Nederland (fjn), een kleine groep rondom de Amsterdamse 
advocaat Herman Loonstein, doet dat. Loonstein zet zijn kaarten niet meer 
op de zijns inziens afwachtende, afzijdige en bange Joodse bestuurders en 
gaat de trom roeren. De kranten berichten over een rechterlijke procedure 
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van Loonstein tegen de Postbank en de Staat. Loonstein daagt hen voor de 
rechter vanwege de spaarbankboekjes van de in de Tweede Wereldoorlog 
omgekomen Joodse Nederlanders. Loonstein schrijft op 2 juni 1997 ook 
minister-president Kok aan.300 Hij wil een onderzoek naar de eigen rol 
van de overheid.301 Loonstein hekelt in de publiciteit de passiviteit en na-
latigheid van de Staat der Nederlanden bij de opsporing van de tijdens de 
oorlog van Nederlandse Joden geroofd geld, goud, onroerend goed, effec-
ten en kunstwerken.302 De acties van Loonstein roepen in Joodse kring ge-
mengde reacties op. Illustratief is een discussie in het Reformatorisch Dagblad 
van 7 juli 1997 tussen rabbijn Raphael Evers en oud-riod-historicus Dolf  
Cohen.303

De commissie-Van Kemenade spreekt over een noodzakelijke uitbreiding 
van haar mandaat. Dat mandaat wordt aan Zalm voorgelegd, die ermee in-
stemt.304 De commissie laat op verzoek van banken, verzekeraars en Finan-
ciën onderzoek doen naar mogelijke tegoeden van vervolgingsslachtoffers 
bij banken en verzekeraars in Nederland. Dat doet zij via de instelling van 
een subcommissie onder leiding van Willem Scholten, die dan net is afge-
treden als vicepresident van de Raad van State. Formeel wordt de commis-
sie-Scholten niet door Zalm ingesteld, hij stemt er naderhand mee in.305 
Na een kennismakingsbezoek eind juni 1997 krijgt Scholten de zegen van 
Zalm. Scholten zet zelf de puntjes op de i voor wat betreft het meegegeven 
mandaat.306 

Op 21 augustus 1997 begint de commissie-Scholten. Waar de kosten van 
de commissie-Van Kemenade gedragen worden door de Nederlandse rege-
ring, gebeurt dat bij de commissie-Scholten door de banken, verzekeraars 
en De Nederlandsche Bank.307 Naast Scholten hebben Rob Hazelhoff, Alex-
ander Sillem en Guus Zoutendijk als lid zitting in de commissie. De drie 
leden hebben allen gewerkt in de financiële wereld. Secretaris wordt pro-
fessor Peter Klein, een gerenommeerd economisch historicus in Nederland. 
Scholten maakt in augustus 1997 aan Financiën kenbaar onafhankelijk te 
willen opereren, dus zonder een waarnemer van Financiën. De (spaarzame) 
informatievoorziening vanuit de commissie zal tijdens haar werkzaamhe-
den via haar voorzitter verlopen, zo maakt Scholten duidelijk. 
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In het najaar van 1997 besteedt de commissie-Van Kemenade enige tijd aan 
het maken van goede werkafspraken met de commissie-Scholten. In een 
persconferentie van Scholten en Van Kemenade op 24 november 1997 wor-
den de mandaten van beide commissies verspreid. De commissie-Van Ke-
menade staat op achterstand, omdat zij pas in september 1997 een parttime 
secretaris in de persoon van hoogleraar accountancy Luc van Zutphen aan-
trekt, die een onderzoekswerkplan gaat formuleren. Als adjunct-secretaris 
treedt Corry van Renselaar van De Nederlandsche Bank op. De eerste maan-
den gaan de discussies in de commissie-Van Kemenade over de reikwijdte 
van het mandaat, onder andere over de vraag of kunst en de Indische tegoe-
den er ook onder vallen, en niet zozeer over het onderzoekswerk zelf. Op dit 
punt boekt de commissie aanvankelijk weinig voortgang.

In de zomer van 1997 stelt het Kamerlid Agnes van Ardenne-Van der Hoe-
ven enige vragen over Indische tegoeden.308 De regering antwoordt in sep-
tember 1997 dat zij onderzoek zal laten doen naar oorlogstegoeden uit het 
voormalig Nederlands-Indië. Na overleg tussen ambtelijk vws en Financiën 
is de slotsom dat niet de commissie-Van Kemenade hiermee belast dient te 
gaan worden. De departementen betwijfelen namelijk of de commissie dit 
erbij kan hebben. Daarnaast is een aparte commissie richting de Indische 
gemeenschap een gewenst signaal dat serieus werk gemaakt wordt van 
onderzoek naar Indische tegoeden. In informeel overleg met het Indisch 
Platform hoort ambtelijk vws dat het instellen van een apart onderzoek de 
zozeer gewenste erkenning geeft van de morele verantwoordelijkheid die 
de Nederlandse regering heeft voor de afwikkeling van de financiële oor-
logsschade van de betrokken groep oorlogsgetroffenen. Minister Els Borst 
stelt vervolgens een aparte commissie in. Deze staat onder voorzitterschap 
van Ad van Galen, oud-voorzitter van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). 
Van Kemenade schrijft hierop aan Zalm dat zijn commissie deze stap be-
treurt.309 Tegelijkertijd zegt Van Kemenade in de vergadering van zijn 
commissie op 19 november 1997 dat het Zalm vrij staat advies van zijn com-
missie naast zich neer te leggen.310

Het ministerie van Financiën en het cj0 krijgen contact

Vanaf maart 1997 organiseert Kremers een klein groepje van ambtenaren 
van het ministerie van Financiën dat elkaar informeel op de hoogte houdt 
van de ontwikkelingen met betrekking tot de Joodse tegoeden. In augus-
tus 1997 krijgt dit vaste vorm in een departementale projectgroep tegoeden 
Tweede Wereldoorlog (ptg). Ad Hendriks, Directeur Wetgeving, Juridische 
zaken en Bestuurlijke aangelegenheden (wjb) gaat deze projectgroep lei-
den. Financiën stelt in diezelfde tijd een regulier interdepartementaal over-
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leg in dat Hendriks eveneens gaat voorzitten.311 Het is voortgekomen uit 
de eerste ambtelijke contacten van Financiën met vws. Na enige maanden 
wordt dit overleg het ambtelijke voorportaal voor de ministeriële ad-hoc-
commissie Tegoeden Tweede Wereldoorlog die na de Liro-affaire wordt in-
gesteld. 

Aan Joodse zijde is in 1997 eveneens sprake van een concrete bundeling van 
de krachten. Op 19 maart 1997 wordt het Centraal Joods Overleg Externe 
Belangen officieel opgericht als samenwerkingsorgaan. Als de samenwer-
king vorm gaat krijgen, is het onderwerp van de Joodse tegoeden niet ge-
heel nieuw voor de leden van het cj0. Al op 31 oktober 1996 hebben de drie 
joodse kerkgenootschappen en jmw minister-president Kok aangeschre-
ven. Ze schrijven dat niet alleen aandacht moet bestaan voor geroofd goud 
en slapende banktegoeden in het buitenland, maar ook voor het rechtsher-
stel in Nederland met betrekking tot andere categorieën van Joodse tegoe-
den. Een week voor de oprichting van het cj0 dringen dezelfde organisaties 
er bij Zalm op aan dat de werkzaamheden van de commissie-Van Kemenade 
zich ook zullen uitstrekken tot de mogelijke claims van Nederlandse Joden 
en eventueel van Joodse organisaties op Nederlandse instellingen. 

Eenmaal opgericht, voert het onderwerp van de Joodse tegoeden meteen 
de boventoon in de cj0-vergaderingen. In juli en augustus 1997 schrijft het 
cj0 Zalm aan.312 Het cj0 vraagt om betrokken te worden bij de verdeling 
van de vierde tranche van de goudpool en dat dat niet overgelaten wordt aan 
niet-Nederlandse organisaties. Het cj0 overweegt dat het op zich geen be-
zwaar is als bijvoorbeeld 50% naar Oost-Europa gaat, maar dat ook een flink 
deel in Nederland zal moeten blijven voor collectieve bestemmingen.313 
Een andere vraag van het cj0 is waarom de commissie-Scholten geen Joodse 
leden kent terwijl de commissie-Van Kemenade die wel heeft. Daarnaast wil 
het cj0 met Zalm praten over de voorgang van de commissies. Zalm laat het 
gesprek aan zijn directeuren over. Markens, Naftaniel en Sanders komen op 
bezoek bij Kremers en Hendriks op 8 oktober 1997. Kremers zet uiteen dat 
het onderwerp van de Joodse tegoeden een forse aanvang gekregen heeft 
met de start van de onderzoekscommissies en interdepartementaal overleg. 
Financiën heeft veel brieven van burgers gekregen en wil daarover afstem-
men met de Joodse organisaties. Kremers vertelt het cj0 dat Financiën voor 
het opnemen van een Joods lid in de commissie-Scholten gepleit heeft. 

Wat betreft de verdeling van de goudpoolgelden zegt Kremers het cj0 
dat Nederland zelf moeten beslissen waar de gelden naartoe gaan. Tegelij-
kertijd staat Buitenlandse Zaken onder Amerikaanse druk om snel te beslis-
sen ten gunste van Joodse doeleinden in Oost-Europa. Kremers zegt tegen 
het cj0 blij te zijn met de door het cj0 verstuurde brief aan Zalm, omdat 
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dat tijd geeft om een goede regeringsbeslissing te nemen. Het cj0 geeft in 
dit gesprek aan niet tegen doelen in Oost-Europa te zijn, maar dat het daar 
graag bij wil adviseren en dat bovendien een flink deel, bijvoorbeeld de 
helft, in Nederland zal moeten blijven. 

Het cj0 heeft als algemene indruk achteraf dat het een ‘prettig en bij-
zonder nuttig gesprek’ is geweest.314 Zalm, die erover geïnformeerd wordt, 
schrijft op de notitie dat hij graag wil ‘dat goed contact onderhouden wordt 
met dit maatschappelijk middenveld’.

Liro-affaire

De Groene Amsterdammer publiceert begin december 1997 dat een onbeheerd 
Liro-kaartenbestand van geroofde Joodse goederen is gevonden in een ge-
bouw dat toebehoord heeft aan het Agentschap van Financiën.315 De Groene 
brengt verder naar buiten dat bij een onderhandse veiling van resterende 
‘kleinoden in 1968 of 1969 medewerkers van het Agentschap deze voor een 
prikkie, namelijk de taxatiewaarde van 1958 hebben gekocht’.316 Het zijn 
kwesties die inslaan als een bom bij de Joodse gemeenschap, de media en de 
politiek. Een grote woede overheerst vanwege de grote onzorgvuldigheid 
en onverschilligheid van ambtenaren ten opzichte van Joodse archiefstuk-
ken en kleinoden. Woede om het gebrek aan inlevingsvermogen van de Ne-
derlandse bevolking ten opzichte van wat de Joodse gemeenschap in en na 
de oorlog is overkomen. 

De beroering in de landelijke media is groot. In de berichtgeving over de 
Liro-affaire is de morele component van de kwestie een vrij dominante. Zo 
schrijft de historicus Johannes Houwink ten Cate in de Volkskrant dat niet 
de feiten over de naoorlogse afwikkeling van Joodse tegoeden in het geding 
zijn, maar gevoelens van eer en waardigheid. De objecten zoals vermeld op 
de Liro-kaarten en waarmee slachtoffers een relatie hadden kunnen leggen 
tussen zichzelf en hun vermoorde familieleden, zijn onherroepelijk ver-
dwenen. ‘Zodoende is de Liro-carthoteek ook de breuk tussen de slachtof-
fers en hun kinderen gaan symboliseren. Juist in het contact tussen de ge-
neraties wordt gewezen op de falende overheid. En de lijst van grieven is 
lang: het gebrek aan solidariteit tijdens de deportaties; de collaboratie van 
politie- en spoorwegpersoneel; de financiering van doorgangskampen en 
de betaling van transporten uit joods vermogen; het toevoegen van joodse 
nalatenschappen aan algemene middelen; het onttrekken van ondergedo-
ken joodse kinderen aan de geloofsgemeenschap; de obsessie van de niet-
joodse Nederlanders met de wederopbouw; de ontoereikendheid van de 
uitkeringen aan de vervolgingsslachtoffers.’317 De overheid is niet ‘fout’ 
geweest maar heeft de slachtoffers onvoldoende recht gedaan, aldus Hou-
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wink ten Cate. Het teloorgaan van het Liro-archief ziet hij als een metafoor 
voor het geschonden vertrouwen van delen van de Joodse gemeenschap in 
de overheid. Dit vertrouwen van de vervolgingsslachtoffers in de overheid 
moet – voor zover mogelijk – worden hersteld. Tegelijkertijd zegt hij erbij 
dat niet op voorhand de conclusie getrokken kan worden dat de overheid 
destijds niet bonafide heeft gehandeld.318 Zijn conclusie is dat niet historici 
maar politici de Liro-zaak moeten afwikkelen om het vertrouwen van de 
Joodse gemeenschap in de overheid te herstellen. Dit kan door een gebaar te 
maken naar de Joodse gemeenschap. 

De oud-directeur van jmw, Wilma Stein, zegt in dezelfde Volkskrant dat er 
altijd al een vertrouwensbreuk is geweest tussen de Joodse en de niet-Joodse 
samenleving. De Liro-affaire brengt velen in beroering. Het zijn maar enke-
lingen als oud-riod-medewerker Hans van der Leeuw en de Joodse publi-
ciste Henriëtte Boas die de opwinding overdreven en misplaatst vinden.319

In deze weken verschijnen krantenartikelen waarin de link gelegd wordt 
met de situatie na de oorlog voor de Joden. Het Parool kopt: ‘Het archief. Be-
treurenswaardig maar ongewenst. Eenzaam, berooid – en toch als iedereen. 
De prijs van verraad en kilheid.’320 De Liro-affaire vormt voor veel Joodse 
Nederlanders een omslagpunt, aldus de Amsterdamse psychiater Louis Tas 
enkele weken later in interviews. Hij zegt daarover: ‘De woede van nu vind 
ik heel gezond. Ik ben er blij mee. Er zijn nieuwe generaties joden die niet 
meer ten prooi vallen aan angstaanvallen zoals hun getraumatiseerde ou-
ders destijds met de discussies over de vrijlating van Duitse oorlogsmisda-
digers als de Drie van Breda.’321 De Liro-affaire fungeert als katalysator voor 
het restitutiedebat, aldus Manfred Gerstenfeld.322

De Liro-affaire werkt als katalysator voor de aandacht voor het onderwerp 
van de Joodse tegoeden. Zalm ‘wordt erin gezogen’, in het begin weet hij 
niet wat hem overkomt. Het onderwerp wordt voor hem een ‘Chefsache’. 
Binnen Financiën gaat vanaf dat moment de ambtelijke coördinatie van het 
onderwerp Joodse tegoeden van de Thesaurie naar de secretaris-generaal 
van Financiën, Jan Postma. Tijdens de Liro-affaire speelt Zalm korte tijd 
met de gedachte om af te treden. Zalm voelt zich staatsrechtelijk verant-
woordelijk voor alles wat onder verantwoordelijkheid van zijn voorgangers 
is gebeurd. Postma en directeur Voorlichting Ronald Florisson weerhouden 
hem ervan. 323 Zalm besluit op voorstel van Postma de kwestie te laten uit-
zoeken door een commissie die onder leiding komt te staan van Frans Kor-
des, oud-president van de Algemene Rekenkamer. Leden zijn verder Harry 
Addens en Jimmy Polak. Secretaris wordt forensisch accountant Frits Hoek.
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Het Kamerlid Mohamed Rabbae van Groen Links stelt vragen over de 
gang van zaken bij het Liro-archief en de verkoop van kleinoden. Die vra-
gen worden op 9 december 1997 beantwoord.324 Twee dagen later schrijft 
Zalm de Kamer over de instelling van een onderzoekscommissie die naast 
de kwestie van de gevonden Liro-kaarten ook de verkoop van Joodse kleino-
den zal onderzoeken. Zalm deelt de mening van Kamerlid Bert Middel dat 
de onthulling van de persoonlijke gegevens uiterst emotioneel en pijnlijk is 
voor de betrokkenen en hun nabestaanden, terwijl hun jarenlang gezegd is 
dat deze archieven er niet waren.325

De Liro-affaire leidt op de avond van 17 december 1997 tot de eerste ontmoe-
ting van Zalm, in het bijzijn van Kordes, met het cj0. Zalm maakt daar ken-
nis met de leden van het cj0 onder een moeilijk gesternte. Markens breekt 
het ijs. Hij maakt een grap over zijn naam: ‘Mijn naam is Markens, niet te 
verwarren met Varkens wat op dit moment zo’n heet hangijzer is.’326 In die 
dagen wordt Nederland getroffen door de varkenspest en diezelfde avond 
wordt op het ministerie van Landbouw overlegd over de aanpak daarvan. 
Zalm herinnert het zich in zijn memoires als ‘Ik ben Henri Markens, en dat 
is gemakkelijk te onthouden, want het rijmt op varkens.’327 Hoe het ook zij, 
er wordt gelachen en er is meteen een informele sfeer. Door de grap krijgt 
Zalm het gevoel dat met Markens wel te praten valt. Zalm biedt zijn excu-
ses aan voor de gang van zaken en vertelt dat hij de commissie-Kordes heeft 
ingesteld om de kwesties rondom het gevonden archief en de veiling van de 
Joodse kleinoden uit te zoeken.

In deze ontmoeting worden zaken gedaan. Zalm krijgt alle steun van 
het cj0 voor zijn voorstel aan de ministerraad over de verdeling van 20 mil-
joen gulden van de goudpool over Nederlandse projecten. Ook krijgt hij 
steun voor zijn voorstel om 20 miljoen gulden extra voor ‘double victims’ 
in Oost-Europa beschikbaar te stellen (zie de volgende paragraaf). Voor een 
op te richten Stichting Centraal Meldpunt Joodse Oorlogsclaims stelt Zalm 
op zijn beurt een extra bedrag van een half miljoen gulden beschikbaar. 
Zalm belooft ten slotte geen stap meer te zetten zonder het cj0 erin te be-
trekken.328 Het cj0 kijkt naderhand uiterst tevreden terug op het gevoerde 
overleg.329

De dag na deze ontmoeting verschijnt Zalm tezamen met Kordes in de 
Tweede Kamer om uitleg te geven.330 Kordes deelt daarbij mee dat hij reeds 
heeft vastgesteld dat de opbrengst van de veiling, 1700 gulden, verwerkt is 
in een door de accountant goedgekeurd jaarverslag van het Waarborgfonds 
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Rechtsherstel. Ook betwijfelt Kordes of vanwege de verjaring ambtenaren 
vervolgd kunnen worden. Zalm geeft de Kamer aan dat alles uitgezocht 
moet worden, omdat op die manier verantwoording kan worden afgelegd 
aan de samenleving. De commissie moet onderzoek doen naar de gang van 
zaken rond de verkoop van Joodse kleinoden aan medewerkers van het 
Agentschap van het ministerie van Financiën in Amsterdam. In tweede in-
stantie moet zij onderzoeken welke archieven van belang zijn geweest bij 
de afwikkeling van Joodse claims. 

De Kamer spreekt met één mond. Er is een stilzwijgende afspraak om op 
het dossier van de oorlogsgetroffenen geen partijpolitiek te bedrijven, zegt 
het Kamerlid Middel bij het begin van het debat.331 De Kamer kan geheel 
instemmen met de door Zalm gekozen aanpak. De woordvoerders van de 
Kamercommissie voor Financiën vinden het, in tegenstelling tot sommige 
media, te vroeg voor een parlementaire enquêtecommissie, waarbij zij ge-
tuigen onder ede kunnen horen. Zij hebben twijfel of een enquête een geëi-
gend middel is.

De commissie-Kordes vormt zich in enkele weken tijd een oordeel over de 
Liro-affaire. Dat is mogelijk met een commissie die op meerdere dagen in 
voltallige bezetting werkt in het oude gebouw van het Algemene Rijksar-
chief op het Bleijenburg in Den Haag. De commissie stelt een postbus open. 
Al snel komen tientallen brieven binnen met vragen over de 3112 gevonden 
Liro-kaarten en over de veiling van de Joodse kleinoden. De commissie wil 
tevens feitelijke informatie van burgers ontvangen die van betekenis kan 
zijn voor haar onderzoek. Aan haar eigen vergaderverslagen raakt de com-
missie niet te veel tijd kwijt. Deze zijn meestal handgeschreven of schrifte-
lijk op hoofdlijnen.

Het oordeel van de commissie-Kordes luidt op 29 januari 1998 dat de 
verkoop van Joodse kleinoden ongepast is geweest. De veiling is volgens 
de commissie wel rechtmatig geweest omdat in formele zin Financiën de 
bevoegdheid had om de kleinoden van slachtoffers zonder nabestaanden te 
taxeren en te verkopen. Daardoor is een poging om de goederen terug te ei-
sen juridisch kansloos, aldus Kordes. Het Waarborgfonds Rechtsherstel is in 
1957 eigenaar geworden van de spullen. De veiling – tegen lagere prijzen en 
met loting ingeval er meerdere gegadigden waren – onder eigen personeel 
is ongepast volgens de commissie-Kordes. Dit geeft blijk van een gebrek aan 
inzicht in en gemis aan gevoel voor de omstandigheden waaronder die klei-
noden waren verkregen. Uit een oogpunt van reverentie ten opzichte van 
de vervolgden zou, volgens de commissie, in plaats van een strikt zakelijke 
benadering een meer menselijke benadering op zijn plaats zijn geweest. Er 
had contact gezocht moeten worden met jmw. De commissie-Kordes raadt 
af om de kopers op te sporen. Dit alsnog doen zou het leed van de getroffe-
nen accentueren en veel emoties opwekken. 
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(waaronder ikzelf) met het cjo. De discussie gaat over de te hanteren rentefactor, dat wil zeggen of deze kleinoden 
destijds direct opeisbaar zijn geweest. De ambtenaren gaan ervan uit dat dit het geval is geweest en noemen de 
gezinsconsumptieprijsindex als maatstaf (factor 5). Het cjo gaat hier niet van uit en hanteert daarom de kapitaal-
marktrente-index als maatstaf (factor 20). Zalm legt het advies van zijn ambtenaren naast zich neer en gaat mee met 
de gedachte van het cjo. Na ruggespraak met de achterban deelt het cjo mee dat de kleinoden wel direct opeisbaar 
waren en besluit het cjo de gezinsconsumptieprijsindex als maatstaf te nemen.

Naar de mening van de commissie is de onderhandse verkoop niet het 
belangrijkste punt van aandacht. ‘Veel belangrijker is dat Nederland door 
dit voorval doordrongen raakt van alle onrecht en leed dat de Joden is aan-
gedaan. Dit blijkt uit verschillende reacties die bij het meldpunt van de 
commissie zijn binnengekomen. De commissie is van mening dat het al-
leszins gewenst is de thans naar voren gekomen problemen in den brede te 
onderzoeken.’332 Tijdens en na de persconferentie van Kordes blijkt dat het 
de media niet duidelijk is wat deze aanbeveling precies inhoudt.333 Ofwel 
Kordes doelt op de stelselmatige beroving van Joden en het rechtsherstel – 
onderwerpen waar de commissies-Van Kemenade en -Scholten mee bezig 
zijn en waartussen een betere coördinatie gewenst zou zijn – ofwel de aan-
beveling heeft alleen betrekking op de naoorlogse opvang van Joden. Heel 
scherp zegt Gerard van Westerloo in De Groene Amsterdammer dat het vervolg 
van de commissie-Kordes zou moeten zijn: de gêne blootleggen en het na-
oorlogs wangedrag tegenover de Joodse overlevenden en nabestaanden zo 
precies mogelijk in kaart brengen. Hij vermoedt dat Kordes dat ook wil, 
maar vindt dat hij er in de persconferentie een tamelijk vreemd ratjetoe van 
maakte. ‘Op een nogal naïeve manier verwarde hij de misdaden tegen de jo-
den in de oorlog met het leed hen na de oorlog aangedaan. Het was alsof hij 
zojuist voor het eerst van Presser, De Jong en Herzberg had vernomen, alsof 
de werkelijkheid van Westerbork en Auschwitz pas nu ten volle tot hem was 
doorgedrongen.’334

In een brief aan de Kamer zegt Zalm de conclusies en aanbevelingen van de 
commissie-Kordes te onderschrijven en in het kabinet te zullen bespreken. 
jmw krijgt voor wat betreft de veiling van Joodse kleinoden een opgerent 
bedrag van ƒ 8.835,— overgemaakt. 335 jmw schrijft Zalm hiervoor een pas-
sende bestemming te zoeken. Dit wordt een door de Hollandse Schouwburg 
te ontwikkelen educatief project, bedoeld om jongeren kennis te laten ne-
men van de Sjoa en hun een veilige omgeving te bieden om daarover van ge-
dachten te wisselen. Het kabinet geeft bovendien een tweede opdracht aan 
de commissie-Kordes. Zij gaat onderzoek doen naar de feitelijke systema-
tiek van het naoorlogs rechtsherstel met betrekking tot materiële goederen/
zaken. Daarbij gaat het om sieraden, edele metalen, diamanten en huisraad. 

Op verzoek van de Tweede Kamer scherpt Zalm aan wat de onder-
zoekscommissies precies doen en wat hun taakafbakening is. De commis-
sie-Scholten krijgt een taakuitbreiding. Die commissie gaat zich niet al-
leen bezighouden met de feitelijke systematiek van het rechtsherstel rond 
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 337 Naar aanleiding van Fout goud. De grootste goudroof uit de Nederlandse geschiedenis, een spannende thriller van Roel 
Janssen komt de kwestie van de goudclaim opnieuw in de aandacht van de politiek. Op vragen van het cda-  
Kamerlid Pieter Omtzigt antwoordt minister Dijsselbloem op 18-12-2014. De minister antwoordt dat hij geen 
verdere juridische stappen zal ondernemen tegen landen waar geroofd goud is terechtgekomen, tenzij zich op dat 
terrein bepaalde omstandigheden voordoen zoals dat er onverwachts nieuw gestolen goud opduikt.

financiële tegoeden bij banken en verzekeraars, maar ook met (moeilijker) 
onderzoeksrubrieken zoals effecten, verzekeringswetten, auteursrechten, 
hypotheken en overige rechten.

Zalm maakt ten slotte geld vrij binnen zijn begroting voor een histo-
rische beschrijving van de wijze waarop de Joodse en andere vervolgings-
slachtoffers in Nederland zijn opgevangen. Professor Hans Blom, directeur 
van het riod (later niod geheten), werkt een voorstel uit en dat leidt tot 
de oprichting van de Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang (soto).336 

De Liro-affaire heefteen vergrote politieke aandacht tot gevolg. In de minis-
terraad van 19 december 1997 wordt besloten om een ministeriële ad-hoc-
commissie Tegoeden Tweede Wereldoorlog op te richten om de ontwikke-
lingen goed te volgen. Naast de minister-president hebben in de commissie 
de ministers van Financiën, Buitenlandse Zaken, Justitie, vws en ocw zit-
ting. Het is een overleg waarin Kok, Borst en Zalm steeds zelf verschijnen 
en de andere bewindslieden zich meestal door ambtenaren laten vertegen-
woordigen. Deze commissie wordt de twee jaar erna bepalend voor het re-
geringsstandpunt over de verschillende onderzoeksrapporten.

De goudpool

In dezelfde tijd als de Liro-affaire loopt de internationale discussie over het 
restant van de goudpool. Van 2 tot 4 december 1997 wordt daar in Londen 
een grote internationale conferentie aan gewijd (Nazi Gold Conference). 
42 landen en 6 non-gouvernementele organisaties nemen deel. De Neder-
landse delegatie staat onder leiding van Jan de Marchant et d’Ansembourg, 
ambassadeur in Algemene Dienst bij Buitenlandse Zaken. 

Nederland accepteert op de conferentie de laatste tranche van de goud-
pool, waarbij Nederland zijn eerdere claim op de tgc (om al zijn geroofde 
goud terug te krijgen) in formele zin overeind houdt.337 Die claim is niet ge-
heel zonder betekenis. De Zwitserse onderzoekscommissie-Bergier brengt 
immers aan de vooravond van de goudpoolconferentie een rapport uit over 
het nazigoud. Daarin staat dat Nederland na de oorlog het volledige verlies 
van 145 ton goud had kunnen claimen. 

Centraal in de conferentie staat de bestemming van de laatste gelden van de 
goudpool. De Amerikaanse onderminister Stuart Eizenstat benadrukt rich-
ting de Nederlandse regering dat Nederland de laatste tranche moet storten 
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in een op te richten internationaal fonds voor behoeftige Holocaustslacht-
offers in Oost-Europa (de zogeheten ‘double victims’). De verdeling van de 
goudpoolgelden lokt in Nederland een principiële discussie uit over waar 
de gelden naartoe moeten en wie over de verdeling moet gaan. Ambtelijk 
vws opteert voor individuele uitkeringen, waarbij het criterium van de wuv 
(Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers) leidend moet zijn. De commis-
sie-Van Kemenade daarentegen adviseert Zalm om de laatste tranche voor 
95% ten goede te laten komen aan de Joodse organisaties van vervolgings-
slachtoffers in Nederland. 5% moet naar andere groepen vervolgingsslacht-
offers gaan. Een particuliere stichting moet zich met de uitvoering belas-
ten. Het cj0 ondersteunt de lijn van de commissie-Van Kemenade. Het cj0 
geeft aan tegen individuele uitkeringen te zijn, omdat 20% van de Joodse 
vervolgingsslachtoffers niet voor de wuv erkend is. Het cj0 wil alle Joodse 
vervolgingsslachtoffers in aanmerking laten komen. Verder verwacht het 
cj0 bij individuele uitkeringen hoge uitvoeringskosten, belastingheffing 
en allerlei indirecte effecten op andere inkomensgebonden subsidies. Het 
cj0 benadrukt met klem dat Nederland, en niet het wjc, de gelden zelf 
moet verdelen en dat een collectieve bestemming gevonden moet worden. 

De regering kiest op 19 december 1997 voor projecten conform de advie-
zen van de commissie-Van Kemenade en het cj0. 20 miljoen gulden gaat 
naar projecten in Nederland. Na deze principebeslissing gaan er enkele 
maanden zitten in de vraag hoe de uitvoering zal verlopen. Omdat de af-
komst van het geld monetair goud is, kiest de regering voor een publiek-
rechtelijk adviescollege aan vws waarbij vws marginaal zal toetsen. De re-
gering kiest niet voor een particuliere stichting waarop de commissie-Van 
Kemenade aandringt.338 Het is volgens de regering juridisch niet geoor-
loofd dat een particuliere stichting publiek geld verdeelt. In een brief van 25 
maart 1998 herhaalt de commissie-Van Kemenade haar standpunt richting 
Kok en Zalm. De commissie-Van Kemenade blijft om redenen van snelheid 
en voortvarendheid een particuliere stichting bepleiten. Juist om deze rede-
nen kiest de regering definitief voor een adviescommissie. Het cj0 kan met 
het voorstel van de regering uiteindelijk leven, temeer daar binnen het cj0 
op dit punt de meningen niet zo eenduidig liggen.339 Een commissie on-
der leiding van oud-Kamervoorzitter Dick Dolman zal de projectaanvragen 
gaan beoordelen. In de commissie zitten, met uitzondering van de voorzit-
ter, enkel Joodse leden.

Op voorstel van Zalm komt naast de 20 miljoen gulden voor nationale 
projecten (Dolman I) 20 miljoen gulden beschikbaar voor een fonds voor 
internationale doeleinden. Dat geld gaat naar behoeftige Holocaustslacht-
offers in Midden- en Oost-Europa. De Nederlanders in Israël delen mee uit 
dit fonds. De naam ‘fonds’ suggereert overigens meer dan het in feite is. Elk 
land kan zelf aangeven aan welke instelling en aan welk project geld wordt 
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besteed. Het fonds is een gemeenschappelijke rekening waar vws en BuiZa 
zelf de projecten voor zullen vinden. De inhoudelijke toets gebeurt door de 
commissie-Dolman II. 

Het cj0 ziet de beslissingen van de regering als een groot succes voor het 
cj0.340 Anderen in Joodse kring hebben dat gevoel niet. In het niw komen 
sterk afwijkende geluiden naar voren. Het vbv bepleit individuele uitkerin-
gen. Het vbv schrijft aan Zalm dat niet het cj0 maar het vbv representatief 
is voor de Joodse gemeenschap. In de ogen van het vbv is het cj0 erop uit 
om de gelden tegemoet te laten komen aan de joodse kerkgenootschappen, 
het cidi en Joods Maatschappelijk Werk.341 

Ook ambtelijk vws wijst minister Borst erop dat het vbv een veel grotere 
groep Joodse maar ook andere slachtoffers zowel in Nederland als in Israël 
vertegenwoordigt dan het cj0, dat slechts 5% van de Joodse gemeenschap 
zou vertegenwoordigen.342 Borst steunt echter Zalm in de gekozen bena-
dering van het cj0 als overlegpartner. Met de beslissingen over de goudpool 
erkent de regering het cj0 als dé gesprekspartner van de Joodse gemeen-
schap. 

De commissies aan het werk in 1998

De ministeriële ad-hoccommissie Tegoeden Tweede Wereldoorlog komt 
voor het eerst bijeen op 3 februari 1998. De bijeenkomst is gewijd aan de cri-
teria en de uitvoering van de verdeling van de goudpoolgelden. Ook staat de 
opzet van het onderzoek naar de terugkeer en opvang van oorlogsgetroffe-
nen op de agenda. In latere bijeenkomsten in 1998 gaat het over de onder-
werpen die samenhangen met de voortgang van de onderzoekscommissies. 
De werkverdeling van de commissies-Scholten en -Kordes wordt preciezer 
gemaakt. De ministers buigen zich voorts over de vraagstukken van de te 
hanteren verval- en verjaringstermijnen bij individuele claims en de te han-
teren rentefactor. 

De commissies komen in het voorjaar van 1998 ‘op stoom’. De commis-
sie-Kordes gaat het snelst en lijkt met haar voortvarende aanpak de com-
missies-Scholten en -Van Kemenade op sleeptouw te nemen. De commis-
sie-Kordes is een echte ‘werk’commissie, dat wil zeggen de voorzitter, de 
leden en de secretaris schrijven zelf. Zij schrijven al vrij snel paragrafen voor 
het eindrapport, zoals een analyse van de rechtsherstelprocedures. De nood-
zaak hiertoe is groot, omdat tientallen mensen zich schriftelijk en monde-
ling tot de commissie hebben gewend met vragen om individuele schade-
vergoedingen. Deze mensen hebben in de ogen van de commissie recht op 
een snel antwoord. Het lid van de commissie en voormalig staatsraad Po-
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lak schrijft een interne notitie over de schadevergoeding en het naoorlogse 
rechtsherstel.343 Polak zegt daarin dat de commissie zich een oordeel moet 
vormen over de geschreven en ongeschreven regels op grond waarvan deze 
individuele claims moeten worden beoordeeld. Hij stelt tevens de vraag of 
er redenen zijn in het bestaande recht wijzigingen aan te brengen en zo ja, 
welke voorzieningen dan dienen te worden getroffen. Op het punt van de 
verval- en verjaringstermijnen trekt Polak de conclusie dat aan die termij-
nen vastgehouden moet worden, omdat geen afdoende motivering bestaat 
voor wettelijke regelingen die daarin wijziging brengen. Tegelijkertijd 
denkt hij een andere kant op, namelijk om naar andere wegen uit te zien 
die op enigerlei wijze het leed dat de Joden is aan aangedaan, kunnen ver-
zachten. Een immateriële schadevergoeding (smartengeld) die niet op indi-
viduele basis verstrekt moet worden, maar in collectieve vorm. Polak denkt 
aan een uitkering aan jmw, iets wat de overheid in het verleden toen indivi-
duele Joodse claimanten niet opkwamen en tegoeden resteerden, ook heeft 
gedaan. Deze redenering van Polak wordt de commissielijn die terecht zal 
komen in het eindrapport.

Naast deze snelle en principiële kanttekeningen formuleert Polak (al) in 
de zomer van 1998 conceptconclusies voor de commissie. Een belangrijke 
conclusie is dat het naoorlogs rechtsherstel gesegmenteerd, verkokerd en 
niet geïntegreerd is aangepakt. Dit oordeelt velt Polak over de regering, 
de Staten-Generaal en de betrokken departementen. ‘Zo liepen binnen het 
Departement van Financiën de opvattingen en het beleid ter zake van on-
beheerde nalatenschappen en de heffing en de inning van belastingen uit-
een.’344 Als het gaat om de kwaliteit van het rechtsherstel en met name om 
de bejegening en de procedures, stelt Polak dat die moet worden bezien in 
het licht van de toenmalige normen en opvattingen. In dat licht oordeelt 
Polak ‘gematigd positief’ over het rechtsherstel. Wel heeft het veel te lang 
geduurd en dat heeft tot de nodige ergernissen geleid bij individuele clai-
manten. 

De commissie-Scholten volgt een andere benadering dan de commissie-Kor-
des. Zij gaat op basis van een niet naar buiten gebrachte literatuurstudie uit 
van een negental werkhypotheses.345 Een daarvan is dat het rechtsherstel in 
overeenstemming is geweest met toenmalige en tegenwoordige gangbare 
rechtsnormen en dat niet bij voorbaat gesteld kan worden dat de toepassing 
en uitvoering van het rechtsherstel te wensen heeft overgelaten. De com-
missie wil onderzoek doen naar situaties waarbij dat allemaal niet gebeurd 
is. De commissie heeft er in deze eerste verkenning een hard hoofd in of 
dit te onderzoeken is via archiefonderzoek. Daarom zet zij allereerst onder 
de banken een enquête naar Joodse tegoeden uit. Ook komt de commissie 
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erachter dat verjaarde financiële tegoeden niet na verloop van tijd naar de 
Consignatiekas van Financiën gaan, maar aan de banken toevallen.346

De commissie-Scholten opereert niet in de openbaarheid. Er wordt ook 
geen contact onderhouden met het cj0. Zalm heeft Scholten daar in een 
persoonlijk gesprek op 26 januari 1998 om gevraagd. Een dag later schrijft 
Scholten zijn commissie dat Zalm hem adviseerde ‘mede ter bevordering 
van een wat zachtere ‘landing’ van ons eindrapport in die kringen, hen voor 
een toelichtend gesprek uit te nodigen, zeker als zij daarom expliciet vra-
gen. Ik heb te kennen gegeven dat aan de commissie te zullen voorleggen, 
maar daar persoonlijk geen problemen mee te hebben’.347 Scholten heeft 
enkele maanden daarvoor thuis kennis gemaakt met Numann en Sanders, 
maar koppelt niet erg enthousiast aan zijn commissie terug: ‘Op mijn vraag 
wat zij ten behoeve van de werkzaamheden van de commissie kunnen mee-
geven, komt niet veel antwoord.’348 

De commissie-Van Kemenade komt nogal langzaam op gang. De belang-
rijkste activiteit in de beginfase wordt een aan het riod gevraagd overzicht 
over roof en restitutie. De analyse daarvan door de historicus Gerard Aal-
ders komt in mei 1998 beschikbaar, waarna de commissie-Van Kemenade fo-
rensische accountants van kpmg de opdracht geeft om nogmaals de roof- en 
restitutiecijfers te bestuderen. 

In een bijeenkomst van Zalm met de commissievoorzitters Kordes, Schol-
ten en Van Kemenade op 17 juni 1998 wordt de voortgang besproken. De 
commissievoorzitters zeggen Zalm dat in hun planning de commissies eind 
1998 hun eindrapport indienen. In de bijeenkomst komt naar voren dat de 
rapporten van de drie commissies op elkaar dienen te worden afgestemd 
teneinde te voorkomen dat zij tegenstrijdige uitspraken bevatten.349 Ook 
maken Scholten en Kordes de opmerking dat voorkomen moet worden dat 
de commissie-Van Kemenade de indruk wekt de moedercommissie te zijn. 
Zalm maant Scholten tot haast, omdat hij anders voortdurend door de pu-
bliciteit wordt ingehaald. 

Een mislukte interventie van het wjc in de Nederlandse 
onderzoekscommissies

Als de commissies eenmaal aan het werk zijn, blijft hun werk in het buiten-
land niet onopgemerkt. De Nederlandse regering wil een follow-up geven 
aan de verstrekte informatie tijdens de Nazi Gold Conference in Londen. 
Ook is een nieuwe grote internationale conferentie in aantocht over Holo-
caust-Era Assets. Een kleine ambtelijke delegatie onder leiding van De Mar-
chant et d’Ansembourg, reist van 4 tot 8 mei 1998 rond in de Verenigde Sta-
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ten. De Marchant et d’Ansembourg verschaft het State Department, enkele 
senatoren en Joodse organisaties algemene informatie over het rechtsher-
stel in Nederland na de Tweede Wereldoorlog, de voortgang van de com-
missies en de goudpoolgelden. Na dit bezoek vraagt het cj0 de regering 
voortaan ook uitgenodigd te worden voor dit soort reizen, hetgeen ook zal 
gebeuren.350 

In deze rondreis voert De Marchant et d’Ansembourg ook een gesprek 
met Singer, de secretaris-generaal van het wjc. Singer spreekt de wens uit 
om betrokken te worden bij de verdeling van de goudpoolgelden. Het wjc 
ziet zich als de morele erfgenaam van deze gelden. De ‘umbrella organisa-
tion’, de World Jewish Restitution Organisation, moet volgens het wjc in 
de gelden delen. Ook geeft Singer aan betrokken te willen worden bij de 
verschillende onderzoekscommissies in Nederland. Daarom wil hij zo snel 
mogelijk naar Nederland komen. De Marchant et d’Ansembourg zegt toe 
dit te zullen regelen. 

Singers komst naar Nederland komt het cj0 kort voor zijn bezoek op 15 
juni 1998 na een mededeling van Financiën ter ore. Het cj0 vindt het ui-
terst merkwaardig dat het wjc zijn lidorganisatie in Nederland, het Neder-
lands Israëlitisch Kerkgenootschap, niet op de hoogte heeft gesteld.351 Bij 
een lunch op het ministerie van Buitenlandse Zaken, aangeboden door De 
Marchant et d’Ansembourg, wordt het echtpaar Singer vergezeld door een 
zwijgende secretaris-generaal van het European Jewish Congress en zijn 
plaatsvervanger. Sanders en Naftaniel zijn namens het cj0 van de partij. 
De aanwezigheid van het cj0 is niet conform de wens van Singer. Sanders 
is overigens voor hem een bekende omdat Sanders af en toe de bijeenkom-
sten van het wjc en het ejc bijwoont. Sanders weet hoe Singer over Ne-
derland denkt. Op een wjc-conferentie op 25 en 26 november 1996 in Oslo 
heeft Singer gehint op het aanpakken van Nederland.352 Singer speelt met 
de gedachte om Nederland als eerste Europees land aan te pakken.353 Sin-
ger hekelt Nederland voor zijn welwillende rol in de Tweede Wereldoorlog 
waardoor 90% van de Joden is afgevoerd.354 Sanders, die eveneens aanwezig 
is in Oslo, spreekt Singer tegen. Hij maakt Singer duidelijk dat het gehele 
proces van restitutie in Nederland in de jaren vijftig en zestig op een veel 
uitgebreidere schaal heeft plaatsgevonden dan in de meeste andere Euro-
pese landen.355 Singer, die op dat moment erg druk is met andere Europese 
landen, laat het erbij zitten.356
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Anderhalf jaar later vertelt Singer bij het begin van de Haagse lunch dat 
hij met een Europese rondreis bezig is en dat hij de verschillende landen-
commissierapporten wil gebruiken om mensen op te voeden. Het gaat om 
‘moral restitution’ en om ‘material restitution’. Singer wil de onderzoeks-
commissies en ook premier Kok ontmoeten. Singer benadrukt dat hij wei-
nig van de Nederlandse situatie afweet en informatie-uitwisseling met het 
wjc wil. Hij spreekt de hoop uit dat een relatie van de kleine, Nederlandse 
Joodse gemeenschap met de grote, internationale Joodse gemeenschap op-
gebouwd kan worden. Dat is temeer nodig daar er zo veel Joden in Neder-
land in de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn, aldus Singer.

De woorden van Singer maken weinig indruk op Naftaniel. Hij maakt 
Singer duidelijk dat het wjc niet de belangen van de Nederlandse Joodse 
gemeenschap kan behartigen en dat het cj0 in Nederland de onderhan-
delende partij is.357 Naftaniel loopt voor het einde van de vergadering 
weg vanwege een volgende afspraak, een verbouwereerde Singer achterla-
tend.358 Singer denkt zelf met weinig tevredenheid aan deze lunch in Den 
Haag terug. De secretaris-generaal van het ejc, Serge Cwajgenbaum, eist 
naderhand dat het nik excuses aanbiedt aan Singer. Dat gebeurt niet. Het 
wjc is voor het cj0 niet belangrijk en dat geldt omgekeerd evenzo. 

In het daaropvolgende overleg van het cj0 wordt over de ontmoeting 
met Singer het volgende gezegd: ‘Singer was 90% van het gesprek aan het 
woord en eiste vertegenwoordigers van het wjc in de Nederlandse onder-
zoekscommissies. Het gesprek verloopt moeizaam en uiterst gespannen 
tussen Singer en het cj0. Naftaniel antwoordde tot Singers ongenoegen dat 
daar weinig kans op was, maar dat hij dat in het cj0 zou bespreken. Ook 
vroeg Singer zich af of de Nederlandse joodse gemeenschap gezien zijn hui-
dige omvang niet te veel restituties zou krijgen. Bovendien heeft hij zich 
op een zeer wantrouwende wijze over niet-Joden uitgelaten. De heer Singer 
heeft bij de verschillende vertegenwoordigers van de ministeries een zeer 
slechte indruk gemaakt.’ 359 

Sanders maakt enkele maanden later Singer mee in een grote ejc-bij-
eenkomst in Jeruzalem en rapporteert aan het cj0: ‘Singer was weer eens 
extreem agressief. Hij ging tekeer tegen die landen waar de joodse gemeen-
schap zich beroept op het feit dat niemand beter dan de nationale joodse 
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gemeenschap de nationale omstandigheden kan inschatten en die derhalve 
niet willen dat buitenstaanders als het wjc zich mengen in hun zaken ... 
Singer was ontevreden over de prestaties op restitutiegebied van de Euro-
pese landen. “We expect every country to speak out against its own Govern-
ment; if not, we (Americans) will do.” Ik ben ervan overtuigd dat hij ook ons 
Nederlanders beschouwt als slappelingen die over zich heen laten lopen. De 
Europeanen waren uiteraard niet erg ingenomen met zijn imperialisme.’360 

Eerste interne discussies over wat er moet gebeuren 
na de rapporten

Terwijl de commissies hun onderzoeken doen, begint de discussie aan 
Joodse zijde en aan de kant van de regering over wat er na de commissierap-
porten te gebeuren staat. Het cj0 constateert op 1 juli 1998 in zijn vergade-
ring als voorlopige indruk dat het restitutieproces bij lange na niet volledig 
is geweest. De overheid heeft aanzienlijke sommen geïncasseerd, in het bij-
zonder als er geen erfgenamen waren. De vergadering ‘geeft als zeer voor-
lopig oordeel dat er minimaal een moreel recht op restitutie bestaat; dat in 
principe er ook daadwerkelijke vergoeding moet worden verkregen; dat 
meerdere categorieën claims tegelijk aan de orde moeten worden gesteld 
bij de overheid en bij anderen; en dat internationaal overleg gewenst is’.361 
Tevens komt in het cj0 de vraag aan de orde wat later met verkregen gelden 
moet gebeuren, dat wil zeggen hoe de verdeling zal plaatsvinden en/of de 
gelden moeten gaan naar individuele personen dan wel naar de Joodse ge-
meenschap als geheel. In al deze punten wil het cj0 zich al verdiepen voor-
dat de eerste onderzoeksresultaten van de commissies beschikbaar komen. 
Het cj0 denkt daarom aan de instelling van een denktank. 

De discussie wordt urgenter als het cj0 in augustus 1998 de beschikking 
krijgt over het vertrouwelijke rapport ‘Roof en Restitutie’ van Aalders, dat 
hij ten behoeve van de commissie-Van Kemenade opgesteld heeft. Aalders 
komt tot de conclusie dat het rechtsherstel in engere zin in grote lijnen 
naar behoren heeft plaatsgevonden, maar wel veel te lang geduurd heeft.362 
Naftaniel komt niet tot deze conclusie als hij in deze periode geïnterviewd 
wordt. Hij spreekt over een finale uitkering aan de Nederlands Joodse ge-
meenschap als de commissierapporten gepubliceerd zijn. Hierdoor kunnen 
de gevoelens van onvrede bij de Joodse gemeenschap weggenomen worden. 
Die uitkering moet gebaseerd zijn op ‘een op harde feiten gebaseerde finale 
afrekening van het verloren gegane bezit’ en op het feit dat ‘ons land gel-
delijk geprofiteerd heeft van de ramp die het joodse volk is overkomen’.363 
Naftaniel vindt dat uitgezocht moet worden wat bij de verzekeraars, de Ne-
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derlandse staat en de banken is blijven hangen. Hij noemt daarbij in de me-
dia ook meerdere concrete punten zoals de Joodse nalatenschappen en de 
Joodse tegoeden in de Consignatiekas, die naar de algemene middelen zijn 
afgevloeid; de langzame afwikkeling van het rechtsherstel; de restitutie van 
bezittingen en tegoeden waarbij meestal slechts 85 tot 90% van de netto-
waarde vergoed is; het destijds geen rekening houden met gederfde rente; 
de hoge uitvoeringskosten bij de afwikkeling van het rechtsherstel; de suc-
cessierechten over erfenissen; de Overeenkomst tot Minnelijk Rechtsherstel 
(1954), waardoor verzekeraars afkoopsommen van niet opgeëiste polissen 
aan de Staat overhandigden; en het oprenten van de met voornoemde pun-
ten gemoeide bedragen.

Op 23 oktober 1998, als het cj0 met dezelfde discussie verdergaat, is 
nieuw dat gesproken wordt over het instellen van een opinieonderzoek. De 
verschillende alternatieven voor aanwending van gelden kunnen zo voor-
gelegd worden aan de Joden in Nederland. 

De commissies en de overheid gaan zich eveneens over deze vraagstukken 
buigen. Eveneens op 23 oktober 1998 praten Van Kemenade, Scholten en 
Kordes, in het bijzijn van hun secretarissen en ambtenaren van Financiën, 
elkaar bij. Zalm wordt daarna geïnformeerd over enkele heikele punten 
die de commissie-Kordes in haar eindrapport zal presenteren.364 De twee 
belangrijkste zijn: 1. de kosten van de bouw en de exploitatie van de kam-
pen Westerbork en Vught, die in de oorlog uit de Joodse roofboedel (Liro) 
betaald zijn en na de oorlog slechts ten dele door de Staat vergoed zijn; 2. 
doorberekening van belastingbedragen in de oorlog. Zalm krijgt ook en-
kele ‘kleinere’ punten van Kordes te horen: de soms schrale toepassing van 
de Successiewet; de lange duur van wetgeving over vermiste personen; de 
daadwerkelijke gang van zaken bij de restitutie van geld of goederen; de 
kilheid in de afwikkeling in 1964/1965 van de claims die in het kader van de 
Duitse schadevergoeding ingediend waren.

Op instigatie van cj0-adviseur Vuijsje spreken het cj0 en Financiën af om 
ruim voor de publicaties van de rapporten van de onderzoekscommissies 
elkaars positie te verkennen. Als voorlopige gespreksonderwerpen noemt 
Vuijsje de zaak van de verjaring, het omgaan met claims, het smartengeld 
en met name een gebaar van de regering.365 Op 6 november 1998 vindt op 
Financiën een informeel gesprek van het cj0 met Postma plaats. Naftaniel 
draagt uit dat een redenering dat ‘het restitutieproces redelijk is verlopen’ 
de waarheid tekort zou doen. Zonder op details in te gaan zegt Naftaniel 
dat het rechtsherstel voor degenen die zijn teruggekomen wellicht redelijk 
is geweest, maar dat de overheid op enkele belangrijke punten te kritise-
ren valt. ‘Als met al deze zaken geen rekening wordt gehouden en er alleen 
maar wordt verteld dat volgens de overeengekomen regels voor restitutie 
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het rechtsherstel redelijk is verlopen, zal onze achterban daarmee niet te-
vreden zijn.’366 Vuijsje merkt van zijn kant op dat met de vondst van de 
Liro-kaarten weer duidelijk geworden is wat aan voorwerpen afgenomen is. 
Deze voorwerpen zijn symbolen voor wat er gebeurd is met ouders of groot-
ouders. Er is behoefte aan erkenning van wat gebeurd is. Als alleen verteld 
wordt dat het rechtsherstel goed is verlopen, komen we niet tot de erken-
ning waarom gevraagd wordt, aldus Vuijsje.

Sanders geeft kort na dit gesprek aan minder gelukkig te zijn geweest 
met de door Naftaniel en Vuijsje naar voren gebrachte redeneringen. Hij zet 
daarom zijn gedachten voor het cj0 op een rij in een schriftelijk stuk.367 
Sanders vindt het belangrijk dat het cj0 de komende tijd één lijn trekt. San-
ders eerste hoofdpunt is dat het restitutieproces in zijn algemeenheid rede-
lijk is verlopen na de Tweede Wereldoorlog. Sanders baseert zich op het mo-
numentale en in zijn ogen onomstreden boek Pinkas. Geschiedenis van de joodse 
gemeenschap in Nederland.368 Hij voegt eraan toe dat het nastreven van 100% 
rechtsherstel niet kan en een illusie is. Als de commissierapporten de rede-
lijkheid van het rechtsherstel uitwijzen, moet het cj0 dat volmondig onder-
schrijven. Wel zou dan de lijn van het cj0 moeten zijn om in te zoemen op 
de geconstateerde onvolkomenheden en op nog te ontdekken fouten. San-
ders tweede hoofdpunt is dat het cj0 zich niet moeten laten leiden door een 
zogenaamd gebrek aan erkenning van het leed dat de Joodse gemeenschap 
is aangedaan. Sanders zegt simpelweg dat die gevraagde erkenning al meer-
dere malen heeft plaatsgevonden. Dat is gebeurd bij de afwikkeling van de 
Joodse boedels in de jaren veertig en vijftig, bij de smartengelden in de jaren 
zestig en in de jaren zeventig met de wuv. Dat allemaal mag volgens San-
ders best meetellen in de beoordeling wat de Nederlandse overheid voor de 
Joodse gemeenschap heeft gedaan. Een laatste punt van kritiek van Sanders 
is dat Naftaniel over het gedrag van de overheid na de oorlog gesproken 
heeft in termen van ‘discriminatie’, dat wil zeggen het ongelijk behandelen 
van gelijke gevallen, maar ook het gelijk behandelen ingeval van ongelijk-
heid. Sanders vraagt zich af of deze stelling met terugwerkende kracht toe-
gepast mag worden.

In de cj0-vergadering van 19 november 1998 wordt de notitie van San-
ders uitgebreid besproken.369 Het cj0 trekt geen eenduidige conclusie. Het 
cj0 maakt een onderscheid tussen enerzijds de feiten rondom het rechts-
herstel die wetenschappelijk vastgesteld kunnen worden, en anderzijds de 
onrust en het gevoel in de Joodse gemeenschap van tekort te zijn gedaan. 
Markens zegt dat de regering en het cj0 in hetzelfde bootje zitten en dat 
de regering met een voorstel moet komen. Een voorstel waarvan cj0-voor-
zitter Numann zegt dat de regering met een en ander over de brug moet 
komen zodat de materiële genoegdoening tevens een immateriële waarde 
kan hebben. 
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Dat voorstel van de regering is er eind 1998 niet, want de onderzoeksrappor-
ten moeten nog verschijnen. Het eerste gesprek in de ministeriële ad-hoc-
commissie over een eventueel te maken gebaar wordt aan de hand van een 
gespreksnotitie van Zalm gevoerd op 3 december 1998. Zalm slaat in die no-
titie enige piketpalen, namelijk dat de overheid recentelijk al vele gebaren 
van overheidswege gemaakt heeft; een financieel gebaar naar aanleiding 
van het eindrapport-Kordes precedentwerking uitlokt naar de andere rap-
porten; een financieel gebaar snel als een schuldbekentenis gezien wordt; 
een niet beroep doen op verjaring bij individuele claims onderdeel kan zijn 
van ‘het gebaar’; bij veel groepen van oorlogsgetroffenen erkenning voor-
opstaat en dat het beschikbaar stellen van geld die erkenning geeft.370 In de 
notitie passeren de voors en tegens van vier verschillende opties de revue. 
Een eenmalige uitkering voor oorlogsgetroffenen gaat snel enige honder-
den miljoenen guldens kosten en dan komen andere groepen oorlogsge-
troffenen dan de Joodse oorlogsgetroffenen eveneens in aanmerking. Bij 
een eventuele keuze voor projecten merkt Zalm op dat enige ervaring is 
 opgedaan met de werkwijze van het nationale fonds van de goudpool (Dol-
man I). Zalm noemt nog twee opties en ontraadt deze tegelijkertijd, omdat 
deze niet als iets bijzonders gezien zullen worden door de Joodse gemeen-
schap. Daarbij gaat het om een versimpeling van de wuv of om specifieke 
projecten op het terrein van jeugdvoorlichting, educatie, herdenking en 
onderzoek. 

Als de notitie besproken wordt in de ministeriële ad-hoccommissie, lij-
ken de ministers te tenderen naar een te maken moreel en immaterieel ge-
baar.

Het eindrapport-Kordes 

Met het uitkomen van het eindrapport van de commissie-Kordes op 9 de-
cember 1998 ligt de discussie over een gebaar, smartengeld, schadevergoe-
ding of restitutie op tafel.371 De commissie-Kordes doet als belangrijkste 
aanbeveling aan de regering om smartengeld uit te keren aan de Joodse 
gemeenschap. Het advies van de commissie luidt om 48,4 miljoen gulden 
als genoegdoening aan de Joodse gemeenschap uit te keren. Dit zou moe-
ten in de vorm van een collectieve uitkering, te bestemmen voor sociale, on-
derwijskundige en culturele doelen. De 48,4 miljoen gulden is niet bedoeld 
als een materiële schadevergoeding aan individuele personen. Gelet op het 
gelijkheidsbeginsel, dat beoogt rechtvaardigheid te betrachten, moet de re-
gering volgens de commissie-Kordes vasthouden aan wettelijke verval- en 
verjaringstermijnen. Dat geldt ook voor de zaken waarvoor de commissie 
vanuit een moreel oogpunt smartengeld bepleit. 

De 48,4 miljoen gulden bestaat uit een optelsom van posten (kosten 
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Westerbork en Vught, belastingen en geheven administratiekosten bij de 
afwikkeling) die destijds naar de mening van de commissie-Kordes ten on-
rechte van de Joodse boedels zijn afgetrokken. De commissie laat het aan 
de regering over om een uitspraak te doen over de factor geldontwaarding. 
In de media doet Kordes er naderhand een uitspraak over: ‘Het Joods Maat-
schappelijk Werk zegt altijd: geld uit de oorlog is nu vijf keer zoveel waard. 
Vijf keer vijftig miljoen, dat zou heel mooi zijn. Het is een directe vergoe-
ding voor het leed en verdriet dat Nederland de joden heeft aangedaan.’372

De commissie-Kordes spreekt in haar rapport over een formeel-zake-
lijke handelwijze van de regering ten tijde van het rechtsherstel. Die han-
delwijze is er mede op gericht geweest om de Rijksbegroting zo gering 
mogelijk te belasten. De formeel-zakelijke benadering heeft tot een lange 
behandelingstijd geleid, die de benadeelden vele jaren in onzekerheid heeft 
gehouden. De commissie-Kordes spreekt tegelijkertijd waardering uit voor 
de vaak grote inspanning en zorgvuldigheid die zijn betracht om goederen 
zoveel als mogelijk bij de rechthebbenden terug te bezorgen. 

Kordes heeft het cj0 niet vooraf in de inhoud van zijn rapport gekend. 
Het cj0 spreekt intern af om een loyale oppositie te voeren.373 Als het cj0 
het rapport kan beoordelen, is het cj0 blij dat Kordes zo duidelijk durft te 
stellen dat de overheid verkeerd gehandeld heeft en dat hij ‘kilheid’ bij de 
overheid constateert.374 Er is ook waardering voor het rapport omdat er en-
kele posten gekwantificeerd zijn. Maar het cj0 is minder gelukkig dat de 
commissie het aan de regering overlaat om te beslissen over het te betalen 
bedrag alsook over de bestemming. Naftaniel stelt namens het cj0 dat dat 
aan de Joodse gemeenschap is. Bovendien vindt hij de term ‘smartengeld’ 
ten enenmale onjuist. Ten slotte vindt het cj0 het verkeerd dat door Kordes 
gesteld wordt dat aanspraken op de overheid niet meer mogelijk zijn van-
wege verjaring.

De publieke reactie van Zalm op het rapport is dat hij zich niet wil uit-
laten over bedragen en dat hij evenmin weet wat hij de regering gaat voor-
stellen. Daarvoor wil hij eerst de rapporten-Scholten en Van Kemenade af-
wachten en in overleg treden met de Joodse gemeenschap. Zalm laat zich 
ontvallen dat het niet alleen om geld gaat, maar ook om het onderzoeken 
van de fouten van de overheid. Hij noemt het in dat verband opmerkelijk 
dat in het rapport van Kordes ‘weer dingen staan waarbij je denkt, hoe heeft 
men dat vroeger zo kunnen besluiten “...” Met de ogen van vandaag stel 
je dan vast dat het toch een beetje cru is geweest. Dat beeld moet gecorri-
geerd.’375

Het rapport-Kordes wordt bij uitkomst in de media, de Tweede Kamer en 
in de Joodse gemeenschap geprezen om wat het naar boven heeft gebracht. 
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De historicus Isaac (Ies) Lipschits bedankt Kordes in een persoonlijke brief 
op uitbundige wijze. ‘Je weet waarschijnlijk dat de financiële aspecten mij 
niet zo interesseren. Maar ik ben jou en de overige commissieleden vooral 
dankbaar voor de vaststelling dat de Nederlandse overheid van toen de ge-
decimeerde Joodse gemeenschap op een – laat ik het met een poging tot un-
derstatement zeggen – ‘onheuse’ manier heeft bejegend.’376 

In de weken erop verschijnen in de media wat kritischer reacties op het 
rapport. Publiciste Simone Walvisch merkt op dat de commissie-Kordes de 
klip van de individuele claims omzeilt door collectieve genoegdoening te 
eisen. Ze stelt dat de vraag of het kader van het rechtsherstel toegesneden 
was op een rechtvaardige afhandeling, niet door de commissie-Kordes be-
antwoord is.377 Eenzelfde kritiek uit professor De Haan. Hij heeft het over 
het oordeel dat Kordes – en daarna Scholten in zijn eerste rapport – over de 
overheid geeft. Dat is kort gezegd dat ondanks enkele kritische punten het 
rechtsherstel conform de regels uitgevoerd is en daarom niet gefaald heeft. 
De Haan had een oordeel verwacht of het rechtsherstel aan de normen van 
het recht en de rechtstaat voldaan heeft en rechtvaardig is geweest. ‘Het 
ging nooit om het geld vanwege het geld; de gestolen waardepapieren ston-
den voor iets anders dan het financieel kapitaal. Zij vertegenwoordigden 
een moreel krediet dat de slachtoffers van de vervolging wel of niet kon-
den krijgen. En zij kregen het niet; toen niet en nu weer niet.’378 De Haan 
spreekt over een afnemend moreel krediet van het Joodse leed en het feit 
dat maatschappelijke erkenning vrijwel altijd de vorm heeft aangenomen 
van financiële compensatie. Het heeft daarbij volgens De Haan grotendeels 
ontbroken aan een politieke verantwoording door de Nederlandse overheid 
van het beleid ten aanzien van de Joodse minderheid voor, tijdens en na de 
oorlog. De Haan hoopt met alle onderzoeksrapporten op tafel een stap ver-
der te komen. Dat kan als zij kritisch besproken worden, anders niet. 

Moeizaam Scholten-proces

Kort na het eindrapport-Kordes komt het eerste rapport van de commis-
sie-Scholten uit. Het cj0 weet in tegenstelling tot Zalm niet wat het rapport 
zal brengen. Het cj0 wordt op 15 december 1998, de avond voor de pers-
conferentie, door Scholten thuis ontvangen. Scholten informeert het cj0 
over de hoofdlijnen van het rapport. Ergernis wekt bij het cj0 dat Scholten 
zich in het gesprek zeer formeel opstelt en bij kritiek vaak een beroep op de 
grenzen van het onderzoek doet.379 

Het eerste rapport van de commissie-Scholten gaat in op de financiële te-
goeden bij banken, octrooirechten, auteursrechten en hypotheken. Tevens 
komt het onderzoek naar de rol van de overheid naar buiten, waarbij wordt 
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ingegaan op de Consignatiekas en de Dienst Domeinen van het ministerie 
van Financiën, alsmede op de wetgeving inzake onvindbare en onbekende 
eigenaren. Het rapport biedt een historische beschrijving en is minder ver-
oordelend van aard dan het rapport-Kordes. Er worden geen kritische noten 
gekraakt en geen beleidsaanbevelingen aan de regering gedaan. 

De hoofdconclusie van de commissie is dat de Nederlandse banken zich 
niet in aanzienlijke mate en stelselmatig hebben verrijkt ten koste van 
Joodse vervolgingsslachtoffers. Het rechtsherstel bij de banken is vrij vol-
ledig geweest (90%), maar het heeft met 10 jaar wel erg lang geduurd. ‘Voor 
vele rechthebbenden zelfs ondraaglijk lang’, zegt de commissie. De commis-
sie kan niet zeggen of het allemaal té lang heeft geduurd. ‘Het vond plaats 
met de nodige juridische zorgvuldigheid. Het was daardoor per definitie 
tijdrovend’, aldus de commissie in haar rapport. De commissie-Scholten 
oordeelt ook positief over de rol van de overheid, waarbij tegelijkertijd op-
gemerkt wordt dat de commissie enkele dingen niet precies weet, zoals de 
taakverdeling tussen de Consignatiekas en Domeinen. De commissie is het 
meest kritisch over hoe het rechtsherstel bij de hypotheken is verlopen.

Scholten prijst bij zijn persconferentie de medewerking van de banken 
aan het onderzoek. ‘Ik ben er in gemoede van overtuigd dat ze open en ge-
degen hebben meegewerkt. Er bleek van die zijde duidelijk sprake van de 
behoefte om waar nodig helderheid te krijgen over de eventueel aanwezige 
verplichtingen die nog met betrekking tot de afwikkeling van de oorlogste-
goeden zouden bestaan.’380 Bij diezelfde persconferentie merkt Scholtens 
secretaris professor Klein op dat de banken geen garantie gevraagd is dat zij 
alle informatie verschaft hebben.

Na de persconferentie zit Scholten ’s avonds in de tv-studio bij het pro-
gramma nova klaar om een uitgebreide toelichting te geven op zijn rap-
port. Het komt er niet van omdat de start van de operatie Desert Fox in Irak 
alle aandacht opeist van de media. Tegelijkertijd komt immense kritiek op 
zijn rapport naar buiten van het cj0. Naftaniel noemt het rapport flinter-
dun en onvoldoende onderbouwd.381 Steen des aanstoots voor het cj0 is 
dat het rapport niet controleerbaar is. De hoofdconclusie dat de banken zich 
niet op grote schaal en systematisch verrijkt hebben, kan het cj0 op zichzelf 
onderschrijven.382 Dat het rapport echter geen uitsluitsel biedt over de be-
dragen die incidenteel toch bij banken achter zijn gebleven, is voor het cj0 
een zwak punt. Het cj0 betreurt het dat slechts 40% van de banken een en-
quête van de commissie heeft beantwoord en dat de commissie met slechts 
elf financiële instellingen echt contact heeft gehad. Slechts twee instel-
lingen worden in het rapport met naam genoemd, de rest blijft anoniem. 
Noch de commissie, noch de politiek heeft enige actie ondernomen om de 
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instellingen meer inzicht te doen verschaffen, aldus het cj0. De kritiek op 
het rapport is massief binnen het cj0, alhoewel Numann binnenskamers 
opmerkt dat het rapport wellicht zwakker is dan het onderzoek zelf en dat 
het cj0 ervoor moet oppassen het rapport niet te veel in flarden te schieten 
en zo de onderzoekers te desavoueren.383 

In de media wordt opgemerkt dat Scholten lijkt uit te gaan van goede 
trouw en keurig bankiersfatsoen, daarbij vergetend dat zijn commissie juist 
werd ingesteld om daarnaar een grondig onderzoek te doen en onaanvecht-
bare conclusies te trekken.384 Daarnaast is er veel kritiek in de kranten dat 
de bevindingen van de commissie niet te controleren zijn.385 Deze inhou-
delijke kritiek trekt de commissie-Scholten zich aan, maar dat brengt zij 
niet naar buiten. De commissie stelt in haar vergadering van 21 december 
1998 dat zij zelf niet duidelijk over het voetlicht heeft gebracht dat de 11 van 
de 139 aan het onderzoek meewerkende banken wel 95% van het totaal (van 
geld- en banktegoeden) uitmaken. 

De commissie-Van Kemenade is ook boos, omdat Scholten het rapport niet 
zelf en ruim van tevoren in de commissie-Van Kemenade toegelicht heeft. 
In een brief aan Zalm schrijft waarnemend voorzitter Halberstadt er voorts 
bezwaar tegen te maken dat de commissie-Scholten in een begeleidend 
persbericht schrijft dat het rechtsherstel bij de banken ‘bevredigend’ is ge-
weest.386 Professor Klein deelt dat bezwaar als hij na de persconferentie bij 
de commissie-Van Kemenade het rapport komt toelichten. De toelichting 
door Klein gebeurt tegen de zin van zijn voorzitter en wordt de reden voor 
Scholten om professor Klein op staande voet te ontslaan.387 Klein zou ove-
rigens al per 1 januari 1999 een stap terugdoen vanwege gezondheidspro-
blemen.388 Op de achtergrond speelt een sedert de start van de commissie 
slepende discussie tussen voorzitter en secretaris over de eigen verantwoor-
delijkheid en onafhankelijkheid die Klein opeist in het wetenschappelijke 
onderzoek van de commissie.389 De karakters van Scholten en Klein botsen 
te veel en de opdracht van de commissie is een te grote belasting voor Klein 
geworden.390 

De nasleep van het eerste rapport-Scholten is enorm en ligt vooral op 
het persoonlijke vlak. Het allergrootste punt is het wantrouwen dat jegens 
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voorzitter Scholten geformuleerd wordt. Scholten heeft geen affiniteit met 
de Joodse gemeenschap en hij communiceert met niemand, is de klacht. 
Hij wordt in Joodse kring, door de Tweede Kamer en door Van Kemenade 
en Zalm gezien als kil en formalistisch, met een accountantachtige werk-
wijze.391 De massieve kritiek op zijn rapport en op zijn persoon brengt 
Scholten ertoe te overwegen het bijltje erbij neer te gooien.392 Hij staat op 
het punt om zijn mandaat neer te leggen. Zalm, die ervan hoort, wil met 
de kerst ‘een kopje thee drinken bij Scholten thuis’. Het komt er niet van. 
In een persoonlijk gesprek op 26 januari 1999 op het ministerie vraagt 
Zalm aan Scholten om op de inhoudelijke kritiek van het cj0 schriftelijk 
in te gaan en ervoor te zorgen dat zijn rapport draagvlak in Joodse kring 
krijgt.393 Scholten legt zijn mandaat niet neer, omdat anders in zijn ogen 
een slechtere situatie ontstaat.394

Het cj0 zet eind januari 1999 zijn vele inhoudelijke kanttekeningen bij het 
rapport-Scholten – en een enkele bij het rapport-Kordes – op een rij in een 
officiële interim-reactie. In de interim-reactie herhaalt het cj0 ook zijn eer-
dere kritiek op de samenstelling van de commissie-Scholten. Nu komt dit 
punt terug voor het cj0, omdat het cj0 niet inhoudelijk op de hoogte is van 
de stappen die de commissie zet. Numann en Sanders maken op 8 februari 
1999 in een moeizaam gesprek bij Scholten thuis duidelijk dat de kritiek 
van het cj0 zich niet zozeer richt op de kwaliteit als wel op de niet-open-
baarheid van de bronnen.395 Het Platform Israël i.o. sluit zich op 3 maart 
1999 bij monde van zijn voorzitter Avraham Roet bij dit commentaar aan. 
Het Platform Israël laat onderzoeker Ralph Blitz aanvullende vragen en op-
merkingen afvuren richting de commissies-Kordes en -Scholten.396 

Het cj0 betreurt in het voorjaar van 1999 in de media openlijk dat ban-
ken en verzekeraars in onvoldoende mate aan het onderzoek van de com-
missie-Scholten meewerken. Het cj0 brengt naar buiten dat vooraf ‘he-
renafspraken’ zijn gemaakt over de opzet van het onderzoek tussen de 
commissie-Scholten en de te onderzoeken instellingen, dan wel de organi-
saties die hun belangen behartigen.397 Vervolgens laat Scholten dit uitzoe-
ken bij Financiën, de commissie-Van Kemenade, de nvb en de VvV. Iedereen 
zegt tegen hem dat die afspraken er niet zijn. De publiciteit over de ver-
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meende herenafspraken draagt niet bij tot het draagvlak van de commissie. 
In de publiciteit treedt er steeds meer spanning op tussen het cj0 en de 

commissie-Scholten. Als de tv-zender Net 5 in maart 1999 de vondst van een 
trommel documenten uit safeloketten van de Twentsche Bank meldt, is het 
commentaar van Naftaniel dat het feit van deze vondst, die niet in het eer-
ste rapport van de commissie voorkomt, ‘eens te meer het falen van de com-
missie-Scholten aantoont’.398 De commissie-Scholten constateert daarna in 
eigen kring dat dit materiaal niets toevoegt aan wat haar al bekend is. Maar 
de toon in de media is gezet. Ondertussen vindt geen inhoudelijk overleg 
plaats tussen de commissie-Scholten en het cj0. Het hoofd onderzoek van 
de commissie-Scholten, Hans van der Pauw, reageert begin mei 1999 wel op 
een hoofdredactioneel commentaar van de Volkskrant. Van der Pauw nuan-
ceert in de krant het beeld dat de banken geen enkele blaam treft, dat al-
les wel in orde zal zijn en dat het onderzoek bij de banken afgesloten is.399 
Deze nuanceringen vallen verkeerd bij het cj0 dat al enige maanden op een 
reactie op zijn interim-reactie wacht. Naftaniel zegt in de Volkskrant dat de 
commissie door doof te blijven voor de kritiek van het cj0 en door vast te 
houden aan haar eerste rapport een verkeerd signaal afgeeft. ‘In plaats van 
het zoveel mogelijk feiten boven tafel te halen, deze duidelijk te rangschik-
ken en hieruit voorzichtige conclusies te trekken, wekt de commissie de in-
druk vooral argumenten te willen leveren die haar opdrachtgevers zoveel 
mogelijk kunnen vrijpleiten.’400 De kritiek komt op een moment dat Van 
der Pauw intern een antwoord op de interim-reactie van het cj0 gemaakt 
heeft die op 7 juni 2000 in de commissie-Scholten besproken wordt. Ook 
heeft Van der Pauw inmiddels van alle banken toestemming gekregen dat 
de anonimiteit opgeheven kan worden. De commissie heeft de banken zo-
ver gekregen dat zij met naam en toenaam vermeld mogen worden in het 
eindrapport.

Veranderingen in de aanpak bij de commissie-Scholten

De Tweede Kamer wil over de rapporten-Kordes en -Scholten in eerste in-
stantie niet debatteren terwijl het cj0 daar wel op uit is. Zalm geeft in een 
voortgangsnotitie aan de Tweede Kamer van 29 april 1999 geen inhoude-
lijke reactie op de rapporten. Na een ronde van Naftaniel langs Kamerleden 
besluit de Kamer alsnog Zalm uit te nodigen voor een debat naar aanleiding 
van de interim-reactie van het cj0 op de rapporten. Ook worden vooraf 
enige Kamervragen gesteld. Een Algemeen Overleg met Zalm en Borst 
volgt op 27 mei 1999. De Kamer stelt uiterst kritische vragen over het rap-
port-Scholten. Ook spreekt de Tweede Kamer over de kille toonzetting van 
de commissie-Scholten, die moet veranderen.401 Zalm wordt gevraagd om 
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als procesbegeleider op te treden. Hij moet ervoor zorgen dat de relatie van 
de commissie-Scholten met het cj0 verbetert. 

Die rol neemt Zalm op zich. Zalm overlegt op 7 juni 1999 met de voltal-
lige commissie-Scholten. Hij zegt al bij het begin dat het geen plezierig ge-
sprek wordt. Grote zorg voor Zalm is dat de commissie geen draagvlak heeft 
bij de Joodse gemeenschap. De commissie-Scholten zegt hierop toe de com-
municatie met het cj0 te zullen verbeteren. Ook zal zij antwoorden geven 
op de door het cj0 aan haar gestelde vragen. Toch is de boodschap van Zalm 
niet geheel doorgekomen. Als de commissie het gesprek met Zalm evalu-
eert, stelt de commissie dat ‘voorkomen moet worden dat de objectieve in-
houd van het eindrapport naar de achtergrond verdrongen wordt, door de 
meer subjectieve interpretatie daarvan door de Joodse gemeenschap’.402

Zalm overlegt op 17 juni 1999 met het bijna voltallige cj0. Het cj0 wordt 
gevraagd om niet langer de integriteit van de commissieleden en die van de 
onderzoekers ter discussie te stellen. Zalm erkent richting het cj0 een ‘wat 
schurend gevoel te hebben rond de commissie-Scholten’. Dat hij een beroep 
op Scholten heeft gedaan om ‘wat communicatiever te zijn’.403 

Als op 23 juni 1999 de commissie-Scholten op Financiën overlegt met het 
cj0, ‘begint de bijeenkomst op een uiterst vervelende manier en vindt deze 
voortgang in een bedrukte stemming’, aldus het cj0 achteraf.404 Scholten, 
die vanwege de opstelling van de Kamer geschrokken is, wil op zichzelf 
graag praten met het cj0. Alleen vervalt hij tijdens de bijeenkomst in een 
formele opstelling. Scholten spreekt bovendien enige malen het cj0 aan 
met ‘de Joodse Raad’.405 Het levert een ijzige sfeer op. Ondanks deze faux 
pas eindigt de bijeenkomst beter dan hoe die begonnen is. Scholten zegt toe 
dat het eindrapport geen anonimiteit kent en dat de bronnen volledig na-
trekbaar zijn. Voorts legt hij uit dat ondanks de 40% respons van de banken 
de representativiteit gewaarborgd is. 

Binnen het cj0 merkt Naftaniel bij een evaluatie van het gevoerde ge-
sprek op dat ‘we niets hebben aan de commissie-Scholten vanwege de on-
ontkoombare subjectiviteit van de leden van deze commissie, die allen 
verantwoordelijke functies hebben bekleed in het bank- en verzekerings-
wezen. Het is alsof de oud-directeuren van El Al en Schiphol de Bijlmer-
ramp onderzoeken’.406 cj0-bestuurslid Harry Hes uit zijn emotie: ‘We zijn 
te kakken gezet door 5 van de slimste mannen van Nederland. Ik ben blij 
dat we niet zijn weggelopen van het gesprek met Scholten. Dan had heel 
politiek Nederland op zijn kop gestaan. Dat had betekend dat we Zalm had-
den laten vallen en die hebben we nodig.’407 
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Veel van de technische vragen van het cj0 worden doorgeschoven naar 
een bijeenkomst van de onderzoekers van de commissie-Scholten met het 
cj0 op 13 juli 1999. Ambtelijk Financiën leidt deze bijeenkomst.408 Het is 
de allereerste inhoudelijke ontmoeting van het cj0 met de onderzoekers 
van de commissie. Een ontmoeting die in een goede en open sfeer plaats-
vindt.409 Toch blijft er spanning bestaan tussen het cj0 en de commis-
sie-Scholten.

Zalm krijgt een brief van het cj0 waarin op de principieel onjuiste sa-
menstelling van de commissie-Scholten gewezen wordt. ‘Bij deze stand van 
zaken zal het eindrapport van de commissie-Scholten in veler ogen de schijn 
van onevenwichtigheid en niet-objectiviteit bevatten’, aldus het cj0.410 
Zalm reageert hierop richting het cj0 met een oproep om de discussie over 
de samenstelling van de commissie-Scholten te staken. ‘Deze acht ik weinig 
constructief en draagt niet bij aan de moeilijke taak waarvoor de commis-
sies, de Nederlandse regering en de betrokken maatschappelijke instanties 
de komende maanden staan. De commissie-Scholten ware te beoordelen op 
haar uitkomsten.’411 Deze woorden lijken enig effect te sorteren. Immers, 
als de voltallige commissie-Scholten op 7 september 1999 weer overlegt met 
het cj0 over de voortgang van het onderzoek, vindt het overleg in een goede 
sfeer plaats.412 Het cj0 krijgt inzicht in de planning van de commissie en 
kan enige laatste onderzoeksvragen bij de commissie uitzetten. De belang-
rijkste is die naar een kwantificering van de Joodse effecten die in 1970 in de 
staatskas zijn gevloeid.

De commissie-Scholten verandert haar aanpak in de zomer van 1999. Er 
komt een kritischer omgang van de commissie-Scholten met de stof en een 
grotere openheid naar buiten. Dit is voor een belangrijk deel op het conto 
te schrijven van hoogleraar economische geschiedenis Van Zanden. Na het 
vertrek van secretaris Klein is Van Zanden door de commissie aangetrokken 
als adviseur en meelezer. Van Zanden heeft een vrije rol. Hij bepleit direct 
na zijn aantreden richting Scholten een beperkte, maar niet onbelangrijke 
herziening van het bankenrapport.413 Hij vindt het terecht dat er opmer-
kingen gemaakt zijn in de kranten. De commissie had beter moeten aange-
ven 1. welke banken zijn onderzocht en hoe de selectie tot stand is gekomen; 
2. wat precies onderzocht is, op welke archiefstukken het onderzoek zich 
geconcentreerd heeft; 3. dat de onderzoeker van de commissie een volledig 
vrije toegang tot de beschikbare archieven heeft gehad. Daarnaast uit Van 
Zanden de kritiek dat in het bankenrapport te veel het juridische gezichts-
punt domineert. Van Zanden typeert het als een boekhoudkundig verhaal, 
terwijl de vraag of sprake is geweest van een evenwichtige regelgeving, dat 
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wil zeggen of de belangen van de slachtoffers daarmee gerespecteerd zijn, 
ook beantwoord had moeten worden. Het perspectief van de slachtoffers en 
hun ervaringen met de regelgeving had geschetst moeten zijn, aldus Van 
Zanden. Al deze opmerkingen leiden ertoe dat de commissie in de voorbe-
reiding van haar eindrapport die andere accenten ook gaat zetten. Na enig 
doorvragen van Van Zanden besluit de commissie dat de oude rapporten 
bijgesteld zullen worden. 

Van Zanden is voorts degene die in de zomer van 1999 in de commissie 
zegt dat de commissie een ‘imagoprobleem’ heeft.414 Hij beveelt aan dat de 
commissie meer contacten met de andere actoren onderhoudt. Ook krijgt 
Van Zanden het voor elkaar dat niet alle banden met de commissie-Van 
Kemenade doorgesneden worden. Tegelijkertijd, om het imago te doen 
verbeteren, bepleit Van Zanden om het kritisch getoonzette Effectendeel-
rapport al in de zomer van 1999 uit te brengen. Scholten bedankt hem voor 
de laatste suggestie, maar hij kan er niet toe besluiten. Scholten wil niet de 
commissie-Van Kemenade passeren. Van Zanden krijgt wel voor elkaar dat 
de commissie nadenkt over haar eigen woordvoering. Van Zanden vraagt 
aandacht voor een goede woordvoering van de commissie over de punten 
die gaan spelen als het eindrapport er een keer ligt, ‘zeker als de voorlichter 
nooit deelgenomen heeft aan de commissie’.415 

De commissie-Scholten verandert dus haar aanpak. Ondertussen ver-
andert de context ook, wat het werk van de commissie minder belangrijk 
lijkt te maken. De onderhandelingen van het cj0 met de verzekeraars en de 
banken krijgen een eigen dynamiek. Scholten wil van die onderhandelin-
gen afstand houden en maant ook zijn onderzoekers zich niet in die onder-
handelingen te mengen. Maar zijn commissielid Hazelhoff spreekt in de 
commissie ‘zijn verbazing uit over het feit dat de banken c.q. de nvb allerlei 
regelingen overwegen of treffen zonder enig advies in te winnen bij de com-
missie-Scholten. Dit kan niet alleen materieel en publicitair mogelijk on-
nodig nadeel berokkenen aan de banken, het kan ook het eindrapport van 
de commissie ondermijnen indien geheel in strijd met de daarin bevonden 
historische feitelijkheid allerlei tegemoetkomingen worden gedaan’.416 

Informeel overleg van het cj0 met Zalm over de 
verdelingsproblematiek

Waar moeten de toekomstige door de overheid beschikbaar gestelde gel-
den aan besteed worden? Het is een discussie die het cj0 allereerst in eigen 
kring voert. Daarnaast gaat het cj0 in de zomer van 1999 de discussie aan 
met Van Kemenade en met Zalm. De verwachtingen van het cj0 zijn hoog. 
Van Kemenade poogt in een informeel gesprek op 14 juni 1999 die verwach-
tingen te temperen. Hij laat doorschemeren dat volgens hem niet veel licht 
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zit tussen roof en restitutie.417 Het cj0 gaat in het gesprek op een andere 
lijn zitten en brengt in herinnering de Kordes-gelden, die het zelf wil ver-
delen. Daarom moet nagedacht worden over de gelden die ter beschikking 
gaan komen. 

Het cj0 wil met Zalm overleggen over de verdelingsproblematiek.418 
Het al eerder genoemde informele overleg dat Zalm op 17 juni 1999 voert 
met het cj0, waaronder Roet als waarnemer van het net opgerichte Plat-
form Israël, wordt ook gebruikt om een begin te maken met een gezamen-
lijke discussie over waar de rapporten toe moeten leiden. Hoe informeel het 
gesprek van Zalm met het cj0 ook is, aan beide zijden is het de maanden 
ervoor behoorlijk voorbereid. Een ‘gebaar van regeringswege’ is in de mi-
nisteriële ad-hoccommissie op 4 februari en 21 april 1999 besproken aan de 
hand van een gespreksnotitie van Zalm.419 De besproken opties zijn: een 
eenmalige individuele uitkering; projecten; veranderingen in de wetten 
voor oorlogsgetroffenen; een collectieve uitkering als honorering van een 
collectieve claim omdat in het verleden Joodse tegoeden conform de wet 
aan de Staat vervallen zijn; een collectieve uitkering als smartengeld; een 
politieke erkenning van het leed van oorlogsgetroffenen door de regering.

Zalm zegt in het gesprek met het cj0 op 17 juni 1999 niet een collectieve 
claim te willen honoreren, omdat in het verleden Joodse tegoeden conform 
de wet aan de Staat vervallen zijn. Hij is het er vanuit staatsrechtelijke en 
maatschappelijke overwegingen niet mee eens dat Joodse goederen en te-
goeden die ooit wettelijk bij de Staat terechtgekomen zijn, overgedragen 
worden aan Joodse organisaties. Het cj0 kan niet in de plaats treden van 
de Nederlandse staat. Zalm zegt wel een gebaar te willen maken als de on-
derzoeksrapporten later op tafel liggen. Voor de uitvoering daarvan noemt 
hij een publiekrechtelijke vormgeving via een te creëren fonds voor goede 
doelen, een soort Dolman III. 

In reactie stelt het cj0 dat het zeer belangrijk is dat de Joodse gemeen-
schap zelf het geld kan verdelen. Het is niet acceptabel dat weer een in-
stantie voor de Joodse gemeenschap beslist. De Joodse gemeenschap heeft 
een collectieve claim op alles wat aan Joodse tegoeden in het verleden bij 
banken, verzekeraars en de overheid is terechtgekomen. Daarnaast wordt 
specifiek een collectieve schadevergoeding van de regering geëist vanwege 
laakbaar handelen van de overheid zoals door Kordes aangegeven. De term 
‘erkenningsgeld’ valt. Erkenning is het belangrijkste, maar daar komt wel 
geld aan te pas. Markens herhaalt richting Zalm dat niet door Financiën ge-
sproken moet worden over ‘een gebaar’. 420

jmw-voorzitter en cj0-lid Hes benadrukt in het gesprek het punt van de 
bejegening van Joodse mensen. Bij de verdeling van de gelden moet met de 



135

 421 cjo-verslag van het gevoerde gesprek met minister Zalm 17-6-1999, p. 4, in: cjo-archiefmap 51.05/1999.
 422 Schrijven Vuijsje aan het cjo,30-3-1999, in: cjo-archiefmap 51.05/1999.
 423 Interview met J. Sanders 23-10-2013.

Joden en niet over de Joden gepraat worden. Hij heeft het over de sociaal-
psychologische problematiek waar veel Joden mee worstelen en over wat 
erkenning voor Joden inhoudt. Hes stuurt na het gesprek Zalm een meer 
uitgewerkte notitie van Vuijsje toe. De essentie daarvan is dat erkenning in-
houdt dat onzorgvuldig is omgesprongen met bezittingen en gelden van 
Joden en dat deze de Joodse gemeenschap toekomen. Dat de regering zich 
ruimhartig opstelt bij de vergoeding van die bezittingen en dat de Joodse 
gemeenschap zelf die verdeling ter hand moet nemen. 

Het is al met al een goed gesprek, waarvan Zalm aan het einde zegt: ‘We 
zullen elkaar nog weleens spreken, wellicht niet altijd even aangenaam als 
vandaag.’ Markens zegt van zijn kant ‘dat het onze raison d’être is dat we 
tot overeenstemming komen. Anders zitten we hier niet meer aan tafel’.421

De verdeling is een eigen Joodse verantwoordelijkheid

In het gesprek met Zalm komt de precieze verdeling van beschikbaar te stel-
len gelden niet ter sprake. Het denkwerk daarvoor – een keuzeboom – is 
door Vuijsje reeds gedaan in het voorjaar van 1999. Vuijsje gaat ervan uit dat 
(fictief) 300 miljoen gulden verdeeld wordt via een Joods opiniepanel. Hij 
stelt voor om de gelden allereerst te gebruiken voor een verdeling over in-
dividuen. Daarna moeten de gelden gebruikt worden voor de versterking 
van de infrastructuur van Joods Nederland. Een laatste deel moet gaan naar 
een fonds ten behoeve van Joodse en algemeen humanitaire doelen. Met 
dit voorstel maakt Vuijsje tegelijkertijd aan het cj0 de noodzaak duidelijk 
dat het een fundamentele discussie dient te voeren over het cj0 en de toe-
komst van Joods Nederland. Vuijsje spreekt als adviseur zijn zorgen uit dat 
het cj0 een gebrek aan visie op de toekomst heeft.422 Zoals wel vaker zet 
Sanders zijn gedachten op papier. Sanders stelt voor een opiniepeiling, een 
referendum te houden onder vervolgingsslachtoffers. Via een referendum 
kan gepeild worden waar de gelden naartoe moeten gaan. Men kan dan 
kiezen voor de opties die Vuijsje eerder genoemd heeft. Op 8 juli 1999 be-
sluit het cj0 tot het houden van dit referendum. Het cj0 legt contact met 
het onderzoeksbureau van Maurice de Hond. Die zegt dat een referendum 
drie maanden voorbereidingstijd kost en twee maanden om het te uit te  
voeren.423

In diezelfde tijd krijgt het cj0 te maken met organisaties van Joodse ver-
volgingsslachtoffers die tegen een referendum zijn, en aangeven zelf bij de 
verdeling betrokken te willen worden. Het cj0 geeft deze groepen een stem 
door in juni 1999 het Adviescollege Restitutie en Verdeling op te richten. 
Dit Adviescollege bestaat uit verschillende organisaties van Joodse vervol-
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gingsslachtoffers en van de Joodse naoorlogse generatie.424 De organisaties 
zijn overwegend van mening dat geld alleen individueel verdeeld kan wor-
den en dat het dan een ieder vrij staat om een deel daarvan aan tsedaka (lief-
dadigheid) te geven. Het Verbond van Belangenbehartiging Vervolgings-
slachtoffers (vbv) uit deze geluiden het meest prominent. Het vbv dreigt 
direct met de gang naar de rechter als het cj0 geen open kaart speelt en het 
vbv niet bij verder overleg betrekt.425 Na gesprekken gaat het vbv zitting 
nemen in het eerdergenoemde Adviescollege. Tegelijkertijd verschijnt het 
vbv daar heel weinig. 

Waar men elkaar in vindt, is de gedachte dat geen van de organisaties 
de verdeling van de gelden aan een overheidscommissie zoals de commis-
sie-Dolman wil overlaten. Vuijsje zegt het kernachtig: ‘Wij moeten over ons 
eigen geld kunnen beslissen en beschikken. Dat is de ultieme erkenning 
van het leed dat de Joden is aangedaan.’426 Het cj0, zijn Adviescollege en 
het Platform Israël willen dus zelf over de verdeling gaan. Het cj0 bena-
drukt dit punt in een felle brief aan de commissie-Van Kemenade. Het cj0 
ontzegt de commissie het recht om te adviseren over ‘bestemming van de 
vergoeding die de Nederlandse regering mogelijk gaat geven voor de ge-
roofde Joodse bezittingen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de restitutie 
daarna’.427

In het cj0 wordt afgesproken om dit punt van de eigen verantwoordelijk-
heid goed duidelijk te maken aan de ambtelijke adviseurs van Kok en Zalm. 
Markens gaat met een grote delegatie langs bij Rob Visser, de raadsadviseur 
van Kok op het terrein van de Joodse tegoeden. Visser krijgt te horen dat de 
uitvoering aan de Joodse gemeenschap over moet worden gelaten, uiteraard 
binnen door de overheid te bepalen kaders en randvoorwaarden.428 

Numann praat op zijn beurt op 30 augustus 1999 Van Maanen bij. Hij is 
het meest aan het woord.429 Numann zegt dat bij het begin van het gesprek 
is afgesproken om niet over bedragen te praten, omdat Van Maanen daar 
niet in is geïnteresseerd. Numann zegt Van Maanen duidelijk te hebben ge-
maakt dat het bedrag dat zal worden uitgekeerd ‘minimaal de hoogte heeft 
van Kordes vermenigvuldigd met een factor X’.430 Numann vertelt Van 
Maanen over het geplande referendum in de Joodse gemeenschap. Dat de 
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gelden moeten worden besteed aan individuele uitkeringen en aan projec-
ten. Hij schetst het beeld dat de individuele uitkeringen tussen de 5.000 en 
10.000 gulden zullen bedragen en dat deze zullen toekomen aan allen die 
de oorlog overleefd hebben en aan hun kinderen als zij na de oorlog overle-
den zijn. De individuele uitkeringen zijn schadevergoedingen voor de ma-
teriële zaken voor niet goed verlopen rechtsherstel, zoals bijvoorbeeld de 
kosten van het kamp Westerbork. 

Numann stelt dat het belangrijkste punt voor het cj0 is dat de Joodse ge-
meenschap zelf de uitvoering in handen kan nemen. Men wil geen Dolman 
III. Tegelijkertijd is de jurist Numann niet afwijzend tegen het door Van 
Maanen geopperde idee van een publiekrechtelijke vorm voor de op te rich-
ten stichting. Numann kan er begrip voor opbrengen dat de regering een 
zware stem moet hebben bij de bepaling van een uitkeringsreglement. Het 
cj0 gaat vervolgens zelf juridisch advies inwinnen over aspecten waarmee 
rekening gehouden moet worden als men zelf de verdeling ter hand neemt. 
Van Maanen noemt hem nadrukkelijk aspecten als hoe om te gaan met indi-
viduele claims en met de verantwoording richting de Tweede Kamer.

Van Kemenade en de ministers denken najaar 1999 na 
over een gebaar

Van Kemenade komt op 1 september 1999 op het Torentje langs bij Kok, 
Borst en Zalm, om over de komende oordelen van zijn commissie te pra-
ten. Ter voorbereiding zet Zalm zijn gedachten uiteen over ‘een gebaar’ 
aan de Joodse gemeenschap.431 Zalm wil een gedegen onderbouwing en 
een heldere reikwijdte waardoor er geen precedentwerking is naar andere 
groepen. Zalm laat de voor- en nadelen van de publiekrechtelijke en pri-
vaatrechtelijke uitvoeringsmodaliteiten van het gebaar op een rij zetten. 
Zalm verwijst naar het noodfonds-Bijlmer(ramp) waar dezelfde discussies 
gespeeld hebben.432 Zalm noemt drie publiekrechtelijke mogelijkheden: 
1. een constructie van een zelfstandig bestuursorgaan; 2. een stichting met 
een mandaat; 3. een adviescollege. Bij een privaatrechtelijke variant wordt 
in zijn visie het geld ‘weggegeven’. De overheid draagt dan geen enkele ver-
antwoordelijkheid meer en dat wil Zalm niet. 

Van Kemenade brengt in het gesprek met de ministers de politieke bood-
schap over dat zijn commissie niet te hard zal oordelen en het aan de re-
gering overlaat om een gebaar te maken naar de Joodse gemeenschap. Van 
Kemenade brengt in herinnering dat in het verleden al veel voor de Joodse 
gemeenschap is gedaan, onder andere via de wuv-uitkeringen voor vervol-
gingsslachtoffers. 

Op 16 september 1999 buigt de commissie-Van Kemenade zich voor het 
eerst over de conceptconclusies en conceptaanbevelingen. De essentie is dat:
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– goede uitspraken over roof en restitutie niet te doen zijn. De op verzoek 
van de commissie door kpmg uitgevoerde studie spreekt over een roof 
van minimaal een miljard gulden en een restitutie van waarschijnlijk 
900 miljoen gulden. Tegelijkertijd wordt geoordeeld dat de Joodse boe-
dels geen grote bedragen missen. De studie bevestigt het beeld van Aal-
ders van een jaar daarvoor.

– het rechtsherstel over de gehele linie bevredigend is verlopen. Uitzon-
dering hierop is het effectenrechtsherstel en het laakbare optreden van 
de Vereniging voor Effectenhandelaren. Foute commissionairs zijn van-
wege druk van de effectenhandel niet aangepakt. De procesgang voor 
gedepossedeerde Joden is bemoeilijkt. Daarbij heeft minister Pieter Lief-
tinck van Financiën zich zwak opgesteld.

– er kritiekpunten zijn. Het zijn dezelfde punten die al door de commis-
sie-Kordes naar voren gebracht zijn: kosten van de kampen, belasting-
heffing, in rekening gebrachte uitvoeringskosten van het rechtsherstel. 

– vanwege goed te maken morele fouten (dus niet in termen van onrecht-
matig en verwijtbaar) de regering een immateriële schadevergoeding 
ten goede moet laten komen aan de Joodse gemeenschap. 

Als de commissie-Van Kemenade op 27 oktober 1999 zich opnieuw buigt 
over de conceptconclusies en conceptaanbevelingen, treden geen grote 
veranderingen in de gekozen lijn op. De commissie zal de regering advi-
seren om een tegemoetkoming van 150 miljoen gulden aan de Joodse ge-
meenschap ter beschikking te stellen. Het gaat hierbij niet om een indivi-
dueel of collectief toerekenbare schadevergoeding, waarbij rekening moet 
worden gehouden met geldontwaarding. De commissie spreekt over een 
financiële tegemoetkoming in verband met achteraf geconstateerde nade-
lige consequenties van overheidshandelen, waarvan de omvang overigens 
niet te bepalen is. Het gaat om ‘een aantal aspecten van het rechtsherstel en 
van de afwikkeling van de teruggave van de geroofde bezittingen die, zeker 
achteraf bezien, als onbillijk of onredelijk moeten worden beschouwd’. De 
commissie noemt concreet: 1. de punten van de commissie-Kordes (bouw 
Westerbork/Vught, doorberekening van belastingbedragen en apparaats-
kosten rechtsherstel); 2. het renteverlies dat soms door betrokkenen gele-
den is door de vaak zeer langdurige periode van rechtsherstel; 3. de fiscale 
afwikkeling van nalatenschappen; 4. de punten van de commissie-Scholten 
(met name het rechtsherstel inzake effecten en de afkoopsommen van de 
Joodse polissen die naar de Staat gegaan zijn).

Het denken binnen de commissie-Van Kemenade loopt gelijk op met het 
denken van de meest betrokken ministers. In bijeenkomsten van de minis-
teriële ad-hoccommissie op 11 november en 16 december 1999 legt Zalm ge-
spreksmemo’s voor.433 De teneur van Zalms denklijn is: De verschillende 
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onderzoekscommissies dragen geen redenen aan die de regering nopen het 
rechtsherstel over te doen. Er is geen aanleiding om over te gaan tot het doen 
van een schade-uitkering als restitutie van door de Duitse bezetter geroofde 
Joodse tegoeden en goederen. Wel kan de regering een (niet te indexeren) 
gebaar maken omdat dat een gevoelvollere bejegening van vervolgings-
slachtoffers is dan ten tijde van het rechtsherstel. Hier is veel immaterieel 
leed uit voortgekomen. Minder uitgewerkt is hoe de uitvoering van het ‘ge-
baar’ zal verlopen. Zalm laat de keuze voor een van de publiekrechtelijke 
varianten of voor een privaatrechtelijke variant bewust open en over voor 
overleg met het cj0. Er zal een globale toets nodig zijn op de doelbesteding. 
Ook bij een privaatrechtelijke vormgeving (een stichting) zal, wellicht via 
de subsidievoorwaarden, iets qua verantwoordingsplicht geregeld moeten 
zijn. Zalm vindt dat een zuiver privaatrechtelijke vormgeving ‘wat grieze-
lig’ oogt in termen van verantwoordingsplicht.434

Het gebaar zal besproken worden met de organisaties van vervolgings-
slachtoffers, maar deze krijgen niet veel ruimte gelet op de volgende for-
mulering in een eerste concept van een brief aan de Tweede Kamer. ‘Veel 
organisaties werpen zich heden ten dage op als morele erfgenaam van de 
vervolgingsslachtoffers. Dit leidt soms tot collectieve claims. Hoezeer deze 
standpunten begrijpelijk zijn gezien de solidariteit na al het ondergane 
leed, kunnen deze organisaties niet in de plaats treden van de Nederlandse 
Staat. Dit zou immers betekenen dat bepaalde organisaties die zich repre-
sentatief achten voor bepaalde groeperingen in de Nederlandse samenle-
ving, aanspraken op de Nederlandse Staat met betrekking tot die groepen 
overnemen, overigens zonder dat zij ook dat zouden kunnen of willen doen 
met de daarmee samenhangende verplichtingen en verantwoordelijkheden 
van de Staat.’435 

‘Waarom wij nee zeggen tegen het cj0’

Het verdelingsvraagstuk leidt tot onenigheid tussen het cj0 en zijn Advies-
college. Het cj0 werkt een stichting Joodse Oorlogstegoeden uit waar (weer) 
Sanders het denkwerk voor heeft gedaan. Die stichting krijgt ten doel zorg 
te dragen voor de ontvangst, het beheer en de verdeling van gelden die aan 
de Joodse gemeenschap ter beschikking worden gesteld.436 Het gehele 
cj0-bestuur van zeven personen krijgt er volgens het plan zitting in, het 
Platform Israël met twee personen en Nederlandse belangenorganisaties 
met drie personen. Een open vraag voor het cj0 is of de tweede generatie 
op deze gelden een beroep kan doen als ouders na de oorlog zijn overleden. 
Een laatste vraag is of niet automatisch een deel van het bedrag naar de Ne-
derlandse Joden in Israël moet. 
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Deze uitwerking blijkt veel te ver te gaan in de ogen van het Adviescol-
lege. Er worden in het najaar van 1999 verschillende vergaderingen van het 
cj0 met het Adviescollege aan gewijd. De discussies gaan over wie gerech-
tigd is tot het ontvangen van een individuele uitkering en over wie aan het 
referendum mogen meedoen. Al snel blijkt dat de belangenorganisaties en 
met name het vbv tegen een referendum zijn. Op een ledenvergadering van 
het vbv op 10 oktober 1999 waar Sanders uitleg geeft, wordt zijn voorstel 
tot het houden van een referendum door de voltallige vergadering van tafel 
geveegd. De kern van de afwijzing is gelegen dat ‘het een onzinnige, tijd-
rovende, geldverslindende manier is om de mensen te manipuleren in een 
richting die niet welgevallig is’.437 De mensen moeten zelf kunnen bepa-
len hoeveel zij voor goede doelen willen geven. Het bestaande cj0 met de 
daarin zitting hebbende organisaties wordt niet representatief geacht voor 
de vervolgingsslachtoffers. 

Ondanks de geuite kritiek besluit het cj0, na een oriënterende studie 
en gesprekken met het onderzoeksbureau Interview-nss, het referendum 
verder uit te werken. Als de uitkomst bij een referendum 100% voor indi-
viduele uitkeringen zou zijn, is dat voor velen binnen het cj0 een ‘doem-
beeld’. Uit zichzelf zullen weinig mensen de collectiviteit begunstigen, ver-
moedt cj0-voorzitter Numann.438 Het voltallige cj0 blijft vasthouden aan 
een referendum, alhoewel Markens daar veel ellende van ziet komen. Dan 
kan volgens hem beter met het Adviescollege een afspraak gemaakt worden 
over welk bedrag individueel verdeeld gaat worden.439 

Het cj0 besluit dat een overtuigende poging moet worden ondernomen om 
de publieke opinie te beïnvloeden. Het cj0 plaatst een advertentie in het niw 
van eind november 1999 met als kop ‘Vervolgingsslachtoffers beslissen zelf 
over Joodse tegoeden’. Uitgelegd wordt dat het cj0 de vervolgingsslachtof-
fers laat kiezen uit drie mogelijkheden van verdeling, namelijk onder 1. par-
ticulieren, 2. Joodse doelen en 3. humanitaire doelen in het buitenland. Op 
basis daarvan zullen de tegoeden naar rato verdeeld worden. De advertentie 
van het cj0 zet de discussie op scherp. In de vergadering van het cj0 met 
het Adviescollege op 30 november 1999 zijn alle organisaties inclusief het 
vbv aanwezig. Niet alleen het vbv maar ook andere organisaties geven aan 
te willen worden opgenomen in het cj0. Wurms herhaalt dat het cj0 zijn 
eigen beslissingen neemt en tegelijkertijd veel gewicht toekent aan de me-
ning van het Adviescollege. Het in de advertentie verwoorde cj0-standpunt 
is in zijn ogen niet onwrikbaar.440 De discussie is een herhaling van zetten. 
De verdeling moet een keuze van het individu zijn volgens het vbv en en-
kele andere organisaties.441 Numann en Naftaniel herhalen het cj0-stand-
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punt dat de gelden toekomen aan de Joodse gemeenschap in de breedste zin 
van het woord en dus niet automatisch toekomen aan de nog in leven zijnde 
vervolgingsslachtoffers. De vergadering gaat uiteen zonder dat er conclu-
sies getrokken zijn. 

Enige dagen later plaatst het vbv een advertentie in het niw met als kop 
‘Waarom wij nee zeggen tegen het cj0’. Het vbv herhaalt in de media dat 
het cj0 niet representatief is. Rechtsmiddelen worden het cj0 in het voor-
uitzicht gesteld om de rechten van overlevenden zeker te stellen. Het is de 
opstap naar een mogelijk nieuw kort geding van het vbv tegen het cj0. Het 
kort geding over het door het cj0 gesloten akkoord met de verzekeraars 
heeft het vbv dan net verloren (zie hoofdstuk 3). 

Een volgende vergadering van het cj0 op 9 december 1999 begint somber, 
zeker als jmw-voorzitter Hes en jmw-directeur Vuijsje aangeven zich in het 
cj0 in een moeilijke positie te bevinden door het geruzie met de vbv. De 
jmw-cliënten willen dat primair hun individuele belangen behartigd wor-
den. Hes en Vuijsje nemen tegelijkertijd deel aan een meer politiek orgaan 
als het cj0.442 Wurms denkt echter dat het met het cj0 en zijn Adviescol-
lege goed komt. Hij heeft de indruk dat het Adviescollege de escalatiepoli-
tiek van het vbv moe is en op een lijn probeert te komen met het cj0, des-
noods zonder het vbv.443 Wurms zelf, een oorlogsgetroffene en werkzaam 
als psycholoog, heeft al veel boosheid binnen het Adviescollege weten te 
temperen en speelt een belangrijke verbindende rol tussen het Adviescol-
lege en het cj0. 

Een nieuwe poging wordt gedaan om de verschillen met het Adviescol-
lege te overbruggen. Naftaniel stelt voor dat al het geld gestort wordt in 
een pot gedeeld door het aantal rechthebbenden. Iedere claimant wordt op-
geroepen om geld te geven aan collectieve doelen. Bovendien gaat in deze 
gedachte het geld dat niet opgeëist wordt, automatisch naar een collectieve 
pot.444 Als dan 30 tot 40% open blijft liggen en daarover geen belasting ge-
heven wordt, blijft een mooi kapitaal over voor collectieve doeleinden. Het 
is een voorstel dat door allen binnen het cj0 als werkbaar en charmant ge-
zien wordt. Het wordt aan het Adviescollege overgelaten om er zelf mee 
naar voren te komen. Numann vraagt zich als voorzitter bij de afronding 
van de discussie wel af wat het cj0 achter de hand houdt als dit voorstel niet 
gedaan wordt. Als Numann op 14 december 1999 bij Van Maanen langskomt 
om informeel bij te praten, zegt hij Van Maanen niets over de interne verde-
lingsdiscussie. Het niw wordt die dagen echter goed gelezen op Financiën. 
Het niw schrijft uitgebreid over de standpunten van het cj0 en de verschil-
lende organisaties in het Adviescollege.445 Financiën krijgt door dat het re-
ferendum feitelijk van tafel is.
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Het eindrapport-Scholten positief ontvangen

Door alle verdelingsdiscussies kan binnen het cj0 weinig aandacht gegeven 
worden aan het eindrapport van de commissie-Scholten. Dat rapport komt 
op 15 december 1999 officieel naar buiten. Op Financiën is de pointe van het 
eindrapport al iets langer bekend, omdat de conclusies en aanbevelingen in 
het Engels vertaald moeten worden en Financiën hiervoor zorg draagt. Van 
het cj0 heeft alleen Naftaniel vooraf het zeer lijvige rapport gelezen. Hij 
denkt ‘dat Zalm na publicatie van het eindrapport van de commissie-Schol-
ten een zware dobber zal krijgen. In het rapport wordt het beeld geschetst 
van een graaiende overheid en commissionairs. Het staat vol met ongezou-
ten kritiek. De Raad voor het Rechtsherstel heeft het land gered’, aldus Naf-
taniel in het cj0 van 9 december 1999.446 Naftaniel vindt het al met al een 
goed rapport geworden, maar wil enige schriftelijke kanttekeningen daar-
bij maken. 

In algemene zin oordeelt de commissie-Scholten dat een bevredigend 
rechtsherstel voor de financiële sector heeft plaatsgevonden. De banken en 
commissionairs moeten een systematische analyse maken van alle depots 
en saldi op tussenrekeningen. Ten aanzien van de verzekeraars merkt zij 
op dat op enkele kleine terreinen, te weten volksverzekeringen en uitvaart-
verzekeringen, geen duidelijk rechtsherstel heeft plaatsgevonden. De Staat 
moet een symbolisch bedrag overmaken aan de Joodse gemeenschap omdat 
het wettelijk afkoopsommen van Joodse polissen ontvangen heeft evenals 
Joodse nalatenschappen, Joodse effecten en de boedel van het Nederlands 
Beheersinstituut. Ook moeten regering en parlement terugkomen van een 
beslissing uit 1976 om het resterend batig saldo van het Waarborgfonds aan 
de algemene middelen te doen toevloeien. Ten slotte moeten de ministers 
van Financiën en Justitie aangeven wat er gebeurd is met hun toezegging in 
1976 om een studie te maken van de ‘onvindbare crediteuren’

Het milde oordeel over de financiële sector geldt niet voor de bij het ef-
fectenrechtsherstel betrokken partijen. Daarover is de kritiek van het rap-
port-Scholten bijtend. Bij de effecten is volgens de commissie sprake ge-
weest van evidente spanningen tussen enerzijds de feitelijke uitvoering 
van de regelgeving met betrekking tot het rechtsherstel en anderzijds de 
Nederlandse rechtsorde. De ministers van Financiën en van Justitie zijn be-
zweken voor de druk van de effectenhandel. Het hardste oordeel bewaart de 
commissie voor de Nederlandse beurs. De Vereniging voor de Effectenhan-
del heeft de onteigening van het Joods effectenbezit gefaciliteerd en gelegi-
timeerd door de roofbank Liro in de oorlog toe te laten tot de beurshandel. 
Banken en commissionairs hebben gehandeld in effecten die aantoonbaar 
uit Joods bezit afkomstig waren. De beurshandelaren hebben in de oorlog 
veelal te kwader trouw gehandeld en zijn daarvoor na de oorlog niet aan-
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sprakelijk gesteld. Door te dreigen met een beursstaking heeft de VvdE zich 
tegen het rechtsherstel verzet. ‘Mede daardoor kwam tot 1953 van feitelijk 
rechtsherstel in de vorm van teruggave van het geroofde goed – zelfs daar 
waar kwade trouw bij de aankoop van joodse effecten aannemelijk was – zo 
goed als niets terecht’, schrijft de commissie.447 De VvdE wentelde de ver-
goeding voor de geleden schade op de overheid af toen het Waarborgfonds 
1953 werd opgezet om de roof van Joodse effecten te compenseren, aldus de 
commissie. Ook de beurs krijgt van de commissie-Scholten het advies mee 
om een gebaar in de vorm van een symbolisch bedrag te doen.

Het eindrapport van de commissie-Scholten valt goed bij het cj0. Naftaniel 
geeft aan het onderzoek ’behoorlijk doortastend, met keiharde conclusies’ 
te vinden. Alleen de berekening door de commissie-Scholten van de tiendui-
zend gulden aan slapende banktegoeden vindt Naftaniel niet overtuigend. 
Hij heeft zelf een lijst bij de Amsterdamsche Bank van 17 tot 24 duizend gul-
den gevonden. Hij wacht het door het cj0 en de nvb gestarte onderzoek van 
PricewaterhouseCoopers af (zie hoofdstuk 5).

Naftaniel zet de toon van de mediareacties als hij het gedrag van de Ver-
eniging voor de Effectenhandel in en na de oorlog ‘schokkend en schaam-
teloos’ noemt.448 De koppen in de kranten gaan over de beurs ‘die fout 
handelde in effecten van Joden’ en over ‘een zwarte bladzijde over de beurs’. 
Er wordt unisono een hard oordeel over de beurs geveld. De media vinden 
geen enkele rechtvaardiging voor het gedrag van de Vereniging voor de Ef-
fectenhandel en haar leden.449 

Het harde oordeel van de media leidt tot beweging bij de Amsterdamse 
beurs. De Amsterdam Exchanges spreekt uit dat dit een zwarte bladzijde 
uit de geschiedenis van de beurs is en wil spoedig overleggen met het cj0. 
Advocaat Huib van Everdingen geeft namens de Vereniging voor de Effec-
tenhandel in de media aan, de conclusies en aanbevelingen van de commis-
sie-Scholten zeer serieus te nemen. Maar de Vereniging is in liquidatie en 
met een schadevergoeding aan de Joodse gemeenschap is geen rekening 
gehouden. Dat is voor de Vereniging geen juridische maar een maatschap-
pelijke claim die in zijn ogen niet te voorzien was. Van Everdingen spreekt 
de verwachting uit dat zijn Vereniging het kan betalen.450 Dat is een andere 
lijn dan een half jaar daarvoor. Als Aalders in mei 1999 zijn boek Roof publi-
ceert, ziet de VvdE geen reden tot enige vergoeding.
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De discussie begint al

Zalm bedankt voorzitter Scholten in december 1999 voor zijn werk. Hij 
schrijft er persoonlijk bij: ‘Ook mijn complimenten voor je optreden in de 
media.’451 Waar Scholten uiteindelijk veel lof krijgt, is dat met Van Keme-
nade als hij zijn rapport op 27 januari 2000 presenteert, niet het geval. In 
de dagen voordat het rapport-Van Kemenade uitkomt, berichten de media 
over veel pijn en teleurstelling in de Joodse gemeenschap.452 Dat komt door 
drie zaken die de discussie op scherp stellen: 1. het uitlekken van het be-
drag dat de commissie-Van Kemenade de regering als genoegdoening aan 
de Joodse gemeenschap adviseert te betalen; 2. de ruzie tussen de commis-
sie-Van Kemenade en onderzoeker Aalders over de successierechten; 3. de 
aanvankelijke aarzeling bij Kok om spijt te betuigen. 

Van Kemenade ontmoet het cj0 op 5 januari 2000 op het provinciehuis in 
Haarlem. Het doel van het gesprek is dat het cj0 opmerkingen kan meege-
ven voordat de commissie in een laatste vergadering haar rapport vaststelt. 
Aan het begin van de bijeenkomst houdt Wurms een hartstochtelijk plei-
dooi voor de persoonlijke erkenning van individuen, van het grote verdriet 
en de woede over hetgeen tijdens en na de oorlog is gebeurd en van de vele 
verwijten van de Joodse gemeenschap aan de Nederlandse samenleving en 
de overheid. Daarna uit het cj0 zware, inhoudelijke kritiek op het concept-
rapport. Het cj0 mist een duidelijk advies aan de regering voor een ruiter-
lijke erkenning dat de oorlogsslachtoffers onrecht is aangedaan. Daarnaast 
wordt de 150 miljoen gulden niet gemotiveerd en komt die volgens het cj0 
‘out of the blue’. Ook betreurt het cj0 dat geen poging is gedaan om de door 
Van Kemenade genoemde cijfers om te rekenen tot de waarde van 10 mei 
1940. Ten slotte heeft het cj0 Van Kemenade al eerder gevraagd om zich niet 
uit te spreken over de verdeling. Aan het eind van de bijeenkomst wordt 
geconcludeerd door Naftaniel dat ‘er een gapend gat ligt tussen het advies 
van 150 miljoen van Van Kemenade en wat wij redelijk en billijk vinden. Van 
Kemenade geeft aan dat een bedrag van 600 miljoen niet binnen de grenzen 
van redelijkheid en billijkheid ligt’.453 

Als Van Kemenade over het gesprek vertelt in de slotvergadering van 
12 januari 2000, worden de conclusies van de commissie veranderd. Ze be-
ginnen nu met de erkenning van de vreselijkheden van de oorlog, worden 
kritischer getoonzet (‘fouten’, ‘tekortkomingen’, ‘ruiterlijke erkenning’) 
en het bedrag gaat van 150 naar 250 miljoen gulden. Dat is op het conto te 
schrijven van de Joodse leden binnen de commissie-Van Kemenade.454 Via 
de achterlijn – een permanent contact van Markens met zijn overbuurman 
en commissielid Krant en een apart bezoek van Halberstadt en De Swaan 
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aan Van Kemenade op het provinciehuis – hebben zij dit weten te bereiken.
De media krijgen weet van de verhoging. Numann meldt de media de 

verhoging van het bedrag desgevraagd. Hij deelt mee dat de commissie-Van 
Kemenade het ziet als een symbolische spijtbetuiging. De media reageren 
veel feller als het eindrapport uitlekt. ‘Commissie-Van Kemenade berooft 
de Joodse gemeenschap’, ‘pure verlakkerij’, ‘teleurgesteld over compensa-
tie’ zijn enkele koppen in de kranten. Het rapport-Van Kemenade dat ‘het 
eindpunt had moeten worden, is een nieuwe steen des aanstoots’ drukt het 
niw in die week treffend uit.455 Van Kemenade is op zijn beurt boos. ‘Het 
ergert mij zeer dat er blijkbaar gelekt is, met de kennelijke bedoeling om de 
druk op het kabinet op voorhand op te voeren’, schrijft hij in een briefje aan 
Zalm, de dag na de persconferentie.456

De aanloop naar de presentatie van het eindrapport is ook om een ander 
reden geprikkeld. noid-onderzoeker Aalders publiceert in het nrc Han-
delsblad van 25 januari 2000 op basis van eigen onderzoek dat de Neder-
landse overheid na de oorlog, omgerekend naar de huidige waarde, 300 tot 
400 miljoen gulden meer heeft binnengekregen aan successierechten van 
Joodse slachtoffers van de Holocaust dan nodig was.457 Dit had niet gehoe-
ven als de overheid destijds had gekozen voor een fictieve, uniforme sterf-
datum van de slachtoffers, aldus Aalders. De commissie-Van Kemenade, 
waaronder commissielid en noid-directeur Blom, is niet in de publicatie 
gekend.458 Enkele dagen later opent Van Kemenade de persconferentie met 
dit item. Van Kemenade zegt sarcastisch dat het artikel van Aalders verba-
zingwekkend goed getimed is, daarnaast noemt hij de rekensom van Aal-
ders wetenschappelijk volstrekt onverantwoord.459 Zijn staf geeft enkele 
dagen later in het nrc Handelsblad een inhoudelijke reactie waarna Aalders 
weer in de pen klimt.460

De laatste reden voor de geprikkelde sfeer waarin het eindrapport-Van Ke-
menade verschijnt, heeft te maken met het publieke debat dat inmiddels 
op gang gekomen is naar aanleiding van aanvankelijke aarzelingen bij Kok 
om spijt uit te betuigen voor de gang van zaken na de oorlog. Kok houdt 
op 26 januari 2000 een toespraak tijdens een internationaal symposium in 
Stockholm over Holocausteducatie.461 Hij laakt de ‘kille ontvangst en het 
gebrek aan begrip voor hen die terugkwamen uit de kampen. Een situatie 
die zonder twijfel niet uniek was voor Nederland’. Hij zegt erbij dat er zuiver 
juridisch gezien weinig valt aan te merken op het Nederlandse naoorlogse 
beleid, al waren de procedures dikwijls erg traag en weinig flexibel. Kok wil 
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‘ruiterlijk erkennen dat het na de oorlog anders had gekund’, maar niet ‘het 
spijt ons’ zeggen. Op die excuses wordt door de eveneens in Stockholm aan-
wezige Naftaniel aangedrongen waarop Kok tegen de media zegt: ‘Ik zou 
eerder zeggen: het is te betreuren, dan: het spijt ons.’ Het wordt meer dan 
een woordenstrijd als bij het niw en jmw veel teleurgestelde Joodse reacties 
binnenkomen.462 De dagen hierop zeggen de Tweede Kamer, Van Kemenade 
en Zalm openlijk dat een excuus van de minister-president op zijn plaats is. 

Forse kritiek op het rapport-Van Kemenade

In de bovengenoemde context vindt op 27 januari 2000 de presentatie van 
het rapport van de commissie-Van Kemenade plaats.463 De persconferentie 
verloopt in een geprikkelde sfeer. Van Kemenade presenteert de volgende 
aanbevelingen van de commissie aan de regering: 
– tegenover de Joodse gemeenschap ruiterlijk te erkennen dat ondanks de 

goede bedoelingen van de overheid destijds, onderdelen van het rechts-
herstel en sommige aspecten van het overheidshandelen tot consequen-
ties hebben geleid die als onbillijk of onrechtvaardig moeten worden 
beschouwd; 

– dat daarom op morele gronden nu alsnog ten behoeve van de Joodse ge-
meenschap een bedrag ter beschikking zou moeten worden gesteld als 
tegemoetkoming voor de tekortkomingen in het rechtsherstel; 

– dat een dergelijk bedrag uit zijn aard niet rekenkundig of boekhoud-
kundig is vast te stellen, maar dat het naar het unanieme oordeel van de 
commissie redelijk en billijk zou zijn daarvoor 250 miljoen gulden ter 
beschikking te stellen; 

– om dit bedrag in een publiekrechtelijk in te stellen fonds te storten, 
waarvan de meer collectieve en/of individueel gerichte, fiscaal overigens 
onbelaste, bestemmingen worden bepaald door een bestuur dat ten min-
ste in meerderheid bestaat uit personen vanuit de Joodse gemeenschap.

Het perscommuniqué van de commissie stelt dat de commissie zich ervan 
bewust is dat de bevindingen voor sommigen teleurstellend zullen zijn. 
Vanwege de kritiek die Van Kemenade bij zijn persconferentie krijgt, stuurt 
hij de dag erna een briefje aan Zalm.464 Van Kemenade stuurt extra verdui-
delijkingen op een drietal punten, die Zalm desgewenst kan gebruiken. De 
verduidelijkingen gaan over de 250 miljoen gulden, het afzien door de com-
missie van het toerekenen naar de contante waarde, en de successierechten. 
Ruim een week later stuurt Van Kemenade naar aanleiding van telefonisch 
contact met Zalm opnieuw op persoonlijke titel een briefje. Hij vindt het 
nodig om nog eens in te gaan op de onzekerheden van een boekhoudkun-
dige benadering.465 Van Kemenade, die om verschillende redenen tegen 
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een boekhoudkundige berekening van roof en restitutie is, wijst erop dat in 
die benadering ‘dan ook de voordelen ten gevolge van overheidshandelen, 
zoals b.v. in het kader van de Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers en de 
Wet Materiële Oorlogsschade in de beschouwing zouden moeten worden 
betrokken, die overigens ook niet meer exact zijn vast te stellen’.466 Deze 
redenering had zijn commissie juist eerder expliciet verworpen.

De ontvangst van het rapport-Van Kemenade in de media is slecht. Joodse 
wetenschappers als Arnold Heertje en Lipschits bekritiseren in het nrc 
Handelsblad en De Groene Amsterdammer de werkwijze van de commissie-Van 
Kemenade. Zij stellen dat de 250 miljoen gulden op drijfzand gebaseerd is. 
Zij uiten zeer forse kritiek vanwege het feit dat de commissie geen exacte 
cijfers geeft over roof en restitutie en dat het verschil dus niet is vast te stel-
len.467 Met de publicatie van het rapport-Van Kemenade is een akkoord 
tussen de regering en de Joodse gemeenschap niet dichterbij gekomen. De 
publicist Jacques van Doorn zegt het die dagen zeer bijtend: ‘Men moet 
vaststellen dat de balans van de afgelopen week dramatisch is: een half mis-
lukt rapport, ruziënde onderzoekers, een verdeelde en verontwaardigde 
Joodse gemeenschap en een blunderende minister-president. Nog altijd 
blijkt het onmogelijk met het belaste nationale verleden zo om te gaan dat 
er enige consensus wordt geschapen en oude wonden niet opnieuw worden 
geopend. Men toont geen waardigheid en men toont geen kracht. De oorlog 
is al een halve eeuw voorbij, de vrede blijft uit.’468 

De billijkheid en de redelijkheid van de commissie-Van Kemenade is de 
onze niet, zo reageert Naftaniel officieel op het rapport. Hij geeft in de media 
aan dat de commissie een optelsom had moeten maken van de Joodse tegoe-
den waarvan de overheid ‘onbedoeld heeft geprofiteerd’.469 Hij noemt zelf 
een bedrag van 90 tot 100 miljoen gulden anno 1945. Dat cijfer zou de basis 
voor een ‘moreel recht’ op compensatie moeten vormen, aldus Naftaniel. Nu-
mann reageert dat ondanks het integere werk van de commissie-Van Keme-
nade, het cj0 teleurgesteld is over de informatie die boven water is gehaald. 
Hij neemt de cijfers van Van Kemenade over de roof en restitutie als uitgangs-
punt, maar laat in het midden welke rentefactor hij wil hanteren.470 

Het Platform Israël noemt hogere bedragen in de media. Adviseur Ger-
stenfeld spreekt over een roof van 10 tot 20 miljard gulden, terwijl de com-
missie-Van Kemenade het over een miljard heeft.471 Roet zegt in het open-
baar te denken aan 1 tot 2 miljard gulden die nog vergoed moet worden. Hij 
noemt in de verschillende media het bedrag van 250 miljoen gulden van 
Van Kemenade onaanvaardbaar, een doekje voor het bloeden. Het heeft ook 
geen enkele basis, aldus Roet. Hij voegt er voor het anp het volgende aan 
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toe: ‘Het is jammer dat een land met een zo lange geschiedenis van demo-
cratie en vrijheid de zaak op deze wijze afhandelt’ ... ‘dan wordt niet gehan-
deld conform de Nederlandse traditie van rechtsgevoel en gelijkheid. Er is 
geen enkele reden waarom de staat rijker zou moeten worden van bedragen 
die destijds ten onrechte in de schatkist zijn beland.’ [...] ‘Wij willen een pu-
blieke verklaring horen waarin de Nederlandse staat erkent zijn staatsbur-
gers slecht te hebben behandeld en dat er na de oorlog verkeerd gehandeld 
is; niet alleen ten opzichte van de joodse burgers, maar ook tegen zigeuners, 
Indische Nederlanders en homoseksuelen. Dat is de wijze waarop een de-
mocratische regering dient te handelen als ze iets fout heeft gedaan.’ 

Zalm reageert direct in de media op het rapport. Hij maakt duidelijk dat 
het rapport-Van Kemenade in lijn is met dat van Kordes en Scholten, dat 
het rapport uitgewezen heeft dat niet alles, zeker naar de normen van nu, 
goed is gegaan. Zalm geeft aan dat de gemaakte fouten in het verleden een 
ruiterlijk excuus rechtvaardigen, iets wat hij eerder deed naar aanleiding 
van de Liro-affaire.472 Dat ruiterlijke excuus maakt Kok ook, zoals blijkt 
uit een mededeling van zijn kant voorafgaand aan de ministerraad van 28 
januari 2000. Na lezing van het rapport-Van Kemenade biedt Kok excuses 
aan voor het onrecht dat Joodse overlevenden na de oorlog door de regering 
en de samenleving is aangedaan bij terugkeer uit de concentratiekampen. 
Hij spreekt over fouten en tekortkomingen in het naoorlogse rechtsher-
stel. Kok zegt naderhand dat hij aanvankelijk niet het woord ‘excuses’ in de 
mond heeft willen nemen, omdat hij niet de indruk heeft willen wekken 
dat de naoorlogse kabinetten niet integer hebben gehandeld. Kok zegt dat 
‘met de inzichten van nu een spijtbetuiging op zijn plaats is, zonder daarbij 
te willen suggereren dat de verantwoordelijken van destijds boze bijbedoe-
lingen hebben gehad’.473

In de ministerraad gaat het vervolgens uitgebreid over wat spijt en excu-
ses betekenen als je die woorden uitspreekt. Bij de persconferentie nadien 
werkt Kok zijn stellingname verder uit. ‘Spijtbetuiging is een excuus, ja. 
Spijtbetuiging zegt: het spijt ons. Ik denk dat velen die spijt met mij delen, 
jonge mensen, oudere mensen, mensen van middelbare leeftijd. Dat we te-
rugkijkend op toen en met de inzichten van nu moeten constateren dat de 
Nederlandse samenleving, soms ook de mensen die in de Nederlandse over-
heid werkzaam waren, te slordig zijn omgegaan met de positie van mensen 
die terugkeerden na de oorlog. En ik denk dat heel veel mensen die toen 
verantwoordelijkheid droegen dat ook allemaal te goeder trouw hebben ge-
daan. Er zijn daarnaast echt ook vreselijke dingen gebeurd in de sfeer van 
roof en confiscatie en u kent ook alle rapporten en berichten daarover. Maar 
dat alles is voldoende reden om te zeggen: het spijt ons allen, ook de Neder-
landse regering, zoals ze thans verantwoordelijkheid draagt.’474 
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Naftaniel spreekt hierop van ‘een betekenisvolle uitspraak, historisch 
en met consequenties voor de geschiedschrijving’, maar hij vindt het niet 
helemaal terecht dat Kok de verantwoordelijkheid een beetje afschuift op 
de samenleving terwijl het juist gaat om de regering, de wetgeving en de 
ambtenaren.475 In het Achtuurjournaal zegt Naftaniel dat ‘het natuurlijk 
toch vooral de bureaucratische regelgeving is geweest en het gedrag van 
sommige leden uit de regering, die het rechtsherstel hebben bemoeilijkt’. 
De nrc-columnist Jérôme Heldring reageert hier weer op.476 Hij stelt in 
zijn vaste rubriek Dezer Dagen dat Kok niet zoals Naftaniel stelt, de verant-
woordelijkheid een beetje op de samenleving heeft afgeschoven, maar de 
feiten van toen in hun juiste maatschappelijke kader heeft geplaatst. Ook de 
samenleving draagt verantwoordelijkheid en daarom zou het volgens Hel-
dring juist meer op de weg van de Kamer liggen dan van de regering om, als 
zij daar de behoefte toe voelt, excuses uit te spreken.

In de media heeft de discussie inmiddels meer persoonlijke tinten gekre-
gen. Zowel Kok als Van Kemenade halen in hun persconferenties hun eigen 
gezinssituatie van net na de oorlog erbij.477 Hun vaders, die hun leven weer 
wilden opbouwen, wisten niet wat de Joden was overkomen en hadden er 
daardoor minder oog voor. Kok haalt herinneringen op aan zijn eigen jeugd 
in Bergambacht. ‘Ik was zeven toen de oorlog afgelopen was. De mensen 
waren bevrijd en gedroegen zich als bevrijd. Ze konden weer ademen, weer 
werken. De bezetter was weg. We gingen weer aan de slag, we bouwden Ne-
derland op. Er was toen relatief weinig aandacht voor de omstandigheden 
waaronder de mensen verkeerden die terugkwamen. Geleidelijk aan is de 
aandacht verbreed naar de opvang van mensen na de oorlog. [...] Soms stel je 
met een schok, met schaamte, vast: is dat ook gebeurd? Dan moet je niet al-
leen maar spijt uitspreken, al is die spijtbetuiging wel nodig. Die schaamte, 
dat ongemak, moet een vertaling krijgen in de lessen voor de toekomst.’478

Geen tijd voor een gezamenlijke voorbereiding van het 
eerste overleg

Met het Van Kemenade-rapport ligt het laatste rapport op tafel. Zalm deelt 
in het openbaar mee formeel overleg te zullen gaan voeren met het cj0 over 
de verschillende rapporten. Voor de voorbereiding wordt twee weken ge-
nomen. Ook het cj0 zit op deze lijn. Het cj0, dat vanaf nu wekelijks gaat 
vergaderen, laat de regering weten het rapport-Van Kemenade goed te wil-
len lezen en eerst enkele berekeningen af te willen wachten die betrekking 
hebben op het rapport. Het cj0 schrijft Zalm: ‘Zodra wij de accountantsge-
gevens ter beschikking hebben, zouden wij het op prijs stellen een gesprek 



150

 479 cjo-brief aan minister Zalm, 1-2-2000 (ptg 2000/66i), in: ptg-archiefmap 554.
 480 Memo van H. Vuijsje aan de leden van het cjo, 30-12-1999, in: cjo-archiefmap 51.05/1999.
 481 Verslag cjo 10-1-2000, p.5, in: cjo-archiefmap 51.05/2000; verslag vergadering het cjo-delegatie met het Advies-

college Restitutie en Verdeling 11-1-2000, p,3, in: cjo-archiefmap 51.05/2000.
 482 Verslag vergadering van een cjo-delegatie met een delegatie van het Adviescollege Restitutie en Verdeling 31-1-2000, 

p, 2-3, in: cjo-archiefmap 51.05/2000; Verslag cjo 31-1-2000, p.4-5, in: cjo-archiefmap 51.05/2000.

te voeren over de wijze waarop de kwestie van de Joodse tegoeden wo ii 
voor alle betrokken partijen op een bevredigende wijze kan worden afge-
rond.’479 Het accountantskantoor Paardekooper en Hoffman moet voor het 
cj0 de actuele waarde berekenen van Joodse tegoeden die aan de overheid 
zijn vervallen en van enkele andere zaken. 

De onderhandelingslijn, geformuleerd door Vuijsje, is om eerst in het 
openbaar een morele discussie met de overheid te voeren en daarna pas een 
financiële. Vuijsje schrijft aan het cj0: ‘De Sjoa was een ongekende situa-
tie, gewone juridische termen kunnen hier niet gebruikt worden. Indien 
de overheid dat nu weer doet, herhaalt zij haar fouten van na de oorlog. De 
overheid blijkt niets geleerd te hebben. Vergoeding is een zaak van recht 
en rechtvaardigheid’, aldus Vuijsje.480 Met deze onderhandelingslijn komt 
naar verwachting van het cj0 de overheid meteen in een verdedigende rol en 
krijgt het cj0 het initiatief. Op het moment dat de overheid de stap zet naar 
‘morele rechten’, kan volgens Vuijsje de financiële discussie gevoerd worden.

Daarnaast besluit het cj0 tot het gebruikmaken van adviseurs om de ge-
sprekken met de regering zo goed mogelijk te voeren. Een adviseur is Hans 
van der Voet, die als voormalig chef van de Rijksvoorlichtingsdienst voor 
het cj0 moet taxeren wat qua eis politiek haalbaar is bij Kok en Zalm. De 
belangrijkste adviseur voor de strategie wordt Chris van Gent, die in het 
dagelijks leven Albert Heijn adviseert bij de onderhandelingen met de vak-
bonden. Van Gent gaat het cj0 trainen in het voeren van onderhandelingen.

Ook heeft het cj0 enige tijd nodig om steun te krijgen van een unaniem 
Adviescollege. Het cj0 heeft in januari 2000 nog moeite om een omgang 
te vinden met twee organisaties binnen het Adviescollege, die ‘het cj0 van 
achter neersteken’ en ‘de poten onder je stoel wegzagen’.481 De vbv en het 
Comité van Ex-Nederlandse Vervolgden uit de Bezettingstijd hebben eind 
december 1999 brieven gestuurd aan Eagleburger. Ook hebben zij in Brussel 
een gesprek gevoerd met Steinberg (zie hoofdstukken 3 en 5). Zij opponeren 
openlijk tegen het cj0. Het Adviescollege slaagt erin om deze twee organi-
saties weer binnenboord te krijgen. Het Adviescollege maakt een concept 
voor een convenant over hoe het cj0 en het Adviescollege met elkaar moe-
ten omgaan. Het Adviescollege adviseert daarnaast unaniem dat 1. er geen 
referendum moet komen, 2. (alleen) niet door individuen opgevraagde 
gelden naar collectieve doelen gaan en 3. er een bestuur voor de verdeling 
moet komen dat niet door het cj0 gedomineerd wordt.482 Dit advies van 
het Adviescollege wordt in de vergadering van het cj0 op 31 januari 2000 
besproken. Het grootste pijnpunt voor een aantal leden van het cj0 is de 
100 % voor individuele verdeling en dat niet een deel op voorhand voor col-
lectieve doelen afgezonderd is. De joodse kerkgenootschappen hebben hier 
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bij het cj0 op aangedrongen. Het behoud van de Joodse infrastructuur kost 
immers veel geld. Tegelijkertijd zegt Markens ook heel scherp: ‘De geur van 
dit bloedgeld stinkt. De organisaties krijgen geld dat oorlogsslachtoffers 
niet willen uit vrees voor registratie. Dat past mij niet.’483 Het cj0 gaat over 
dit advies, dat op papier gezet moet worden, verder praten met het Advies-
college. Het cj0 beseft dat consensus met het Adviescollege nodig is voordat 
de onderhandelingen met de regering beginnen.

Het heeft tot gevolg dat er geen tijd is voor een gezamenlijke voorbereiding 
met Financiën van het eerste formele gesprek tussen de regering en het cj0. 
Markens, die net Numann opgevolgd is als voorzitter van het cj0, belt nog 
wel met ambtelijk Financiën en met raadsadviseur Visser van Algemene Za-
ken (AZ). Markens geeft aan over het volgende te willen praten: of de rege-
ring excuses uitspreekt in de Tweede Kamer; dat niet een gebaar, maar res-
titutie het uitgangspunt is; wie het geld verdeelt en waar naartoe; de hoogte 
van het bedrag.484 Markens zegt de ambtenaren een tweede gespreksronde 
te verwachten, omdat waarschijnlijk niet toegekomen wordt aan een dis-
cussie over de hoogte van het bedrag. De cijfers van Paardekooper en Hoff-
man (0,7 tot 2,3 miljard gulden) wil het cj0 eerst zelf bestuderen.485 Ook 
zal de uitvoering enige ambtelijke uitwerking vragen. 

Deze taxatie van een overleg in tweeën maken de meest betrokken minis-
ters eveneens. De regering neemt op haar beurt enige voorbereidingstijd 
door noodzakelijke afstemming binnen de ministeriële ad-hoccommissie 
op 28 januari 2000 en 9 februari 2000.486 Richting het cj0 houden de mi-
nisters de volgende strategie aan:

Geen basis voor restitutie (met indexatie) van gelden waar de Joodse ge-
meenschap recht op zou hebben, wel een gebaar.

Een tegemoetkoming waarvoor zonder meer een bedrag van 250 miljoen 
gulden (de aanbeveling van de commissie-Van Kemenade) geldt. Bovenop 
kan een bedrag van enkele tientallen miljoenen guldens voor een interna-
tionale component komen. Ambassadeur in Algemene Dienst Majoor heeft 
deze suggestie gedaan. Het is een idee dat Kok snel omarmt, omdat het in 
zijn ogen een uiting is van internationale solidariteit.

De verdeling tussen individuele en collectieve doelen wordt aan het cj0 
overgelaten. Van de 250 miljoen gulden is maximaal 200 miljoen gulden 
voor individuele uitkeringen, enkel voor de eerste generatie. De minimaal 
circa 50 miljoen gulden is voor zowel projecten in Nederland als in het bui-
tenland.
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Een publiekrechtelijk fonds met een bestuur dat ten minste in meerder-
heid bestaat uit vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap (conform 
het advies van de commissie-Van Kemenade). Een bredere stichting is vol-
gens de regering mede gewenst omdat de representativiteit van het cj0 in 
binnen- en buitenland bestreden wordt. In deze weken is er een hoogoplo-
pende ruzie tussen het cj0 en het wjc over het in Nederland gesloten ak-
koord met de verzekeraars, waarbij de representativiteit van het cj0 door 
het wjc betwist wordt (zie hoofdstuk 3). Het Platform Israël laveert daar 
tussendoor. Roet wijst binnen het cj0 op de principiële verschillen tussen 
het cj0 en het wjc.487

De regering wil het overleg vrij snel afronden en ruim voor 4 en 5 mei 2000. 
Kok stelt dat als de partijen er niet uit zouden komen, de regering haar ei-
gen verantwoordelijkheid moet nemen. Zalm geeft aan zijn ambtenaren 
aan dat ‘onderhandeling van het cj0 met de minister-president ondenkbaar 
is, wel denkbaar is afzegening onder zijn leiding’.488 

Formeel overleg van de regering met het cj0 en het 
Platform Israël 

De eerste ontmoeting van het kabinet met het cj0 en het Platform Israël 
vindt plaats op 16 februari 2000 in de Trêveszaal, waar elke vrijdagochtend 
de ministerraad vergadert. Kok, Borst en Zalm overleggen met Markens, 
Naftaniel, Roet, Vuijsje, Wurms, Hes en Van Gent. Roet is toch van de partij 
waar hij eerder gedreigd heeft niet te zullen komen als adviseur Van Gent 
meekomt. Het cj0 heeft de wil om eruit te komen en verwacht dat Zalm, 
met wie men inmiddels heel goed door één deur kan, ook die wil heeft. Het 
cj0 gaat naar het overleg met de verwachting ‘dit wordt een gesprek op het 
hoogste niveau en dit zal geen strijdgesprek worden’.489 Maar dat is wel wat 
er gebeurt. Het eerste formele overleg van de regering met het cj0 en het 
Platform Israël levert een moeizaam en hard gesprek op. Achteraf komen 
de analyses van het gebeurde. Zalm zegt in zijn memoires: ‘Het wordt geen 
vreugdevolle bijeenkomst. Wim Kok wil geen enkele verwachting wekken. 
Hij is knorrig en geeft de aanwezigen na afloop geen hand. Dit wordt als 
shockerend ervaren. Als we later weer in het lelijkste gebouw van Den Haag 
vergaderen, op het departement met het hardste imago, vindt iedereen het 
weer gezellig.’490 De cj0-herinnering is niet anders.491 Toch is het begin 
van het gesprek van beide kanten vrij rustig. Kok schetst de procedure dat 
het kabinet wil besluiten over de commissierapporten en de Kamer daar-
over wil inlichten. Kok wil de richting van het rapport-Van Kemenade vol-
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gen. Hij ziet de bijeenkomst als een gedachtewisseling waarbij hij goed wil 
luisteren. Na een volgend gesprek waarin informatie uitgewisseld kan wor-
den, wil hij een lijn trekken. Hij sluit af met de opmerking dat het voor hem 
belangrijk is om het tempo erin te houden. 

Markens spreekt zijn waardering uit voor de door de minister-president 
gemaakte excuses, hij benadrukt dat het om een moreel-ethische problema-
tiek gaat.492 Hij vraagt Kok om die excuses ook in de Tweede Kamer uit te 
spreken. Markens merkt daarna op dat binnen de Joodse gemeenschap de 
emoties over het onderwerp van de Joodse oorlogstegoeden erg leven. Dat 
ondanks het feit dat niet alle individuen enthousiast zijn, de Joodse gelede-
ren (cj0, Adviescollege en Platform Israël) gesloten zijn. Niet alleen de Joden 
in Nederland zien toe op de resultaten van deze gesprekken, maar ook de 
vele honderdduizenden Holocaustsurvivors in het buitenland volgen deze 
besprekingen, aldus Markens. Daarna komt hij te spreken over de Staat der 
Nederlanden, die moet afrekenen met zijn verleden. ‘Wie is wie wat schul-
dig’, zegt Markens. Overeenstemming is van groot belang. Indien dit niet 
mogelijk is, dan zal de gevolgtrekking zijn dat het normbesef van de Ne-
derlandse overheid in vijftig jaar tijd niet werkelijk veranderd is. Markens 
eindigt met de woorden ‘het moreel recht is aan onze kant’. Hij spreekt uit 
dat Joodse gelden bij de overheid gerestitueerd moeten worden. Markens 
verzoekt de regering in de zin van zijn woorden het gesprek te vervolgen.

De restitutiebenadering wordt door Kok afgewezen, evenals de door 
Paardekooper genoemde bedragen. De regering houdt vast aan het rap-
port-Van Kemenade. In technische zin zullen de bedragen van Paardekoo-
per getoetst worden door Zalm, zegt Kok toe. Hierna wordt het gesprek 
een herhaling van zetten, waarbij aan tafel de irritaties aan Joodse zijde 
toenemen. Het wordt als grievend en onwezenlijk ervaren als de restitutie-
benadering niet door de regering overgenomen wordt. Geld voor de Joodse 
gemeenschap op basis van een ‘gebaar’ wil men niet. Daarom moeten de 
verschillende punten uit de commissierapporten gekwantificeerd worden. 
Kok reageert hierop dat als er verschil van inzicht blijft over de cijfers, er 
geen tweede gespreksronde komt, eventueel een ‘agree to disagree’.

Later in het gesprek schetst Vuijsje het kabinet de positie van zijn 
jmw-cliënten die in onrust verkeren. Vuijsje wordt benaderd door velen die 
zich afvragen waarom zij het gedeelte van de restitutie die zij nog niet heb-
ben ontvangen, niet krijgen. Het is immers hun geld. Nog even en zij zijn 
overleden. Zij menen dat zij er recht op hebben.493 Vuijsje stelt dat het hen 
niet in de eerste plaats om het geld gaat. De kern van hun opmerkingen is 
dat het om de nagedachtenis van hun vermoorde familieleden gaat, om hun 
erfenis. Het gaat om een zaak van rechtvaardigheid en respect voor diege-
nen die het overleefd hebben, aldus Vuijsje.
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Het cj0 maakt de regering duidelijk af te willen van termen als ‘gebaar’ 
en ‘tegemoetkoming’. Naftaniel bezigt de term ‘erkenning van het morele 
recht’ en die term biedt een opening in het overleg.494 Over de verdeling 
van de gelden en de uitvoering in de vorm van een eventueel fonds wordt 
niet meer gesproken. Nieuw overleg tussen beide partijen zal volgen na be-
raad in eigen kring en als de bedragen van Paardekooper technisch bekeken 
zijn door Financiën. Kok spreekt aan het einde van de bijeenkomst uit dat 
het een moeilijk gesprek is geweest en dat uiteindelijk een onderhande-
lingsresultaat moet volgen dat te verdedigen valt. Met die laatste constate-
ring kan iedereen wel instemmen. Roet merkt afsluitend op dat een com-
promis bereikt moet worden over de Paardekooper-cijfers, anders kan een 
confrontatie volgen. Naftaniel zegt dat er een goede afspraak moet komen 
in de ogen van de geschiedenis en dat de partijen dit moment niet verloren 
moeten laten gaan nu getallen (van Paardekooper) op tafel liggen.

Wat het cj0, achteraf terugkijkend, het meest gestoord en zelfs geïrriteerd 
heeft, is de wijze waarop het overleg is gegaan. Ongepast vindt men het dat 
Kok een omstandig verhaal gehouden heeft over de oorlog. Waarom zijn de 
integriteit en kwaliteit van de commissie-Van Kemenade zo door hem bena-
drukt?495 Daardoor is volgens het cj0 het excuus van de minister-president 
onderbelicht gebleven. In het cj0 zegt men dat Kok het symbolische karak-
ter van de zaak niet aanvoelt. Andere uitingen in het cj0 over het optreden 
van Kok zijn negatiever: ‘intimidatie, de regent, koel, afstandelijk en onge-
interesseerd’.496 Wurms heeft ‘ondanks Kok een goed gevoel overgehouden 
aan het gesprek’. Hij concludeert dat ‘we met een voorsprong de rust zijn 
ingegaan’.497

Deze taxaties houdt het cj0 voor zich als de media verslag doen van het 
eerste overleg. Naftaniel zegt dat het door de regering genoemde bedrag 
een slag in de lucht is. ‘Het zal hoger moeten zijn, want het gaat om een 
moreel recht op restitutie.’498 Naftaniel zegt het gevoel te hebben dat bij de 
premier meer begrip is ontstaan voor de opstelling van het cj0.499 Het cj0 
en het Platform Israël maken vervolgens in een advertentie in het niw nog 
een keer duidelijk wat men van de regering wil. 

In hetzelfde niw schrijven enkele leden van het Adviescollege een open 
brief aan de leden van de Staten-Generaal. Zeven organisaties ‘protesteren 
met klem dat de regering zeggenschap wenst te hebben in de besteding van 
het uiteindelijk aan de joodse gemeenschap en de haar vertegenwoordi-
gende organisaties uit te keren bedrag’.500 Over dit punt gaat de discussie 
de weken erop verder. Maar eerst wordt er gerekend door beide partijen. De 
rekensommen gaan elkaar naderen.
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Er wordt gerekend

In de Trêveszaal zegt Markens op een gegeven moment tegen Zalm van wie 
de lip trilt: ‘Die 250 miljoen accepteren wij niet, dan kunt u op het Joodse 
geld blijven zitten.’501 Maar snel na deze ontmoeting neemt Markens con-
tact op met ambtelijk Financiën. Markens vertelt dat het gevoerde overleg 
uiterst moeizaam en stroef is geweest. Dat hij er rekening mee houdt dat 
het overleg uiteindelijk mislukt en dat dit dan voor rekening komt van de 
regering. Tegelijkertijd is het de inzet van het cj0 om eruit te komen. Op 
de punten van het te formuleren excuus en begrippenkader (‘moreel recht’, 
‘vorm van erkenning’) en de uitvoering van het fonds kan eruit gekomen 
worden. Inzake de hoogte van het bedrag kan een gezamenlijke analyse van 
het rapport-Paardekooper tot gezamenlijke conclusies leiden.502 

Ambtelijk Financiën bereidt samen met kpmg een eigen technische ana-
lyse van de Paardekooper-cijfers voor. Vervolgens bespreken ambtelijk Fi-
nanciën en vws de cijfers met Markens en Naftaniel op 23 februari 2000.503 
Dit gebeurt in een prettige en constructieve sfeer. Alle 17 posten van Paar-
dekooper komen aan de orde. De ambtenaren voeren in het overleg aan dat 
in de benadering van Paardekooper tevens de bijdragen meegenomen moe-
ten worden die door de overheid aan de Joodse gemeenschap zijn betaald in 
het kader van het rechtsherstel. Ook wordt de hoogte van een aantal posten 
door hen anders beoordeeld. Ten slotte stellen zij dat de Joodse tegoeden 
bij de overheid altijd direct opvraagbaar waren en dus een lagere oprenting 
kennen. Aan het einde van het vier uur durende gesprek blijken de optel-
sommen van de ambtenaren en van het cj0 elkaar te naderen.

 cj0 Ambtelijk Financiën

Morele punten 250 20 + p.m.
Uitvoeringskosten rechtsherstel en belastingen 214 214
Joodse gelden bij de overheid 76 76

Totaal (in miljoenen guldens) 540 310 + p.m.

Het verschil tussen de twee sommen ligt in de vraag of de oprenting geldt 
voor de morele punten, zoals eerder door Kordes (op persoonlijke titel) is 
opgebracht. Het cj0 wil dat, maar de ambtenaren voeren aan dat bij morele 
punten per definitie geen sprake kan zijn van indexatie. Een ander punt is 
de hoogte van de rentefactor bij de materiële punten. Naftaniel laat in dit 
gesprek ‘als een geste’ aan de overheid de rendementsbenadering vallen, 
maar er speelt iets anders mee. Professor M.P. Gans wijst het cj0 bij brief 
van 27 februari 2000 erop dat de rendementswaarde bij de overheid geen 
hout snijdt zoals Paardekooper gedaan heeft. De overheid is een uitgevende 
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instelling en geen beleggende instelling. Het rendement zou 3% geweest 
zijn, aldus Gans.504

Naast de cijfers komen de andere onderwerpen – excuus, begrippenka-
der, uitvoering – kort aan de orde. Daar liggen in het overleg geen proble-
men. De regering moet de excuses in de Kamer uitspreken. Op het punt van 
het te hanteren begrippenkader tonen Markens en Naftaniel er begrip voor 
dat de term ‘moreel recht’ problematisch ligt bij de regering. Zij doen de for-
mulering ‘erkenning van een morele aanspraak van de Nederlandse Joden’ 
aan de hand. Op het punt van de uitvoering maken Markens en Naftaniel 
duidelijk dat de gelden van de verzekeraars, banken, beurs en overheid sa-
mengevoegd moeten worden tot één publiekrechtelijk fonds, waarbij men 
van Joodse zijde kan bepalen naar welke doelen het gaat. Zij laten zich min-
der duidelijk uit over de verdeling. Globaal zal de verdeling volgens Mar-
kens en Naftaniel toekomen aan de eerste generatie Joodse overlevenden 
van de Tweede Wereldoorlog dan wel hun kinderen als een ouder inmiddels 
overleden is. Waar geld niet opgeëist wordt of als mensen een andere be-
stemming wensen – circa 30% –, gaat het naar een collectieve bestemming. 

Deze uitkomst van het ‘technische’ overleg gaat naar de bijeenkomst van de 
ministeriële ad-hoccommissie op 25 februari 2000. Na dit overleg heeft mi-
nister Zalm een mandaat voor een bedrag met een bandbreedte van 250 tot 
maximaal 350 miljoen gulden, waarbij voor het deel boven de 250 miljoen 
gulden zoveel als mogelijk projecten met een internationale bestemming 
gevonden moeten worden. Bij de andere punten kunnen de ministers zich 
vinden in wat het technische overleg opgeleverd heeft. In de formuleringen 
moet zoveel mogelijk aangesloten worden bij het rapport-Van Kemenade. 

Markens koppelt op zijn beurt terug in het cj0 op 28 februari 2000. Hij 
vertelt dat hij geen slecht gevoel over het gevoerde gesprek heeft. Dat komt 
vooral doordat de formulering ‘erkenning van morele aanspraken’ positief 
ontvangen is. Al snel krijgen Naftaniel en hij echter de wind van voren van 
de anderen in het cj0. Ze hebben geen technisch overleg gevoerd maar on-
derhandeld, hetgeen niet de bedoeling was. Adviseur Van Gent zegt ‘zoals 
het er nu voor staat, komen we uit tussen de 310 en de 540 miljoen, ofte-
wel rond de 400 miljoen gulden’.505 De leden van het cj0 vallen hem bij 
dat deze bedragen van tafel moeten. Daar komt bovenop dat het cj0 zich 
aan het strakke en snelle tijdschema van de regering ergert. Kok wil volgens 
Markens het overleg snel afronden met daarna een brief aan de Tweede Ka-
mer op 17 maart 2000. Het besef dringt zich op bij het cj0 dat de regering 
de regie voert. 

De regering wil voorts van het cj0 de garantie dat een deel van de 250 
miljoen gulden gereserveerd wordt voor nationale projecten en dat bedra-
gen boven de 250 miljoen gulden voor internationale projecten bestemd 
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worden. Het cj0 vermoedt dat dit laatste gebeurt onder invloed van het 
wjc, vanwege dreigende sancties richting Nederlandse verzekeraars en 
banken in de Verenigde Staten (zie hoofdstuk 3 en 5).506 De regering kan 
daarmee goede sier maken in het buitenland, het wjc afkopen en de druk 
van de cj0-achterban wegnemen, is het gevoel.507 

Binnen het cj0 neemt de stemming toe dat men er niet uitkomt met de 
regering en dat er een noodscenario moet komen. De regering beschouwt 
het cj0 als een ‘quantité négligeable’, vermoedt Naftaniel.508 Het cj0 wil 
de druk op de regering opvoeren zodat de regering een hoger bod doet. 
Daarom wordt besloten om het wjc bij het overleg te betrekken. Naftaniel 
heeft hiertoe al met Avi Beker van het wjc Israël eerste contacten gehad. Het 
wjc zal betrokken worden bij de advisering over de buitenlandse doelen.509 
Het cj0 vermoedt dat de regering contacten met het wjc heeft gehad over 
buitenlandse doelen voor Nederlandse gelden. 

Het onderwerp van Nederlands geld in een internationale pot komt 
echter slechts zijdelings ter sprake in het gesprek van Kok met Singer eind 
januari 2000 in Stockholm. In dat gesprek wordt geen enkel dossier inhou-
delijk besproken.510 Het gesprek van Kok en Singer, waarin beiden elkaar 
voor het eerst treffen, is kort en vrij gespannen van aard.511 Singer is steeds 
aan het woord en uit met name zijn twijfels over de representativiteit van 
het cj0.512 Singer zegt dat het wjc in een betere positie is om op te komen 
voor de rechten van de weinige Nederlandse Joden die de oorlog overleefd 
hebben. Singer zegt Kok dat hij zich niet wil bemoeien met het bedrag en 
dat de verantwoordelijkheid voor de besteding – mede op grond van zijn 
mening over de representativiteit – dichter bij de Nederlandse overheid ge-
houden zou moeten worden.513 Het cj0 moet niet de verdeling van de gel-
den doen, aldus Singer.514

Direct overleg van het cj0 met Zalm in maart 2000

Een tweede overleg van het cj0 met ambtelijk Financiën gaat niet door, 
omdat Markens denkt dat het mis zal gaan. Hij verzoekt om direct overleg 
met Zalm. Van Gent traint op 3 maart 2000 het cj0 in de inhoud en de aan-
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pak van dit gesprek. De andere cj0-adviseur, Van der Voet, is ook aanwe-
zig en zegt dat hij in Haagse kringen vernomen heeft dat Zalm niet verder 
dan 400 miljoen gulden zal gaan. Een kleine cj0-delegatie gaat hierop op 6 
maart 2000 bij Zalm langs. Aan het gesprek nemen deel Markens, Naftaniel 
en Wurms namens het cj0 en Micha Gelber namens het Adviescollege. Het 
Platform Israël is niet vertegenwoordigd omdat men pas laat erin gekend 
wordt. Het levert Markens en Naftaniel een felle reactie vanuit Israël op.

De atmosfeer is uitermate aangenaam geweest, zegt Markens als hij die-
zelfde dag het gesprek terugkoppelt aan het cj0 (met inbegrip van Roet) en 
het Adviescollege.515 Bijna alle punten zijn binnengehaald. Daarbij doelt 
Markens op de punten van het excuus en het begrippenkader. Volgens Mar-
kens zijn twee belangrijke winstpunten geboekt. Ten eerste wordt de term 
‘gebaar’ niet langer gehanteerd. De regering erkent de morele aanspraken 
van de Joodse gemeenschap. Ten tweede is het bedrag van 250 miljoen gul-
den van tafel geschoven. Zalm heeft expliciet uitgesproken dat niet de com-
missie-Van Kemenade, maar de regering regeert. Markens meldt vervolgens 
dat de standpunten over de verdeling elkaar in het gevoerde gesprek zijn 
genaderd. Zalm stemt ermee in dat de zeggenschap over de verdeling in 
handen van de Joodse gemeenschap komt, dat de uitkeringskosten voor re-
kening van de overheid komen en dat de uitkeringen nettobetalingen wor-
den. Het uitkeren aan plaatsvervullers is voor Zalm ook geen obstakel. Wel 
wil hij 40 tot 50 miljoen gulden bestemmen voor internationale projecten, 
iets waar het cj0 nog niet toe beslist heeft. 

In het gesprek bereiken de partijen overeenstemming over toepassing van 
de prijsindex op de materiële posten, maar niet of dat bij de morele punten 
het geval moet zijn. Zalm wil die posten niet indexeren, omdat hij een dui-
delijk onderscheid maakt tussen verrijking en consequenties van de bezet-
ting. Zalm maakt het cj0 duidelijk dat er niet meer dan 350 miljoen gulden 
in zit. Afgesproken wordt om op 9 maart 2000 verder te praten. Voor dat ge-
sprek hanteert het cj0 als strategische lijn: de behoefte om met Zalm eruit 
te komen; het niet aan te laten komen op een discussie in de Tweede Kamer; 
de mogelijkheid om enige rechtvaardiging van de cijfers aan de achterban 
te geven; en dat een akkoord (met finale kwijting) voor een hoger bedrag 
slechter is dan een akkoord (zonder finale kwijting) voor 350 miljoen gul-
den met een open eind.516

Naftaniel wil enkele open einden houden die het wjc dan maar moet 
binnenslepen. Numann vindt dat een zwaktebod en wil alleen de post van 
de kosten van de kampen Westerbork en Vught openlaten, iets waar juist 
Roet en Naftaniel de kanttekening bij plaatsen of dat verstandig is. Roet 
zegt in het cj0 van 6 maart 2000: ‘Coberco dankt zijn oorsprong aan Wes-
terbork. Verder hebben alle boeren en fabrieken in de omgeving geprofi-
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teerd. In Vught waren de Joden veruit in de minderheid. Het is dan ook niet 
rechtvaardig als de Joden voor dit kamp moeten betalen.’ Naftaniel stelt in 
dezelfde vergadering dat er te gemakkelijk van wordt uitgegaan ‘dat we 200 
miljoen voor Westerbork en Vught binnenhalen’. Hij vindt het ‘verstandi-
ger ons te concentreren op de posten renteverlies, effectenmanco en succes-
sierechten. De regering beschikt namelijk ruimschoots over argumenten 
om Westerbork en Vught te weerleggen’.517

Het cj0 concludeert nog steeds mogelijkheden te zien om het bedrag 
hoger te krijgen dan 350 miljoen gulden. Tegelijkertijd wil het cj0 de zaak 
niet onnodig rekken. Het cj0 gaat voor 395 miljoen gulden met in ieder ge-
val één open eind, namelijk de kosten van de kampen.518 Naftaniel geeft het 
Adviescollege aan ‘dat de komende onderhandelingsronde zal uitwijzen of 
dit een haalbare kaart is’. Het Adviescollege geeft het cj0 een carte blanche 
mee voor de verdere onderhandelingen.

Het redelijk positieve gevoel van het cj0 over de onderhandelingen 
wordt niet gedeeld met ambtelijk Financiën. Naftaniel geeft door dat de 
stemming binnen het cj0 tendeert naar geheel oneens, maar ambtelijk Fi-
nanciën vermoedt dat dit onderdeel is van de onderhandelingstactiek.519 

In de opmaat naar het overleg met Zalm op 9 maart 2000 komen een review 
van het Paardekooper-rapport door kpmg en de reactie hierop van Paarde-
kooper beschikbaar voor de regering en het cj0. De kpmg-onderzoekers 
Hoek en ten Wolde plaatsen verschillende kanttekeningen. De belangrijk-
ste is dat Paardekooper niet opgenomen heeft een drietal betalingen ter 
waarde van 79,8 miljoen gulden nominaal die de Staat direct of indirect 
heeft gedaan en die ten gunste van Joodse gedepossedeerden zijn gekomen. 
Het gaat hier om 1. schadeloosstelling voor door Liro/lvvs en vvra in de 
oorlog aangekochte Reichsschatzanweisungen; 2. de bijdrage aan het Plan 
Waarborgfonds Rechtsherstel 1953 en 3. de garantstelling door het Waar-
borgfonds aan lvvs en vvra ten einde een einduitkering van 90% resp. 80% 
mogelijk te maken. 

Daarnaast plaatst ambtelijk Financiën richting Zalm opnieuw vraagte-
kens bij enkele posten. Het Waarborgfonds bevat een post van 6,7 miljoen 
historische gulden – een vergoeding vanuit Duitsland voor schatkistpapie-
ren – die niet als Joods te bestempelen valt. Ook is na de oorlog een schik-
king getroffen tussen de belastingdienst en de beheerders van de Joodse 
boedels waardoor indexatie niet op zijn plaats is. Ten slotte vragen de amb-
tenaren zich opnieuw af of de gehanteerde indexering juist is. Zij adviseren 
Zalm om richting het cj0 vast te houden aan een bedrag van 350 miljoen 
gulden.520
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Op 9 maart 2000 heerst er een zenuwachtige stemming in de wachtkamer 
van Zalm als het cj0 en ambtelijk Financiën elkaar begroeten. Zalm is 
minder vrolijk gestemd dan anders. Hij heeft pijn vanwege een slijmbeurs-
ontsteking in zijn schouder. Hij roept Markens vooraf even bij zich bin-
nen, hetgeen de Joodse delegatie en de ambtenaren verwondert. Markens 
praat Zalm bij over het Adviescollege en over de wens van het cj0 om open 
einden te hanteren richting de Tweede Kamer. Zalm zegt Markens dat een 
open einde voor de kosten van de kampen Westerbork en Vught voor hem 
onacceptabel is en dat hij daarover geen discussie met de Tweede Kamer wil 
hebben.521 Bovendien geeft hij Markens aan dat enkele posten van Paarde-
kooper neerwaarts bijgesteld moeten worden. Zalm komt met een eindbe-
drag van 400 miljoen gulden op de proppen. Markens, die geen rekening 
heeft gehouden met een gesprek onder vier ogen en dat Zalm de zaak wil 
‘aftikken’, sputtert eerst naar eigen zeggen een beetje tegen. Denkend aan 
woorden van jmw-directeur Vuijsje om de kwestie van de Joodse tegoeden 
snel af te handelen en om snel tot uitkeringen te komen voor de vele oudere 
oorlogsslachtoffers, gaat Markens akkoord met de 400 miljoen gulden.522

In het daaropvolgende officiële gesprek zegt Naftaniel een akkoord te 
willen sluiten voor 397 miljoen gulden en het punt van de kosten van de 
kampen over te willen laten aan de Tweede Kamer. Als Van Maanen opmerkt 
dat dat Zalm niet aangedaan kan worden, valt Roet Van Maanen bij. Roet 
is van mening dat Westerbork en Vught geen geldelijke betekenis mogen 
krijgen. Hij bekritiseert Naftaniel openlijk en in het bijzijn van Zalm. Mar-
kens merkt grappenderwijs op dat ‘dit een echt Joodse bijeenkomst is’.523 
Vervolgens werken de partijen toe naar een akkoord zonder open einde. De 
regering zal de Joodse gemeenschap 400 miljoen gulden betalen. Er komt 
een nieuwe opstelling van de Paardekooper-cijfers die het cj0 naar buiten 
kan brengen.524 Voor de berekening van de huidige waarde van de verschil-
lende posten geldt de prijsindex. Alleen bij de Veegens-verzekeringsgelden 
wordt een hogere rendementswaarde gebruikt, omdat dat in lijn is met het 
gesloten akkoord over de verzekeringen.525

De aanwezigen zeggen het akkoord met een positief advies voor te leg-
gen aan de achterbannen.526 

De ministeriële ad-hoccommissie, die zich een dag later over de uitkomsten 
buigt, kan zich verenigen met het de facto akkoord, waaronder de verho-
ging van de 350 miljoen gulden tot 400 miljoen gulden. In dit overleg krijgt 
Zalm drie wensen mee van zijn collega-ministers: 1. een garantie van het cj0 
dat 50 miljoen gulden naar nationale projecten gaat; 2. preciezere afspra-
ken over de doelgroep van de individuele uitkeringen (beperking tot de ver-
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volgingsslachtoffers en hun directe erfgenaam als plaatsvervangers); en 3. 
een publiciteitsschema van het gesloten akkoord.527

Gladstrijken van enige plooien

Het akkoord wordt binnenskamers gehouden. Op 11 maart 2000 verschijnt 
in het nrc Handelsblad een interview met Naftaniel, waarin hij geen mel-
ding maakt van het akkoord en kritisch is over de overheid. Het interview 
is bedoeld om druk op de leden van de Tweede Kamer te houden, opdat ook 
zij akkoord zullen gaan.528 

Het akkoord leidt aan Joodse zijde tot tevredenheid, maar enige plooien 
moeten intern nog wel gladgestreken worden. Markens is in een vertrouwe-
lijk memo positief over het bereikte resultaat. Het akkoord kent geen open 
einden. ‘Voor de doelgroep van het jmw en voor ons aanzien in de Neder-
landse samenleving is dit goed. Voor Israël/wjc had het beter geweest als 
er nog één ‘open eind’ was overgebleven.’529 Markens zegt dat het bedrag 
van 400 miljoen gulden op basis van Paardekooper goed te verdedigen valt. 
Tegelijk zegt hij erbij dat over enige posten van het Paardekooper-rapport 
discussie mogelijk is en dat andere posten ‘boterzacht’ zijn. 

Roet – de man van de interventie in het overleg met Zalm waardoor geen 
open einden meer resteren – geeft een ander sfeerbeeld. Hij verzet zich in 
een memo aan Markens tegen de verdraaiing van de feiten. Juist het cj0 
heeft bij aanvang open einden willen hanteren. ‘Gezien dit in mijn ogen een 
oneerlijke manier van politiek onderhandelen is, heb ik de heer Zalm na-
mens Platform Israël erop attent gemaakt dat Westerbork/Vught en de suc-
cessierechten hoge morele en emotionele gevoelens met zich meedragen. 
De cj0 heeft op dit punt de regering geprobeerd erin te laten lopen zonder 
erbij na te denken wat de gevolgen zouden zijn voor de slachtoffers die nu 
nog leven. Ronny, Micha, Hans en jij hebben mij hierover vrijdag jl. aange-
vallen en gezegd dat er geen open einden meer zijn. Deze beschuldiging is 
juist en ik neem hem op mij.’530

Micha Gelber, die beide gesprekken met Zalm namens het Adviescollege 
meegemaakt heeft, vindt op zijn beurt het optreden van Roet, de woorden-
wisseling met Naftaniel in de kamer bij de minister ‘op z’n zachtst gezegd 
zeer ongelukkig’. Hij vindt achteraf dat het te snel is gegaan en dat te snel 
is toegegeven. ‘Het belangrijkste is dat er geen fall-back positie is overge-
bleven voor het cj0 door het bereiken van een overeenkomst op alle pun-
ten.’531 Gelber is van mening dat men in het algemeen meer bezig is ge-
weest met het maken van berekeningen om een bepaald doel te bereiken, 
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dan het in stand houden van richtlijnen en uitgangspunten. Maar hiermee 
is volgens Gelber ten enen male niet gezegd dat een beter resultaat bereikt 
had kunnen worden. 

Markens koppelt op 13 maart 2000 positief terug aan het Adviescollege 
en het cj0. Hij zegt over de nieuwe opstelling van de Paardekooper-cijfers: 
‘Voor post 1 (kosten kampen) bleek de overheid bereid 150 miljoen gulden 
ter beschikking te stellen. Tevens werd voorgesteld voor de ‘zachte’ posten 
13 en 15 (effectenmanco en successierechten) een bedrag van 60 miljoen gul-
den ter beschikking te stellen. Post 14 (renteverlies) werd, op advies van de 
heer Hoek, volledig van tafel geschoven. Beide partijen zijn overeengeko-
men met dit voorstel naar hun achterbannen te gaan’, aldus Markens.532 
Ondanks dat nooit een convenant tussen het Adviescollege en het cj0 in 
werking is getreden, is het Adviescollege (waaronder het vbv) uiteindelijk 
unaniem tevreden over de onderhandelingsresultaten. Het Adviescollege 
en het cj0 kunnen zich met de 400 miljoen gulden waaronder 50 miljoen 
gulden voor het buitenland verenigen. 

De discussie gaat vervolgens binnen het cj0 over de door de regering 
gewenste garantie dat 50 miljoen gulden toe gaat naar nationale projecten. 
Dit doet het principiële punt van wie er verdeelt, weer naar boven komen. 
Het cj0 kiest voor de formulering ‘Gezien de gekozen verdelingssystema-
tiek ligt het in de verwachting dat het fonds tientallen miljoenen guldens 
zal omvatten’. cj0-adviseur Van Gent vraagt vervolgens wat er gebeurt als 
Zalm dat niet wil. Hij wil weten hoe hard het standpunt van het cj0 is. ‘Tot 
nu toe heeft het cj0 verschillende posities ingenomen en die, geconfron-
teerd met de minister, net zo snel weer losgelaten’, aldus Van Gent.533 Hij 
vindt überhaupt het bereikte resultaat maar niets.534 

Op 14 maart 2000 komen Markens, Naftaniel en Wurms langs bij Van 
Maanen. Zij bereiken een totaalakkoord. De afspraak over de nationale pro-
jecten wordt: ‘Gezien de door het cj0 gekozen verdelingssystematiek (in-
zake individuele uitkeringen) staat het cj0 er borg voor dat er voor collec-
tieve joodse doelen in Nederland tientallen miljoenen guldens beschikbaar 
gesteld zullen worden, hetgeen overeenkomt met de wens van de regering.’ 
535 Voor wat betreft de doelgroep wordt duidelijk afgesproken dat het om 
de Joodse overlevenden van de in Nederland uitgevoerde vervolging gaat. 
Als zij na de oorlog overleden zijn, komen hun kinderen als plaatsvervullers 
in aanmerking.

De ministerraad van 17 maart 2000 stemt in met het regeringsstandpunt 
over de tegoeden wo ii zoals vervat in een conceptbrief aan de Tweede Ka-
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mer. Het akkoord moet officieel bezegeld worden door de partijen op 21 
maart 2000 in het bijzijn van minister-president Kok, waarna persconferen-
ties van beide partijen kunnen volgen. De officiële brief van de regering aan 
de Kamer over de commissierapporten gaat tegelijkertijd uit.536 

In de Trêveszaal vindt op 21 maart 2000 tussen 11.20 en 11.50 uur het offi-
ciële moment van het akkoord plaats. Kok staat nadrukkelijk bij de deur 
om iedereen te verwelkomen. Het is een belangrijk signaal omdat de eerste 
keer het overleg geëindigd is zonder elkaar de hand te schudden. Het is een 
bijeenkomst in een goede sfeer. In de bijeenkomst spreekt Kok er zijn vol-
doening over uit dat na het vorige gesprek het cj0 goede contacten heeft 
onderhouden met de minister van Financiën en zijn medewerkers. ‘Er zijn 
goede resultaten geboekt die tot dit gesprek geleid hebben waarmee een 
proces afgesloten kan worden. De contacten zijn de afgelopen maanden 
intens geweest, af en toe fel en heel direct. Maar het eindresultaat staat er. 
Het is goed om iedereen te bedanken die hieraan bijgedragen heeft.’537 
Kok stelt dat een regeringsreactie naar buiten gaat waarbij de indruk weg-
genomen moet worden dat er een verwijdering zou zijn tussen de Joodse 
gemeenschap en de regering. Het is van belang om een hoofdstuk af te ron-
den, zonder overigens te willen dat het boek dichtgaat, aldus Kok. Voor de 
komende tijd wil Kok blijven doorgaan om in eenheid te opereren naar het  
buitenland en snelheid betrachten naar de groepen van vervolgingsslacht-
offers.

Ook Markens spreekt zijn voldoening uit over het bereikte akkoord. Hij 
vermeldt de constructieve sfeer in het overleg met Zalm en zijn ambtena-
ren, en dat humor menige keer als olie in de raderen gewerkt heeft. Mar-
kens verklaart dat het cj0 akkoord is met het materiële en immateriële deel 
van het regeringsstandpunt. Hij stelt dat de regering door te spreken over 
‘erkenning van morele aanspraken van het cj0’ haar verantwoordelijkheid 
heeft genomen. Met de 15 categorieën (Paardekooper) wordt een streep ge-
zet onder die aanspraken. Ten slotte is Markens blij dat door de 50 miljoen 
gulden voor buitenlandse projecten het akkoord bijdraagt aan een betere 
wereld. Naftaniel herhaalt op zijn beurt een andere afspraak namelijk dat 
er enkele tientallen miljoenen guldens beschikbaar komen voor Joodse col-
lectieve projecten in Nederland. Numann laat Kok nog eens bevestigen dat 
er geen tegenstelling bestaat tussen de Joodse gemeenschap en de Neder-
landse gemeenschap.538

Na het overleg geven de regering en het cj0 een persconferentie, waarin ie-
dereen zijn blijdschap uitspreekt over het bereikte akkoord. Enkele dagen 
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later kopt het niw: ‘Eindelijk ‘restitutie’. Het woord ‘gebaar’ is vervangen, 
terwijl het bedrag tot vierhonderd miljoen gulden is verhoogd.’539 

Platform Israël eist zijn rol op

Op 13 maart 2000 vraagt het Adviescollege zich in zijn overleg met het cj0 
hardop af of het niet aanwezige Platform Israël het akkoord steunt. Eerder 
heeft, in bijzijn van Roet, het Adviescollege er vraagtekens bij gezet of het 
Platform Israël zowel lid van het Adviescollege kan zijn als een autonome 
organisatie los van het cj0. Bovendien wordt Roet gevraagd hoe het Plat-
form Israël zijn activiteiten kan financieren.540 Markens zegt het Advies-
college dat Roet dat doet.541 Markens vertelt er bij dat nog niet bepaald is of 
de projecten in Israël uit de internationale of uit de nationale projectenpot 
betaald zullen worden. 

Er speelt een andere kwestie doorheen. Het Platform Israël wil zelf de 
verdeling ter hand nemen. Het kent veel van de Nederlandse Joden in Is-
raël persoonlijk en wil niet afhankelijk worden van een Nederlandse uitke-
ringsinstantie. Roet heeft bij een eerdere gelegenheid in het Adviescollege 
uitgelegd dat het Platform Israël een autonome organisatie is en dat bij zijn 
leden in Israël de wens leeft om een belangrijk deel van de gelden te beste-
den aan collectieve doelen in Israël.542 

Er ontstaat ruis op de lijn tussen het Platform Israël en het cj0. Het Plat-
form stuurt op 14 maart 2000 naar aanleiding van hetgeen Roet in Israël 
teruggekoppeld heeft over zijn verblijf in Nederland, het cj0 een felle 
mail. Die gaat over waar een minimale samenwerking aan moet voldoen. 
Het Platform Israël wil beter door het cj0 op de hoogte gehouden worden 
van afspraken en van conceptdocumenten. Op 16 maart 2000 krijgen Kok, 
Borst en Zalm in een brief te horen dat het cj0 het Platform Israël niet ge-
informeerd heeft over de stand van zaken en dat het cj0 niet namens het 
Platform Israël mag optreden. ‘Wij zijn tot in het diepst van ons hart te-
leurgesteld dat de leden van het cj0 zo ons vertrouwen hebben geschaad’, 
krijgt het cj0 zelf te horen.543 De stemming wordt er niet beter op als het 
Platform Israël de beschikking krijgt over de stukken die de regering op 21 
maart 2000 uit gaat doen, waaronder het regeringsstandpunt over de te-
goeden wo ii zoals vervat in een brief aan de Tweede Kamer. Het Platform 
Israël is niet tegen de 400 miljoen gulden. Dat het akkoord op de dag van 
Poerim naar buiten komt, is te overkomen. Wat wel op veel verzet stuit in 
Israël, is dat de regering het akkoord naar buiten brengt in een brief aan de 
Tweede Kamer waarin alle groepen oorlogsslachtoffers samen behandeld 
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worden. Dit wordt als een relativering van het lijden van de Joden gezien.544 
Het Platform Israël wil een aparte brief. Daarom gaat Roet op 21 maart 2000 
niet naar de officiële bijeenkomst met minister-president Kok om het ak-
koord te bezegelen. Roet heeft geen behoefte aan een ceremonie.545 Hij zal 
in Nederland zijn, officieel om informatie te verzamelen over de op handen 
zijnde overeenkomst. 

Hiermee is niet gezegd dat Roet stilzit. Hij stuurt op 12 maart 2000 een 
fax aan Kok, met daarin het voorstel dat de regering en het parlement een 
nieuwe declaratie ‘Nooit meer Auschwitz’ opstellen. Het levert Roet veel ne-
gatieve reacties op van leden van het cj0 en het Platform Israël over hoe hij 
dit in een complete soloactie heeft kunnen doen. Verder praat Roet samen 
met Majoor op 14 maart 2000 in Jeruzalem Beker van het wjc bij over de 
ontwikkelingen in Nederland. Als Roet zijn instemming laat blijken met 
het in Nederland bereikte akkoord, weet het wjc dat het niet nodig is om in 
actie te komen richting de Nederlandse regering.546 Het wjc wil wel in de 
brief van de regering aan de Tweede Kamer genoemd worden en betrokken 
worden bij de internationale component van de te verdelen gelden.547 Als 
Singer en Steinberg in deze dagen Roet opbellen en vragen naar het bereikte 
akkoord, laten ze het erbij zitten als Roet tegen hen zegt dat het oké is.548

Uiteindelijk draagt Roet in eigen kring het akkoord met kracht uit. Hij 
ziet het belang om mee te doen omdat hij graag een belangrijk deel van de 
collectieve gelden in Israël wil bestemmen. Hij trotseert daarmee Gersten-
feld, die zeer breed ventileert dat het akkoord en het cj0 schadelijk zijn 
voor de Joodse belangen. Gerstenfeld schrijft uiterst felle brieven aan Mar-
kens, Van Gent, Beker en Steinberg. Gerstenfeld heeft kritiek op de kracht 
en leiderskwaliteiten van het cj0. Het wjc moet een debat beginnen over 
Nederland. Gerstenfeld vindt het regeringsstandpunt: ‘a slick political text. 
The cj0 press communication does not refer at all to this, and thus helps 
the Dutch government to distort history’.549 Roet vindt op zijn beurt dat 
Gerstenfeld nooit verantwoordelijkheid heeft genomen door aan de zijlijn 
te blijven staan.550 
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Roet beleeft zijn finest hour niet op 21 maart 2000. Hij blijft zoals gezegd 
weg van het afsluitende overleg in de Trêveszaal. Op verzoek van Markens 
heeft Majoor er bij Roet op aangedrongen de eenheid van het cj0 en het 
Platform Israël te bewaren en om te komen, maar tevergeefs.551 Als Kok 
vraagt ‘waar is de heer Roet?’, krijgt hij als antwoord van Markens dat deze 
nog in het vliegtuig zit. Markens zegt erbij dat Roet moeite heeft met de 
brief aan de Kamer, maar tegelijk ook dat hij verwacht dat Roet zich snel 
bij het akkoord zal aansluiten. Roet, die al in Nederland is, verschijnt bij de 
aansluitende persconferentie van het cj0. Het Platform Israël doet daarna 
echter niet mee aan advertenties van het cj0 en het Adviescollege over het 
bereikte akkoord. 

Als op 3 april 2000 het cj0 vergadert in bijzijn van Philip Staal van het 
Platform Israël, is de relatie tussen het cj0 en het Platform Israël nog steeds 
gespannen, mede gezien de ontwikkelingen met betrekkingen tot de ban-
ken en de beurs (zie hoofdstuk 5). Staal spreekt uit dat het Platform Israël 
in zijn handelen autonoom is. Het cj0 eist een schriftelijke verklaring dat 
het Platform Israël eenduidig achter het akkoord met de regering staat.552 
Staal weigert dit maar stelt wel dat het Platform Israël achter de pijlers van 
het akkoord staat. Dit heeft het de avond ervoor ook uitgesproken richting 
minister-president Kok, die op doorreis is in het Midden-Oosten.

Nasleep in Israël

Het Dagelijks Bestuur van het Platform Israël zit op 2 april 2000 in Jeruza-
lem om de tafel met Kok. Roet ziet de bijeenkomst als de voor hem belang-
rijke officiële erkenning door de regering van het Platform Israël als verte-
genwoordigend orgaan van de Nederlands Joodse bevolking in Israël.553 
Roet heeft aan Majoor gevraagd om een gesprek te doen organiseren als 
Kok in deze regio op bezoek is. Kok heeft enige onzekerheid over hoe het 
gesprek zal gaan.554 Numann heeft vooraf van Kok gehoord dat deze op-
ziet tegen zijn geplande reis naar Israël en geen zin heeft in weer een krab 
over zijn neus.555 Het wordt een open en goed gesprek op 2 april 2000 in 
het King David Hotel. ‘Met hand drukken en warme woorden van afscheid 
wordt dit gedenkwaardige gebeuren beëindigd’, notuleert het Platform.556 
Kok spreekt er bij het begin zijn waardering over uit dat deze bijeenkomst 
plaatsvindt. Voorts geeft hij in het kort zijn eigen achtergrond weer. Gebo-
ren voor de oorlog in een gezin waar de gevolgen van de crisisjaren en later 
de Tweede Wereldoorlog een duidelijk stempel drukten op de prioriteiten 
in het dagelijks leven, namelijk opbouwen. Kok wil luisteren en is niet ge-
komen om te onderhandelen, dat heeft hij ook niet met het cj0 gedaan, 
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merkt hij op. Kok legt uit dat de brief aan de Tweede Kamer met daarin ver-
vat het regeringstandpunt, weloverwogen en zorgvuldig geformuleerd is, 
en dat daarover niet te onderhandelen valt. Hij zegt nogmaals dat de brief 
geen ‘gelijkschakeling inhield van de verschillende groepen, maar het Ne-
derlandse kabinet mag geen scheiding aanbrengen tussen het Europese 
leed en het Indische leed’.557 

Het Platform Israël schaart zich in dit gesprek formeel achter de 400 mil-
joen gulden. Het Platform Israël blijft tegelijkertijd zijn bezwaren houden 
bij de brief aan de Tweede Kamer. Niet duidelijk genoeg is in zijn ogen dat 
het om restitutie gaat. Bovendien hadden de Joodse tegoeden nooit in één 
stuk behandeld mogen worden tezamen met andere groeperingen. Ook 
had een duidelijk excuus voor het handelen van de regering en haar ambte-
naren in de oorlog uitgesproken moeten worden. Ten slotte wordt erop aan-
gedrongen dat de regering duidelijker bepaalt dat er ook geld gaat naar Ne-
derlandse Joodse organisaties in Israël. Anders blijft er voor hen niets over.

Het gesprek levert het Platform Israël niets op, zegt Staal terugkijkend. 
Hij merkt op dat het enige belangrijke van dit gesprek is geweest dat het 
heeft plaatsgevonden.558

Kritische geluiden klinken ook op 6 april 2000 in Tel Aviv in een zaal met 
120 oorlogsslachtoffers van Nederlandse komaf. Een ambtelijke delegatie 
onder leiding van Majoor komt tezamen met Markens en Vuijsje voorlich-
ting geven over het bereikte akkoord. Het is een bijeenkomst met veel emo-
ties.559 Het Platform Israël wil verantwoording afleggen aan zijn achterban 
en duidelijk maken dat de 400 miljoen gulden een gegeven is. Markens en 
Roet spreken woorden van tevredenheid uit over hoe het allemaal gelopen 
is. 560 Gerstenfeld herhaalt zijn kritiek op het bereikte akkoord. Veel aan-
wezigen delen Gerstenfelds kritiek en spreken harde woorden. Uiteindelijk 
stelt men vragen over hoe de 400 miljoen gulden verdeeld wordt, hoe de 
collectieve en individuele uitkeringen zo snel mogelijk uitgekeerd worden 
en zegt men dat Israël zelf over de uitvoering wil gaan.561

Een jaar later, op 6 maart 2001, is Zalm zelf in Jeruzalem.562 Hij ontvangt 
daar in aanwezigheid van de leden van het cj0 en het Platform Israël van-
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vrij snel na het akkoord. Daar was ik vanwege de kiesgroep en toen hadden we ook een bijeenkomst met Joodse Nederlanders. Daar heb 
ik een verhaal gehouden. Toen was nog niet iedereen echt warm over het akkoord. In 2001 ben ik er geweest vanwege het ontvangen 
van de Skopus-award. Toen was iedereen er ontzettend trots over dat we zo’n mooi akkoord hadden. Na de aanvankelijke aarzelingen 
in Israël is er een zeker enthousiasme ontstaan.’

 563 Bedankspeech minister Zalm bij ontvangst Scopus Award 6-3-2001, in: ptg-archiefmap 398.
 564 Joop Sanders zegt in het met hem op 23-10-2013 gehouden interview erover: ‘Tijdens het bezoek van de Maror-delegatie in 

februari 2001 toonde Steinberg veel waardering voor de behaalde resultaten.’
 565 Kort deu-verslag van de Maror-reis naar de VS, 19-2-2001, deu/we 163/01, in: deu/ara 6716.

wege zijn rol bij de Joodse tegoeden een belangrijke prijs: de Mount Scopus 
Award van de Hebrew University of Jeruzalem. In zijn bedankwoord kijkt 
Zalm terug op het proces van de afgelopen jaren, waarbij hij onder meer op-
merkt: ‘Dit proces van bewustwording van de roof van Joodse eigendom-
men en de naoorlogse restitutie heeft de afgelopen jaren een enorme dyna-
miek gekend. Het heeft geresulteerd in een bewustwordingsproces van de 
Nederlandse samenleving en de Nederlandse regering. Het heeft ons een 
spiegel voorgehouden van wat in de donkere dagen van de Tweede Wereld-
oorlog de Joden overkomen was en hoe er na de oorlog mee omgegaan werd. 
En vanuit de morele normen van nu zijn we gaan oordelen over hoe destijds 
is gehandeld. En die oordelen waren niet alleen maar positief. Dat proces 
heeft geleid tot nieuwe geschiedenisbeelden over de Tweede Wereldoorlog 
en de nasleep daarvan.’563

Bij de prijsuitreiking aan Zalm is ook Beker van het wjc aanwezig. Ook 
het wjc is inmiddels helemaal tevreden over Nederland.564 Bij een bezoek 
van de stichting Maror aan het wjc begin februari 2001 prijst Steinberg Ne-
derland om zijn snelle en efficiënte aanpak van de individuele uitkeringen. 
Steinberg zegt Majoor, Sanders en de bestuursleden van Maror dat de ge-
sprekken met Nederland de laatste jaren moeilijk maar eerlijk zijn geweest 
en dat hij het een speciaal genoegen vindt om de Nederlandse delegatie te 
kunnen ontvangen. Nederland heeft volgens Steinberg zijn morele verant-
woordelijkheid genomen.565 

Slotopmerking

Het akkoord van de regering met de Joodse gemeenschap kent een vrij 
lange aanloop. Het wachten is op de uitkomsten van de onderzoekscom-
missies-Kordes, -Scholten en -Van Kemenade. Maar juist die laatste fase van 
onderhandelingen in 2000 is vrij kort te noemen, namelijk enkele weken. 
Dat heeft te maken met het feit dat het cj0 en minister Zalm in de vooraf-
gaande jaren een goede relatie hebben opgebouwd. Na de Liro-affaire eind 
1997 komt meteen een goed contact op gang tussen minister Zalm en het 
nog vrij jonge cj0. Zalm wil het cj0 blijven vasthouden en omgekeerd geldt 
dit ook. Het cj0 heeft het idee met de juiste minister om de tafel te zitten 
en met Zalm ook haar kritische achterban uiteindelijk tevreden te kunnen 
stellen. Belangrijk voor het cj0 is dat Zalm het cj0 ziet als de vertegenwoor-
diger van de Joodse gemeenschap. Zalm wordt al vrij snel als ‘de minister 
van Joodse zaken’ gezien zonder wie geen eindresultaat te bereiken is. Zalm 
is de verbindingsfiguur naar de ministeriële ad-hoccommissie tegoeden 
Tweede Wereldoorlog.
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het Platform Israël geregeld over de voortgang van de onderzoekscommis-
sies. In die informele gesprekken wordt veelvuldig geoefend op de onder-
werpen die later in het regeringsstandpunt over de rapporten terugkomen. 
Moet de regering een excuus uitspreken over hoe kwesties ten tijde van het 
rechtsherstel zijn afgehandeld? Wie is eigenaar van de Joodse oorlogste-
goeden, is dat de Staat of de Joodse gemeenschap zelf? Moet er een moreel 
gebaar gemaakt worden door de regering of gaat het eerder om restitutie? 
Moeten de ter beschikking gestelde gelden naar individuen of naar collec-
tieve doelen? Kan de Joodse gemeenschap zelf via een stichting de uitvoe-
ring van deze gelden ter hand nemen? Het zijn deze inhoudelijke vragen 
waarover de partijen zich in eigen kring een mening vormen en die ze met 
elkaar bespreken. Zonder echt te onderhandelen, worden ideeën uitgewis-
seld en wordt inzichtelijk waar de ruimte ligt om elkaar te naderen. Deze 
discussies vinden binnenskamers en zonder aandacht van de media plaats. 
Het is een debat waarbij de partijen buitenlandse inbreng (lees het wjc) bui-
ten de deur willen houden. 

Deze gesprekken betalen zich later uit als de publieke aandacht gericht 
is op wat de regering gaat doen naar aanleiding van de uitkomsten van de 
rapporten. Daarbij vallen twee aspecten op. Het historisch onderzoek van de 
commissies wordt na publicatie door iedereen aanvaard. Over het feitenma-
teriaal is weinig discussie. Dat gaat niet op voor de door de commissies ge-
geven adviezen. De commissies adviseren de regering een moreel gebaar te 
maken en meer niet. De regering maakt echter snel een draai door de morele 
aanspraken van de Joodse gemeenschap op restitutie te erkennen en deze 
ook te gaan berekenen, een exercitie waarvan de commissies grotendeels 
weggebleven zijn. Als een eerste formeel overleg met de regering stroef ver-
loopt, zet Zalm vervolgens het overleg in kleine kring voort met het cj0. 
Over bijna alle onderwerpen wordt men het snel eens, het gaat uiteindelijk 
om de hoogte van het door de regering te betalen bedrag. Het is de strategie 
van het cj0 om een aanmerkelijk hoger bedrag dan 400 miljoen gulden te 
bereiken. Maar Markens en Roet wijken op het beslissende moment hier-
van af. Zij willen Zalm niet afvallen en steunen hem in zijn voorstel van 400 
miljoen gulden, waarna anderen, zoals Naftaniel, hiermee schoorvoetend 
instemmen. In het tweede formele en vrij korte overleg van het cj0 met de 
regering worden de gemaakte afspraken mondeling bekrachtigd. Het is een 
akkoord dat niet met handtekeningen bezegeld wordt maar wel meteen 
door iedereen erkend wordt. 

Beide partijen brengen het akkoord in eigen persberichten naar buiten. 
De regering verdedigt het gesloten akkoord naar de Tweede Kamer, die er 
direct mee instemt. Hetzelfde geldt voor het cj0, die zijn eigen Adviescol-
lege erin meekrijgt. Alleen het Platform Israël neemt enige weken meer tijd 
omdat er strubbelingen met het cj0 zijn over de verdeling van de gelden in 
Israël. Na een persoonlijk gesprek in Jeruzalem van minister president Kok 
met het Platform Israël wordt het gesloten akkoord aldaar aanvaard.
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5

Het akkoord van de Joodse 
gemeenschap met de banken en 
de beurs

Inleiding

Een delegatie van banken voert op 1 juli 1999 voor het eerst overleg met het 
cj0 over de Joodse financiële tegoeden bij banken. Op 15 juni 2000 wordt 
een akkoord gesloten als de discussie over de Joodse effecten en de naoor-
logse rol van de Amsterdamse beurs ook beslecht is. 

In het gezamenlijke persbericht geven alle gesprekspartners aan ‘ver-
heugd te zijn over de succesvolle afronding van dit overleg’. In de media 
uiten de hoofdpersonen zich op uiteenlopende wijze. cj0-woordvoerder 
Naftaniel zegt simpelweg zeer tevreden te zijn dat het akkoord er ligt. Roet, 
voorzitter van het Platform Israël, zegt kort na sluiting van het akkoord dat 
hij nog opgewonden is van de manier waarop de onderhandelingen ver-
lopen zijn. ‘Wij wilden oriënterend praten, maar kregen meteen te maken 
met de meest gestaalde kaders van het advocatencorps van de banken en de 
beurs.’566 Hein Blocks, algemeen directeur van de Nederlandse Vereniging 
van Banken (nvb), zegt in de nacht na het akkoord voor Radio 1 op een vraag 
of hij zich in de loop van de onderhandelingen weleens gechanteerd heeft 
gevoeld: ‘Ja, ik had mij weleens gechanteerd gevoeld, maar terugkijkend 
op het gehele proces was ik achteraf tot de conclusie gekomen dat er per 
saldo van chantage geen sprake was, wel van forse (internationale) druk.’567 
George Möller, president-directeur van de aex, verklaart op zijn beurt aan 
de media gemengde gevoelens over het akkoord te hebben. ‘Het is wel heel 
erg weggezeild van het advies van de commissie-Scholten.’

Aan dit akkoord ligt een proces ten grondslag dat enkele hoofdrolspelers 
globaal beschreven hebben.568 Centraal staan daarin het bereikte resultaat 
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en de moeizame eindfase. Anderen volgen deze lijn.569 Dit hoofdstuk biedt 
de beschrijving van wat iedereen nastreeft en doet om bij dit akkoord uit te 
komen. Joodse organisaties, de banken en de beurs hebben in deze periode 
indringend met elkaar van doen. De doelen en belangen krijgen vorm in 
een sfeer van conflict of samenwerking.

Toenemende internationale aandacht in 1995 en 1996 voor 
Joodse financiële tegoeden

In 1995 en 1996 komen in Nederland de eerste publicaties naar buiten over 
slapende rekeningen in Zwitserse banken van omgebrachte Joden. Het zijn 
verhalen over Zwitserse coderekeningen die niet toegankelijk zijn voor hun 
nabestaanden. In de Verenigde Staten komen acties op gang van Joodse Ho-
locaustsurvivors tegen Zwitserland. Estelle Sapir is met haar gedetailleerde 
herinneringen een van de belangrijkste claimanten door wie de actie een ge-
zicht krijgt. Zij leeft in sobere omstandigheden in een eenkamerwoning in 
Queens in New York. In 1946 hebben de Zwitserse banken haar het bestaan 
van een bankrekening van haar vader bevestigd en haar vaders dossier ge-
toond.570 Ze kan bij die gelegenheid de Zwitserse banken niet het bewijs 
tonen dat haar vader in Majdanek vermoord is. De banken betalen haar 
daarop niet uit. Door dit soort vaak dramatische verhalen wint de gedachte 
veld dat er een commissie moet komen die alle slapende Joodse rekenin-
gen gaat onderzoeken. Op verzoek van de Zwitserse banken en het World 
Jewish Congress gaat de Amerikaan Paul Volcker, oud-voorzitter van de Fe-
deral Reserve (de Amerikaanse Centrale Bank), medio 1996 een onderzoeks-
commissie leiden naar slapende rekeningen in Zwitserland.

President Bill Clinton en de Republikeinse senator Alfonse D’Amato 
(NY) besluiten in 1996 gezamenlijk actie te ondernemen. Dit is een op-
merkelijke stap nadat zij eerder elkaars tegenstrevers waren in de White-
water-affaire.571 Clinton en D’Amato steunen elkaar in hun aandacht voor 
de Joodse tegoeden. D’Amato start in het voorjaar van 1997 als voorzitter 
van de bankencommissie van de Senaat hoorzittingen over de Joodse oor-
logstegoeden. Hij richt de aandacht vooral op Zwitserland. D’Amato gaat 
ook Joodse Holocaustsurvivors horen. Tegelijkertijd bereidt James Leach, 
voorzitter van de bankencommissie in het Amerikaanse Huis van Afge-
vaardigden, wetgeving voor om buitenlandse bedrijven die in de Verenigde 
Staten handel drijven of overnames voorbereiden, maar die ‘op Joods geld 
zitten’, aan te kunnen pakken. Dit alles leidt tot een grotere sensitiviteit bij 
de groep financial officials en controllers in de Verenigde Staten. Deze door 



172

 572 Interview met H. Blocks 26-6-2013.

de politiek benoemde functionarissen hebben per deelstaat grote bevoegd-
heden in het economisch verkeer. Alan Hevesi (de New Yorkse State Comp-
troller) gaat bovendien een Holocaustcommissie leiden waarin de financiële 
topambtenaren van de Amerikaanse grote steden en staten vertegenwoor-
digd zijn.

Amerikaanse advocatenteams rondom Ed Fagan en Michael Hausfeld zet-
ten de zaak op scherp. Zij starten in de Verenigde Staten class action suits 
tegen de Zwitserse banken. Inzet van de onderhandelingen is de vraag welk 
bedrag de Zwitserse banken zullen moeten betalen aan Joodse claimanten. 
Na een lange ronde komt op 12 augustus 1998, mede door de inzet van Ei-
zenstat, een Settlement of Swiss Bank Class Actions and Related Issues tot 
stand. De advocaten van beide partijen voegen zich naar het bindend voor-
stel van de New Yorkse rechter Edward Korman. De Zwitserse banken zul-
len 1,25 miljard dollar betalen. Dit bedrag zal hoofdzakelijk besteed worden 
voor individuele uitkeringen aan Holocaustsurvivors.

Sapir wordt er bij de persconferentie over het akkoord door D’Amato 
bijgehaald om de wereld te tonen dat het recht gezegevierd heeft. Sapir zal 
kort hierop komen te overlijden.

Aanloop naar overleg in Nederland

De internationale ontwikkelingen worden in Nederland in bancaire kring 
opgemerkt. De nvb wijst op 21 mei 1997 in een vergadering met haar leden 
erop dat het onderwerp van de Joodse tegoeden gaat spelen. Als individu-
ele claims bij hen binnenkomen, volgt meestal een standaardantwoordbrief 
dat informatie niet meer voorhanden is en daarmee de zaak afgedaan is. 
In augustus 1997 is de nvb door vijftig personen benaderd. Loonstein, de 
voorzitter van Federatief Joods Nederland, doet in de zomer van 1997 een 
vergeefs beroep op de nvb om een lijst te publiceren van Joodse rekening-
houders bij banken. Blocks treedt in september 1997 als directeur bij de nvb 
aan. Hij krijgt van zijn voorganger, Leo Overmars, niet meer te horen dan 
dat ‘er iets dreigt rondom de Tweede Wereldoorlog en dat het hopelijk over-
waait’.572 

Professor Klein, de secretaris van de commissie-Scholten, vraagt de 
banken in het najaar van 1997 om informatie over individuele Joodse reke-
ningen. nvb-secretaris Teun van Hellenberg Hubar verwijst hem naar de 
overheid voor meer informatie. ‘Gelet op het feit dat tegoeden waarvan de 
rechthebbenden niet getraceerd konden worden, destijds moesten worden 
overgebracht naar de Consignatiekas, zijn bij de banken geen gelden van 
oorlogsslachtoffers meer aanwezig. Hetzelfde geldt naar mijn mening voor 
effecten. Het komt erop neer dat de archieven voor zover nog aanwezig, in 
het beste geval een aanknopingspunt kunnen bieden voor de vraag of een 
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bepaalde persoon in wo ii rekeninghouder was. Dit zou dan eventueel kun-
nen leiden tot een claim op de Consignatiekas.’573 

In 1998 stijgt het aantal claims op banken snel als het cj0 het Meldpunt 
Joodse Oorlogsclaims ingesteld heeft. Brieven van Joodse rekeninghou-
ders of van hun nabestaanden komen binnen bij banken, en vooral bij abn 
amro. Daar wordt in 1998 een overzicht gevonden van verjaringen van 
niet-traceerbare tegoeden uit 1942-1948. Het cj0 overlegt op 19 mei 1998 
hierover met abn amro en de nvb. Ook enige andere zaken komen aan de 
orde in ‘een zeer constructief gesprek dat veel heeft bijgedragen aan onder-
ling begrip en een betere verstandhouding’.574 Blocks zendt het verslag ter 
kennisneming door naar het nvb-bestuur, en Naftaniel doet dat naar het 
cj0. Het cj0 mag de bankarchieven in. Het cj0 en de nvb zullen het mi-
nisterie van Financiën vragen om een overzicht van stortingen van de ver-
jaarde banktegoeden in de Consignatiekas van de overheid. Wat bij abn 
amro gevonden is, wordt in bancaire kring als een incident beschouwd. Er 
worden niet meer archiefvondsten verwacht. Het onderwerp van de Joodse 
tegoeden staat bij banken op een laag pitje. Een enkele vraag daarover komt 
in de juridische commissie van de nvb aan de orde. 

Het eerste rapport van de commissie-Scholten, dat uitkomt op 16 december 
1998, doet de houding van de banken niet veranderen. De commissie-Schol-
ten concludeert dat het rechtsherstel bij Joodse geldrekeningen bij banken 
‘vrij volledig is geweest’.575 Maar het cj0 heeft een andere kijk op het rap-
port, gezien zijn uitgebreide en kritische interim-reactie van februari 1999. 
Het cj0 is het op zichzelf eens met de conclusies van de commissie-Schol-
ten ‘dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat individuele bankinstellingen in 
aanzienlijke mate en stelselmatig te eniger tijd onrechtmatig van de anti-Joodse 
maatregelen hebben geprofiteerd’. Maar een andere vraag is volgens het cj0 
minder goed door de commissie-Scholten beantwoord, namelijk ‘in hoe-
verre bij individuele bankinstellingen thans nog en incidenteel Joodse tegoe-
den zijn achtergebleven’.576 De commissie-Scholten houdt dit op een zeer 
klein bedrag, namelijk 10.000 gulden. Het cj0 betwist dit. Ook Blocks geeft 
binnenskamers aan, de schatting van de commissie-Scholten mager onder-
bouwd te vinden en aan de lage kant te vinden.577

Twee gebeurtenissen zetten in april/mei 1999 de zaak op scherp. De eerste 
is een uitspraak van Steinberg, directeur en woordvoerder van het wjc, op 
15 april 1999. Hij kondigt aan schadeclaims in te zullen dienen tegen Ne-
derlandse banken vanwege hun houding ten opzichte van Joden tijdens en 
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na de Tweede Wereldoorlog. Steinberg laat eerst in het midden aan welke 
bedragen hij denkt, maar een maand later heeft hij het over een miljard dol-
lar.578 De uitspraken van Steinberg ontlokken cj0-woordvoerder Naftaniel 
de uitspraak dat de claim van het wjc een schot voor de boeg is, ‘om te berei-
ken dat het eindrapport van de commissie-Scholten beter wordt’.579 

De tweede gebeurtenis en trigger voor contact tussen banken en Joodse 
organisaties is de publicatie van het boek Roof. De ontvreemding van joods bezit 
tijdens de Tweede Wereldoorlog van historicus Aalders. Het belangrijkste punt 
dat Aalders maakt, is dat banken in de Tweede Wereldoorlog premies op-
gestreken hebben in de handel in Joodse effecten. De banken hebben daar 
in de oorlog 1% extra provisie voor gekregen.580 Blocks reageert daar in het 
tv-programma nova van 8 mei 1999 op. Blocks zegt dat banken de extra 
commissie met rente zullen vergoeden als het juist is dat de banken zich 
er onrechtmatig mee verrijkt hebben. Hij doet een uitspraak die niet voor-
gelegd is aan zijn achterban. Rijkman Groenink (abn amro) belt Blocks 
de ochtend erop met de vraag ‘Hein, heb jij nog steeds procuratie van abn 
amro?‘ maar hij geeft Blocks snel gelijk dat hij zo gehandeld heeft.581 Er-
gere publicitaire schade voor de banken wordt hiermee voorkomen, aldus 
beide bankiers. Tegelijkertijd ontstaat door het boek van Aalders een breder 
besef in bancaire kring dat het onderwerp van de Joodse tegoeden zo snel 
mogelijk en fatsoenlijk geregeld moet worden. Vanaf dit moment wordt het 
een vast onderwerp in het nvb-bestuur.

In de media vindt Naftaniel de snelle genoegdoening van Blocks ‘wel erg 
gemakkelijk’ en hij verwacht van de banken een dieper gevoel van schuld-
bewustheid.582 Naftaniel zegt in een uitgebreid interview dat de banken te 
weinig hebben gedaan om de waarheid boven water te krijgen.583 ‘Het is 
schokkend hoe de banken gecollaboreerd en geheuld hebben in de oorlog’ 
‘Ze hebben zich in de oorlog als raven op de goedkope joodse aandelen ge-
stort en daarna is het onder de pet gehouden.’ Na de oorlog zijn de hoogste 
bazen van de banken niet vervolgd, aldus Naftaniel. 

Blocks en Naftaniel, die na een gezamenlijk radio-interview over de Zwit-
serse slapende rekeningen in maart 1999 met elkaar blijven napraten, gaan 
een gezamenlijke actie voorbereiden. Zij kennen elkaar van jongs af aan via 
een gemeenschappelijk vriendje.584 Beiden zijn uit de Amsterdamse Ri-
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vierenbuurt afkomstig. Het hele verdere verhaal over het akkoord van de 
Joodse organisaties met de banken draait om deze twee personen. Blocks en 
Naftaniel zijn de hoofdonderhandelaars namens beide partijen. Opvallend 
is dat zij zelf het inhoudelijke denkwerk doen. Zij zoeken elkaar op, tasten 
bij elkaar af wat haalbaar is en informeren elkaar over hun achterbannen. 
Roet komt daar als derde en als ‘dealmaker’ pas in een later stadium bij. 
Roet introduceert de internationale dimensie.

Ruim voor het eerste officiële overleg tussen de banken en het cj0 op 1 
juli 1999 wisselen Blocks en Naftaniel hun inzichten over wat er moet ge-
beuren uit. Blocks geeft Naftaniel aan dat 1. het onderzoek primair aan de 
overheid is (i.c. de commissie-Scholten), 2. hij bereid is tot spoedig nader 
overleg tussen een bancaire commissie onder zijn leiding en een delegatie 
van Joodse organisaties. 

In een persoonlijk en vertrouwelijk schrijven aan het nvb-bestuur maakt 
Blocks op 2 mei 1999 melding van zijn vele telefoongesprekken met Nafta-
niel: ‘dreigt Naftaniel met het wjc (en daaruit resulterende acties in de Ver-
enigde Staten) als de banken niet eindelijk excuus zouden kunnen maken 
en hun schuldige betrokkenheid erkennen (bijvoorbeeld: “waarom is er nog 
steeds geen gedenkplaat over Liro in de Sarphatistraat”), bereid waren tot 
een gezamenlijke Joods-bancaire onderzoekscommissie en tot veel ruimere 
vergoedingen dan tot nu toe gemeld’.585 Het nvb-bestuur geeft Blocks mee 
dat transparantie noodzakelijk is, evenals een proactieve benadering van de 
problematiek. Dat is aan Blocks wel besteed en hij legt de banken op 21 mei 
1999 een al bijna volledige lijst van met het cj0 te bespreken onderwerpen 
voor. Op 14 juni 1999 – dus voor het eerste officiële overleg met het cj0 – pre-
senteert Blocks de banken een ruwe schatting van 25 tot 30 miljoen gulden 
naar actuele waarde waarmee hiervoor rekening gehouden moet worden. 
Hij voegt eraan toe dat het de voorkeur heeft om het rapport van de com-
missie-Scholten af te wachten. Hij voegt er een voorstel bij voor de verde-
ling van de lasten tussen de banken. De helft moet opgebracht worden door 
de banken die in de oorlog actief zijn geweest, de helft door alle banken van-
wege de dreigende imagoschade. Een laatste punt dat Blocks aansnijdt, is 
de kwestie van de begunstiging. Hij suggereert het nvb-bestuur om niet het 
cj0 te begunstigen, maar een overheidsinstantie als de Stichting 1940-1945 
of de commissie-Dolman (zie hoofdstuk 4).

Een week voor het eerste officiële overleg tussen de banken en het cj0 vindt 
op 24 juni 1999 een regulier gesprek van Zalm met het nvb-bestuur plaats. 
Vooraf schetsen zijn ambtenaren Zalm het beeld dat het optreden van de 
banken en de beurs onmiskenbaar een zwarte bladzijde uit de geschiedenis 
is, maar dat het rechtsherstel in doorsnee redelijk en adequaat is geweest, 
zoals de commissie-Scholten zal gaan aantonen.586 Zalm onderstreept in de 



176

 587 bgw-notitie aan minister Zalm 24-6-1999 (bgw 99/0695, in: ptg-archiefmap 362.
 588 Interview met R. Naftaniel 10-9-2013.

ontmoeting met de topbankiers het belang van een goede timing. Dit be-
tekent dat de banken bij voorkeur niet tot een akkoord met het cj0 komen 
voordat de commissie-Scholten haar werk heeft afgerond. Zalm geeft aan 
dat hij zich bewust is van de druk die op de banken wordt gelegd door de 
ontwikkelingen in de VS, waar zo’n akkoord nodig kan blijken om plannen 
met fusies en overnames te kunnen realiseren. Hij spreekt zijn waardering 
uit voor het feit dat de banken hebben aangegeven volledig te zullen mee-
werken aan opening van de archieven. Tot slot geeft hij de banken in over-
weging om hun verdere acties te laten aansluiten bij mogelijke financiële 
stappen van de Nederlandse regering.

De banken reageren dat de timing geen probleem zal zijn omdat het ak-
koord nog wel even zal uitblijven. Dit verandert als de commissie-Scholten 
zou uitlopen. Groenink benadrukt voorts dat het van belang is om over-
spannen verwachtingen ten aanzien van financiële tegemoetkomingen weg 
te nemen, vooral gezien de bedragen die in de VS genoemd worden.587

Eerste overleg tussen het cj0 en de banken op 1 juli 1999

Het overleg tussen het cj0 en de banken wordt gevoerd door twee officiële 
delegaties. Numann leidt de cj0-delegatie, Blocks leidt die van de banken. 
Van de zijde van het cj0 schuiven naast Numann Hes, Naftaniel en Sanders 
aan. Het cj0 kan met de samenstelling van de bankendelegatie instemmen, 
dat wil zeggen dat er geen ceo’s aanschuiven.588 Van de zijde van de ban-
ken schuiven naast Blocks aan Karel Neukirchen (abn amro), Ruud van 
Outersterp (Fortis), Dick Schijf (Rabobank) en Flip Klopper (ing). Ze zijn 
afkomstig uit de stafdiensten van de banken. De banken zien de kwestie in 
eerste instantie als een juridisch en organisatiekundig probleem omdat bij 
de Joodse tegoeden verjaring een rol speelt. 

Aan de lijst van gespreksonderwerpen worden op 1 juli 1999 enige onder-
werpen toegevoegd. De lijst van onderwerpen wordt: niet-opgevraagde 
creditgelden; extra effectencommissie (Rebholz); gewone effectencommis-
sie; diamanten; kluisjes; ‘Sperren’ (Puttkammer); buitenlandse rekenin-
gen; inkoop eigen aandelen; niet verzilverde pandbrieven; gedenkteken; 
arbitragecommissie. In de bijeenkomst herhaalt Blocks de rekensom van 
25 tot 30 miljoen gulden, Naftaniel spreekt over 80 miljoen gulden. Beide 
partijen spreken af tot een snelle en finale afronding te komen, maar wel na 
de publicatie van het eindrapport-Scholten. In deze eerste en alle volgende 
technisch getinte bijeenkomsten zijn beide partijen het eens over de geko-
zen marsroute. PricewaterhouseCoopers (PwC) wordt ingeschakeld en gaat 
op verzoek alle genoemde onderwerpen berekenen. Blocks, Neukirchen, 
Naftaniel en Sanders vormen de stuurgroep van het PwC-onderzoek. abn 
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amro (Neukirchen) schuift aan omdat deze bank de meeste rechtsvoorgan-
gers heeft die betrokken zijn in het onderzoek. Deze bijeenkomsten vinden 
plaats buiten de aandacht van de media. Daarnaast is er geen contact met de 
commissie-Scholten. 

Al in de eerste bijeenkomst worden concrete afspraken gemaakt door 
beide partijen. Zo gaan alle bankarchieven open voor het PwC-onderzoek. 
Dit betekent dat banken aan de hand van een vragenlijst nagaan of zij Joodse 
tegoeden hebben. Verder zullen de banken geen beroep doen op verjaring 
bij individuele claims. De partijen zullen een arbitragecommissie instellen, 
namen van leden worden genoemd. Een andere belangrijke afspraak is dat 
het cj0 optreedt namens de georganiseerde Joodse Nederlanders en Israëli’s 
van Nederlandse origine en de meest aangewezen partij is met betrekking 
tot collectieve aanspraken. Andere organisaties, zoals het Verbond Belan-
genbehartiging Vervolgingsslachtoffers, blijven, alhoewel zij de banken en 
het cj0 dreigen met rechterlijke procedures, buitenspel staan bij dit over-
leg. Een laatste afspraak is dat een eventuele uitkering te zijner tijd gestald 
zal worden bij een instantie, waarbij een zo breed mogelijk gedragen be-
stemming zal worden gezocht. De banken zullen alleen betrokken zijn bij 
de procedure en niet bij de bestemming.

Na de eerste bijeenkomst zal volgens afspraak richting de opgekomen 
pers gesproken worden over een vruchtbaar overleg, morele en financiële 
erkenning, nader onderzoek en nadere gesprekken. De terugkoppeling 
binnen de banken zelf is enige dagen later wat kritischer. Neukirchen rap-
porteert Groenink het volgende: ‘Het cj0 gaat vaak kort door de bocht in 
zijn conclusies en hanteert met veel emotie (met name Naftaniel) de waar-
den en normen van anno 1999 op de situatie in de oorlogsjaren. Bovendien 
baseert het cj0 zijn claims veelal op basis van gegevens uit het boek Roof 
van Aalders. Dit boek staat volgens historici (waaronder die van abn amro) 
vol met veronderstellingen en aannames.’589 

De terugkoppeling in de kring van het cj0 is een vrij rustige en posi-
tieve.590 cj0-bestuurslid Hes merkt op dat de bankvertegenwoordigers 
meegaand zijn en geen harde weerstand bieden. De partijen streven naar 
een finale kwijting in november 1999. Het eindrapport-Scholten mag geen 
verrassingen opleveren. 

Enige maanden later koppelt Blocks terug aan de raad van bestuursleden 
van de vier grootbanken.591 Er loopt volgens hem een goed en gedegen on-
derzoeksproces. De banken doen hun best om aan te geven hoe groot bij hen 
de ‘vrijval’ is geweest van niet-opgevraagde Joodse creditgelden. Inmiddels 
is gebleken dat de banken na 30 jaar niet-opgevraagde tegoeden bijna altijd 
aan hun eigen vermogens en niet aan de Consignatiekas hebben overge-
boekt (hetgeen ook niet verplicht was). Door de periode 1971 tot en met 1975 
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te vergelijken met de periode 1966 tot en met 1970 kan men aan de hand van 
het verschil schatten wat de Joodse geldrekeningen zijn geweest die nooit 
opgevraagd zijn. De banken hebben een belang om mee te doen aan een 
questionnaire omdat anders het bedrag van de Rijkspostspaarbank, waar 
veel Joodse tegoeden vrijgevallen zijn, geëxtrapoleerd wordt naar de gehele 
markt, aldus Blocks. 

Bij de andere onderwerpen is het voor de banken een kwestie van ra-
mingstechniek en uitgebreid historisch onderzoek. Blocks schat de totale 
claim op circa 19 miljoen gulden, waarbij hij vermeldt dat het cj0 spreekt 
over ruim 45 miljoen gulden exclusief buitenlandse rekeningen. Verwach-
tingsvol vraagt Blocks het nvb-bestuur om voor maximaal 35 miljoen gul-
den een regeling te mogen treffen, ervan uitgaande dat de onderzoeken van 
PwC en van de commissie-Scholten niet wezenlijk andere informatie naar 
boven brengen. 

Ook Naftaniel blijft positief rapporteren in Joodse kring. Hij vermeldt 
dat de discussie gaat over Joodse tegoeden bij banken, morele punten en de 
vermenigvuldigingsfactoren die hierbij gehanteerd moeten worden.592

Het overleg verloopt goed volgens beide kanten, tegelijkertijd is het niet 
een vrijblijvend onderzoek. Blocks krijgt van abn amro te horen: ‘Thans 
zitten partijen om een tafel met het nvb en cj0, ten einde tot een deal te 
komen die, gebaseerd op emotionele en niet-juridische gronden, tot doel 
heeft ‘reputational risk’ voor ‘bankenland’ te beperken.’593 Tegelijkertijd 
spreken de banken onderling een verdeelsleutel af die gebaseerd is op het 
balanstotaal ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. ing, waar de rps (Rijks-
postspaarbank) en nmb (Nederlandsche Middenstandsbank N.V.) in opge-
gaan zijn, komt daar amper in voor.

Gezamenlijke public relations in de Verenigde Staten?

Blocks en Fischer van het Verbond van Verzekeraars hebben terloops con-
tact over het onderwerp Joodse tegoeden. In een gesprek vertelt Fischer 
Blocks dat de verzekeraars in de Verenigde Staten te maken krijgen met 
groeperingen uit de Nederlandse Joodse gemeenschap die de rol van het cj0 
afwijzen en de steun van het wjc zoeken. Fischer spreekt richting Blocks de 
verwachting uit dat de banken daar ook mee te maken zullen krijgen in de 
Verenigde Staten. Ook deelt hij mee dat het cj0 voor de banken met reden 
een serieuze gesprekspartner geworden is, omdat de rechter een belangrijke 
uitspraak gedaan heeft over het verzekeringenakkoord (zie hoofdstuk 3). 
De rechter oordeelt wat betreft het akkoord met de verzekeraars dat het cj0 
voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het de Joodse gemeenschap in 
Nederland kan vertegenwoordigen en dat het de meest geëigende instantie 
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is om namens die gemeenschap die regeling aan te gaan. Daarmee staan or-
ganisaties als de vbv in Nederland buiten spel, maar buiten Nederland gaat 
die discussie verder. 

De contacten van Blocks met ambtelijk Financiën nemen in het najaar van 
1999 toe. Besproken worden de aankomende commissierapporten en de in-
ternationale context van het akkoord over de verzekeringen.594 Als Fischer 
en Blocks op 10 november 1999 op uitnodiging naar het ministerie komen, 
doet Van Maanen de banken de suggestie om het Joodse pr-bureau Hill and 
Knowlton in te schakelen in de Verenigde Staten. De verzekeraars en de Ne-
derlandse overheid zijn bij dit bureau terechtgekomen om de Nederlandse 
standpunten in de Verenigde Staten uit te doen dragen. Het idee is dat Hill 
and Knowlton voor de Nederlandse overheid en de gehele Nederlandse 
financiële sector in de Verenigde Staten een gezamenlijke lobby voert. Ook 
Klopper van ing heeft eerder Blocks gesuggereerd om in de Verenigde Sta-
ten Hill and Knowlton in te schakelen. Blocks neemt de suggestie mee naar 
zijn achterban, maar de banken vinden het niet nodig. De taxatie van Blocks 
is dat het PwC-onderzoek snel klaar is en afgesloten kan worden. Voorlich-
ting in de VS zal daarbij weinig nut hebben.595 

Een gezamenlijke pr-actie wordt vergemakkelijkt door de aanstelling van 
Frank Majoor in september 1999 als ambassadeur in algemene dienst bij 
Buitenlandse Zaken. Majoor wordt het vaste aanspreekpunt waar de andere 
departementen, banken en verzekeraars maar ook de Joodse gemeenschap 
gebruik van kunnen maken. Majoor maakt kennis met Zalm op 2 november 
1999. Afgesproken wordt dat hij in de Verenigde Staten algemene voorlich-
ting gaat geven over wat in Nederland gebeurt op het terrein van de Joodse 
tegoeden.596 Naar aanleiding van hearings over joodse verzekeringen in 
het Huis van Afgevaardigden van de Banking Committee onder leiding van 
Leach, reist Majoor begin december 1999 in de Verenigde Staten rond om de 
positie van de Nederlandse verzekeraars te verhelderen. Hij voert gesprek-
ken met Leach, Bindenagel (State Department), Steinberg, Singer, Eagle-
burger en diens secretaris Neil Sher. Het is de fase dat Aegon onder zware 
druk staat om toe te treden tot de Eagleburger-commissie (zie hoofdstuk 3). 

Geen invloed van het eindrapport-Scholten op het 
PwC-onderzoek

Het onderzoek van PwC loopt nog als het eindrapport van de commis-
sie-Scholten medio december 1999 uitkomt. Enkele weken voordien heeft 
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discussie over de vraag of de inkoop van eigen aandelen door de Twentsche Bank te kwader trouw was.

Naftaniel het eindrapport gekregen. In het cj0 zegt Naftaniel dat de con-
clusies van Scholten over effectenhandelaren negatiever zijn dan Volcker 
getrokken heeft over Zwitserse banken. Naftaniel is positief over het rap-
port, maar het bevat voor hem geen nieuws. Hij ziet met genoegen dat veel 
van wat het cj0 opgebracht heeft in zijn interim-reactie door de commis-
sie-Scholten verwerkt is.597 Het meest saillant is in zijn ogen dat de com-
missie-Scholten stelt dat het effectenrechtsherstel gefaald heeft. De beurs 
wil de Joodse gemeenschap na de Tweede Wereldoorlog niet tegemoetko-
men en gaat om druk uit te oefenen zelfs een dag in staking. In 1953 wordt 
de lange strijd tussen de beurs en de Joodse gemeenschap beslecht. De 
Joodse gemeenschap moet via het Plan Waarborgfonds 1953 genoegen ne-
men met een 90%-uitkering aan de rechthebbenden van effecten. Om op de 
90% te komen, draagt de overheid in belangrijke mate bij, de beurs amper. 
Scholten hekelt de opstelling van de beurs. 

Naftaniel informeert Blocks eind november 1999 over de hoofdconclu-
sies van Scholten. Als Blocks het rapport zelf van de commissie gekregen 
heeft, meldt hij zijn achterban dat zijn eerste indruk is dat het rapport over 
tegoeden bij banken zeer gunstig is, maar voor de effectenhandel in het 
algemeen ongunstig.598 Het is op zichzelf de eerste keer dat een officiële 
onderzoekscommissie zich zo hard uitspreekt over de beurs. Onder histo-
rici is al meer geschreven over deze zwarte bladzijde van de beurs, maar dit 
officiële rapport is niet te negeren voor de financiële wereld. De aex spreekt 
uit te willen gaan overleggen met het cj0, als het eindrapport-Scholten ge-
presenteerd wordt. In de media noemt Naftaniel het optreden van de beurs 
‘schaamteloos’.599 

Het eindrapport van de commissie-Scholten krijgt positieve kwalifica-
ties mee. Tegelijkertijd heeft het eindrapport geen inhoudelijke invloed 
op de gesprekken van het cj0 met de banken. Het cj0 houdt een voorlo-
pige reactie op het eindrapport intern omdat men het in grote lijnen met 
de analyse van de commissie-Scholten eens is. De uitkomsten van het rap-
port-Scholten spelen in het vervolg van het PwC-onderzoek geen rol van 
betekenis omdat de aanpak bij de verschillende gespreksonderwerpen niet 
bijgesteld behoeft te worden.600 Zo beveelt de commissie-Scholten een ac-
countantsonderzoek aan naar de creditgelden bij de banken, een onderzoek 
dat al door PwC verricht wordt. Bij de aanbeveling van Scholten dat de ban-
ken (en aex) een symbolisch gebaar van enkele miljoenen guldens moeten 
maken, volgen het cj0 en de banken een andere lijn, namelijk om alle pos-
ten uit te rekenen en de (opgerente) bedragen te restitueren. 

In het overleg van de banken met het cj0 komen met ingang van 2000 enige 
rimpelingen. Een rimpeling ontstaat vanwege de voortdurende aanvallen 
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zijn achterban meldt dat een akkoord aanstaande is, is tactiek. Het klopte niet. Het is pr geweest. De nvb  is een deel van de pr van de 
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 603 In 2003 verschijnt van de hand van Milja van Tielhof: Banken in bezettingstijd. De voorgangers van abn amro tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en de periode van rechtsherstel.

op de representativiteit van het cj0 als representant van de Joodse gemeen-
schap. Het vbv, dat al eerder Blocks met rechterlijke stappen gedreigd heeft 
als hij zich alleen zou verlaten op het cj0, verlegt het strijdtoneel. Eind de-
cember 1999 schrijft het vbv het wjc aan om de representativiteit van het 
cj0 te betwisten. Ook Eagleburger krijgt deze brief. Het noodzaakt Nafta-
niel om te reageren en Eagleburger mee te delen dat het cj0 volledig be-
voegd is. Blocks, die een kopie van deze brief krijgt, vraagt zich vervolgens 
af of het wjc een soortgelijke reactie van het cj0 heeft gehad. Hij snijdt het 
punt ook aan richting de onderzoeker van PwC. Volgens Blocks maken de 
brieven duidelijk dat ‘het overleg cj0-vbv allesbehalve vruchtbaar is. Zo-
als nu middels deze brieven het akkoord met de verzekeraars internatio-
naal ter discussie wordt gesteld, moeten wij vrezen dat zulks ook met een 
accoord cj0-nvb zal gebeuren tenzij de relatie tussen cj0 en vbv op korte 
termijn verbetert’.601

Een andere rimpeling heeft te maken met het onderzoek zelf, het gaat 
wat uitlopen. Blocks rapporteert tijdens het gehele PwC-onderzoek zijn 
bankenachterban positief over het onderzoek en dat een akkoord aan-
staande is. Neukirchen is kritischer over de voortgang richting zijn supe-
rieuren.602 Het PwC-onderzoek lijkt steeds af te komen, maar het om-
vangrijke onderzoek loopt uit. De banken laten het onderzoek naar Joodse 
tegoeden doen door hun interne accountantsdiensten, geholpen door his-
torici. Zo schakelt abn amro tijdelijk historica Milja van Tielhof in.603 Alle 
questionnaires naar nog aanwezige Joodse rekeningen worden ingevuld en 
vervolgens bekeken door de interne accountants. Daarna buigen de onder-
zoekers van PwC zich erover. Kort voordat PwC zijn definitieve rapport aan-
biedt, komen kritische kanttekeningen van enige banken op het conceptak-
koord. Mees Pierson/Fortis geeft aan dat de banken niet gevrijwaard zijn 
voor toekomstige claims, dat de te hanteren rentefactor verder verhoogd 
is en dat het hogere opgenomen bedrag voor het onderdeel Puttkammer 
(‘Sperren’) enige verantwoordelijkheid voor de banken impliceert. 

Een andere kritische kanttekening komt van ing in de allerlaatste fase. 
ing, rechtsopvolger van de rps, stelt het beeld over de niet-opgevraagde 
creditgelden bij de rps neerwaarts bij. ing deelt mee dat de rps niet re-
presentatief is voor de handelsbanken. Hierdoor valt de extrapolatie van 
de niet-opgevraagde creditgelden naar alle banken veel lager uit. Zo zijn 
de uiteindelijk bij banken gevonden Joodse creditgelden een stuk lager 
dan gedacht, namelijk circa 600.000 gulden (aan historische waarde). De 
niet-opgevraagde Joodse creditgelden bij banken blijken daarnaast een la-
gere rentefactor te kennen omdat ze destijds al rente bevatten. De actuele 
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waarde is maar 10 miljoen gulden. Dat maakt het sluiten van een akkoord 
gemakkelijker, denken de banken. 

Op 2 februari 2000 zegt Blocks in een informeel gesprek met Van Maanen 
dat een akkoord met het cj0 eind februari 2000 verwacht wordt. Ook geeft 
Blocks aan Van Maanen aan niet tegen het idee van het ministerie te zijn 
dat er wat betreft de bestemming van uit te keren gelden een gezamenlijke 
stichting voor de gelden van de overheid, verzekeraars en banken komt. Te-
gelijkertijd laat hij dit volledig aan het cj0 over.604 Naftaniel geeft eveneens 
bij een terugkoppeling aan het cj0 aan, het niet ondenkbaar te achten dat 
er eind februari 2000 een akkoord ligt. De historische waarde van wat aan 
Joodse gelden bij de banken is blijven liggen, schat Naftaniel op liggend 
tussen de 1 en 1,2 miljoen gulden, een veel groter bedrag dan in het eerste 
rapport-Scholten vermeld staat.605 De eindfase van het PwC-onderzoek 
lijkt tot besluitvorming te leiden. Blocks en Naftaniel noemen elkaar op 27 
februari 2000 informeel de bedragen (inclusief de rentefactor) waarop zij 
denken eruit te komen. Blocks noemt 30 miljoen gulden, Naftaniel 40 mil-
joen gulden.

Druk van het Platform Israël op het cj0

Na de publicatie van het PwC-onderzoek op 8 maart 2000 is de stemming 
van beide partijen goed. Naftaniel verwacht opnieuw dat het tekenen na-
bij is. Roet, die één keer een bijeenkomst met de banken meegemaakt heeft, 
gelooft dat niet. Hij gelooft dat er 100 miljoen gulden inzit. Roet overweegt 
een Alleingang van het Platform Israël. Zijn wantrouwen tegen de banken 
is groot gebleven omdat zij, aldus Roet, in de overleggen niet hun morele 
verantwoordelijkheid hebben genomen voor hun onbehoorlijke gedrag in 
en na de oorlog. Roet wil met de directeuren van de drie grootste Neder-
landse banken praten. De cj0-vergadering van 6 maart 2000 geeft hem ge-
lijk in zijn redenering en in zijn emotie. Numann zegt zelfs dat in vergelij-
king met het Verbond van Verzekeraars de bankendelegatie uit een batterij 
piassen bestaat. ‘Echter, druk uitoefenen is oké, maar dat mag niet leiden 
tot een hoger bedrag dan ons op grond van restitutie toekomt.’ Die restitu-
tiepunten zijn keurig door PwC in beeld gebracht, aldus Numann.606

Naftaniel merkt binnen het cj0 op dat het PwC-onderzoek uitgewe-
zen heeft dat veel van de aanvankelijke (hogere) aannames van het cj0 niet 
kloppen. Maar hij is ontevreden over de banken, met uitzondering van de 
goedwillende Blocks. De banken hebben louter passief meegewerkt aan het 
PwC-onderzoek. Zo hebben niet zij het veel grotere aantal (1000) slapende 
rekeningen ontdekt, maar PwC. Het cj0 heeft op zijn beurt een rapport 
moeten uitbrengen over diamanten bij de Amsterdamse Bank waarna er 
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ineens informatie te vinden was bij abn amro.607 Naftaniel werkt zijn op-
vattingen verder uit in een memo ‘Nieuwe punten bij het gesprek met de 
banken’ ten behoeve van de cj0-vergadering van 13 maart 2000.608

Aan de kant van het Platform Israël speelt in die weken meer mee. Het wan-
trouwen van het Platform ten opzichte van het cj0 groeit vanwege de ont-
wikkelingen in het overleg met de overheid. Roet is onder meer boos dat hij 
niet op de hoogte is gebracht van een definitieve tekst van de overeenkomst 
met de overheid. Het cj0 is juist op hem boos, omdat hij in een informeel 
overleg met Zalm op 9 maart 2000 die overeenkomst mogelijk heeft ge-
maakt (zie hoofdstuk 4).

De samenwerking van het Platform Israël met het cj0 is en blijft fragiel. 
Roet blijft tegen iedereen zeggen dat hij wellicht een andere koers gaat va-
ren dan het cj0. Het Platform Israël wil een betere communicatie van het 
cj0 over de dingen die in Nederland spelen. Het cj0 kan een voorbeeld ne-
men aan hoe het Platform dat zelf doet richting het wjc, aldus Roet. Op 14 
maart 2000 praat Roet, in het bijzijn van Majoor, het wjc in Israël bij over 
de laatste ontwikkelingen in Nederland. 

Op 16 maart 2000 gaat het overleg van het cj0 met de banken verder. Blocks 
heeft van de banken een mandaat meegekregen van 30 miljoen gulden voor 
alle punten die met het PwC-onderzoek samenhangen, inclusief 5 miljoen 
gulden voor individuele claims. Daarbovenop kan hij een ‘cap’ voor 20 mil-
joen gulden aanbieden. De tegenprestatie van het cj0 moet in de ogen van 
de banken zijn dat het vrijwaring geeft en dat het cj0 een inspanning levert 
om het akkoord in het buitenland te doen accepteren. Het cj0 geeft hierop 
aan moeite te hebben met dit generieke voorstel en met de gevraagde kwij-
ting. In het geval van nova wil men opnieuw met de banken kunnen praten. 
Dit is voor de banken alleen aanvaardbaar als de cap niet toereikend is. Het 
cj0 zegt na een schorsing ‘akkoord te gaan met de 50 miljoen gulden exclu-
sief 5 miljoen gulden voor individuele claims; de gesprekken zouden moe-
ten worden hervat indien onzekerheden rondom het rapport van PwC, nova 
of morele compensatie een bedrag van 10 miljoen te boven zouden gaan. 
Aangezien het bedrag van 5 miljoen een onderdeel is van de post niet-opge-
vraagde creditgelden is dat naar de mening van de nvb vanzelfsprekend in 
het totaalbedrag van 50 miljoen inbegrepen. Het cj0 moet het voorstel met 
zijn achterban bespreken en tekent aan dat de uitvoering van het fonds voor 
individuele claims ook voor rekening van de banken dient te komen’.609 

In dit buitengewoon open overleg spreekt het cj0 de vrees uit dat het 
wjc het akkoord afwijst en dat dit zal afstralen op het cj0 en de nvb. Nu-
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mann schetst een doemscenario waarbij de Nederlandse banken in de VS 
onder druk worden gezet om additionele betalingen te doen, terwijl in Ne-
derland een akkoord gesloten is met het cj0. Een betaling van nog eens 25 
miljoen dollar zou buitengewoon onredelijk zijn, aldus Numann. 

Naftaniel wil niet dat de banken geld in humanitaire fondsen steken on-
der druk van het wjc en Amerikaanse overheden. ‘Dan kunnen we het wjc 
beter vragen aan deze tafel te zitten en de hele kwestie ineens regelen.’610 
Bankier Diederik van Wassenaer, de opvolger van Klopper namens ing in 
het overleg, sluit niet uit dat dit gebeurt. Redelijk of niet, zegt hij, dat kan 
de prijs zijn om zaken te kunnen doen in de VS. Van Wassenaer geeft een 
rechtvaardiging voor eventuele additionele stortingen van Nederlandse 
banken in internationale humanitaire fondsen. ‘Want wij hebben allemaal 
bedrijven in andere Europese landen overgenomen waarvan wij niet we-
ten wat zij tijdens de oorlog hebben gedaan.’611 Numann eist hierop dat 
de banken in een dergelijke situatie eerst overleg met het cj0 plegen. Daar 
gaan de banken mee akkoord.

De delegaties gaan uit elkaar met de gedachte dat het bijna geregeld is. 
Los van het geld zal er een gedenksteen op de gevel van het voormalige 
Liro-bankgebouw aan de Sarphatistraat in Amsterdam komen. Voorts zal 
de aan de Volcker-commissie verbonden onderzoekster Helen Junz ge-
vraagd worden om een pilot te starten naar slapende Joodse rekeningen in 
New York. Er zal een Centraal Meldpunt komen voor individuele claims bij 
banken en een namenlijst van slapende rekeningen zal publiek worden. 

De partijen spreken af dat er in de (laatste) bijeenkomst van 31 maart 
2000 getekend zal worden. Zij moeten nog spreken over de presentatie van 
het akkoord en de externe communicatie. Het streven is om op 5 april 2000 
met het akkoord naar buiten te komen.

Eerst een akkoord met de beurs nodig

Blocks geeft op verzoek van Naftaniel samen met PwC in de Liberaal Joodse 
Gemeente Amsterdam op 27 maart 2000 een toelichting op het bijna be-
reikte akkoord. De bijeenkomst, in aanwezigheid van het cj0 en zijn Ad-
viescollege Restitutie en Verdeling, vergt ruim twee uur en verloopt goed. 
De stemming onder de aanwezigen is goed. Er zijn veel gedetailleerde vra-
gen. Aan het einde horen de sprekers dat de toelichtingen goed gevallen 
zijn.

Na afloop houdt het cj0 zijn eigen overleg, waarin een draai gemaakt 
wordt. Het loopt voor de banken anders dan zij verwachten, het akkoord 
drijft weg. Het Platform Israël stelt het cj0 voor dat ondertekening pas mo-
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gelijk is als er een redelijke voortgang is in het overleg met de beurs over 
het effectenrechtsherstel. In Israël is de mening over de Nederlandse ban-
ken steeds negatiever geworden. Roet heeft zich in de Israëlische media uit-
gesproken tegen vestiging van een abn amro-kantoor in Israël zolang dat 
andere akkoord niet voor ligt. In een vertrouwelijk memo van het Platform 
Israël aan het cj0 van 27 maart 2000 deelt Roet mee dat ‘er een sterke relatie 
bestaat tussen het handelen van de banken tijdens en na de oorlog met het 
optreden van de Vereniging voor de Effectenhandel (aex) in diezelfde peri-
ode’.612 Omdat het in de gesprekken over de beurs niet opschiet, wordt door 
het Platform Israël voorgesteld beide zaken in één regeling af te handelen. 
Het Platform denkt zelf aan een gezamenlijk bedrag van boven de 200 mil-
joen gulden.613 Het cj0 gaat mee met de lijn van het Platform Israël. Beslo-
ten wordt om het akkoord met de banken niet op dat moment te tekenen. 
cj0-voorzitter Markens vraagt zich in reactie hierop af of het fatsoenlijk is 
in dit stadium van de onderhandelingen met de banken een koppeling met 
de aex te leggen.614 Maar hij is de enige binnen het cj0 die dit zegt en hij 
moet mee in de hardere lijn. 

Blocks, die de dag erop hoort van de koppeling van de twee akkoorden, 
voelt zich in zijn hemd gezet en in zijn vertrouwen beschaamd. Deze kop-
peling is voor hem onaanvaardbaar omdat hij geen formele zeggenschap 
heeft over de beurs. De gesprekken over de beurs verkeren in een impasse 
omdat de VvdE/aex haast geen geld heeft en er op de banken wel pressie 
uit te oefenen is door het cj0, aldus Blocks.615 Hij wil dat de deal met de 
banken nu wordt getekend. Bij een koppeling met de gesprekken over de 
beurs, is het aanbod van 50 miljoen gulden van tafel. Naftaniel zegt Blocks 
dat de overeenkomst vaststaat, dat die juridisch uitgewerkt moet worden in 
de komende weken en dat in de tussentijd vooruitgang geboekt moet zijn 
in de gesprekken met de aex.616 

Het cj0 wordt in deze dagen fors onder druk gezet door het Platform 
Israël. Roet schrijft Naftaniel dat ‘het beter is ons de leiding te geven in de 
onderhandelingen met de aex. De restitutie zal veel hoger zijn en de afspra-
ken makkelijker te maken zijn’.617 Het Platformlid Staal herhaalt in het cj0 
dat het Platform Israël zich inzake de banken en de aex autonoom voelt.618

Als de banken en het cj0 elkaar op 31 maart 2000 zien, blijft de impasse 
bestaan. Het cj0 wil dat de overeenkomst pas in werking treedt als er een 
overeenkomst met de aex ligt. Blocks zegt hierop dat de banken druk zul-
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len uitoefenen op de aex dat de aex een goede delegatie vormt en ook een 
fatsoenlijke deal zal sluiten. Naftaniel zegt toe dat de overeenkomst met 
de banken uiterlijk 1 oktober 2000 ingaat. Het akkoord wordt in de ijskast 
gezet, waarbij tegelijkertijd door iedereen erkend wordt dat het niet meer 
ter discussie komt. Maar Naftaniel moet zijn toezegging enkele dagen la-
ter intrekken als het aan de orde komt in de vergadering van het cj0 van 
3 april 2000. Naftaniel erkent dan openlijk dat het accepteren van een da-
tum een verkeerde manoeuvre van hem is geweest.619 Er moet volgens hem 
niets ondertekend worden voordat eind mei 2000 in de Verenigde Staten de 
Banking Committee van het Huis van Afgevaardigden onder leiding van se-
nator Leach hoorzittingen gehouden heeft over buitenlandse banken. Naf-
taniel ziet dat als een goede gelegenheid voor het cj0 en het Platform Israël 
om ter sprake te brengen dat de Nederlandse banken en de aex onwillig 
zijn. Op 4 april 2000 deelt Naftaniel de banken mee dat het cj0, haar Ad-
viescollege en zijn Platform Israël een formele koppeling willen opnemen 
tussen de onderhandelingen met de banken en die met de aex en VvdE. De 
conceptovereenkomst wordt bevroren. Blocks moet zijn achterban melden 
dat de overeenkomst met het cj0 niet meer bestaat.620

Blocks laat zich in zijn ziel kijken als hij professor Lipschits op 7 april 2000 
een vriendelijke bedankbrief schrijft. Blocks heeft van Lipschits zijn boek 
Tsedaka gekregen en hij schrijft hem: ‘Ik maak mij zorgen dat door het 
alsnog verlangen van een extra voorwaarde die bovendien de nvb slechts 
indirect en gedeeltelijk raakt, een tegengestelde reactie kan worden opge-
roepen. Wij hebben ingestoken in ons overleg dat de banken moeten resti-
tueren wat zij onder zich hebben gehouden alsmede wat zij (ten onrechte) 
verdiend hebben aan activiteiten die de toets der huidige kritiek niet kun-
nen doorstaan. Zou dat ook niet in overleg met anderen door het cj0 moe-
ten worden gehanteerd? En is het primaire adres voor onvolkomenheden in 
het rechtsherstel niet de overheid? Behoudens natuurlijk in die gevallen dat 
anderen daar voordeel aan hebben gehad.’621

Moeizaam overleg begin 2000

Dat de koppeling tussen de twee akkoorden gelegd wordt, komt omdat eind 
maart 2000 het overleg over de beurs uiterst moeizaam verloopt gaat. Een 
van de belangrijkste redenen is dat onduidelijk is wie inzake de beurs het 
aanspreekpunt is, in combinatie met het feit dat de banken als belangrijke 
beurspartijen niet aan tafel zitten. Overleg vindt plaats met de beursorgani-
saties. Het cj0 voert overleg met Möller van de aex en met Bert Heemskerk, 
voorzitter van de Vereniging voor de Effectenhandel. De Vereniging is in li-
quidatie. Strikt genomen is de aex geen rechtsopvolger van de VvdE. 
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De beursorganisaties aex en de VvdE houden in de weken voor de ver-
schijning van het eindrapport van de commissie-Scholten als uitgangspunt 
aan dat het effectenrechtsherstel correct is geschied. Na de verschijning 
houden de aex en VvdE intern als lijn aan dat het advies van de commis-
sie-Scholten gevolgd moet worden. ‘Het overleg moet op een spijtbetuiging 
en genoegdoening gericht zijn zodat dit hoofdstuk kan worden afgeslo-
ten.’622 Dat advies houdt in dat ‘het de Vereniging of de instelling die maat-
schappelijk gezien voor haar in de plaats is getreden, de aex Exchanges, zou 
passen naar voren te brengen dat de Vereniging zich verre van positief heeft 
opgesteld met betrekking tot claims van gedepossedeerden en dat zij tevens 
haar spijt betuigt over de druk die de Vereniging op de overheid heeft uit-
geoefend met een beursstaking, waarbij de belangen van de gedepossedeer-
den werden achtergesteld bij de belangen van de leden van de Vereniging 
die zich in de oorlogsjaren onjuist hadden opgesteld’.623 Voorts adviseert 
de commissie-Scholten de aex en VvdE een bedrag te betalen in de orde van 
grootte van een aantal miljoenen. 

De aex en de VvdE willen met een gebaar snel van de kwestie af zijn. Zij 
willen wegblijven van allerlei technische discussies, bijvoorbeeld over het 
bancaire en niet-bancaire aandeel, bij de beurshandel van Joodse effecten. 
Er wordt intern gedacht aan de inschakeling van een bemiddelaar. Zelf on-
derhandelen wil men niet omdat ‘dan de zaak op de spits gedreven wordt en 
dit publicitair kan uitpakken’.624 Ten slotte willen de aex en VvdE voorko-
men dat zij voor een financiële tegemoetkoming op één lijn geplaatst wor-
den met de nvb.

Het eerste overleg van het cj0 met de aex en de VvdE gaat op 10 februari 
2000 van start in een open sfeer, maar die sfeer brokkelt redelijk snel af. Er 
is geen ‘klik’ tussen de partijen.625 Roet vat enkele dagen later voor het cj0 
de bijeenkomst als volgt samen: ‘Wij hebben gesproken. Zij hebben gespro-
ken. Er is niets gebeurd.’626 Naftaniel merkt in het begin van het overleg op 
dat het leggen van het contact lang geduurd heeft. Roet zit er ‘slechts’ bij als 
waarnemer omdat een aparte positie van het Platform Israël naast het cj0 
door de aex geweigerd wordt.627 Roet heeft bovendien vooraf de aex aan-
geschreven over het in zijn ogen te lage niveau van de aex-delegatie en dat 
hij de raad van commissarissen aan tafel wil. Ook op dit punt vangt hij bot. 

Het cj0 (en het Platform Israël) buigen zich in het eerste overleg over de 
tekst van een spijtbetuiging van de aex en de VvdE. Het is een tekst die over-
eenkomt met de uiteindelijke spijtbetuiging die in juni 2000 naar buiten 
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komt. De spijtbetuiging wordt aan Joodse kant geapprecieerd. De partijen 
spreken af dat deze pas uitgaat als er overeenstemming is over de financiële 
component. Naftaniel geeft aan dat het cj0 restitutie als uitgangspunt kiest 
en dat genoegdoening in de vorm van een ‘financieel gebaar’ niet acceptabel 
is.628 Het cj0 wil het eerst over de ‘moraliteit’ van het gebeurde hebben.629 
Ook wacht het cj0 het eerdergenoemde onderzoek van PwC naar de inkoop 
van eigen aandelen door de banken af.630 Het bedrag dat betaald moet wor-
den, wie er moet betalen en de besteding van de gelden wordt voor latere 
discussie bewaard. Intern noemt Möller de weken erop een bedrag van 10 
miljoen gulden.631 

Het volgende overleg laat twee maanden op zich wachten. Op 5 april 2000 
schuift het Platform Israël formeel aan als een aan het cj0 gelijkwaardige 
onderhandelingspartij. Staal en Roet vertegenwoordigen het Platform Is-
raël. Möller informeert bij abn amro en ing of zij deel willen nemen, maar 
deze geven aan geen behoefte te voelen mee te doen aan de gesprekken.632 
Blocks wil op zijn beurt dat Financiën aanschuift, hij kaart dat begin april 
2000 bij Van Maanen aan. Blocks wil dat omdat de overheid partij is geweest 
bij het Plan Waarborgfonds 1953. Bovendien vreest hij voor een uitstralings-
effect vanwege het akkoord dat de overheid op 21 maart 2000 gesloten heeft. 
Blocks meldt Van Maanen dat hierin een aangrijpingspunt ligt voor het 
cj0 om het effectenrechtsherstel voor de resterende 10% over te doen. Van 
Maanen zegt hem dat dat niet zo is, dat de deal met de overheid geen enkele 
veroordeling van het rechtsherstel inhoudt en dat hij dat ook cj0-voorzitter 
Markens duidelijk zal maken.633 Financiën houdt zich verder afzijdig en 
schuift niet aan bij het overleg.

Impasse

In het overleg van 5 april 2000 treedt direct een impasse op. De aex en VvdE 
willen het rechtsherstel niet overdoen. Zij bieden excuses aan, waarbij vol-
gens hen een symbolische bijdrage van 8 miljoen gulden past. De symboliek 
is er ook op een andere wijze. Waar het effectenrechtsherstel niet 100% maar 
90% is geweest, bieden de aex en VvdE nu 10% van hun vermogen aan. De 
aex en VvdE memoreren dat geen Joodse saldi na de oorlog zijn achterge-
bleven. De aex, een N.V. en in juridische zin niet de rechtsopvolger van de 
VvdE, voelt zich niet aangesproken. Zij stelt dat de Vereniging van Com-
missionairs eerder in aanmerking komt. Dat zijn in hoofdzaak de banken. 
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Heemskerk zegt hierop dat zijn Vereniging in liquidatie is en dat hij niet 
namens zijn leden spreekt.634 Door deze uitspraak realiseert het cj0 zich 
dat men met Heemskerk niet verder komt.635 Het cj0 en het Platform Is-
raël willen geen financieel gebaar, maar een berekening van de 10% schade 
die de VvdE tijdens het naoorlogse rechtsherstel heeft toegebracht door het 
naoorlogse rechtsherstel te saboteren.636 Het overleg heeft niets opgele-
verd. De impasse wordt breed uitgemeten in de media.637

Op 20 april 2000 schrijft Möller aan Markens dat hij geconstateerd heeft dat 
het cj0 afstand neemt van de aanbevelingen van de commissie-Scholten. 
Waar het cj0 het rechtsherstel wil overdoen, kan en wil de aex dat niet be-
spreken met het cj0.638 Möller ontvangt hierop een harde reactie van het 
Platform Israël en het cj0. Het gaat de Joodse organisaties om de vergoe-
ding van de 10% schade vanwege onrechtmatig handelen van de beurs na 
de oorlog. Dat wordt door de commissie-Scholten op geen enkele plaats in 
haar rapport ontkend, aldus Staal en Naftaniel.639

Möller deelt de lijn van de aex en VvdE mee in een telefoongesprek met 
Zalm op 27 april 2000. Het ministerie van Financiën is bij monde van Van 
Maanen informeel al een tijdje bezig bij de gesprekspartners te sonderen 
hoe het ervoor staat. Beide partijen wordt aangegeven dat het vervelend is 
dat men er nog niet uit is en dat Financiën informeel hulp kan bieden om 
daarmee te voorkomen dat het clasht.640 Markens geeft Van Maanen aan 
daar voor te voelen.641 Ook een bemiddelende rol van Majoor zouden het 
cj0 en Platform Israël op prijs stellen.642

Vanwege de impasse in het overleg willen de Joodse organisaties dat Blocks, 
met wie men goede ervaringen heeft, aanschuift. Blocks schuift in de derde 
bijeenkomst op 28 april 2000 als toehoorder aan. Nadat de pers vertrokken 
is bij het begin van de vergadering, komt Blocks uit een kast waar hij zich 
in verstopt heeft, tevoorschijn.643 Blocks’ komst wordt in Joodse kring als 
een gunstig signaal gezien, omdat het de band tussen de aex en de banken 
onderstreept.644 De banken zijn immers belangrijke beurspartijen.

In de bijeenkomst presenteert het cj0 een rapport van accountantskan-
toor Paardekooper en Hoffman. Het cj0 heeft de accountants gevraagd het 
schadebedrag uit te rekenen. Het cj0 en het Platform Israël willen in totaal 
505 miljoen gulden. Dat bedrag is gebaseerd op een historisch schadebedrag 
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van 15 miljoen gulden (1953) en een rentefactor 20 voor obligaties en 64 voor 
aandelen. De banken typeren in de bijeenkomst het rapport-Paardekooper 
als ondeugdelijk en willen het niet serieus nemen.645 Möller wil als het 
rechtsherstel overgedaan moet worden, de overheid erbij halen en Finan-
ciën vragen het overleg te coördineren. ‘Het cj0 heeft echter part noch deel 
aan de deelname van de overheid’, krijgt hij van Joodse zijde te horen.646

Het is een bijeenkomst die tot niets leidt, een herhaling van zetten. Er 
zal alleen een nieuwe afspraak volgen als iets nieuws te melden is. Nafta-
niel zegt naderhand tegen de media dat het enige positieve punt de aanwe-
zigheid van Blocks is geweest. Hij zegt dat als de aex de schade niet alleen 
kan dragen, de banken kunnen bijdragen. Blocks rapporteert hierna zijn 
bestuur dat er een patstelling is gekomen vanwege principiële verschillen 
in uitgangspunt. Omineus sluit hij af met: ‘Intussen wordt de druk op de 
banken opgevoerd door dreigen met het Joods Wereld Congres en met mo-
gelijke boycotacties in de usa.’647 

Dat dreigen met internationale acties is een nieuwe ontwikkeling. Naftaniel 
zegt enkele dagen later in een bijeenkomst met het VvV dat het cj0 geen 
positieve uitlatingen over de bankenpoot van ing zal doen zoals het cj0 
dat wel eerder gedaan heeft ten aanzien van Aegon en de verzekeringspoot 
van ing.648 Alhoewel het cj0 daarop hint in de media, is er op dat moment 
geen contact over geweest van het cj0 met het wjc. Dat ligt anders voor het 
Platform Israël. Staal vertelt de banken in de bijeenkomst van 28 april 2000 
dat Roet diezelfde dag in Jeruzalem een vergadering heeft met Singer van 
het wjc om bij te praten. Op 4 mei 2000 schrijft Staal Blocks dat op belang-
rijke onderdelen het Platform Israël het bijna-akkoord met de banken (over 
de Joodse rekeningtegoeden) afwijst. De banken worden daarnaast in zijn 
brief aangesproken op het falende rechtsherstel rondom de effecten. Stein-
berg van het wjc krijgt een afschrift van deze brief. 

In Israël gaat men daarna een stuk verder. Het Platform Israël wil van-
wege de impasse rondom de beurs, in de Verenigde Staten zo nodig de Ne-
derlandse bank- en verzekeringsactiviteiten gaan boycotten. Op 7 mei 2000 
schrijft Platform Israël de toezichthouders en commissioners in Connecticut 
en Minnesota aan dat de overname door ing van ReliaStar (verzekeringen) 
geblokkeerd moet worden. ReliaStar is een levensverzekeringmaatschappij 
gevestigd in Minneapolis. De Nederlandse politiek, de Nederlandse financi-
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ele sector, het cj0 en het wjc krijgen allemaal een afschrift van de brief. Niet 
iedereen in Joodse kring is hier gelukkig mee. Sanders beschuldigt Roet 
hierop van stemmingmakerij.649 

In de onderhandelingen over de beurs dreigt een herhaling van zetten. Möl-
ler stuurt op 4 mei 2000 een brief aan de nvb, de Vereniging van Commissi-
onairs en de Vereniging van Hoeklieden. Möller wil royaal invulling geven 
aan de aanbevelingen die voortvloeien uit het rapport-Scholten. De aex en 
VvdE menen dat al gedaan te hebben, maar het cj0 vindt dat niet. ‘Gebleken 
is echter dat het cj0 een ander uitgangspunt hanteert. Het wil compensatie 
voor geleden schade en het is van mening dat de geleden schade overeen-
stemt met de waarde waarvoor het rechtsherstel na de Tweede Wereldoor-
log niet volledig is geweest’, aldus Möller.650 ‘We hebben als onze mening 
gegeven dat blijkbaar het cj0 de conclusies van de commissie-Scholten 
verwerpt en dat dit onze verbazing wekt omdat het op een eerder moment 
dit rapport ondersteund heeft en zich daarmede in het openbaar achter de 
conclusies van dit rapport leek te scharen. Het standpunt van het cj0 houdt 
ons inziens in dat het rechtsherstel van na de Tweede Wereldoorlog moet 
worden overgedaan. Wij hebben verklaard dat wij daarmee niet kunnen in-
stemmen. Wij zijn van mening dat geen van de uitgebreide rapporten, noch 
van de commissie-Van Kemenade noch die van de commissie-Scholten, daar 
enige aanleiding toe geven. De zaken worden daarmee naar een niveau 
getild dat de mogelijkheid van de Vereniging voor de Effectenhandel en 
Amsterdam Exchanges om aan de verlangens van het cj0 te voldoen, verre 
te boven gaat’, aldus Möller.651 Möller wil een gesprek tussen de partijen 
van 1953: banken, commissionairs, hoeklieden en de overheid. Daarmee 
wil Möl ler ook bereiken dat de overheid meebetaalt, iets wat niet gewenst 
wordt aan Joodse kant omdat er al een overeenkomst ligt met de overheid. 
Möller verzoekt Zalm om dit gesprek te coördineren.652 

In de media biedt Zalm eind april 2000 aan te willen bemiddelen als de par-
tijen daar gezamenlijk op aandringen. Het cj0 lijkt er iets voor te voelen, 
maar vindt het te vroeg daarvoor. Het Platform Israël oordeelt wisselend. 
Staal ziet een formeel verzoek aan Zalm als bezwaarlijk voor het proces.653 
Dan wordt het in zijn ogen een politiek proces waarbij de regie naar ande-
ren gaat. Ook het wjc zal dan minder geneigd zijn om zich ermee te be-
moeien. Roet stelt in een discussie binnen het Platform Israël dat de Neder-
landse regering positief is over het wjc en het cj0 niet.654 Roet vraagt zelf 
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op 11 mei 2000 Majoor, die hij van al zijn stappen op de hoogte houdt, om te 
bemiddelen. 

Uiteindelijk besluiten het cj0 en het Platform Israël dat Zalm informeel 
mag helpen. Roet vraagt Financiën om een technische berekening van 1. 
het historisch schadebedrag van het effectenrechtsherstel en 2. het bedrag 
van morele aansprakelijkheid. kpmg gaat op verzoek van Financiën reke-
nen en komt op een ander schadebedrag van het effectenrechtsherstel uit 
dan Paardekooper en Hoffman. kpmg berekent dat het historisch schade-
bedrag maar 4 miljoen gulden is geweest. In de kern is de boodschap van 
kpmg dat Paardekooper en Hoffman een te hoge historische grondslag 
genomen heeft. Paardekooper en Hoffman heeft niet meegenomen dat in 
1952 en 1956 bedragen uit de Joodse boedel (lvvs) ingezet zijn om het uit-
keringspercentage van het effectenrechtsherstel te verhogen. Een tweede 
groot punt van kpmg is dat de gekozen rentefactor (de beursindex) niet 
zonder kosten gegeven kan worden omdat de samenstelling van de index 
geregeld wijzigt. Zalm schrijft op een intern ambtelijk memo dat hij nooit 
de factor 64 zou hanteren voor aandelen, zoals Paardekooper en Hoffman 
gedaan heeft. De (veel lagere) prijsindex zou naar zijn mening reëler zijn 
om te hanteren. Ambtelijk wordt hem voorgehouden dat een totaalbedrag 
van ruim 130 miljoen gulden een correcter bedrag zou zijn. Bij het hanteren 
van andere factoren voor de berekening van de actuele waarde kan het be-
drag verder dalen.655

Het ministerie van Financiën organiseert op 24 mei 2000 twee geschei-
den sessies voor de onderhandelende partijen. Hierin wordt het bedrag van 
maximaal 130 miljoen gulden genoemd. Deze sessies leiden niet tot toe-
nadering tussen de twee partijen. Blocks belt met Naftaniel na afloop van 
de sessies. Naftaniel zegt de cijfers te zien als een bevestiging van de cijfers 
van Paardekooper en Hoffman. ’s Avonds deelt Naftaniel in het nos-journaal 
mee dat Financiën de cijfers van het cj0 steunt. Hij zegt dat het effecten-
manco ‘dan wel niet veroorzaakt is door het gedrag van beurspartijen na de 
oorlog, maar in zijn ogen wel het gevolg was van het verkeerde gedrag tij-
dens de oorlog’.656 

Blocks, die op zich blij is met de cijfers, is boos op Financiën over de 
beeldvorming die ontstaan is, namelijk dat Financiën de cijfers van het cj0 
steunt en daar in de publiciteit niet op reageert. Ook Möller is boos, hij belt 
naar Financiën om zijn ongenoegen te uiten. Van Maanen spreekt hierop 
Markens aan met de vraag om het beeld te corrigeren. Markens geeft Van 
Maanen als antwoord dat hij stellig van plan is om er met de banken uit te 
komen.657
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houder. Er bleef in het gesprek niet veel strijdbaars over. Het was een plezierig gesprek. Er was achteraf bij mij niet het sentiment dat 
het uit de hand ging lopen.’

 661 Beknopt verslag werkbezoek Bertie Nachbahr aan Nederland van 8 tot en met 24 mei 2000, p. 3-4, in: spi- 
archiefmap 127.

Het wjc wordt erbij gehaald

Door de oplopende spanning in de gesprekken over de beurs raakt de lei-
ding van de drie grootste banken meer betrokken bij de onderhandelingen. 
ing komt zelf – veel meer dan abn amro – in de Verenigde Staten klem 
te zitten bij door de bank gewenste overnames. ing is één bedrijf, met een 
bank- en een verzekeringspoot. Vooral ing Verzekeringen (Nationale Ne-
derlanden) krijgt het moeilijk met zijn overnameplannen, terwijl het geen 
betrokkenheid heeft bij Joodse oorlogspolissen. ing heeft al twee brieven 
gekregen van Amerikaanse commissioners. ing is bezorgd over het feit dat 
nog 200 commissioners gerustgesteld moeten gaan worden over de fusie 
tussen ing Verzekeringen en ReliaStar.

Fischer regelt een informele lunch op 12 mei 2000 van het Platform Is-
raël met Hessel Lindenbergh, lid van de raad van bestuur van ing.658 Roet 
is van de partij, evenals het Platformlid Bertie Nachbahr. Fischer schuift 
ook aan. Lindenbergh stelt dat ing, gezien de samenstellende delen aan de 
bankkant, nauwelijks ‘exposure heeft met betrekking tot de beurs (stand 
van zaken rond 1940) en dat het dus uitermate onredelijk zou zijn dat ing 
‘gepakt wordt’ wordt op de beurskant’.659 Bovendien kan Lindenbergh het 
Platform Israël duidelijk maken dat ing een volstrekt betrouwbare partner 
is, die ook aan de verzekeringskant loyaal heeft meegewerkt aan een faire 
regeling. Lindenbergh houdt een goed gevoel aan het gesprek over.660 

Roet zegt in een diner diezelfde dag Fischer toe een maand lang geen ac-
tief beleid te voeren tegen ing en de banken. Fischer spreekt richting zijn 
achterban vervolgens zijn twijfel uit of Roet zich daaraan houdt. Roet is na-
melijk door Leach uitgenodigd om eind mei 2000 in de Verenigde Staten 
een ‘testimony’ af te leggen voor de bankencommissie van het Huis van Af-
gevaardigden. Maar ook Nachbahr twijfelt eraan. Zij rapporteert de leden 
van het Platform Israël over de lunch en het diner terug dat ing niet gevrij-
waard wordt aangezien de banken als één geheel worden gezien.661

Op 15 mei 2000 gaan op verzoek van Blocks de vier grootbanken voor het 
eerst zelf in overleg met het cj0 en Platform Israël om over de beurs te pra-
ten. Het is dezelfde groep bankiers die eerder overlegd heeft over de Joodse 
banktegoeden. Neukirchen, Van Outersterp, Schijf en Van Wassenaer schui-
ven aan tafel. Daarnaast zijn van abn amro en de Rabobank leden van de 
raad van bestuur aanwezig. Blocks heeft zijn achterban vooraf een door-
timmerde redenering voorgelegd waarmee men op 30 miljoen gulden zou 
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kunnen uitkomen.662 Blocks hanteert namelijk andere veronderstellingen 
rondom het algehele stukkentekort, het Joodse aandeel van de stukken en 
de te hanteren rentefactor.

De banken bieden in dit overleg ten kantore van de Rabobank in Utrecht 
50 miljoen gulden. Aan Joodse kant wordt hierop niet officieel een bedrag 
van 400 miljoen gulden genoemd. Het overleg eindigt zonder resultaten. 
De banken en de aex vinden het Paardekooper-rapport een flutrapport 
waarmee – hoe waardeloos ook in hun ogen – de context wordt gezet voor 
het vervolg.663 Er is in hun visie geen inhoudelijke toenadering, eerder is er 
sprake van verwijdering. 

Naftaniel vindt het na afloop opvallend dat de banken niet inhoudelijk 
reageren op het rapport van Paardekooper en Hoffman en dan met name 
op het daarin genoemde historische schadebedrag. Roet zegt in een nabe-
schouwing in het cj0 dat de banken een eindbedrag noemen en daarom-
heen een berekening bouwen.664 

De terugkoppeling van Neukirchen binnen abn amro spreekt boekde-
len: ‘In elk geval kunnen we de conclusies trekken dat wij met de heer Roet 
het paard van Troje hebben binnengehaald, het doel van het overleg bij de 
Rabobank is mislukt en het cj0 uiteindelijk niet de volwaardige gespreks-
partner is geweest waar de nvb aanvankelijk van overtuigd was sedert het 
eerste gesprek vorig jaar (1 juli 1999).’665 Ook wordt binnen abn amro 
melding gemaakt van het feit dat ing zeer ‘in haar maag zit met de thans 
ontstane situatie en genegen lijkt meer te willen betalen. Dit zou kunnen 
betekenen dat er risico bestaat dat de banken uit elkaar gespeeld kunnen 
worden’.666 Neukirchen doelt op de ontstane situatie waarbij ing VS die in 
de vuurlinie ligt, grote druk uitoefent om de situatie in Nederland rondom 
de beurs op te lossen. abn amro, die actief is in de VS, voelt zich niet geroe-
pen om het voor ing op te nemen.

In het overleg van 15 mei 2000 schermen het cj0 en het Platform Israël met 
de participatie van het wjc in het proces. Roet legt de bankiers uit wat de 
relatie is van het Platform Israël met het wjc en dat er een open lijn tus-
sen hen bestaat. Het Platform Israël heeft op 15 maart en 28 april 2000 in 
Jeruzalem het wjc bijgepraat over de ontwikkelingen in Nederland. Op 21 
mei 2000 volgt een nieuw overleg in Jeruzalem van het Platform Israël met 
Singer, Steinberg en Beker. Maar deze keer zal het cj0 in de personen van 
Naftaniel en Wurms ook aanschuiven. Dit is een opmerkelijke stap omdat 
het cj0 en het wjc lange tijd een slechte relatie onderhouden. Het wjc is 
woedend op het cj0 geweest vanwege het in de Verenigde Staten verdedi-
gen van de Nederlandse verzekeraars door het cj0. Het wjc aanvaardt pas 
in april 2000 het in Nederland gesloten akkoord en de toetreding van het 
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Verbond van Verzekeraars tot de commissie-Eagleburger (zie hoofdstuk 3).
Het wjc ziet de Joodse gemeenschap als één wereldgemeenschap, die zij 

naar buiten toe vertegenwoordigt. De rol van nationale Joodse organisaties 
ziet zij als een mindere. Het wjc redeneert in de woorden van Naftaniel al-
dus: ‘Joden zijn overal vervolgd omdat ze Joods zijn, je moet het dus als een 
internationaal Joods vraagstuk zien en niet als een vraagstuk van een indi-
viduele Joodse gemeenschap. Ze willen daarom het geld inzetten waar dat 
volgens hen nodig is.’667 

Roet spreekt binnen het Platform Israël over het wjc die goede bluffers 
zijn, maar goed voor de contacten. Het Platform Israël wil het wjc ‘als stok 
achter de deur’.668 In de aanloop naar de ontmoeting op 21 mei 2000 in Jeru-
zalem, heeft het cj0 nog enkele reserves. Naftaniel spreekt binnen het cj0 
over het wjc als ‘behoorlijk onbetrouwbare partners’.669 Sanders herinnert 
eraan dat het wjc tot nu toe geen beste indruk bij hem heeft achtergela-
ten inzake de Nederlandse restitutiekwestie. Markens waarschuwt ervoor 
dat het cj0 op zijn beurt niet als een groep ‘chanteurs’ bekend mag komen 
staan. 

Ondanks deze gevoelens levert de bijeenkomst in Jeruzalem een doorbraak 
op. Als het nodige oud zeer tussen het cj0 en het wjc opgeruimd is, geeft 
het wjc steun aan het cj0 en het Platform Israël. Het wjc erkent dat het 
primaat in deze actie niet bij hem ligt en dat het desgevraagd zal helpen.670 
Naftaniel en Wurms koppelen na de bijeenkomst enthousiast terug naar 
het cj0. Roet brengt Majoor uitgebreid op de hoogte. Blocks wordt door 
Naftaniel telefonisch op de hoogte gebracht. De banken krijgen te horen dat 
het cj0, het Platform Israël en het wjc een maand uitstel zullen aanhou-
den ‘in geval iemand in de VS tot boycotacties of sancties zou willen beslui-
ten’.671 In Jeruzalem wordt afgesproken dat het wjc zal rapporteren over 
Nederland in de commissie-Hevesi. Steinberg zegt de commissie, die op 25 
mei 2000 haar jaarlijkse vergadering houdt, toe binnen 30 dagen een gede-
tailleerd rapport te overleggen met eventueel het voorstel van sancties.672 
In diezelfde periode hebben de Nederlandse banken en de aex de tijd om 
een akkoord te bereiken over de cj0-claim.673 

Door de bijeenkomst in Jeruzalem verbetert de relatie van het cj0 met 
het wjc. Roet en Naftaniel bedanken Steinberg uitbundig voor de bereid-
heid om de Nederlandse situatie voor te leggen in de commissie-Hevesi. 
‘We believe that in case the Hevesi Committee will express its moral and ac-
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tive support for our legitimate claims this will stimulate the Dutch Bankers 
to reach a reasonable agreement within 30 days. We would appreciate the 
assistance of the Hevesi Committee to reach such an agreement.’674

De Joodse partijen zullen in deze periode een ‘windstilte’ in acht nemen, 
zo wordt in Jeruzalem afgesproken.675 Daar komt niet veel van terecht als 
Steinberg op 25 mei voor de commissie-Hevesi getuigd heeft. Hij noemt 
met name ing en abn amro als banken die gehoor moeten geven aan de 
Joodse eisen, willen zij niet het doelwit worden van boycotmaatregelen. 
Steinberg bevestigt in de pers dat de cj0-claim van 505 miljoen gulden juist 
is.676 Steinberg stookt het vuurtje op door in de media met een rapport uit 
1941 te schermen. Hierin wordt de beroving van de Nederlandse Joden ge-
schat op een actuele waarde van 3 miljard gulden. De Liro en andere roofin-
stellingen in Nederland worden op basis van het gestelde in dit rapport in 
de berichtgeving aangeduid als ‘de meest fantastische dieven in de heden-
daagse geschiedenis’.677

Een boycotdreiging

De beurspartijen reageren in eerste instantie laconiek in de media op het ul-
timatum van een boycot op termijn. Een woordvoerster van de nvb zegt dat 
‘het vreemd is dat er een ultimatum is gesteld door de Amerikanen. Wij wa-
ren al in een vergevorderd stadium met het cj0 over de afhandeling. Maan-
dag 5 juni praten we verder’. ‘Wij nemen het ultimatum voor kennisgeving 
aan’, is de reactie van de woordvoerder van de aex.678 Als het ultimatum 
breder bekend wordt in kringen van de aex en de bankwereld, gaan gevoe-
lens van verontwaardiging en onbegrip de boventoon voeren. De woord-
voerder van de aex zegt dan: ‘Men kan de druk verder opvoeren en dreigen, 
maar dat werkt niet. De gesprekken lopen. Er wordt overvraagd. De beurs 
heeft slechts honderd miljoen gulden aan eigen vermogen.’679 

Möller schrijft Zalm op 26 mei 2000 een emotionele brief, waarin hij zijn 
hulp inroept en om een nationale aanpak vraagt. Möller schrijft dat ‘in het 
overleg met het cj0 wordt bevestigd dat zij in materiële zin Amsterdam 
Exchanges niet meer als gesprekspartner zien maar de financiële instellin-
gen ‘achter’ de beurs. Tegelijkertijd zullen wij wel in eerste lijn getroffen 
worden door de aangekondigde sancties. De publieke opinie ziet ons als de 
partij die niet tot overeenstemming komt met de Joodse gemeenschap’.680 
De aex is bang voor een negatief effect op lopende samenwerkingsgesprek-
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ken met andere beurzen en op de geplande fusie met de Franse en Brusselse 
beurs. Möller vreest daarnaast voor volumeverlies van de aex. Het schrijven 
van Möller leidt niet tot een reactie van Zalm.

Ook de president-directeur van De Nederlandsche Bank, Nout Wellink, 
laat in deze dagen van oplopende spanning van zich horen. Hij laakt in een 
radioprogramma van de tros het optreden van het wjc. Hij vindt dat het 
wjc ‘ruw en ongenuanceerd’ bezig is.681 Naftaniel reageert hierop dat het 
De Nederlandsche Bank zou passen als zij enige terughoudendheid in acht 
zou nemen gezien haar rol in de oorlog en in het rechtsherstel.

Door het ultimatum verandert er veel in de opstelling van de banken. Waar 
er voordien een houding is van ‘waar gaat dit over, waarom kom je nu, het 
is toch al een keer geregeld, geschikt en verjaard?’, kantelt deze houding nu. 
Waar de raden van bestuur van de vier grootbanken abn amro, ing, Ra-
bobank en Fortis eerst geen belangstelling tonen voor de interne verdeling 
van eerst 8 en wat later 50 miljoen gulden, verandert dit als het om ruim 
500 miljoen gulden gaat. De raden van bestuur van de grootbanken gaan 
zich vanaf dit moment met het onderwerp bezighouden. De drang om het 
snel te regelen, wordt vanaf dit moment leidend voor de bankiers.682 De 
boycotdreiging raakt met name ing, dat hierop de collega-banken aangeeft 
dat een totaalbod van 150 miljoen gulden voor de beurs, met een hogere bij-
drage van haar kant, bespreekbaar zou moeten zijn.683 ing begint te schui-
ven en aan hogere bedragen te denken, om door haar gewilde overnames in 
de Verenigde Staten daarmee veilig te stellen. 

De spanningen lopen op voor ing, en abn amro herkent zich steeds 
minder in de geëiste bedragen. Neukirchen rapporteert Groenink over de 
beurs ‘dat de claim nauwelijks echt te onderbouwen is en dat het er steeds 
meer op lijkt dat wij achteraf een rekensom bedenken voor een vooraf over-
een te komen bedrag. Wij praten hier eigenlijk over gewone afpersing en 
dat kent maar een berekening: het uiteindelijk te betalen bedrag waar wij 
voor door de knieën gaan’.684 abn amro weigert daarnaast voor een ver-
gunning van ing te betalen.

De spanningen lopen niet alleen aan de kant van de banken en de aex op, 
maar ook aan Joodse kant. Het is een tijd waarin enkele kranten kritisch 
schrijven over de geuite dreigementen door het wjc.685 Daarnaast gaan 
binnen het cj0 geluiden op of het spel niet te hard gespeeld wordt. Het 
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komt aan de orde in de cj0-vergadering van 29 mei 2000. Numann spreekt 
over de signalen van zijn achterban dat men een nare smaak heeft over de 
enorme druk die door het wjc op de banken wordt uitgeoefend. Markens 
zegt zelfs de term ‘chantagepraktijken’ van zijn achterban te hebben opge-
vangen.686 Enkele cj0-leden zijn niet helemaal gelukkig met de ontstane 
situatie nu het wjc erbij gekomen is. Ze vragen zich af of het Platform Israël 
en daarmee het wjc niet de regierol van het cj0 overgenomen heeft. Sail-
lant is dat het aanwezige Platformlid Staal dit onderschrijft. Hij memoreert 
dat het draaiboek van het Platform Israël in de praktijk is gebracht. Sanders 
is ervoor dat het cj0 weer de leider wordt in de onderhandelingen. Wurms 
en Naftaniel oordelen positiever: alles is onder controle, het schadebedrag 
staat sterk overeind, het cj0 wordt in de media gezien als een gematigde 
partij en het zal goed gaan uitpakken voor het cj0. De relatie tussen het cj0 
en het wjc is verbeterd en de aex en banken is duidelijk gemaakt dat de 
wereld meekijkt.687

Toch komen er (weer) snel barstjes in de relatie tussen het cj0 en het 
Platform Israël. Zo overweegt het Platform Israël desnoods een eigen deal te 
sluiten met de banken als met het cj0 geen harde afspraken te maken zijn 
over de toekomstige verdeling van gelden.688 Het Platform wil duidelijk-
heid over de verdeelsleutel Nederland-Israël. Daarnaast wil het Platform 
Israël zelf de gelden verdelen voor collectieve projecten in Israël. Ten slotte 
vindt men in Israël dat het cj0 niet goed geopereerd heeft bij het overleg 
over de beurs. Het cj0 heeft heel erg gemakkelijk het Paardekooper-rapport 
verlaten door in de onderhandelingen lagere bedragen te eisen. Onder-
tussen erkent het Platform Israël zelf ook dat de in het rapport genoemde 
505 miljoen gulden kwetsbaar is vanwege de gehanteerde veronderstellin-
gen.689 Daarop kiest het Platform als uitgangspunt voor de onderhandelin-
gen voor een minimumbedrag van 300 miljoen gulden.

Het historisch schadebedrag door de banken aanvaard

Möller toont na het ultimatum zijn emoties, maar voelt zich tegelijkertijd 
opgelucht omdat het over geldbedragen gaat waar de aex toch niet aan 
kan voldoen. Hij weet dat de banken de echte gesprekspartners zijn voor 
de Joodse organisaties en dat Heemskerk en hij louter qualitate qua bij het 
overleg moeten aanzitten.690 De banken hebben een nog groter belang dan 
de aex om de kwestie tot een goed einde te brengen. 

Möller laat het verdere inhoudelijke denkwerk geheel aan Blocks over.691 
Blocks neemt het van hem over. Blocks legt de banken uiteenlopende 
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‘marsroutes’ voor.692 Deze zijn: 1. uitgangspunten aanpassen; 2. bindende 
arbitrage vragen; 3. toch de minister als bemiddelaar vragen; 4. onderhan-
delingen afbreken en met een presentatie naar buiten komen; 5. uitgangs-
punten cj0 aanvaarden, maar slechts bereid zijn tot individuele afrekening. 
Qua bedragen is Blocks minder duidelijk naar zijn achterban. Het zou de  
kpmg-benadering kunnen zijn omgeslagen over alle banken, dan wel de 
cj0-claim van ruim 400 miljoen gulden, waarbij dat slechts vergoed wordt 
voor die leden die dat aanvaarden op basis van hun marktaandeel in 1953.

Als de onderhandelende partijen op 5 juni 2000 weer bijeenkomen, is de 
inzet aan Joodse kant om op te stappen als er geen substantieel bod van de 
banken op tafel komt. Het Platform Israël denkt aan minimaal 300 miljoen 
gulden, maar na een voorgesprek met het cj0 wil men alleen een bod van 
minimaal 250 miljoen gulden serieus bespreken.693 Eventueel wordt Zalm 
gevraagd om te komen bemiddelen. De inzet van de aex en VvdE is nog 
steeds om vast te houden aan de aanbevelingen van de commissie-Scholten. 
Het eerder gedane aanbod van 8 miljoen gulden kan eventueel verhoogd 
worden tot bedragen van 12 of 15 miljoen gulden. Tegelijkertijd willen zij 
het aanbod doen om tot wijziging van het overleg over te gaan, waarbij de 
banken het overleg vervolgen zonder de aex en de VvdE.694 Zo ver komt 
het niet in het overleg op 5 juni 2000. 

Bij het begin van de bijeenkomst is iedereen verrast door de afwezigheid 
van Blocks. Hij mist het overleg door vliegtuigproblemen in Zwitserland. 
Het overleg start moeizaam. Möller en Heemskerk herhalen dat ze alleen 
de lijn van de commissie-Scholten willen volgen en 8 miljoen gulden als 
een gebaar beschikbaar willen stellen. De banken zeggen alleen zichzelf te 
vertegenwoordigen en niet de nvb.695 De banken stellen bindende spoed-
arbitrage voor en als dit afgewezen wordt, de instelling van een advies-
commissie die een niet-bindend advies uit zal brengen. De banken willen 
niet over bedragen praten. Na de nodige schorsingen bieden de banken in 
tweede instantie aan om uit te gaan van wat Financiën door kpmg heeft la-
ten uitrekenen. Zij bieden 100 miljoen gulden. Met een tegenvoorstel van 
het cj0 om Hevesi in een arbitragecommissie te zetten, gaan de banken niet 
akkoord. 

De geboden 100 miljoen is de uitkomst van een interne rekensom van 
de drie grote banken (abn amro, ing en de Rabobank). Zij hebben een re-
kensom gemaakt wat hun marktaandeel was in de oorlog (42%). Tegelijker-
tijd gaan zij uit van het historisch schadebedrag (12 miljoen gulden) en een 
rentefactor 20.696 Van Wassenaer doet in het overleg de mededeling dat als 
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de banken de 12 miljoen gulden aanvaarden als historisch schadebedrag ‘de 
banken zich het recht behouden niet meer het gehele bedrag van de schade-
vergoeding voor onze rekening te nemen, maar slechts een nader te bepa-
len deel daarvan’.697 Staal zegt in reactie hierop tegen Van Wassenaer dat de 
banken en aex blijkbaar akkoord gaan met de cj0-claim, maar dat zij zelf 
maar moeten uitmaken hoe zij dat intern verdelen. 

Het is al met al een vreemde bijeenkomst. De banken en de aex willen 
opnieuw niet inhoudelijk reageren op het Paardekooper-rapport, maar 
schuiven om praktische redenen in één vergadering fors op. Inmiddels heb-
ben de banken, en met name ing, er een belang bij gekregen om te schik-
ken en ‘het te regelen’. De banken en de aex verlaten hun uitgangspunt 
van een historisch schadebedrag van 4 miljoen gulden en schuiven op naar 
12 miljoen gulden. Heemskerk zegt tegen de media de 12 miljoen gulden 
als uitgangspunt voor een schadevergoeding te accepteren.698 Binnen de 
aex meldt Möller terug dat het uitgangspunt van de 12 miljoen gulden als 
historisch schadebedrag en de te hanteren rentefactor door de banken on-
der voorwaarden is geaccepteerd en nader zal worden beoordeeld door de 
nvb.699 

De banken houden na de bijeenkomst van 5 juni 2000 een persconferentie 
om richting de media hun opvattingen kracht bij te zetten. Blocks kan hier 
wel bij verschijnen en vertelt dat de banken het aanbod van 100 miljoen 
gulden gedaan hebben. Naftaniel, die niet uitgenodigd is, woont deze pers-
conferentie bij. Hij ‘kaapt’ de persconferentie door het standpunt van het 
cj0 naar voren te brengen.700 Naftaniel stelt dat alhoewel het een slechte 
bijeenkomst is geweest qua proces, men een stap dichter bij een akkoord is 
gekomen. Zijn terugkoppeling in cj0-kring is eveneens een positieve. Tege-
lijkertijd houdt hij druk op de ketel door het wjc te informeren over de uit-
komsten van het overleg. Steinberg krijgt meteen een in het Engels vertaald 
verslag van de bijeenkomst.701 Hevesi zal van het cj0 in samenspraak met 
het wjc te horen krijgen dat de banken nog dertig dagen de tijd hebben om 
met hen tot overeenstemming te komen.

De media schrijven uiteenlopend over wat Hevesi in eerste instantie gaat 
doen. Dat hij binnen 30 dagen een rapportage wil over de gevoerde gesprek-
ken in Nederland. Of dat hij nu al een officiële waarschuwing geeft dat bij 
gebrek aan een akkoord een boycot over 30 dagen dreigt van Nederlandse 
financiële instellingen in de Verenigde Staten.702 Het effect is er niet min-
der om, met name voor ing. In deze fase wil ing een overeenkomst finalise-
ren om ReliaStar over te nemen. Daarnaast is ing in deze weken doende om 
Aetna, de grootste ziektekostenverzekeraar in de Verenigde Staten, over te 
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nemen (zie hoofdstuk 3). Met beide overnames is rond de 20 miljard gulden 
gemoeid.

Het is daarom niet vreemd dat Fischer van zich laat horen in het och-
tendjournaal van radio 1 van 6 juni 2000. Fischer biedt hulp aan. Hij rekent 
de beurspartijen een rentefactor van 13 à 14 voor. Hij zegt dat beide partijen 
fair moeten zijn en arbitrage moeten aanvaarden. Fischer is kort daarvoor 
benaderd door een bezorgde commissaris van de aex om te gaan praten met 
Möller. Dat doet hij en hij krijgt van Möller te horen dat ‘er van een kale kip 
weinig valt te plukken’.703 

Möller blijft somber over de kans op resultaat. In de marge van de jaarver-
gadering van de Europese beurzenfederatie herhaalt hij richting de media 
zijn eerdere stellingnames. De cj0-eis van 505 miljoen gulden vindt hij veel 
te hoog. Hij bepleit dat iemand hier een onafhankelijk oordeel over moet 
vellen. Möller noemt de Rekenkamer als mogelijke bemiddelaar.704 

Blocks voert in het geheim overleg

Ondanks alle hectiek in de media blijft Blocks allerlei rekensommen voor 
zijn achterban maken. Blocks concludeert dat een te hanteren rentefactor 
van 20 voor obligaties en aandelen zeer redelijk is.705 In zijn rekensommen 
gaat hij uit van een historisch schadebedrag van 12 miljoen gulden, waarbij 
hij vermeldt dat dit lager kan worden. In de praktijk schuift hij naar dit be-
drag van 12 miljoen gulden op. 

Blocks doet nog iets meer. Hij heeft in het geheim op 7 juni 2000 op Mai-
monides (de school waar Markens rector is) overleg met Markens en Nu-
mann. Zij zijn bezorgd over de gang van zaken. Zij zijn bovendien boos over 
de chantagepraktijken van het wjc.706 Ook willen zij dat het beeld van de 
Joodse gemeenschap in Nederland er geen schade door oploopt. Markens 
en Numann willen tot een redelijk compromis komen. Zij willen de banken 
geruststellen over het wjc en tegelijkertijd de banken oproepen om met een 
goed voorstel te komen.707 Markens en Numann denken steun te vinden bij 
Sanders, maar ook bij Hes en Vuijsje. Als voorzitter en directeur van Joods 
Maatschappelijk Werk vinden zij dat het gehele onderhandelingsproces 
lang duurt en belastend is voor hun cliënten.

Blocks, Markens en Numann spreken af om voor het finale overleg van 15 
juni 2000 instemming van de achterban pogen te krijgen voor een akkoord 
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van 240 miljoen gulden (12 miljoen gulden maal rentefactor 20). Een bedrag 
waar zonder medeweten van Naftaniel, Markens en Numann hun nek voor 
uitsteken. Zij gaan dit sonderen aan bancaire kant. Markens en Numann 
spreken tweemaal met De Swaan (abn amro en lid van de commissie-Van 
Kemenade). Het is een informeel gesprek. De Swaan reageert niet inhoude-
lijk.708 Binnen abn amro spreekt De Swaan op basis van eigen calculaties 
overigens over een bedrag van 248 miljoen gulden.709

Blocks schrijft de raad van bestuursleden van de vier grootste banken dat 
hij ‘vrijwel absolute zekerheid heeft dat een voorstel onzerzijds op 15 juni 
zal worden aanvaard’. Het voorstel is in zijn ogen onrechtvaardig daar waar 
het ook betaling voor andere partijen inhoudt en zeker vanwege de bewust 
gecreëerde druk waaronder het is afgedwongen. Het voorstel is volgens 
Blocks ‘echter naar buiten in redelijkheid goed verdedigbaar omdat ener-
zijds het ‘bancaire aandeel’ beperkt is tot maximaal 120 miljoen gulden en 
anderzijds het totaal van 240 miljoen gulden juist voldoende is vanuit in-
ternationaal standpunt bezien. Om pragmatische redenen en mede omdat 
thans volledige vrijwaring/kwijting is ingebouwd verzoek ik u akkoord om 
bovenstaand voorstel op de komende bijeenkomst formeel te mogen aan-
bieden’.710 De banken geven Blocks telefonisch snel dat mandaat. In de ver-
deelsleutel van de banken is het bedrag voor ing inmiddels verhoogd naar 
rond de 60 miljoen gulden.711

Ook Möller meldt zijn achterban dat een akkoord van 240 miljoen gul-
den aanstaande is en dat de VvdE/aex 20 miljoen gulden zullen bijdra-
gen.712 aex-president-commissaris Han Kleiterp wijst Möller er op 15 juni 
op dat mogelijkerwijs de winstbewijshouders van de aex bezwaar zullen 
maken. Möller stuurt hun vervolgens een formele brief om goedkeuring te 
verkrijgen.713

Blocks is er vrij zeker van dat een akkoord aanstaande is. Hij meldt het op 
9 juni 2000 aan Van Maanen als hij hem bijpraat. Blocks rekent op de steun 
van het cj0, maar wil ook de expliciete steun van het Platform Israël. Blocks 
wil daarom ingaan op een uitnodiging van het Platform Israël om in Israël 
met hen en Beker (wjc Israël) te praten over de stand van zaken. Het cj0 
weet dit uit te stellen. cj0-voorzitter Wurms vreest dat Blocks een wig pro-
beert te drijven tussen 1. cj0 en wjc/Platform en 2. cj0/Platform en wjc.714 
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De gelederen moeten volgens het cj0 gesloten blijven. Roet gaat met enig 
uitstel akkoord.

Een pinksterdag in New York

Op tweede pinksterdag 12 juni 2000, vindt in New York een gesprek plaats 
tussen Steven Newman (deputy van Hevesi) en ing-vertegenwoordigers, in 
het bijzijn van Mankiewicz van Hill and Knowlton. Het is een bijeenkomst 
waar Blocks geen weet van heeft. Na die bijeenkomst ontstaat publiciteit 
dat een overeenkomst gesloten is ten bedrage van 314 miljoen gulden. Het 
bedrag bestaat uit de 50 miljoen gulden (conceptbankenakkoord) en 22 · 
12 miljoen gulden (beurs). Met die 314 miljoen gulden stemt dezelfde dag 
Steinberg telefonisch in. 

Er zijn uiteenlopende lezingen van wat er precies gebeurd is. Een eerste 
lezing geeft Staal in zijn boek.715 Hij zegt dat medewerkers van ing die na-
mens de nvb opereren, zelf het bedrag van 314 miljoen gulden aanbieden. 
Steinberg, die op de hoogte wordt gebracht, informeert vervolgens Roet, 
die op zijn beurt Markens de mededeling doet. 

Een andere lezing geeft Gerstenfeld in zijn boek. Via Naftaniel weet 
Steinberg en daarmee ook Newman bij voorbaat al dat 314 miljoen gulden 
het minimale bod van het cj0 is. Steinberg herinnert zich dat hij, terwijl 
de ing-vertegenwoordigers moeten wachten op Newman, voorafgaand aan 
die bijeenkomst belt met Naftaniel en van hem de 314 miljoen gulden als 
een voor het cj0 bevredigend bedrag hoort. Vervolgens belt hij Newman dit 
bedrag door.716 

De bankenlezing is de volgende. Een reeks van misverstanden is volgens 
Blocks bepalend geweest. De ing’ers hebben in algemene termen in het ge-
sprek de akkoorden met de verzekeraars en het bijna-akkoord met de ban-
ken genoemd. Zij hebben een vergelijking gemaakt met de verzekeraars, die 
in hun eerdere akkoord de rentefactor 22 gekozen hebben. Alleen men heeft 
in het gesprek niet doorgehad dat dit teruggrijpt op 1945 en niet op 1953. 
Opmerkelijk is dat de lezing van Blocks geheel overeenkomt met de passage 
in het jaarverslag van het cj0 over 2000: ‘Tijdens dit gesprek accepteerde de 
ing een oprentingsfactor van 22 die ook voor de verzekeringsovereenkomst 
uit 1999 had gegolden. Toen drie dagen later een volgende onderhande-
lingsronde plaatsvond, zweefde dit resultaat boven tafel. Vastgesteld werd 
dat factor 22 sowieso onjuist was omdat dit getal uitging van het nominale 
verzekeringsbedrag uit 1945, terwijl voor de effecten gerekend diende te 
worden vanaf 1953.’717

Blocks rapporteert terug aan zijn achterban. ‘Al is naar mijn stellige over-
tuiging in het gesprek tussen Newman (plaatsvervanger van Hevesi) en 
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ing-vertegenwoordigers het bedrag van 314 miljoen niet gevallen, toch 
is het daar besprokene door Newman en/of Steinberg gebruikt en gefor-
muleerd als een toezegging. Door het gesprek is het ‘excuus’ voor deze 
verhoogde eis mogelijk geworden. Of dezelfde verdeelsleutel ook voor de 
verhoging van 24 miljoen kan worden gehanteerd, is daarom voor mij dis-
cutabel.’718 Met dit laatste doelt Blocks erop dat hij zich niet verplicht voelt 
de extra 24 miljoen gulden boven op de 240 miljoen gulden op te halen bij 
de banken. Hij denkt immers een sluitende afspraak met Markens en Nu-
mann te hebben. 

Blocks laat in het midden wat er precies gebeurd is. ‘Of een en ander een 
opzetje is van de zijde van het Joods Wereldcongres en/of mede het gevolg 
is geweest van een gisteren gehouden gesprek tussen vertegenwoordigers 
van verzekeraars (inclusief hun PR-bureau in de VS) met de deputy van de 
Hevesi-commissie onttrekt zich (nog) aan mijn waarneming.’ 

Bij Fischer doet Blocks navraag omdat de bijeenkomst er een is geweest 
van ing-verzekeraars. Fischer organiseert vliegensvlug een telefooncall op 
14 juni 2000 met alle vertegenwoordigers die bij het gesprek met New man 
aanwezig zijn geweest. Volgens Fischer is het een algemeen en beleefd-
heidsgesprek geweest (geen onderhandelingen). ‘We didn’t mention any 
figures.’719 Newman zou wel cijfers van multipliers genoemd hebben, maar 
niet geweten te hebben waar de cijfers betrekking op hebben. Na het ge-
sprek met de banken heeft Newman aan Steinberg (wjc) doorgegeven dat 
‘they were prepared to settle on the basis of a multiplier between 22 and 
28’.720 Fischer zegt er wel bij dat hij de door hem opgehaalde informatie 
niet kan controleren omdat hij niet bij het gesprek aanwezig is geweest.

Meer duidelijkheid bevat een e-mail van John Barmeyer (hoofd juridi-
sche zaken ing usa) aan Van Wassenaer. Barmeyer ontkent dat er sprake 
is geweest van onderhandelingen.721 Steinberg, die door Newman op de 
hoogte is gebracht, zou met het persbureau Reuters gebeld hebben over 
rentefactor 22. Ook Mankiewicz zegt in een e-mail dat er helemaal niet over 
cijfers gesproken is, behalve over de rentefactor van de verzekeringen.722 
Van Wassenaer reageert richting Blocks als volgt: ‘Het werpt enig licht op 
de persberichten van gisteravond. Ik denk dat het ‘lek’ een intern (Joods) lek 
is geweest. De bedoeling is natuurlijk om nog iets bovenop de factor 20 te 
krijgen. Wat ons betreft is dat niet bespreekbaar.’723

Blocks is woedend over de gang van zaken en neemt dit de Nederlandse 
overheid kwalijk. Hij schrijft Majoor een memo over Mankiewicz. Man-
kiewicz heeft volgens Blocks in een e-mail gezegd dat hij ‘represented the 
Dutch Bankers at the request of the Dutch Embassy here in Washington, 
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which is a client of my office’. ‘Onzerzijds hebben er nimmer contacten met 
een dezer aanwezigen bij het gesprek van 12 juni bestaan, noch met an-
dere vertegenwoordigers van Hill and Knowlton of andere aanwezige ad-
viseurfirma’s. Ook waren wij niet vooraf op de hoogte van dit gesprek. Als 
bovenstaande lezing juist is en Mankiewicz op verzoek van de Nederlandse 
ambassade de banken vertegenwoordigde, is die ambassade en dus de Ne-
derlandse overheid verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hieruit ont-
stane meerkosten van 24 miljoen gulden’, aldus Blocks.724

Majoor wijst deze vordering naderhand van de hand.725 Mankiewicz 
is door hem op zijn onjuistheid gewezen. Majoor zegt erbij dat de Neder-
landse ambassade op de hoogte is geweest van dit gesprek. De ambassade 
keurt het goed dat Mankiewicz algemene informatie geeft over het na-
oorlogse rechtsherstel in Nederland. Zalm, die het memo van Blocks ziet, 
schrijft erop ‘onzin’. 

Het akkoord van 15 juni 2000

Door de gang van zaken in New York komt er schot in het overleg in Neder-
land. De media in Nederland brengen naar buiten dat het akkoord in kan-
nen en kruiken is. Toch gaan de beurspartijen in Nederland daar nog niet 
van uit. De nvb maakt uiteenlopende conceptpersberichten. Een voor het 
geval dat een akkoord bereikt wordt, een ander als dat niet het geval is. Ook 
het cj0 houdt er rekening mee dat het overleg van 15 juni 2000 niet tot re-
sultaten leidt. Als de standpunten niet te ver uit elkaar liggen, kan Zalm ge-
vraagd worden om te bemiddelen. Het cj0 maakt een voorlopige afspraak 
met Zalm voor na de ministerraad van 16 juni 2000. 

Juist in deze hectische dagen met een oplopende internationale spanning 
en publiciteit uit New York over een vermeend akkoord, zijn de banken 
meer met de interne verdelingsvraag bezig. Uitgaande van een te betalen 
som van 240 miljoen gulden, willen de vier grootbanken samen 100 miljoen 
gulden betalen. Maar over de onderlinge verdeling is men het niet eens. De 
rest moeten de leden van de VvdE betalen. De aex en de VvdE hebben in-
middels hun aandeel naar twee maal 10 miljoen gulden verhoogd, maar de 
VvdE voelt zich eigenlijk niet aangesproken voor grotere bedragen. Voorzit-
ter Heemskerk van de VvdE wil geen uitsluitsel geven of zijn leden zullen 
betalen. Hij moet dit eerst voorleggen aan een algemene ledenvergadering. 
Op de middag voor de finale ontmoeting op 15 juni 2000 faxt de VvdE een 
afhoudende brief aan Blocks. 

‘1 VvdE blijft op het standpunt staan dat zij in deze uitsluitend de aanbeve-
lingen van de Commissie-Scholten dient te volgen en dat zij in het kader 
een redelijk aanbod aan het cj0 gedaan heeft. Afwijzing van dit aanbod 
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zou haars inziens dienen te leiden tot een herhaling van het rechtsher-
stel met alle partijen van 1953, inclusief de overheid.

2 Desalniettemin is de VvdE bereid voor haar deel uit overwegingen van 
solidariteit met de aex en de financiële instellingen, mee te werken aan 
een oplossing van het gerezen conflict zoals vastgesteld door de vier 
grote financiële instellingen en zij is bereid daartoe nlg 10 miljoen een-
malig aan te bieden. Wordt het voorstel door cj0 niet integraal geaccep-
teerd, vervalt het bod en gaat VvdE terug naar stelling onder punt 1.

3 De VvdE en Vereffenaars kunnen en willen geen uitspraak doen over de 
haalbaarheid van een bedrag op haar (oud)leden. Zij merken op dat in 
het rapport van de commissie-Scholten niet wordt geconcludeerd dat 
(oud)leden een bedrag zouden dienen te betalen. Zelfs wanneer er een 
verhaalbaarheid zou zijn, lijkt de geïndiceerde hoogte en de verdeels-
leutel uitermate discutabel, zodat deze vrijwel zeker op groot verzet van 
(oud)leden zal stuiten. Vereffenaars stellen voor dat de vier grote financi-
ele partijen dat punt nader uitgewerkt op de agenda van een uit te schrij-
ven vergadering van oud-leden van de VvdE zetten.’726

Het finale overleg op 15 juni 2000 kent een bijzondere aanloop. In een voor-
gesprek van het cj0 en Platform Israël de dag ervoor zijn Markens en Nu-
mann de oren gewassen. Zij krijgen zeer zware kritiek dat zij eigenmachtig 
geopereerd hebben. Zij moeten het boetekleed aantrekken. Markens, die 
zich de kritiek persoonlijk aantrekt, belandt enkele dagen later vanwege 
hyperventilatie even in het ziekenhuis.727 Blocks blijkt geen stilzwijgende 
afspraak te hebben met het cj0 over de 240 miljoen gulden.728 In een voor-
gesprek met Naftaniel krijgt hij te horen dat het bedrag niet 240 miljoen 
maar 264 miljoen is.729 Het cj0 meent nooit voor minder dan 314 miljoen 
gulden (inclusief 50 miljoen voor het bevroren akkoord met de nvb) tot 
overeenstemming met de banken te kunnen komen zonder de Amerikanen 
voor het hoofd te stoten. Het cj0 en het Platform Israël besluiten om ‘de on-
derhandelingen met 345 miljoen gulden (all in) te openen uit tactische over-
wegingen, maar met 315 als bodem en 325 als wensbedrag te opereren’.730

Blocks biedt in het begin van de bijeenkomst 240 miljoen gulden aan. 
Hij zegt dat hij ernstig teleurgesteld zou zijn als hij opnieuw in zijn hemd 
zou worden gezet, net zoals twee maanden geleden bij het niet getekende 
akkoord met de banken.731 Aan Blocks wordt uitgelegd dat Markens en Nu-
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 732 Ph. Staal, Roestvrijstaal. Speurtocht naar de erfenis van Joodse oorlogswezen 2008, p. 285-286.
 733 Ph. Staal, Roestvrijstaal. Speurtocht naar de erfenis van Joodse oorlogswezen, 2008, p. 285.
 734 Notitie K. Neukirchen aan J. M. de Jong 14-8-2000; interview met A. Roet 7-5-2000.
 735 M. Gerstenfeld, Judging the Netherlands: The Renewed Holocaust Restitution Process, 1997-2000, 2010, p. 179; Interview met 

A. Roet 7-5-2000.
 736 Blocks zegt er in het met hem op 10-9-2013 gehouden interview over: ‘Dankzij Heemskerk is het die avond alsnog rond 

gekomen. Want toen zijn we om de tafel gaan zitten in mijn kamer bij een tweede schorsing. Ik vroeg toen: “Bert, wat doen we met die 
24 miljoen?” Die zat daar voor de beurs, maar was ook penningmeester van de nvb. Wij dachten over en weer, dit wordt een veldslag 
als we het nu niet doen. Anders komt dat Paardekooper-rapport weer terug. Laten we het maar doen, laten we maar tekenen. Toen is 
er waarschijnlijk één telefoontje gepleegd door Heemskerk, ik denk met de ing’er uit ons nvb-bestuur (Lindenbergh). Toen moest er 
een formulering komen om dat verschil van 24 miljoen te rechtvaardigen want we waren principieel niet bereid om meer te vergoeden 
dan de volledige schade (12 miljoen) met de juiste oprenting (20). Toen is er die cryptische omschrijving voor in de op 15 juni getekende 
overeenkomst gekomen: “Partijen kwamen ter afronding een totaal bedrag van ƒ 264 miljoen overeen”.’

 737 Lindenberg zegt er in het met hem op 30-3-2015 gehouden interview over: ‘Ik was slecht bereikbaar, ik zat in Engeland. Ik 
was boos omdat ik ter plaatse iets moest beslissen. Er was een deadline waar Hein Blocks wel een goede reden voor gehad zal hebben. 
Ik ben met die 24 miljoen akkoord gegaan omdat Hein het inmiddels zo had afgesproken met de andere leden van de nvb. Achteraf is 
mijn gevoel daarover een beetje verongelijkt omdat we dicht bij een akkoord waren. Het is ‘met de mantel der liefde bedekt’ omdat we 
het over een andere interne verdeling eens waren geworden. ing heeft de verhoging die via de Amerikaanse band werd gespeeld, helaas 
moeten accepteren. Met de nodige tegenzin hebben wij de extra 24 miljoen betaald. We voelden ons geshanghaaid. Aan de uiteindelijke 
verdeling heb ik een onplezierig gevoel overgehouden. In mijn herinnering heb ik het gevoel overgehouden dat ing onevenredig veel 
heeft betaald.’

mann zonder mandaat van het cj0 hebben onderhandeld en dat Blocks had 
kunnen weten dat zij niet voor het Platform Israël spreken. 

Het overleg verloopt moeizaam. Van Wassenaer vraagt Staal tijdens een 
schorsing waarom het cj0 en Platform Israël niet het bod van de 240 mil-
joen gulden aanvaarden. ‘Als jullie dit bod niet accepteren, dan zitten we 
weer op de acht miljoen gulden waarmee de onderhandelingen begonnen 
zijn.’732 Staal brengt hem daarna in herinnering dat de aex eerst 8 miljoen 
gulden geboden heeft, dat de banken op 5 juni 2000 150 en vandaag 290 
miljoen gulden geboden hebben (voor de twee akkoorden), en dat de Joodse 
gemeenschap nog wat langer kan wachten.733 

In de vergadering komt het gebeurde in New York op tweede pink-
sterdag aan de orde. Als Roet een ing-gespreksnotitie hierover ter hand 
gesteld wordt en het getal van 264 miljoen gulden leest, ziet hij daarin de 
bevestiging van wat Steinberg enkele dagen daarvoor naar buiten heeft ge-
bracht.734 Het papier wordt ter plekke verscheurd als Roet er opnieuw naar 
vraagt.735

Die avond komt het alsnog goed. Heemskerk hakt bij een schorsing in 
overleg met Blocks de knoop door over de extra 24 miljoen gulden.736 ing 
zal deze betalen. Heemskerk, die tevens penningmeester is van de nvb, 
pleegt één telefoontje met Lindenbergh, de ing’er in het nvb-bestuur. Lin-
denbergh stemt hiermee noodgedwongen in.737 Ook de andere bankiers 
krijgen telefonisch toestemming van hun superieuren om met 264 miljoen 
gulden in te stemmen. Na de schorsing worden de partijen het eens over dit 
bedrag. Steinberg wordt gebeld en bevestigt telefonisch zijn instemming 
met het akkoord. Het akkoord wordt ter plekke ondertekend. Ook het Ad-
viescollege van het cj0 tekent in de persoon van Micha Gelber mee. 

In het persbericht van beide partijen wordt melding gemaakt dat de avond 
ervoor de banken, de aex en VvdE en Joodse organisaties een akkoord be-
reikt hebben. De beurspartijen delen mee 264 miljoen gulden te zullen ver-
goeden. De beurspartijen krijgen algehele vrijwaring en kwijting. Het eer-
der bereikte, maar niet getekende, akkoord van 50 miljoen gulden tussen de 
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 738 Persbericht cjo/aex/nvb, Beurspartijen en joodse organisaties bereiken akkoord: beurspartijen betalen nlg 264 miljoen, naast 
door nvb  reeds toegezegde nlg 50 miljoen, 16-6-2000.

 739 ptg-mail aan Van Maanen, 19-6-2000, in: ptg-archiefmap 392.
 740 Interviews met T. de Swaan 4-9-2013 en K. Neukirchen 14-11-2013.
 741 nvb-jaarverslag 2001, p. 10.

Joodse organisaties en de Nederlandse Vereniging van Banken zal nu ook 
worden getekend. Daarnaast zullen de VvdE en de aex een spijtbetuiging 
in de nationale en internationale media publiceren en een boek bekosti-
gen waarin de handelwijze van de beurs tijdens en na de Tweede Wereld-
oorlog wordt beschreven. Op de gevel van het gebouw van de voormalige 
Liro-bank in de Sarphatistraat in Amsterdam zal een gedenkplaat worden 
aangebracht waarmee herinnerd wordt aan de roof van Joodse vermogens. 

Aan het einde van het gezamenlijke persbericht staat nog een omineuze 
passage die ingaat op de discussie over de rentefactor: ‘Ook voor de bepaling 
van de huidige waarde zijn verschillende rekenmethoden te gebruiken, die 
uiteraard leiden tot verschillende bedragen. De Joodse organisaties hebben 
ingestemd met het voorstel van de beurspartijen om de factor 20 toe te pas-
sen op de vordering van nlg 12 miljoen, zijnde de samengestelde interest 
op basis van het rendement van langlopende staatsleningen over de periode 
1953-2000. Daarbovenop is ter afronding van de overeenkomst een verho-
ging van 10% (nlg 24 miljoen) overeengekomen.’738

De dag na het akkoord gaan het cj0, het Platform Israël en het Adviescol-
lege bij Zalm langs om hem persoonlijk in te lichten over het akkoord. Af-
gesproken wordt dat Zalm een keer het wjc zal ontvangen ten behoeve van 
een beleefdheidsbezoek, dit alles in het kader van de verbeterde relatie tus-
sen het cj0 en het wjc.739 Het komt er niet van.

De praktische uitwerking van het akkoord

Het akkoord is getekend maar daarmee is het proces niet afgelopen. 1. Zo 
blijft er gesteggel over de betalingen door de banken, 2. betalen enige leden 
van de VvdE met tegenzin, 3. moet een juridische tekst opgesteld worden, 
4. moet er voorlichting komen en 5. twijfelt Blocks of hij een akkoord heeft 
met het wjc:

Blocks vraagt direct na het akkoord aan zijn achterban om ‘discussie en 
suggesties voor mogelijke bijdragen van niet-bancaire beurspartijen’. Na 
het akkoord blijven de banken steggelen over de verdeelsleutel voor het te 
betalen bedrag. abn amro weigert te betalen voor een vergunning aan ing 
in de VS.740 abn amro en ing maken een onderlinge en geheim gebleven 
afspraak over hun deel in het totale bedrag. Daarna betaalt niet iedereen 
zijn deel, ondanks dat Blocks enkele keren maant om te betalen. Enkele 
kleinere banken betalen niet of slechts een deel van wat zij moeten betalen. 
Ook de Vereniging van Hoeklieden betaalt maar een klein deel van wat zij 
moet betalen.741 Het is een proces dat tot eind 2001 doorloopt. Uiteindelijk 
betalen de vier grootbanken het ontbrekende bedrag. 
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 742 Notulen Algemene Ledenvergadering voor de Effectenhandel 6-7-2000, p. 2-3 in: nvb/Blocks-archiefmap 2000.
 743 Mail A. Roet aan G. Möller, 2-8-2000, in: spi-archiefmap 127, in: cjo-archiefmap 51.05/2000.
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van Liro tot de beurs en de betrokkenheid van de beurs bij de verhandeling van de uit Joods bezit afkomstige effecten, alsmede de wijze 
waarop door de VvdE is ingegrepen in de uitvoering van het effectenrechtsherstel. Bij dit laatste wordt onder meer gedoeld op de zware 
inbreuk die de afkondiging van een beurstaking op de rechtsherstelsystematiek heeft gemaakt.’

 745 Fax A. Beker (wjc Israel Office) aan Roet en Naftaniel, 16-7-2000.

De banken hebben ingestemd met het akkoord, maar de VvdE moet nog 
instemming zien te verwerven van haar leden. Op de algemene ledenverga-
dering van de VvdE op 6 juli 2000 zijn meerdere leden terughoudend. De 
prijs die men moet betalen, vinden de leden onredelijk. Een lid vraagt om 
uitstel van de besluitvorming, een ander lid vraagt zich af of er sprake is van 
een juridische vordering. Het merendeel van de leden van de Vereniging van 
Commissionairs is pas na de oorlog actief geworden, zodat deze niet verant-
woordelijk kunnen worden gehouden, aldus dit lid.742 Heemskerk is het 
daarmee eens, maar wijst op de aanbeveling van de commissie-Scholten om 
een tegemoetkoming te doen. De jurist Van Everdingen wijst vervolgens op 
het krachtiger oordeel van de commissie-Van Kemenade over de beurs en 
dat dit oordeel de goede reputatie van Amsterdam als financieel centrum 
kan raken. Het zijn deze redenen waardoor de leden unaniem de vereffe-
naars van de VvdE machtigen de vaststellingsovereenkomst te tekenen.

Na het akkoord wordt in de weken daarop toegewerkt naar een vaststel-
lingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst vergt in de uitvoering 
de nodige aandacht voor details. Als die gereed is, kan op 13 juli 2000 op de 
bovenste verdieping van abn amro aan de Zuidas de formele vaststellings-
overeenkomst door alle partijen getekend worden. De aanwezigen moeten 
wachten op Roet, die te laat arriveert, en dat bevordert de stemming niet. 
Opvallend is dat de nvb-voorzitter Jan Maarten de Jong bij de tekenplech-
tigheid zegt dat de banken er achteraf begrip voor hebben dat zij hebben 
moeten wachten op het akkoord over de beurs. 

In de vaststellingsovereenkomst is onder meer overeengekomen dat een 
spijtbetuiging gepubliceerd zal worden in media in Nederland en in de 
Verenigde Staten. Daarmee gaat het bijna mis. In Israël dreigt een tekst ge-
publiceerd te worden die niet overeenkomt met de definitieve tekst van de 
vaststellingsovereenkomst. Ten onrechte is blijven staan de zinsnede ‘ook al 
is volgens de commissie-Scholten de uiteindelijke materiële uitkomst van 
het rechtsherstel met betrekking tot effecten bevredigend geweest’.743 Na 
correctie verschijnt de hardere tekst over de VvdE die duidelijk aangeeft dat 
de VvdE zelf het oordeel onderschrijft dat zij in strijd heeft gehandeld met 
het rechtsgevoel.744

De kous is voor Blocks niet af omdat hij twijfelt of het wjc formeel inge-
stemd heeft. Roet regelt een briefje van Beker op 16 juli 2000. Beker schrijft 
Roet en Naftaniel: ‘We are satisfied with the provisions of the agreement 
and will do our share to support its acceptance and implementation. We 
feel that this agreement represents a reasonable settlement of the issue of 
outstanding Holocaust-era assets seized from Dutch Jewry.’745 Maar Blocks, 
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 747 Schrijven Roet en Naftaniel aan Blocks 21-7-2000, in: nvb/Blocks-archiefmap 2000.
 748 Blocks aan Roet en Naftaniel 3-8-2000, in: nvb/Blocks-archiefmap 2000.
 749 Interview met F. Neter-Polak 18-10-2013.
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die een afschrift van de brief krijgt, blijft twijfelen of dat voldoende is.746 
Hierop schrijven Roet en Naftaniel hem dat de brief een royale steunbetui-
ging aan het akkoord is. Blocks mag niet van het wjc verwachten dat het 
‘een fijnzinnige juridische brief schrijft waarin alle nuances van onze over-
eenkomst tot uitdrukking worden gebracht, zoals je voorstelt in je schrij-
ven van 17 en 18 juli. Het wjc is geen contractpartij; de organisatie moest 
slechts haar instemming met ons akkoord betuigen. Meer dan dat hebben 
we niet afgesproken’.747 In een nader briefje van Blocks aan Roet en Nafta-
niel wil Blocks zijn stellingname getekend bevestigd zien dat de brief van 
Beker gezien kan worden als commitment van het wjc als geheel.748

Ook voor de Joodse organisaties is de kous niet af, het is niet allemaal koek 
en ei voor het cj0. Het Platform Israël dreigt het cj0 de vaststellingsover-
eenkomst niet te tekenen als de verdeling van de gelden tussen Nederland 
en Israël niet eerst geregeld is. Het vbv is tegen de in het akkoord vermelde 
finale kwijting voor de beurspartijen, omdat er in zijn ogen te veel informa-
tie over de beurs ontbreekt.749 Het vbv is overigens (alweer) uit het Advies-
college gestapt vanwege de discussie over de verdelingscriteria.750 

Terugkijken op het akkoord

Er wordt op het akkoord teruggekeken in eigen kring. Blocks legt op 16 
juni 2000 uitgebreid verantwoording af aan de banken. Hij noemt als be-
langrijke aspecten van de overeenkomsten over de effecten en de bankte-
goeden: ‘De bekrachtiging door het Joods Wereld Congres en het Platform 
Israël (waardoor internationale werking van de overeenkomst is verzekerd), 
de algehele vrijwaring voor de besproken onderwerpen en de algehele kwij-
ting, welke ook geldt voor niet besproken onderwerpen.’751 Een maand la-
ter geeft Blocks een uitgebreid commentaar op het proces in het blad van 
het Bank- en Effectenbedrijf. Hij stipt aan dat het rechtsherstel nu ten slotte 
definitief en volledig is. Hij wil ook graag het misverstand opruimen dat de 
onderhandelingen over de effecten lang hebben geduurd. ‘In werkelijkheid 
waren zij de kortste, doch wel de laatste in de rij.’752

Ook de leiding van abn amro en vooral die van ing is blij dat de kwes-
tie geregeld is. De overnames van ReliaStar en Aetna kunnen voltooid wor-
den. De nieuwe topman van ing, Ewald Kist, spreekt in een interview zijn 
blijdschap uit over de gebeurtenissen in de Verenigde Staten. ‘We hebben 
gezegd: laten we het netjes afwikkelen. Na een paar weken onderhandelen 
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hebben we elkaar gevonden. Ik ben blij dat het is opgelost, want het komt 
voor ons natuurlijk goed uit in Amerika. Van de andere kant: ik heb die 
Joodse zaak niet beschouwd als blokkade. Anders waren we niet eens gaan 
praten met Aetna.’753

Binnen het cj0 worden verschillende dankwoorden uitgesproken bij een 
evaluatie van de totstandkoming van het akkoord. Adviseur Van Gent 
wordt geprezen omdat hij de juiste lijnen heeft uitgestippeld. De inbreng 
van het Platform Israël via Roet en Staal bij het gehele onderhandelings-
proces wordt benadrukt. Naftaniel, die terugtreedt als woordvoerder van 
het cj0, krijgt waardering en bewondering. Hij wordt gezien als de meest 
constante factor in de onderhandelingen.754 In de Verenigde Staten prijst 
Steinberg Hevesi in de media uitgebreid voor het bereiken van het Neder-
landse akkoord. ‘I credit the good offices of City Comptroller Alan Hevesi 
for bringing about what appears to be a just and historic resolution of this 
moral issue.’755 In een bedankbrief schrijven Roet en Naftaniel aan Stein-
berg: ‘Your role has been vital in speeding up the negotiation’s process and 
fixing an acceptable amount for all parties involved.’756

De media blikken uitgebreid terug op het bereikte akkoord. De aex en de 
banken worden slechte verliezers genoemd.757 In de weekbladen ontstaat 
een uitgebreide polemiek over de laatste weken van dit proces.758 Colum-
nist Jacques van Doorn spant de kroon met zijn stuk in HP/De Tijd ‘Een geur 
van chantage’, hetgeen weer uitgebreide reacties oproept.759 

Steinberg wordt uitgebreid geïnterviewd door Vrij Nederland. Hij zegt 
dat hij had gehoopt wat minder obstakels in Nederland tegen te komen. 
Hij heeft niet het gevoel dat de banken alleen maar vanuit een diep moreel 
gevoel hebben gehandeld. Als Vrij Nederland hem voorhoudt dat Blocks zich 
gechanteerd heeft gevoeld door het wjc, reageert Steinberg als door een ad-
der gebeten: ‘Ik heb zijn commentaar nog niet gelezen. Als het waar is wat u 
zegt, dan is zijn uitspraak schandelijk.’760 

In Nederland en Israël worden in de daaropvolgende jaren de hoofdperso-
nen koninklijk geëerd. Markens, Naftaniel, Roet, Staal, Gelber en Blocks 
worden Ridder of Officier in de Orde van Oranje-Nassau. In de meeste aan-
bevelingsbrieven is de formulering opgenomen dat het aan hen te danken 
is dat de onderhandelingen met alle betrokken instanties harmonieus zijn 
verlopen en tot een goed einde zijn gebracht.761 
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 763 Interview met H. Blocks 2-7-2013.

Markens behoudt na het akkoord een goede relatie met Blocks. Mar-
kens nodigt Blocks uit om na de zomer van 2000 les te komen geven op zijn 
school. Blocks antwoordt hem: ‘Door onze beide functies leek het wellicht 
voor velen dat wij opponenten waren, maar ik heb in onze contacten altijd 
gevoeld dat wij samen beoogden een oud probleem op te lossen en een boek 
dat veel te lang open was blijven liggen en waarvan velen leed hebben on-
dervonden nu op een fatsoenlijke en definitieve wijze te sluiten. Het leed zal 
voor vele slachtoffers nooit tot een afgesloten verhaal behoren, maar moge-
lijk draagt onze overeenkomst voor een aantal van hen eraan bij om dit leed 
een afgeronde plaats te geven. Als dat zo is hebben wij veel bereikt.’762 

In zijn les op het Maimonides legt Blocks de scholieren de essentie van 
bankieren uit. Blocks doet dat met een geheel gesimplificeerde balans, van 
de transformatie van crediteuren naar debiteuren, en de beperkte transfor-
matie van rentetermijnen.763

Slotopmerking

Het akkoord van de Joodse gemeenschap met de banken en de beurs wordt 
niet een-twee-drie gesloten. In feite gaat het om twee akkoorden. Het eerste 
heeft betrekking op Joodse financiële tegoeden bij banken, het tweede gaat 
over hoe de beurs zich in en na de oorlog opgesteld heeft inzake de Joodse ef-
fecten. Het eerste akkoord is feitelijk rond in maart 2000 en behoeft daarna 
alleen nog getekend te worden. Blocks, die zich persoonlijk erg inzet om het 
onderwerp van de Joodse oorlogstegoeden tot een goed einde te brengen, 
voert samen met enkele andere vertegenwoordigers van de banken goed 
overleg met het cj0. De verschillende Joodse financiële tegoeden worden 
langs technische weg berekend en beide partijen zijn het materieel eens 
over het bedrag dat de banken zullen betalen. Blocks rekent erop dat het 
akkoord getekend wordt en meldt zijn achterban dit ook. Dit gebeurt niet 
omdat Roet en Naftaniel dit akkoord ophouden totdat het overleg met de 
beurs tot een aanvaardbaar resultaat heeft geleid. Er wordt al enige maan-
den overleg gevoerd met de aex en de Vereniging voor de Effectenhandel, 
maar deze beursorganisaties beschikken zelf niet over veel eigen kapitaal. 
Daarom willen Roet en Naftaniel dat de banken, die belangrijke beurspar-
tijen zijn, aansluiten. Om die reden wordt Blocks, in wie zij persoonlijk 
veel vertrouwen hebben, erbij gehaald en niet veel later de vier grote ban-
ken. Maar het helpt allemaal niet. Beide partijen zijn het niet eens over een 
duidelijk inhoudelijk pad waarlangs een akkoord bereikt kan worden. Er 
wordt niet echt overlegd. De sfeer aan de onderhandelingstafel wordt slech-
ter en de media-aandacht in Nederland en in het buitenland wordt groter. 
De banken treden steeds minder als een eenheid op en de beursorganisaties 
laten het aan anderen, zoals aan Zalm, over om met een oplossing te komen. 
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inhoud wordt weinig gesproken en het overleg wordt een proces van loven 
en bieden. In deze situatie betrekken Roet en Naftaniel het wjc erbij en 
wordt een Amerikaanse boycot aangekondigd, een zet waar Markens en Nu-
mann binnen het cj0 minder gelukkig mee zijn. De uiteindelijke afloop van 
de onderhandelingen is ook weer kenmerkend voor de grilligheid ervan. 
Het historisch schadebedrag van het effectenrechtsherstel wordt na verloop 
van tijd door de banken aanvaard met de kanttekening dat zij zich het recht 
voorbehouden niet het gehele deel te betalen. Ook de discussie over de han-
teren rentefactor wordt op een opvallende wijze beslist. Na een informele 
ontmoeting van ing-vertegenwoordigers met het bureau van de financiële 
toezichthouder in New York brengt het wjc naar buiten dat in Nederland 
een akkoord bereikt is, enkele dagen voordat in Amsterdam finaal overleg 
plaatsvindt. Onder druk daarvan gaan de banken akkoord met een hogere 
rentefactor dan zij eerst in gedachten hadden. De raden van bestuur van de 
banken zijn daarna blij van de kwestie af te zijn zodat zij door kunnen gaan 
met de door hen gewenste overnames in de Verenigde Staten.

Het in Nederland gesloten akkoord over de Joodse effecten is bepaald 
niet op een gepolijste wijze tot stand gekomen. Het proces is uitermate 
stroef verlopen. De banken hebben het gevoel zwaar onder druk gezet te 
zijn en teveel betaald te hebben. Aan Joodse zijde overheerst het gevoel 
lange tijd niet serieus genomen te zijn door de in hun ogen arrogante ban-
kiers. Het is een akkoord dat er uiteindelijk wel kwam maar bij velen een 
nare smaak achterliet. Na het akkoord is iedereen blij dat het er is, maar 
men is er niet trots op.
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6

Het Nederlandse restitutieproces 
vergeleken met enkele andere 
Europese landen

Inleiding

Wetenschappers hebben nog amper op een wat meer systematische en ver-
gelijkende wijze teruggeblikt op de restitutieprocessen in de verschillende 
landen. In 2001 en 2002 vinden kleine congressen plaats. De bij onderzoeks-
commissies betrokken wetenschappers lichten de landenrapporten toe. 
Korte terugblikken zijn nadien gepubliceerd door wetenschappers en com-
missieleden die een rol hebben gespeeld in de onderzoeken in bijvoorbeeld 
België, Noorwegen, Oostenrijk en Frankrijk. Het meest gedetailleerd is de 
gang van zaken in Zwitserland beschreven.764 Over dwangarbeid en de be-
treffende akkoorden met Duitsland en Oostenrijk is een grote rij van Duits-
talige werken verschenen.765

Daarnaast bestaat de nodige internationale literatuur over de behaalde 
successen van het World Jewish Congress, de betekenis van het Ameri-
kaanse rechtssysteem en de werking van de Amerikaanse diplomatie.766 De 
verhalen beschrijven de grote druk die via zogeheten class action suits en 
diplomatie druk uitgeoefend is op Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk en 
Frankrijk. Deze literatuur is geregeld ‘triomfantelijk’ van aard omdat het 
vooral de kracht van het Amerikaanse rechtssysteem prijst. Dit gaat zelfs 
zover dat sommige auteurs de betekenis van de rechter boven die van de his-
toricus stellen. Door de akkoorden krijgen nieuwe historische vertellingen 
(‘narratives’) een kans.767 

Er is één studie die verder reikt. Dat is de recente en lijvige studie van 
de Oostenrijker Unfried, waarvan in hoofdstuk 2 al melding is gemaakt.768 
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Hij karakteriseert de landencommissies op interessante wijze. De diverse 
akkoorden behandelt hij kort. Unfried gaat wel weer uitgebreider in op wat 
er na de akkoorden in de diverse landen aan betalingen aan de Joodse ge-
meenschap plaatsvindt. Unfried heeft zijn studie in 2012 voltooid nadat hij 
het grootste deel van de tekst al een kleine tien jaar daarvoor had geschre-
ven. Het werk van Unfried is als een standaardwerk te beschouwen waarop 
voortgeborduurd kan worden. Hij concludeert op scherpe wijze. Tegelijker-
tijd bevat zijn werk over Nederland de nodige feitelijke onjuistheden.769

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de restitutieprocessen in de ja-
ren negentig in enkele andere Europese landen op hoofdlijnen geschetst. 
Nadat ik in hoofdstuk 2 kort ingegaan ben op Duitsland en Oost-Europa, 
gaat het mij nu om landen als Zwitserland, België, Noorwegen, Oostenrijk 
en Frankrijk. Het zijn landen die ook bezet zijn geweest of de invloed van 
de Duitse bezetter ondergaan hebben. Vervolgens wordt Nederland verge-
leken met deze landen. Duidelijk wordt hoe Nederland in een Europees per-
spectief overeenkomt met of juist afwijkt van deze landen. De vergelijkende 
uitspraken vormen een aanvulling op wat Unfried als enkele kenmerkende 
Europese karakteristieken al naar voren heeft gebracht (zie hoofdstuk 2).770 

Betalingen en onderzoek lopen in Zwitserland niet synchroon

In de Tweede Wereldoorlog is Zwitserland een van de landen die neutraal 
is. Tegelijkertijd speelt Zwitserland een belangrijke economische rol. Voor 
Duitsland dat daar geroofd goud kan omzetten in grondstoffen en valuta. 
Voor veel Joden die daar hun spaarrekeningen of andere tegoeden in kluis-
jes gedeponeerd hebben. Na de Tweede Wereldoorlog stort Zwitserland als 
bijdrage aan de wederopbouw van Europa ‘vrijwillig’ goud terug aan de ge-
allieerden, die zich verenigd hebben in een Tripartiete Goudcommissie. Bij 
akkoorden in 1946 in Parijs en Washington wordt vastgelegd dat Zwitser-
land hiermee finale kwijting en vrijwaring krijgt. 

In de decennia daaropvolgend komt in deze positie geen verandering. 
Zwitserland stelt zich op het standpunt dat het in de goudtransacties met 
Duitsland te goeder trouw gehandeld heeft. Maar vanaf 1996 wordt van-
wege nieuwe rapporten aan de opstelling van Zwitserland sterk getwijfeld. 
Zwitserland zou maar een deel van het nazigoud teruggegeven hebben. 
De economische samenwerking van Zwitserland met nazi-Duitsland zou 
de oorlog verlengd hebben en de Zwitsers verrijkt hebben, aldus het eerste 
Eizenstat-rapport.771 Daarnaast komt Zwitserland in het internationale 
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vizier als in de media berichten opduiken over nog steeds openstaande re-
keningen van Joodse oorlogsslachtoffers. Het is een onderwerp dat voor de 
Zwitserse banken en regering decennialang geen prioriteit is geweest.772 

Het wjc, in de hoedanigheid van de World Jewish Restitution Organiza-
tion, wil snel overleg voeren met Zwitserland. Voorafgaand aan een overleg 
op 14 september 1995 met de Zwitserse bankvereniging, bezoekt de wjc-top 
de Zwitserse president Kaspar Villiger. wjc-president Bronfman bedankt 
Villiger voor zijn openlijke excuus enkele maanden daarvoor dat Zwitser-
land fout gehandeld heeft met zijn vluchtelingenpolitiek. Aan het eind van 
het vriendelijke en uitlopende gesprek wenst Villiger het wjc veel geluk toe 
in het aansluitende gesprek met de Zwitserse banken. De Zwitserse rege-
ring ziet het als een privaatrechtelijke kwestie en houdt zich erbuiten.

De kennismaking van de top van het wjc met de Zwitserse bankver-
eniging verloopt desastreus. De partijen ergeren zich aan elkaars zelfin-
genomen houding. Er worden geen praktische afspraken gemaakt om 
de precieze hoogte van de slapende rekeningen te kunnen vaststellen. De 
Zwitserse historicus Thomas Maissen is van mening dat toen het moment 
gemist is om samen te werken met het wjc als een gelijkwaardige partner, 
iets wat de Zwitserse banken duur is komen te staan.773

Als de Zwitserse banken op 7 februari 1996 eenzijdig meedelen dat voor 
38,7 miljoen Zwitserse franken aan buitenlandse rekeningen openstaat, 
wordt dit door het wjc niet geloofd. In de media uit het wjc grote verwij-
ten richting de Zwitserse banken over hun gebrek aan transparantie. Het 
wjc spreekt over ‘a failure of moral responsibility to the victims of the Ho-
locaust, the survivors and their families’. Ook komen in de media de eerste 
verhalen naar buiten van Holocaustoverlevenden die vertellen over de on-
wil van de Zwitserse banken om hen te helpen in hun zoektocht naar hun 
tegoeden. In Amerika leidt het tot een nieuwe dynamiek en zeker als de 
Amerikaanse regering, de Amerikaanse Senaat en Amerikaanse advocaten 
zich in het voorjaar van 1996 met de kwestie gaan bemoeien.

Op 2 mei 1996 bereiken de Zwitserse bankvereniging en de Joodse organisa-
ties alsnog overeenstemming om grondig onderzoek te doen naar slapende 
rekeningen (‘dormant accounts’). De Amerikaan Volcker leidt de zogehe-
ten Independent Committee of Eminent Persons. De Joodse organisaties 
en de Zwitserse bankvereniging benoemen elk drie leden. Veel internatio-
nale accountantskantoren worden ingeschakeld in de speurtocht naar nog 
aanwezige Joodse tegoeden bij Zwitserse banken.774 De commissie-Volcker 
rapporteert enkele jaren later, op 6 december 1999, 54.000 slapende reke-
ningen gevonden te hebben waarvan de helft bijna zeker en de rest mis-
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schien behoord hebben aan Holocaustslachtoffers. Het gaat maximaal om 
400 miljoen dollar. De commissie voegt eraan toe dat van systematische po-
gingen door de banken om geld achterover te drukken niets is gebleken. De 
Zwitserse banken voelen zich met het eindrapport min of meer gerehabili-
teerd.775

Het onderzoeksproces van Volcker loopt langzamer dan de class action pro-
cedures tegen Zwitserse banken in Amerika. Financiële sancties van Ameri-
kaanse toezichthouders tegen de Zwitserse grootbanken dreigen. Er vindt 
zeer veel overleg plaats. Het is een ‘pokergame’, waarbij Eizenstat bemid-
delt. Op 12 augustus 1998 wordt onder de regie van de New Yorkse rechter 
Edward Korman een overeenkomst gesloten tussen de Zwitserse banken, 
Joodse organisaties en advocatenkantoren die Holocaustslachtoffers verte-
genwoordigen. De slachtoffers zullen 1,25 miljard dollar krijgen. Het is een 
som die volgens de overeenkomst gerelateerd is aan 1. de slapende rekenin-
gen bij banken, 2. de winsten van de banken vanwege handel in nazigoud 
en 3. geleend geld aan Duitse bedrijven die gebruik hebben gemaakt van 
Joodse slavenarbeid.776 De uitvoering van het akkoord neemt vervolgens 
veel tijd, waardoor de eerste betalingen pas in november 2001 plaatsvinden. 
Ruzie tussen de Joodse organisaties en de weigering van Zwitserse banken 
om namenlijsten te presenteren, zijn hier debet aan.777

Bij het onderzoek en de onderhandelingen over de slapende rekeningen 
houdt de Zwitserse regering (en de Zwitserse Nationale Bank) zich bewust 
afzijdig. Wel probeert de regering eind 1996 het internationale tij te keren 
met een voorstel voor een soort solidariteitsfonds. Het fonds zal gefinan-
cierd worden uit de herwaardering van de goudstandaard, die Zwitserland 
nog steeds hanteert voor zijn munt. Het idee is dat ook slachtoffers van de 
Holocaust, maar zij niet alleen, hieruit kunnen putten.

De Zwitserse regering doet nog iets anders. Zij stelt op 13 december 
1996 een andere commissie in. Die commissie krijgt een bijzonder brede 
opdracht mee, namelijk om de rol van Zwitserland in de context van de 
Tweede Wereldoorlog te bestuderen. De economisch-historicus en medi-
evist Jean-François Bergier zit deze commissie voor. In deze commissie 
hebben voornamelijk historici zitting. In de loop der tijd verschijnen 22 
studies, vijf onderzoekspapers en een eindrapport, in totaal 11.000 pagina‘s. 
Veel aandacht krijgen de tussentijdse rapporten over de Duitse goudtrans-
acties in Zwitserland en de Zwitserse vluchtelingenpolitiek. 

De commissie-Bergier oordeelt in haar eindrapport in 2002 hard over 
het stringente Zwitserse vreemdelingenbeleid, dat instrumenteel is ge-
weest voor de nazi’s. Daarnaast heeft Zwitserland economische en financi-
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ele steun aan de nazi’s gegeven. Tegelijkertijd kan daarmee volgens de com-
missie-Bergier niet gezegd worden dat Zwitserland daardoor de Tweede 
Wereldoorlog verlengd heeft. De commissie-Bergier onthoudt zich bij ge-
brek aan voldoende informatie van een uitspraak of Zwitserland een verza-
melplek van geroofde Joodse tegoeden is geweest. Ten slotte is de commis-
sie-Bergier met de commissie-Volcker van oordeel dat er geen bewijs is dat 
Zwitserse bedrijven en de financiële sector systematisch gepoogd hebben 
zich te verrijken ten koste van de slachtoffers van de Holocaust. Maar er zijn 
tegelijkertijd individuele gevallen waarbij dit wel gebeurde.

Een oordeel over de commissie-Bergier geeft de econome Helen Junz. Zij 
volgt in oktober 2000 het overleden lid Sybil Milton in de commissie-Ber-
gier op. De commissie heeft in haar ogen geen nieuwe dingen naar boven 
gebracht en bevestigt wat uit eerder onderzoek al bekend was.778 Die eer-
dere bevindingen krijgen door de rapporten een sterkere basis, meer per-
spectief en een bredere context. Junz ziet als belangrijkste betekenis dat 
door de rapporten de stilte rondom dit onderwerp doorbroken wordt. Zwit-
serland gaat discussiëren over de morele dimensie van zijn buitenlandse 
en economische politiek in en na de Tweede Wereldoorlog. Junz zegt dat 
dit overigens niet gemakkelijk gaat. Unfried geeft over de commissie een 
minder omfloerst oordeel.779 De commissie is zwak vanwege een ontbre-
kende coördinatie van het onderzoek. De commissieleden hebben te weinig 
tijd om de stukken te lezen. Daardoor gaan de onderzoekers zelf de toon 
in de commissie aangeven. Unfried wijst er voorts op dat het eindbericht 
van de commissie – het enige stuk dat de commissie zelf geschreven heeft 
– geen publieke aandacht krijgt. Die constatering is een belangrijke. Na de 
akkoorden is de internationale media-aandacht voor Zwitserland voorbij. 
Dat in het eindrapport een aantal stellingnames van het Eizenstat-rapport 
uit 1997 ontkracht worden, speelt geen rol van betekenis meer. 

De commissie-Bergier heeft steeds in een sfeer van publieke desinteresse ge-
werkt. In de Zwitserse maatschappij en in de media is er een defensieve hou-
ding ten opzichte van de commissie. Het einde van de commissie-Bergier 
is symptomatisch. Het eindrapport dat op 22 maart 2002 officieel uitkomt, 
wordt niet officieel in ontvangst genomen door de Zwitserse regering. Het 
wordt in een verklaring van de regering voor kennisgeving aangenomen. 
De regering komt terug van haar opvatting bij de instelling van de commis-
sie om zich een oordeel te vormen over het rapport. Dat wordt aan anderen 
gelaten. ‘Es liegt nun vor allem an den Bürgerinnen und Bürgern, den Lehr-
kräften und wissenschaftlichen Kreisen, sich eine Meinung zu bilden und 
die Ergebnissen zu diskutieren oder zu ergänzen.’780 De Zwitserse regering 
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verwijst in haar verklaring wel naar de woorden van president Villiger in 
1995, maar vermijdt de woorden ‘Joden’, ‘Joods’, ‘Holocaust’ en ‘Sjoa’. Het 
rapport wordt ook niet besproken in het Zwitserse parlement. Een aantal 
invloedrijke partijen, zoals de Schweizerische Volkspartei van Christoph 
Blocher, hebben genoeg van het debat over Zwitserland in en na de oorlog. 
Zij beschouwen de commissie-Bergier als een soort zondebok omdat het 
oude geschiedenisbeeld van Zwitserland internationaal teloor is gegaan.

In deze context komt het in 1996 aangekondigde solidariteitsfonds er 
niet. Het wordt in het najaar van 2002 in een nationaal referendum afge-
stemd. Daarvoor is het ressentiment over het (afgedwongen) akkoord met 
de Zwitserse banken te groot. Pas rond 2010 dringt een wat kritischer kijk 
op het Zwitserse oorlogsverleden door in het onderwijs en in de media. 

In de Zwitserse casus is ten slotte nog iets opmerkelijks aan de orde. Waar 
Volcker in 1999 een lager maximumbedrag aan Joodse rekeningen bij ban-
ken geraamd heeft dan door de Zwitserse banken in 1998 is betaald, ver-
loopt de praktijk weer anders. Sinds 1998 is het Claims Resolution Tribunal 
(crt) belast met de verdeling van de 1,25 miljard dollar. De met bewijs-
stukken onderbouwde claims bedragen enkele tientallen miljoenen dol-
lars. In 2001 meldt het crt dat de meeste claims van niet-Joodse aard zijn 
en niets met de Holocaust te maken te hebben. Er wordt 18 miljoen dollar 
aan Joodse claimanten uitbetaald door het crt. In 2002 treedt een nieuw 
scheidsgerecht aan. Deze crt ii besluit geen bewijsstukken meer te vragen. 
Een claim wordt gehonoreerd als deze als plausibel wordt beoordeeld. De 
crt ii past ‘waarschijnlijkheidsconstructies’ toe. Druk in het crt ii van de 
daarin vertegenwoordigde Amerikaanse advocaten en Joodse organisaties 
om het geld uit te keren op basis van rough justice, heeft daartoe geleid. Zij 
vinden dat het geld sowieso uitbetaald moet worden. Dat gebeurt ook. In de 
jaren daarna gaat 498 miljoen dollar de deur uit.781 ‘Augen zu und raus mit 
den Millionen’, typeert in 2002 de columnist Hanspeter Born in de Zürcher 
Weltwoche deze handelwijze.782 Hij spreekt over de mythe van enorme be-
dragen aan Joodse rekeningen. De Zwitserse banken hebben die bedragen 
betaald om hun internationale geloofwaardigheid, die zeer door de media 
beschadigd was, te herstellen. Unfried concludeert dat de betalingen hun 
eigen historische realiteit hebben gecreëerd. Juist door die grote bedragen 
te betalen, is de mythe gevoed van veel Joodse rekeningen bij Zwitserse ban-
ken, die zeer tekort zijn geschoten in het verleden.783 

Een rommelig restitutieproces in België 

De Belgische regering stelt op 7 juli 1997 een historisch-onderzoekscom-
missie in die de geroofde Joodse bezittingen in kaart moet brengen. De 
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.

commissie krijgt een beperkt mandaat mee van premier Dehaene. De me-
chanismen van de roof en de houding van de Belgische staat en de financi-
ele instellingen in de oorlog, inclusief de politieke en morele kanten ervan, 
worden niet in ogenschouw genomen. Het gaat de commissie primair om 
de vraag waar het rechtsherstel in België heeft gefaald. De commissie kijkt 
naar 1. wat via diverse kanten na de oorlog is afgevloeid naar de schatkist, 2. 
wat nog openstaat aan niet-uitbetaalde contracten van levensverzekeringen 
en 3. ‘slapende tegoeden’ bij de banken.784 Tegelijkertijd vermeldt de on-
derzoeksaanpak dat een actuele kwantificering van de roof en de compen-
satie niet te geven is.

De commissie, waar opvallend veel ambtenaren in zitten, is actief tot juli 
2001. In de commissie zijn doorlopend spanningen. In een terugblik op de 
commissie beschrijft een van de betrokken historici, Jean-Philip Schreiber, 
de commissie op een uitermate kritische wijze.785 Daarbij gaat het om een 
onwillige voorzitter, de tegenwerking van de banken, en het opportunis-
tische optreden van de Joodse leden in de commissie. De eerste voorzitter 
is baron Jean Godeaux, eregouverneur van de Nationale bank en vertrou-
wensman van de in België machtige bankensector. Godeaux wil het onder-
zoek laten lopen via de Belgische Vereniging van Banken. Hij wordt door 
de Joodse gemeenschap gewantrouwd omdat hij de banken niet zou willen 
aanpakken. Het onderzoek vordert nauwelijks. De meerderheid van zijn 
commissie dringt op zijn vertrek aan.786 Godeaux geeft er, als er ook nog 
pressie bij komt van het wjc, binnen het jaar de brui aan. Hij wordt opge-
volgd door eregrootmaarschalk Lucien Buysse. Deze geniet als onafhanke-
lijke wel het vertrouwen van de Joodse gemeenschap. Buysse krijgt geld van 
de Belgische regering om een databestand te maken van de Joodse Belgische 
bevolking en hun eigendommen. Tegelijkertijd blijft in zijn commissie 
fundamentele onenigheid bestaan over de aanpak van de werkzaamheden. 

De commissie-Buysse krijgt het algemene inzicht dat het rechtsherstel ‘niet 
volkomen’ is geweest en dat de Belgische staat en de financiële sector ge-
profiteerd hebben. Allerlei Joodse en niet-Joodse financiële tegoeden zijn na 
de oorlog niet opgeëist en in de loop der tijd, conform de wet, vervallen aan 
de eigen kassen. De Joodse vertegenwoordigers in de commissie, Eli Ringer 
en David Susskind, willen met deze kennis geen diepgaand en langdurig 
historisch onderzoek meer. Zij willen pressie kunnen uitoefenen op de ban-
ken en, meeliftend op de internationale morele golf die het wjc ontketend 
heeft tegen de Zwitserse banken, snel geld kunnen krijgen voor hun eigen 
organisaties. Als zij merken dat dit contraproductief werkt bij de Belgische 
autoriteiten, kiezen zij weer voor het pad van de commissie-Buysse en een 
nationale aanpak. 
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Het feitelijke onderzoek naar de Joodse financiële tegoeden gaat in 1999 
van start, onder leiding van de historicus Rudi van Doorslaer. Dit onderzoek 
maakt duidelijk hoeveel tegoeden overgedragen zijn aan de Duitse bezetter. 
Het legt daarnaast bloot wat in de oorlog aan tegoeden bij de overheid en 
financiële instanties achtergebleven is. Die tegoeden zijn niet aan de Duitse 
bezetter overhandigd. Op basis van archiefonderzoek en extrapolaties 
wordt een precieze schatting gegeven van na de oorlog niet-opgevraagde 
tegoeden. Dat is een knappe prestatie omdat de medewerking aan het on-
derzoek wisselend is. Het onderzoek verloopt goed bij de overheid en levert 
veel nieuwe informatie op. De Belgische verzekeraars, die de zware interna-
tionale druk van icheic voelen, openen hun archieven vlot en werken goed 
mee. Bij de banken gaat het onderzoek niet van een leien dakje. De banken 
voeren steeds het ontbreken van archieven en redenen van juridische aard 
aan om het onderzoek te vertragen. De banken aanvaarden uiteindelijk niet 
de door de commissie gekozen parameters en berekeningswijzen. Ook vin-
den zij de door de commissie voorgestelde oprentingsfactor te hoog.

De eindfase van en het vervolg op de commissie-Buysse is (opnieuw) rom-
melig. De Joodse leden gaan al in 2000 gesprekken aan met de politieke 
autoriteiten en wachten niet de aanbevelingen en conclusies van de eigen 
commissie af. In september 2000 belooft premier Guy Verhofstadt – in een 
toespraak bij de herdenking van de slachtoffers van de Holocaust in de voor-
malige Dossin-Kazerne in Mechelen – dat de Joden vergoed zullen worden 
voor de bezittingen die de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog 
van hen of van hun familie heeft gestolen. 

Het eindrapport komt in juli 2001 uit.787 Een belangrijke aanbeveling 
is om te komen tot een fonds en een nieuwe commissie voor schadeloos-
stelling van de leden van de Joodse gemeenschap in België. De Belgische 
regering maakt vervolgens een wetsontwerp voor de schadeloosstelling. In 
eerste instantie wordt de Joodse gemeenschap hier buiten gehouden. In de 
wet krijgen de onderhandelende partijen – de banken, de verzekeraars en de 
Joodse gemeenschap – enige maanden om eruit te komen. Dit proces duurt 
vrij lang en verloopt uiterst stug, in bijzonderheid met de banken. Het zijn 
‘bitse’onderhandelingen met de banken, aldus Van Doorslaer.788 Het groot-
ste struikelblok is de hoogte van de door elke partij te storten bedragen. Voor 
de banken is de druk van de ketel als het internationale tij in 2001 verloopt. 
Pas in juni en juli 2002 worden de overeenkomsten tussen alle partijen gete-
kend, waarbij de banken in allerlaatste instantie aanschuiven. 

Bij deze akkoorden en het vervolg is opvallend aan België dat internati-
onale groeperingen geen rol spelen. Het blijft binnen een nationaal kader. 
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Er komt een fonds van 110,6 miljoen euro zoals de commissie-Buysse 1 heeft 
voorgesteld. Men kan zich melden voor schadeloosstelling.789 Alleen clai-
manten die hun claim kunnen bewijzen, komen in aanmerking. Ook wordt 
de doelgroep beperkt tot Belgische Joden die in de oorlog in België verble-
ven en daar beroofd zijn. 

De nieuwe commissie, de commissie-Buysse 2, heeft grote moeite met de 
identificatie van niet teruggegeven financiële tegoeden. De commissie geeft 
daarom principieel claimanten het voordeel van de twijfel als het voorge-
legde dossier globaal als geloofwaardig kan worden beschouwd. Unfried 
merkt hierover op dat in de praktijk een weinig consequente houding wordt 
toegepast en dat in zulke gevallen een uniform bedrag van 7.000 euro wordt 
toegekend. Ook claims over zaken waarvoor in het verleden al gecompen-
seerd is (bijvoorbeeld huisraad), worden opnieuw welwillend behandeld. 
Unfried ziet in België net zoals in andere landen (Oostenrijk, Frankrijk, 
Zwitserland) een verschuiving (van een restitutiebenadering) naar rough 
justice optreden.790 

Er is inderdaad een onderscheid tussen het advies van Buysse-1 (schade-
loosstelling bij toegekende claims) en de werkwijze van Buysse-2 (lumpsum 
bij een geloofwaardig dossier). In de periode 2002 lopend tot 2008 wordt 
35,2 miljoen euro uitgekeerd voor 5210 persoons- of gezinsdossiers (88% van 
de aanvragen). Ruim tweederde van het fonds blijft over. Dit bedrag gaat in 
2008 naar de Stichting van het Jodendom van België om daarmee culturele, 
sociale en religieuze activiteiten voor de gemeenschap te ondersteunen. 
Buysse zegt in de persconferentie bij zijn eindrapport dat er niet voor geko-
zen is om het resterende bedrag te verdelen onder de goedgekeurde dossiers 
omdat heel veel mensen en hele families nooit uit de kampen zijn terug-
gekeerd. Buysse zegt voorts dat heel wat rechthebbenden ontgoocheld zijn 
over de hoogte van de forfaitaire tegemoetkoming als beroving wel vast-
stond maar de financiële tegoeden niet vastgesteld konden worden. 

Men had überhaupt meer verwacht, namelijk een moreel gebaar door 
iedereen zonder onderscheid een individuele uitkering te geven. In de Bel-
gische context was daar geen sprake van. ‘Maar het gaat hier niet om een 
oorlogsvergoeding. De wet over de schadeloosstelling heeft ook niets te ma-
ken met morele schadevergoeding’, aldus Buysse bij zijn afsluitende pers-
conferentie.791 

Daarmee is niet alles over België gezegd. Het restitutieproces mondt ook uit 
in de opdracht van de Senaat in 2003 om onderzoek te doen naar de ver-
antwoordelijkheid van de Belgische overheden in de vervolging en depor-
tatie van de Joodse bevolking van België. Dit onderzoek resulteert in 2007 
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in het rapport onder de titel ‘Gewillig België’.792 Het rapport ontkracht de 
ruim verspreide mythe, namelijk dat ‘de Belgische overheid machteloos zou 
gestaan hebben tegenover een Duitse bezetter in diens uitvoering van een 
beleid van identificatie, stigmatisering, marginalisering, beroving en de-
portatie van Belgische en buitenlandse Joden in België’. Op 24 januari 2013 
neemt de Senaat een resolutie over dit rapport aan waarin volmondig de 
verantwoordelijkheid van de Belgische staat erkend wordt voor de Joden-
vervolging in België in de Tweede Wereldoorlog. De Joodse gemeenschap 
in België ziet deze definitieve stemming als een belangrijke mijlpaal in het 
behalen van haar doelstellingen en als een rechtzetting voor de slachtof-
fers.793

Van Doorslaer plaatst daar een perspectief bij. Hij zegt dat vanwege spe-
cifiek politieke motieven er in België een grotere aandacht voor het lot van 
de Joden is gekomen. Door de verzelfstandiging van Vlaanderen en de op-
komst van Vlaams Blok hebben de traditionele partijen nieuwe symbolen 
nodig om de democratische identiteit te zoeken. Het Joodse drama is een 
bruikbaar symbool, aldus Van Doorslaer.794

Het minderheidsrapport door de Noorse regering aanvaard

Op 27 mei 1995 publiceert de journalist Björn Westlie een geruchtma-
kend artikel over de liquidatie van Joods bezit tijdens de Tweede Wereld-
oorlog.795 Hij doet dat in de Dagens Naeringsliv, het Financieele Dagblad van 
Noorwegen. Daarna volgen meer artikelen van zijn hand. In diezelfde tijd 
haalt de historicus Bjarte Bruland zijn master degree aan de universiteit in 
Bergen. Hij heeft in een hoofdstuk van zijn scriptie beschreven dat gelijk 
met de deportatie en moord op 720 Noorse Joden hun bezit geroofd is. Van 
de 1300 Joden die naar Zweden vluchten, wordt eveneens veel geroofd. Bru-
land ontdekt net zoals Westlie de lijsten van deze roof en schetst de rol van 
het Quisling-regime hierbij. Na de oorlog is weinig gedaan om de overle-
venden en erfgenamen die bezittingen terug te geven

De artikelen van Westlie leiden in Noorwegen tot een forse discussie 
over het eigen verleden. Als de internationale pers en ook het wjc zich er-
over gaan uitlaten, gaan steeds meer stemmen op om onderzoek te doen. De 
Noorse regering zet vervolgens relatief snel de stap om zich moreel en poli-
tiek te verplichten om dit pijnlijke onderwerp op te lossen.796 In maart 1996 
is Noorwegen het eerste land in Europa dat een historisch-onderzoekscom-
missie aan het werk zet. De commissie komt onder leiding te staan van Oluf 
Skarpnes, een belangrijke provinciebestuurder. Van de zes overige leden 
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worden twee leden door de Noorse Joodse gemeenschap aangewezen. De 
een is de psycholoog Berit Reisel, de ander is Bruland. De commissie krijgt 
als opdracht mee om de regelingen van het Quisling-regime over de roof 
van Joodse tegoeden en de werkwijze van de roof te beschrijven. De waarde 
van de roof moet geschat worden en een beoordeling moet gegeven worden 
van hoe en in welke mate geroofde tegoeden gerestitueerd zijn en wat de 
waarde daarvan is geweest.797

De commissie valt na een jaar in twee groepen uiteen en vergadert niet meer 
samen.798 Het leidt tot een meerderheids- en een minderheidsrapport aan 
de regering op 23 juni 1997. De meerderheid van de commissie ziet voor 
zichzelf als taak weggelegd om op basis van financieel boekhoudkundige 
praktijken het waardeverlies van de Joodse tegoeden schatten. In haar eind-
rapport geeft zij aan vanwege een te groot aantal onzekerheden geen per-
centage te kunnen geven van wat de Joden hebben verloren. Ook stelt de 
meerderheid dat na de Tweede Wereldoorlog de restitutie en compensatie 
goed en grondig verlopen zijn. Waar compensatie niet volledig was, moet 
dit begrepen worden in het licht van de tijd. De Staat had geen wettelijke 
verplichting om de schade te compenseren die aangericht was door de be-
zetter en de nazihelpers. Daarnaast hebben de sociaal-economische omstan-
digheden het de Noorse staat niet mogelijk gemaakt om Joden en anderen 
volledig te compenseren.

De meerderheid geeft uiteindelijk wel een schatting van het minimale 
waardeverlies. Dat is 8 miljoen kronen in 1946/1947. Alhoewel het niet tot 
haar mandaat behoort, spreekt zij zich uit over eventuele betalingen door 
de Noorse regering. Skarpnes stelt voor om dat bedrag te bestemmen voor 
ex gratia-betalingen aan claimanten dan wel voor collectieve uitkeringen, 
maar hij staat in deze opvatting alleen. ‘De meerderheid van de meerder-
heid’ wil zich in het geheel niet uitlaten over de hoogte van het bedrag en 
de modaliteiten. 

Het rapport van de minderheid van de commissie, Reisel en Bruland, neemt 
een breder en moreel perspectief als uitgangspunt.799 Om de economische 
verliezen van de Joden in de Tweede Wereldoorlog te begrijpen, worden de 
fysieke en de economische liquidatie als twee aspecten van dezelfde mis-
daad beschouwd. Die bevatten volgens Reisel en Bruland dezelfde systema-
tische kenmerken, te weten: beperking van rechten, segregatie en isolatie, 
confiscatie en economische liquidatie, deportatie en fysieke liquidatie. In 
hun minderheidsrapport worden deze kenmerken nauwgezet beschreven. 
Na de oorlog bestaat in Noorwegen een extreem ingewikkeld proces van 
restitutie en compensatie waardoor juist de gedecimeerde Joodse gemeen-
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schap benadeeld is. Zo wordt het principe van evenredige verdeling gehan-
teerd, dat wil zeggen er wordt minder gecompenseerd als de schade groter 
is. De compensatie is voorts gebaseerd op de schatting of iemand zijn voor-
oorlogs bestaan weer kan opbouwen. Ten slotte mogen oorlogsslachtoffers 
er geen ‘profijt ‘ van hebben dat zo veel van hun familieleden vermoord zijn, 
dan is de compensatie ook lager. Al deze kortingen leiden ertoe dat men 
geen volledige compensatie krijgt, zelfs als men de wettelijke erfgenaam is.

In het minderheidsrapport worden de Joodse tegoeden op minimaal 23 
miljoen kronen in 1940-waarden geschat, in 1947 is volgens Reisel en Bru-
land 7,8 miljoen kronen aan de slachtoffers geretourneerd.

Redelijk snel na het uitkomen van het meerderheids- en het minderheids-
rapport zegt de Noorse premier Jagland, op bezoek in New York, in een ra-
dio-interview dat hij het minderheidsrapport omarmt. Hij treedt in overleg 
met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap alvorens zijn plannen 
aan het Noorse parlement (Stortinget) voor te leggen.800 In juni 1998 aan-
vaardt het Noorse parlement eveneens de bredere morele benadering die in 
het minderheidsrapport tot uiting komt. De regering spreekt over een his-
torische en morele schuld met betrekking tot de economische liquidatie van 
Joodse tegoeden. Die schuld moet economisch geregeld worden.

Het parlement keurt een pakket van individuele uitkeringen (200 mil-
joen kronen, ca. 52 miljoen gulden) en collectieve uitkeringen (250 miljoen 
kronen, ca. 65 miljoen gulden) aan de Noorse Joodse gemeenschap goed. 
Met dit resultaat is Noorwegen het eerste land in Europa dat een overeen-
komst over Joodse tegoeden naar buiten brengt. Er gaat internationaal een 
positief beeld van uit, waar Noorwegen in de voorafgaande jaren nog in het 
internationale beklaagdenbankje zat.801 Het wjc stelt niet zonder reden in 
de publiciteit Noorwegen als voorbeeld aan andere landen. Van Noorwegen 
gaat een morele precedentwerking uit, aldus het wjc. 

De verdere doorwerking van het akkoord is dat in de eropvolgende jaren de 
Holocaust een nieuw en breed studieterrein aan de Noorse universiteiten 
wordt. Ook het uit het akkoord betaalde Centrum voor Studies van de Ho-
locaust en Religieuze Minderheden in Noorwegen doet baanbrekend on-
derzoek. De maatschappelijke bewustwording van wat in het verleden tot 
de donkere kanten van de Noorse geschiedenis gerekend kan worden, zoals 
de opstelling van de Noorse politie bij de vervolging van Joden, groeit.802 
Uitgebreide onderzoeksprogramma’s komen tot stand, die ingaan op het 
antisemitisme en de Holocaust in Noorwegen.
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Bruland zegt terugkijkend op het restitutieproces dat hij op basis van 
nieuw archiefonderzoek meer nieuwe inzichten opgedaan heeft.803 Hij is 
het restitutieproces meer gaan zien vanuit het perspectief van de slachtof-
fers in algemene zin. Het politieke en sociale klimaat is na de oorlog erg 
moeilijk geweest voor de Noorse Joden. De speciale positie van de Joden na 
de oorlog is simpelweg geen onderwerp na de oorlog.804

Uitermate degelijk onderzoek in Oostenrijk

Het proces van restitutie en compensatie kent in Oostenrijk een vrij lange 
aanloop en duurt daarna ook vrij lang. De internationale aandacht richt 
zich in de tweede helft van de jaren tachtig op Oostenrijk. Het wjc doet in 
1986 onthullingen over het oorlogsverleden van Kurt Waldheim, die zich 
gekandideerd heeft voor het Oostenrijkse presidentschap. Waldheim heeft 
gediend in de Waffen-SS en is in Joegoslavië als daar een grote afslachting 
van Joegoslavische Joden plaatsvindt. Ook is hij in de Tweede Wereldoorlog 
in het Griekse Thessaloniki, waar de grote Joodse gemeenschap uitgeroeid 
wordt. Na de verkiezing van Waldheim tot president blijft de internati-
onale ophef groot. Het leidt ertoe dat Waldheim een inreisverbod voor de 
Verenigde Staten krijgt, een land waar hij eerder twee termijnen als secreta-
ris-generaal van de Verenigde Naties gewerkt heeft. 

Dan komt in 1988 de 50-jarige herdenking van de Anschluss. In de pu-
blieke discussie ontstaat een herbezinning op het oorlogsverleden van Oos-
tenrijk. Is Oostenrijk wel slachtoffer geweest van de nazi’s en van Hitler, een 
beeld dat na de oorlog als Oostenrijk weer opgenomen wordt in de rij demo-
cratische staten in West-Europa, zorgvuldig is gecultiveerd in de Oosten-
rijkse samenleving? Wordt in deze benadering niet vergeten dat er ook een 
groep Oostenrijkers geprofiteerd heeft van, of zelfs actief heeft meegewerkt 
aan, de Duitse bezetting? Dat velen sympathisant waren of in ieder geval 
stilzwijgend het naziregime aanvaard hebben? Jongeren, intellectuelen en 
delen van het politiek establishment gaan zich deze vragen stellen.

Het zelfbeeld van Oostenrijk gaat schuiven. Een paradigmashift vindt 
plaats omdat Oostenrijk zich als medeverantwoordelijke voor de naziperi-
ode gaat zien. De kanteling in het denken krijgt begin jaren negentig vorm 
in publieke uitspraken van bondskanselier Franz Vranitzky en president 
Thomas Klestil. Zij stellen openlijk dat Oostenrijk actief heeft meegewerkt 
aan de Holocaust. Oostenrijk is medeverantwoordelijk geweest voor de mis-
daden van het nationaalsocialisme. Vranitzky en Klestil spreken de schuld 
van Oostenrijk uit en dat Oostenrijk moreel verantwoordelijk is om Joodse 
Holocaustslachtoffers te helpen. In 1995 neemt het Oostenrijkse parlement 
wetten aan ten behoeve van uitkeringen aan slachtoffers en aan collectieve 
doelen. Er komt een nationaal fonds, waaruit 30.000 slachtoffers van de Ho-
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locaust uitkeringen krijgen. Oostenrijk is ook een van de eerste landen die 
in 1997 zijn deel uit de tripartiete goudpool beschikbaar stelt voor slacht-
offers van de Holocaust. Al deze acties doet Oostenrijk uit vrije wil en zon-
der druk van buiten. Die internationale druk is er wel als Oostenrijk in na-
volging van andere landen besluit onderzoek te doen naar zijn verleden en 
naar de Joodse tegoeden.

De aanloop is enigszins diffuus. In februari 1998 start een specifieke 
commissie die in de Oostenrijkse musea onderzoek doet naar geroofde 
Joodse kunst. De Oostenrijke Postsparkasse zet eveneens in februari 1998 
een commissie op, die onderzoek gaat doen naar Joodse tegoeden bij deze 
bank. Niet veel later komen de Amerikaanse advocaten Ed Fagan en Bob 
Swift met een class action suit tegen de Bank Austria en andere Oostenrijkse 
ondernemingen.

In juli 1998 doet de president van de Oostenrijkse Joodse gemeenschap, 
Ariel Muzicant, een oproep aan de Oostenrijkse regering om een historische 
commissie onderzoek te laten doen naar de ‘ariseringen’ van Joodse ver-
mogens.805 Hierop stelt de Oostenrijkse regering een interdepartementale 
groep in, die met de hulp van twee historici in september 1998 rapporteert 
aan de regering. De kern van de ambtelijke rapportage is dat de eerdere 
krantenberichten en beweringen van Muzicant over een gebrekkig rechts-
herstel in Oostenrijk niet kloppen. Nieuw historisch onderzoek zal geen 
sensationele uitkomsten opleveren, verwachten de ambtenaren. Veel ken-
nis over het rechtsherstel is weggezakt door gebrek aan publicaties en on-
derzoek. Maar deze uitkomsten zijn internationaal moeilijk geloofwaardig 
te maken. De rapportage wordt daarom niet naar buiten gebracht. 

De internationale dynamiek is inmiddels te groot geworden voor Oos-
tenrijk. In oktober 1998 zet de regering een commissie op die het gehele 
veld van de Joodse tegoeden (uitgezonderd kunst) bestrijkt. De commissie 
staat onder voorzitterschap van Clemens Jabloner, president van het Oos-
tenrijkse Verwaltungsgerichtshof. De commissie van 6 personen heeft in 
de loop der tijd 160 onderzoekers aan zich gebonden, die in 47 projecten 
werken. Historici, economen en juristen doen onderzoek naar de totale 
omvang van de Joodse tegoeden. De beroving wordt uiterst gedetailleerd 
onderzocht: de fasen van arisering, de categorieën van Joodse tegoeden, 
regionale en plaatselijke verschillen. Het onderzoek bestrijkt ook andere 
groepen, zoals Roma en Sinti, en andere etnische minderheden. De periode 
van restitutie wordt qua regelgeving en uitvoering uitgebreid behandeld. 
De commissie houdt zich strikt aan haar mandaat om alleen feitelijke infor-
matie aan te reiken. Maar in de publieke discussie wordt zij tot een rechter 
(‘Richterambt’) van de geschiedenis bestempeld.806
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Unfried, die – zoals in hoofdstuk 2 vermeld – aan de commissie-Jabloner 
verbonden is geweest, plaatst een aantal kritische kanttekeningen bij de 
organisatie van de commissiewerkzaamheden.807 De commissie is louter 
bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek en niet om de regering te advi-
seren. Daarmee doemt een valkuil op, aldus Unfried. Binnen de commissie 
en binnen de verschillende onderzoeksgroepen is sprake van laisser-faire 
en van weinig samenhang. Er is onduidelijkheid over de onderzoeksdoelen 
en de onderzoeksmethoden. De commissie, die zelf niet aan het onderzoek 
deelneemt, stuurt intern amper. 

De onderzoekers bepalen bovendien hun eigen tempo, aldus Unfried. 
De onderzoekers voelen zich niet geroepen om gezien de maatschappe-
lijke behoefte aan onderzoeksresultaten eerder te rapporteren. De politieke 
overleggen en de onderhandelingen in 2000 en 2001 van Amerikaanse ad-
vocaten met Oostenrijk voltrekken zich buiten de commissie om. Het is een 
periode dat de commissie nog bezig is. De commissie-Jabloner heeft wel en-
kele tussentijdse deelrapporten uitgebracht, zoals over de onteigening van 
bezit en een schatting van het aantal nog levende dwangarbeiders, om snel 
noodzakelijke politieke en wettelijke maatregelen voor de slachtoffers mo-
gelijk te maken. 

De commissie brengt op 24 januari 2003 haar eindrapport uit.808 Het resul-
taat is een reeks van 54 rapporten, totaal 14.000 pagina’s, in 2005 uitgegeven 
in 49 boeken. Gemeten naar andere landen is het een uiterst diepgaand en 
multidisciplinair onderzoek naar de roof van Joodse tegoeden en de gang 
van zaken na de oorlog. De conclusie van de commissie-Jabloner is kort 
gezegd dat de roof van Joodse tegoeden geraffineerd verlopen is, en dat de 
restitutie en compensatie aan Joodse slachtoffers niet volledig zijn geweest. 
Het wettelijke systeem biedt na de oorlog de slachtoffers kansen om hun 
tegoeden terug te krijgen. Alleen zijn er de nodige lacunes en duurt het lang 
voordat dit het geval is. Politiek en maatschappelijk is het geen belangrijk 
onderwerp. Het gevolg is dat niet alles gerestitueerd of gecompenseerd is. 

Unfried is van mening dat deze conclusies in het eindrapport zo ge-
nuanceerd geformuleerd zijn dat het daardoor geen aanknopingspunten 
biedt voor kritiek. Bovendien is met het (late) uitkomen van het rapport de 
aandacht voor het onderwerp van de Joodse tegoeden in Oostenrijk aan-
merkelijk weggezakt. Unfried vindt het opmerkelijk dat de media de hoge 
mate van restitutie en compensatie van Joodse tegoeden in Oostenrijk in 
de naoorlogse tijd – dat heeft het onderzoek in zijn ogen als belangrijkste 
opgeleverd – niet over het voetlicht brengen. Daaraan hebben advocaten, 
slachtofferorganisaties, journalisten en een groot deel van de historici geen 
boodschap gehad, aldus Unfried.809
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gaat in een publicatie in 2013 in op de claims van Katarina E en haar familie, hoe deze behandeld worden en wat dit 
voor effect heeft op deze familie.

De internationale dynamiek kent een ander en veel sneller tempo dan de 
commissie-Jabloner aanhoudt. Amerikaanse advocaten bereiden in 1999 
class action suits voor tegen Oostenrijkse bedrijven die in de Tweede We-
reldoorlog gebruik hebben gemaakt van dwangarbeid en slavenarbeid. Het 
wjc en de Amerikaanse advocaten willen deze claims combineren met de 
claims over Joodse tegoeden, iets wat de Oostenrijkse autoriteiten beslist 
willen verhinderen. De Oostenrijkse regering wil snel kunnen handelen. Zij 
wil daarmee internationaal een goede indruk maken en verwacht daarmee 
Amerikaanse claims te kunnen afhouden.810 

In Oostenrijk wordt de politieke situatie ingewikkelder door de grote 
winst van de extreemrechtse Jörg Haider bij de parlementsverkiezingen. 
Bondskanselier Wolfgang Schüssel neutraliseert Haider door zijn partij be-
gin 2000 op te nemen in zijn coalitie. In die situatie gaat de Amerikaanse 
onderminister Eizenstat een belangrijke rol spelen. Eizenstat gaat onder-
handelen met Schüssel. In oktober 2000 komen grote akkoorden tot stand 
over dwang  arbeid en over Joodse tegoeden. Een overallakkoord volgt in 
Washington op 17 januari 2001, vlak voordat de regering-Bush aantreedt. 
Oostenrijk, de VS, de Jewish Claims Conference, de Oostenrijkse Joodse ge-
meenschap, Oostenrijkse bedrijven en Amerikaanse advocaten tekenen dit 
akkoord. Er komt een fonds ter compensatie van de slachtoffers van het na-
tionaalsocialisme. Ook spreken de partijen af dat Joodse tegoeden geresti-
tueerd moeten worden. Als tegenprestatie moeten alle procedures in de 
Verenigde Staten tegen Oostenrijkse bedrijven stoppen (‘legal peace’). Dit 
gebeurt de eerste jaren nog niet, ook het akkoord zelf wordt tot 2008 aan-
gevochten. Het gevolg is dat Oostenrijk zijn betalingen tot 2005 opschort. 

Inclusief het al genoemde nationale fonds keert Oostenrijk ongeveer 700 
miljoen euro uit, hoofdzakelijk in de vorm van individuele uitkeringen. In 
Oostenrijk is slechts een beperkt bedrag voor het honoreren van claims vrij-
gemaakt. Tegelijkertijd kent de uitvoering een hybride karakter. Een helft 
van het gereserveerde geld gaat naar toegekende claims waarbij de bewijs-
stukken erkend zijn. De andere helft van het geld gaat naar claims waar be-
wijsstukken ontbreken, maar die men geloofwaardig acht. In beide catego-
rieën worden claims erkend, maar vanwege het beperkte budget slechts ten 
dele gehonoreerd.811 Dit gebeurt voor 10% van de claims als er bewijsstuk-
ken zijn en voor 17% als men deze claims (zonder bewijsstukken) op basis 
van redelijkheid en billijkheid erkent (rough justice). Een gevolg daarvan 
is dat bij veel Joden de uitkeringen niet heilzaam hebben gewerkt. Nako-
melingen die de claims indienen en buiten Oostenrijk wonen, voelen zich 
beledigd door de betalingen, aldus Unfried.812
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Eizenstat heeft later op de gang van zaken in Oostenrijk teruggekeken.813 
In een toespraak voor het Oostenrijkse parlement in 2011 kijkt hij tevreden 
terug.814 Hij prijst uitgebreid Schüssel, die zowel een taaie onderhandelaar 
is geweest als de behoefte erkend heeft dat Oostenrijk zijn morele verant-
woordelijkheid moest nemen. Dit deed Schüssel terwijl de fpö in zijn re-
gering zat. Het proces van restitutie en compensatie heeft in Oostenrijk tot 
een afname van het antisemitisme geleid. Oostenrijk heeft zijn historische 
lessen geleerd, aldus Eizenstat. 

Jabloner heeft meerdere malen op het onderzoeksproces gereflec-
teerd.815 Hij stelt dat mede door het werk van zijn commissie Oostenrijk 
zich meer verantwoordelijk is gaan voelen voor wat er in en na de oorlog 
gebeurd is. Veel historische kennis is gegroeid, bijvoorbeeld over hoe Oos-
tenrijk decennialang met de slachtoffers van het nationaalsocialisme om-
gegaan is.816 In Oostenrijk is veel veranderd door lessen over de Holocaust 
op scholen en universiteiten. Jabloner is in zijn eindoordeel desalniettemin 
wat terughoudend. Hij vraagt zich af of in het wetenschappelijk onderzoek 
en in de publieke discussie een definitieve streep gezet kan worden onder 
de kwesties van roof en compensatie zolang mensen daarom vragen. Pas als 
die roep verstomt, kan die streep gezet worden, aldus Jabloner.817

Frankrijk wil geen Amerikaanse invloeden

Frankrijk heeft decennialang een gevoelige omgang met zijn oorlogsverle-
den. Frankrijk draagt ‘de last van Vichy’ met zich mee, dat wil zeggen dat het 
‘vrije’ deel van Frankrijk fors meegewerkt heeft aan de doelstellingen van 
de Duitse bezetter. Daarover wordt weinig gesproken. Onder het president-
schap van Charles de Gaulle wordt de mythe van het Franse verzet geculti-
veerd. Vanaf de jaren tachtig komen in de publieke discussie de grijstinten 
van het Franse oorlogsverleden meer naar boven. Die grijstinten ziet men 
ook in de persoon van president François Mitterrand. Hij neemt Auschwitz 
en de Holocaust als absolute referentiepunten in zijn benadering van men-
senrechten en in zijn strijd met Jean-Marie Le Pen.818 Mitterrand wordt 
altijd gesteund door de Joodse gemeenschap, maar daar komt verandering 
in. In de pers wordt onthuld dat Mitterrand eerst onder het Vichy-regime 
gewerkt heeft en zich later pas aangesloten heeft bij het verzet. Als Mitter-
rand op 12 september 1994 op televisie poogt de verantwoordelijkheden van 
het Vichy-regime en zijn eigen rol te verhelderen, wekt dat veel publieke be-
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roering. Zo zegt hij onder meer dat hij niet op de hoogte was van de Franse 
anti-Joodse wetten. 

Een belangrijk keerpunt in de omgang van Frankrijk met zijn oorlogsver-
leden vormt het optreden van Mitterrands opvolger, Jacques Chirac. Hij 
houdt een belangrijke toespraak op 16 juli 1995 bij de jaarlijkse herdenking 
van de grote razzia waarbij 13.000 Joden op één dag afgevoerd werden naar 
het Vélodrome d’Hiver, de overdekte wielerbaan in Parijs. President Chirac 
erkent officieel de verantwoordelijkheid van de Franse staat en de Franse 
bevolking voor de deportatie van de Joden in Frankrijk. Hij neemt de ‘eeu-
wige’ Franse verantwoordelijkheid voor de Vichy-periode op zich. 

Als Chiracs vriend Serge Klarfeld, een beroemde nazi-jager, hem allerlei 
historische en statistische data geeft over geroofde Joodse tegoeden, komt 
een onderwerp in de schijnwerpers te staan waarvan velen dachten dat het 
afgesloten was.819 

Eind 1996, begin 1997 volgen nieuwe onthullingen in de kranten over 
het gedrag van de stad Parijs en de Franse staat bij de bevrijding. Het gaat 
om de handel in appartementen en kunstwerken van Joden. Andere publi-
caties verschijnen over Joodse tegoeden in de Consignatiekas, over de hou-
ding van de Nationale Bank en de Spoorwegen. Er worden meerdere com-
missies ingesteld om deze berichten uit te zoeken.

Terwijl de publieke discussie in Frankrijk oploopt, worden in New York 
class action procedures gestart tegen vijf grote Franse banken. Het wjc be-
schuldigt de Franse Joodse organisaties, die een goede relatie hebben met 
de Franse staat, ervan dat zij te passief zijn. In november 1996 vragen deze 
organisaties om de instelling van een officiële onderzoekscommissie. Pre-
mier Alain Juppé stelt bij decreet van 25 maart 1997 een commissie in. Deze 
komt onder leiding te staan van Jean Mattéoli, een oud-verzetsman, voor-
malig minister en op dat moment voorzitter van de Economische en Sociale 
Raad. In de commissie zitten vooral Franse historici. 

Er is ook een gezaghebbende Joodse deelname in de commissie. Naast 
advocaat Klarsfeld neemt onder meer Ady Steg, de vicevoorzitter van de 
Jewish Claims Conference, deel. Dit is een belangrijk signaal richting de 
Joodse organisaties in de VS, zoals het wjc en het Simon Wiesenthal Center. 
Steg wordt vicevoorzitter van de commissie. Hij treedt bij herhaling in de 
Verenigde Staten op om informatie te geven over de voortgang van de werk-
zaamheden. De commissie, die in het begin van haar werkzaamheden een 
hoog politiek profiel heeft, wordt een echte historisch-onderzoekscommis-
sie. In vergelijking met de Oostenrijkse en Zwitserse onderzoekscommis-
sies werkt de commissie-Mattéoli snel en efficiënt. Er is een grote sturing 
vanuit de commissie naar de onderzoekers, waardoor een grote eenheid in 
de onderzoeksaanpak optreedt. De commissie en de onderzoekers hebben 
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het gevoel door hun werk historisch materiaal voor de onderhandelingen 
aan te leveren en de fundamenten voor een politieke beslissing uit te wer-
ken.820

De Franse commissie doet haar onderzoekswerk in relatieve rust, omdat 
de publieke aandacht voor het thema Joodse tegoeden langzamerhand af-
neemt. De Franse aanpak van eerst de historische feiten en daarna afdoe-
ning door de politieke administratie wordt door iedereen, inclusief de 
Franse Joodse gemeenschap, gedragen. De Franse banken die in aanvang 
nog wat terughoudend zijn, werken mee met de commissie. Ze zijn over-
tuigd geraakt van de degelijkheid van het onderzoek.

Ook de bankencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardig-
den laat zich op 14 september 1999 in een hearing door de Franse aanpak 
overtuigen. De jonge leidster van het onderzoek van de commissie-Mat-
téoli, professor Claire Andrieu, en vicevoorzitter Steg geven veel informatie 
over de voortgang van het onderzoek. Op 29 november 1999 verschijnen zij 
op verzoek van Eizenstat bij een ontmoeting met Amerikaanse advocaten. 
Eizenstat schrijft er in zijn biografie het volgende over: ‘Claire Andrieu, the 
attractive, youthful executive director of the Matteoli Commission presen-
ted herself with such obvious integrity, earnestness, and sympathy for the 
victims, to whom she had devoted the past three years of her life, that she 
thoroughly disarmed the class action lawyers. Steg also emphasized the se-
riousness of purpose of the commission’s work.’821 

De commissie produceert enkele tussenrapporten en brengt in april 2000 
haar eindrapport van 3000 pagina’s uit.822 De commissie brengt zeer nauw-
gezet de roof in beeld. Mattéoli zegt in een voorwoord bij zijn eindrapport 
verrast te zijn door de uitkomsten. Daarbij doelt hij in de eerste plaats op 
de mate en de verfijning van de roof van Joodse tegoeden. Elke sector bin-
nen de Franse economie is geariseerd. In de tweede plaats vindt Mattéoli 
de grote omvang en de diversiteit van de restitutiemaatregelen na de oor-
log opmerkelijk. De regelgeving is op zichzelf gunstig voor de slachtoffers, 
tegelijkertijd verloopt de uitvoering in een aantal gevallen langdurig en 
gecompliceerd, waardoor slachtoffers niet volledig gecompenseerd wor-
den. Van de geroofde tegoeden (met uitzondering van kunstvoorwerpen) 
is volgens de commissie-Mattéoli na de oorlog 90% gerestitueerd. De com-
missie-Mattéoli berekent op basis van wetenschappelijke benaderingen dat 
voor maximaal 350 miljoen euro aan Joodse tegoeden niet opgeëist is. En-
kele critici zijn van mening dat dit bedrag te laag is en dat er een grijs gebied 
is overgebleven.823
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 827 December 2014 wordt nog een akkoord tussen Amerika en Frankrijk gesloten. De Franse regering betaalt 60 miljoen 
dollar aan smartengeld voor Amerikaanse en Israëlische slachtoffers en nabestaanden van de Holocaust, omdat de 
Franse staatsspoorwegen tijdens de Tweede Wereldoorlog 76.000 Joden naar vernietigingskampen hebben getrans-
porteerd. Het akkoord wordt door commerciële motieven bepaald omdat de Franse spoorwegen de Amerikaanse 
markt op willen. Het Franse spoorbedrijf zegt dat het geen enkele zeggenschap heeft gehad tussen 1940 en 1944.

Het opmerkelijkst aan het Franse restitutieproces eind jaren negentig is 
de hardnekkige poging om Amerikaanse invloeden buiten de deur te hou-
den.824 De Franse nationale eenheid staat voorop. Frankrijk tolereert geen 
invloed van het wjc en van Amerikaanse advocatenkantoren. In Frankrijk 
keren de Joodse gemeenschap, de grote financiële bedrijven en de media 
zich gezamenlijk tegen Amerikaanse pogingen om het restitutie- en com-
pensatieproces te beïnvloeden. Het Amerikaanse en Franse politieke en 
rechtssysteem botsen bovendien met elkaar.825 Voor Amerikaanse recht-
banken worden vanaf 1999 grote class action suits aangespannen tegen de 
Franse banken. Amerikaanse advocaten beschuldigen de Franse banken er-
van dat zij gefaald hebben geroofde Joodse tegoeden terug te geven. In de 
suits worden grote lumpsumbedragen voor elk slachtoffer gevraagd. Een 
morele schadeloosstelling, compensatie voor het ondergane leed en rough 
justice zijn de uitgangspunten van de Amerikaanse partijen. De Franse re-
gering is hier principieel op tegen en wil vasthouden aan haar oude restitu-
tiebenadering van na de oorlog, dat wil zeggen om per claim – waar dat nog 
kan – terug te geven wat afgenomen is. Op advies van de commissie-Mat-
téoli is zij ook bereid om verjaringstermijnen op te heffen. De Franse re-
gering is fel tegen de Amerikaanse benadering, omdat bij lumpsumbedra-
gen vergeten zou worden dat er meestal al restitutie plaatsgevonden heeft. 
Sommige slachtoffers zouden dan meer dan 100% terugkrijgen.826

De Amerikaanse advocaten willen voorts in 2000 de namen van Joodse 
slachtoffers om namenlijsten te kunnen publiceren. Zij willen dat een lijst 
van 60.000 namen van bankrekeninghouders waarover de commissie-Mat-
téoli beschikt, naar buiten wordt gebracht. Maar in Frankrijk gelden pri-
vacyoverwegingen. Er is een wettelijk verbod om namenlijsten te maken 
die een onderscheid maken naar religie, etniciteit, een vakbond of politieke 
partij. Dit betekent dat in Frankrijk niet publiek geregistreerd is wie Joods 
is. Daar komt nog bij dat de Franse Republiek principieel neutraal is qua 
religieuze opvatting. Na bemiddeling van Eizenstat sluiten de verschil-
lende partijen in Washington op 18 januari 2001, dus vlak voordat de re-
gering-Bush aantreedt, een akkoord. De Franse aanpak blijft overeind. Er 
worden nadere afspraken gemaakt over de privacy van de namenlijsten en 
over (kleine) lumpsumbedragen bij niet harde claims. Daarmee komt een 
einde aan de procedures tegen Franse bedrijven in Amerika.827
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In 2001 en 2002 wordt 393 miljoen euro door de Staat, banken en verze-
keringsinstellingen opgebracht en overgemaakt aan een nieuwe stichting 
(Fondation pour la Mémoire de la Shoah). Deze stichting staat onder voor-
zitterschap van Simone Veil, Holocaustsurvivor en oud-voorzitster van het 
Europees Parlement. De stichting ondersteunt jaarlijks vele projecten. Deze 
liggen op het vlak van solidariteit en steun aan Holocaustslachtoffers, ge-
schiedschrijving, Holocausteducatie, herdenking en Joodse cultuur.

De commissie-Mattéoli is met vele individuele claimanten van Joodse en 
niet-Joodse komaf in aanraking gekomen. Zij heeft tussentijds de regering 
geadviseerd hiervoor een aparte commissie in te stellen. Dit gebeurt met in-
stemming van de Franse Joodse organisaties. Vanaf september 1999 worden 
individuele claims behandeld door de zogeheten Commission pour l’In-
demnisation des Victimes de Spoliations (civs). De commissie maakt van 
elke claim een dossier waarbij zij archiefonderzoek doet en hoorzittingen 
houdt. Deze onafhankelijke commissie doet aanbevelingen aan de regering 
en de financiële instellingen. In mei 2014 is de duur van deze claimstichting 
weer met 5 jaar verlengd. Tot november 2016 zijn bij de commissie 34.769 
claims binnengekomen. Bijna 544 miljoen euro is uitgekeerd, waarvan 90% 
door de overheid.828 De banken krijgen kritiek op de geringe mate waarin 
zij claims uitkeren en op hun traagheid daarbij.829 

Bij de gang van zaken in Frankrijk worden naderhand kanttekeningen ge-
plaatst. Andrieu stelt dat het nieuwe restitutieproces erg afwijkt van dat van 
direct na de oorlog. Andrieu merkt daarover op dat direct na de oorlog het 
een proces is van individuele Joodse claimanten versus niet-Joodse particu-
liere personen of partijen die Joodse tegoeden hebben verkregen. In 2000 
worden de Staat en financiële instellingen op een collectieve wijze aangesla-
gen (en niet meer individueel). ‘The disproportionate share of distributive 
justice in the present reparation cycle also reflects the political and practi-
cal choice – sixty years after the events – not to search for buyers of Jewish 
assets’, aldus Andrieu.830 Een tweede opmerking maakt Andrieu over de 
individuele claimafhandeling door de civs, waarbij het Franse wettelijk 
systeem opzij gezet is, wat strikt genomen niet kan. Omdat bij claims ver-
jaring niet meer telt, is het civs geen gerechtshof maar een commissie die 
aanbevelingen doet aan de Staat en de Franse financiële instellingen. An-
drieu zegt dat deze procedure, alhoewel vreemd aan de Franse wettelijke 
traditie, de beste manier is geweest om om te gaan met de uitzonderlijke, 
unieke situatie vanuit het verleden.
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Unfried is kritischer op de civs.831 De betalingen hebben niets meer van 
doen met de historische werkelijkheid zoals geschetst door de commis-
sie-Mattéoli. De civs is een andere weg ingeslagen dan door de commis-
sie-Mattéoli bedoeld. De civs-betalingen zijn niet de uitkomst van het 
werk van degelijk historisch onderzoek maar van politieke beslissingen. Na 
het gesloten akkoord in januari 2001 komen Amerikaanse advocatenkanto-
ren en niet-Franse Joodse organisaties aan boord bij het civs. Dit betekent 
volgens Unfried dat steeds meer rough justice wordt toegepast. De Ame-
rikanen zijn erop gespitst dat het geld zo snel mogelijk en via gestandaar-
diseerde bedragen de civs-fondsen uitgaat. Meestal wordt een uniform 
bedrag van 3000 dollar uitgekeerd. Bij het ontbreken van enige bewijzen 
worden door het civs claims gehonoreerd louter en alleen omdat men 
Joods is geweest. Dit vormt een breuk met het Franse systeem, waar een in-
deling naar religieuze groepen bewust ontbreekt. 

De claimtoets is in de praktijk een zeer lichte of ontbreekt zelfs, aldus 
Unfried. Hij noemt enige voorbeelden. Door de civs worden claims in be-
handeling genomen die na de oorlog niet te compenseren waren. Of oude 
claims worden opnieuw bekeken. Als oude claims niet voor de volle 100% 
gecompenseerd zijn, gebeurt dit alsnog. Ook worden administratiekosten 
alsnog vergoed en er worden hoge rentefactoren toegepast. Unfried geeft 
deze voorbeelden om duidelijk te maken dat hij moeite heeft met het uitein-
delijke effect bij de meeste claimanten. Zij zijn bijna allemaal de kinderen 
of kleinkinderen van Holocaustsurvivors. De nakomelingen gaan zichzelf 
door de betalingen slachtoffer voelen. Unfried vraagt zich af of de betalin-
gen wel een ‘helend’ effect hebben, zoals vaak wordt gesteld. De betalingen 
worden door kinderen en kleinkinderen als te laag ervaren voor het imma-
teriële leed dat hun opa of oma in en na de oorlog heeft meegemaakt. Een 
nieuw gevoel van onrechtvaardigheid rijst dan.

Het Nederlandse restitutieproces verloopt in vergelijking 
redelijk ongestoord 

In de voorgaande paragrafen zijn op hoofdlijnen de restitutieprocessen eind 
jaren negentig in enige andere Europese landen beschreven. De contexten 
verschillen nogal, tegelijkertijd is het mogelijk om de restitutieprocessen 
waaronder die van Nederland op hoofdlijnen met elkaar te vergelijken. 

Daarmee wordt duidelijk of het Nederlandse restitutieproces overeen-
komt of juist afwijkt van dat in andere landen. Een Europese vergelijking 
kan voor de Nederlandse casus nieuwe inzichten opleveren of juist tot rela-
tivering leiden. De vergelijking heeft niet als doel om inhoudelijke oorde-
len te geven in de zin van dat de commissies, de akkoorden en de uitkom-
sten van het restitutieproces elders beter of slechter zijn geweest dan in 
Nederland.



236 Vergelijkende uitspraken zijn mogelijk op de volgende punten: 
– Of de nationaal Joodse gemeenschap officieel betrokken is in het onder-

zoeksproces
– Of de commissies ‘boven op’ het historisch onderzoek zitten 
– Of de commissie(s) bepalend zijn voor de onderhandelingen
– Of de internationale dimensie een dominante factor is in de onderhan-

delingen
– Of een excuus uitgesproken is in de akkoorden
– Of restitutie of compensatie een essentieel element is in de akkoorden
– De totale te betalen som bij de akkoorden 
– De vorm van de betalingen

Het vergelijkend beeld in één oogopslag ziet er als volgt uit:

Tabel 1.  Het 
Nederlandse 

restitutieproces 
in vergelijking 

met enkele andere 
Europese landen

 Zwitserland België Noorwegen Oostenrijk Frankrijk Nederland

Officiële betrokkenheid  Nee Ja Ten dele Ja Ja Nee

nationaal  Joodse 

gemeenschap in de 

onderzoekscommissies

Commissies ‘boven op’ Nee Nee Ja (meerderheids en Nee Ja Ja

het onderzoek   minderheidsrapport) 

Commissie(s) bepalend Nee Ja Ja Nee Ja Ten dele

voor de akkoorden   (minderheidsrapport) 

Internationale dimensie  Ja Nee Nee Ja Ten dele Ten dele

bepalend voor

de akkoorden

Excuus in akkoord Nee Ten dele Ja Ja Ja Ja

Restitutie/Compensatie Restitutie Restitutie Compensatie Restitutie Restitutie Restitutie

in akkoord    Compensatie Compensatie Compensatie

Bij de akkoorden  1,25 mld $ (1998) 110,6 miljoen 450 miljoen Noorse Ca. 1,1 mld $ 393 miljoen 764 miljoen

overeengekomen totaal   euro (2002) kronen, ca. 117 miljoen (2001) euro (2001) gulden (2000)

te betalen som   gulden (1998)

Vorm van de betalingen In hoofdzaak een In hoofdzaak een  In hoofdzaak een In hoofdzaak een Volledige bedrag

 lumpsum bij lumpsum bij  lumpsum bij lumpsum bij bij individuele

 individuele claims individuele claims  individuele claims individuele claims claims

 Individuele  Individuele Individuele Individuele Individuele

 uitkeringen  uitkeringen uitkeringen uitkeringen uitkeringen

  Collectieve Collectieve Collectieve Collectieve Collectieve

  uitkeringen uitkeringen uitkeringen uitkeringen uitkeringen

Officiële betrokkenheid van de nationaal Joodse gemeenschap in het 
onderzoeksproces

Unfried trekt de voorzichtige conclusie dat de instelling van de Europese 
historisch-onderzoekscommissies in de regel op voorstel van de nationaal 
Joodse gemeenschap gebeurt. De regeringen gaan daar graag op in als reac-
tie op onthullingen in de media en bij een toenemende dreiging van inter-



237nationaal Joodse organisaties als het wjc, aldus Unfried.832 Hij stelt dat in 
alle onderzoekscommissies Joodse leden zitting nemen. Deze leden zitten 
er meestal om de nationale Joodse gemeenschap te vertegenwoordigen. 

Deze constatering gaat niet op voor Nederland en Zwitserland. In Ne-
derland wordt de Joodse gemeenschap niet officieel betrokken bij de instel-
ling van de onderzoekscommissies. In de commissie-Scholten hebben geen 
Joodse leden zitting. Het cj0 bekritiseert de commissie hierom fors. In de 
commissies-Kordes en -Van Kemenade zitten Joodse leden à titre personel, 
zonder last of ruggespraak. Zij zijn niet op voordracht of namens het cj0 
benoemd en leggen ook geen verantwoording aan het cj0 af. Ze onderhou-
den geen reguliere contacten met het cj0. Ze hebben voeling met de Joodse 
gemeenschap, maar daarmee is alles gezegd. De Joodse leden scharen zich 
achter de eindrapporten van hun commissies. Dit geeft het cj0 en het Plat-
form Israël ruimte om tussentijds en bij de eindrapporten kritische kantte-
keningen te plaatsen.

Overigens zegt officiële opname van Joodse leden ook weer niet alles. 
Het voorbeeld van Noorwegen en België maakt duidelijk dat de Joodse le-
den in het geheel niet of lange tijd zich niet kunnen verenigen met de lijn 
van de commissie.

Sturing van het onderzoek door de commissies
Er is niet een eenduidig Europees beeld van hoe de commissies hun eigen 
onderzoek en de betrokken historici aansturen. Het loopt uiteen van een 
zwakke aansturing door de Oostenrijkse en Zwitserse commissies tot een 
sterke aansturing in Frankrijk.833 België kent lange tijd een matig functi-
onerende en verdeelde commissie. Onenigheid bestaat over de aanpak. De 
onderzoekers, die heel goed werk afleveren, hebben daar last van. In Noor-
wegen komt het zelfs helemaal niet meer goed met een commissie die splijt, 
waarna twee qua historische inhoud tegengestelde rapporten verschijnen. 

Nederland lijkt op Frankrijk omdat er planmatig en zonder publieke 
wanklanken van commissieleden of betrokken historisch onderzoekers on-
derzoeksproducten worden opgeleverd. De Nederlandse commissies zitten 
boven op hun eigen onderzoek. De historici leveren hun producten aan bij 
de commissies, die ze daarna in hun aanwezigheid bespreken en weer op-
drachten meegeven voor eventuele bijstellingen. Zij rapporteren volgens 
strak binnen de commissies van tevoren afgesproken inhoudelijke lijnen. 
De betrokken onderzoekers krijgen geen ruimte om afwijkende signalen 
naar buiten te brengen. De commissievoorzitters brengen als enigen de 
boodschap van hun commissies naar buiten. De enige uitzondering is als 
onderzoeker Aalders over het onderwerp van de successierechten publici-
teit zoekt bij het uitkomen van het eindrapport-Van Kemenade en hij pu-
bliekelijk een negatieve reactie krijgt van commissievoorzitter Van Keme-
nade (zie hoofdstuk 4). 

 832 B. Unfried, Vergangenes Unrecht. Entschädigung und Restitution in einer globalen Perspektive, 2014, p. 384.
 833 B. Unfried, Vergangenes Unrecht. Entschädigung und Restitution in einer globalen Perspektive, 2014, p. 335-337, p. 350-351.
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 834 ‘Die Endberichte der Historikerkommisionen sind historische Kompromisdokumente, Übungen in der Kunst geschichtspolitischer 
Diplomatie, den Stand der Forschung und die Linie der Politik miteinander kompatibel zu machen. Auf dieser Ebene geht es nicht in 
erster Linie um neue Forschungsergebnisse, sondern darum, erinnerungspolitischen Entscheidungen die Beglaubigung durch Histo-
riker als Experten zu verleihen. In dieser Hinsicht fungierten Historiker als Entschärfer geschichtspolitischer Minen.’ (B. Unfried, 
Vergangenes Unrecht. Entschädigung und Restitution in einer globalen Perspektive, 2014, p. 390).

 835 B. Unfried, Vergangenes Unrecht. Entschädigung und Restitution in einer globalen Perspektive, 2014, p. 377-378.

Belang van de commissies voor de akkoorden
Het werk van de Nederlandse onderzoekscommissies is ten dele bepalend 
geweest voor het bereiken van de akkoorden. Deze taxatie komt overeen 
met de algemene conclusie van Unfried dat de door hem onderzochte Eu-
ropese commissierapporten maar een beperkte invloed hebben gehad op de 
bereikte akkoorden en de uiteindelijke betalingen. 

De Nederlandse onderzoekscommissies reiken vooral informatie aan 
voor de besluitvormers. In eerste instantie wacht iedereen de resultaten van 
de commissies af. Op de rapporten-Kordes en -Van Kemenade wordt keurig 
gewacht. Op het rapport-Scholten in eerste instantie ook, maar op het laatst 
niet meer vanwege de internationale dynamiek. Het leidt ertoe dat een nati-
onaal akkoord over de Joodse polissen in november 1999 op tafel ligt. Enkele 
weken na dit akkoord zijn de onderhandelende partijen opgelucht dat het 
eindrapport van de commissie-Scholten bevestigt dat de historische aanna-
men rondom de roof en het rechtsherstel van Joodse polissen juist zijn. 

Voor Nederland gaat niet op wat Unfried voor veel Europese landen op-
merkt, namelijk dat de eindberichten van de commissies compromistek-
sten geworden zijn tussen de geprefabriceerde meningen van de media en 
de daarvan afwijkende onderzoeksresultaten van een deel van de historisch 
onderzoekers.834 Wat in Nederland wel gebeurt, is dat de besluitvormers 
andere wegen inslaan dan de commissies geadviseerd hebben. Zo wordt 
ondanks negatieve commissieadviezen in de onderhandelingen berekend 
wat de geactualiseerde historische schade van Joodse tegoeden is. Hetzelfde 
geldt voor de meer morele punten die over het rechtsherstel opgemerkt wor-
den. Daarnaast gaan de onderhandelaars spreken in termen van restitutie en 
compensatie, terwijl de commissies spreken over het maken van een moreel 
gebaar. Deze terminologie belandt ook in de akkoorden. Ook liggen de over-
eengekomen betalingen veel hoger dan de commissies hebben aangegeven. 
Deze uitkomsten van het Nederlandse restitutieproces krijgen een kritisch 
commentaar van Unfried. Hij verbaast zich erover dat er in Nederland in 
2000 betaald is, omdat de commissies aangetoond hebben dat het rechts-
herstel na de oorlog grondig is. Unfried concludeert dat het onbehagen over 
het rechtsherstel meer op emotionele basis dan op materiële punten terug 
te voeren is. Hij baseert zijn mening op mededelingen van Joop Sanders.835

Het belang van de Nederlandse commissies is in een Europese vergelijking 
van landencommissies het volgende. De Nederlandse commissies zijn in ie-
der geval van grotere betekenis geweest dan de historische commissies in 
Zwitserland en Oostenrijk, waar de rapporten verschijnen ‘als mosterd na 
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 836 Het wjc krijgt wel een vertegenwoordiging in het Joods Humanitair Fonds dat zich specifiek op het buitenland richt 
(zie hoofdstuk 4).

de maaltijd’. In deze landen doet zich het bijzondere fenomeen voor dat de 
rapporten een andere en mildere kijk op de loop der gebeurtenissen bieden 
dan ten tijde van de akkoorden gemeengoed is geworden. Maar de Zwit-
serse en Oostenrijkse rapporten krijgen bij uitkomen weinig aandacht meer 
in de media. Het onderwerp is na de eerdere betalingen in deze landen van 
de agenda verdwenen. 

Het lijkt erop dat de betekenis van de Nederlandse commissies groter is 
dan die in Noorwegen, Frankrijk en België. In Noorwegen volgt de regering 
juist het minderheidsstandpunt van de commissie. In Frankrijk en België 
gaat de uitvoering in de praktijk erg afwijken van wat door de betreffende 
landencommissies is aanbevolen en door de regeringen is overgenomen. 
Het belang van de Nederlandse commissies schuilt er vooral in dat zij feite-
lijke informatie hebben aangedragen en ruwe contouren hebben geschetst 
voor een motivering en een verdeling van de gelden. Tegelijkertijd nemen 
de onderhandelende partijen in Nederland ook op belangrijke punten weer 
afstand van het gedachtegoed van de commissies (zie hoofdstuk 9).

De internationale dimensie
Het restitutieproces in Nederland verloopt, achteraf bezien, redelijk onge-
stoord. Dit is een constatering die de hoofdrolspelers destijds niet gemaakt 
zullen hebben, maar wat bij een internationale vergelijking naar voren 
komt. Nederland wordt net als alle andere landen geconfronteerd met een 
internationaal krachtenveld. De Nederlandse hoofdrolspelers hebben in 
1998 en 1999 enkele ‘speldenprikken’ ontvangen van het wjc in de media 
en in incidentele ontmoetingen, maar daar blijft het lange tijd bij. Class 
action suits van Amerikaanse advocaten tegen Nederland ontbreken. Alle 
hoofdrolspelers willen er nationaal uitkomen. In Nederland is sprake van 
een proces met hoofdrolspelers die elkaar geregeld spreken. De vertegen-
woordigers van de Joodse gemeenschap hebben een goede entree bij de ver-
zekeraars, de overheid en de banken.

Vanaf eind 1999 wordt de internationale dimensie van groter belang 
voor de Nederlandse hoofdrolspelers. Het gesloten akkoord over de verze-
keringen moet in de Verenigde Staten ‘uitgevent’ gaan worden. Alle Ame-
rikaanse actoren aanvaarden na veel en moeizaam overleg dit akkoord in 
mei 2000. Maar niet veel later worden Nederlandse banken en verzekeraars 
in de Verenigde Staten met een boycot bedreigd omdat de gesprekken over 
de beurs in een impasse gekomen zijn. In die situatie wordt het wjc te hulp 
geroepen door het cj0 en het Platform Israël. Medio juni 2000 volgen de 
akkoorden over de beurs en de Joodse rekeningtegoeden bij banken. Het 
wjc spreekt er publiekelijk zijn goedkeuring over uit. Daarna zwakt de rol 
van het wjc weer af. Het wjc ondertekent in de zomer van 2000 niet het 
akkoord en wordt ook niet betrokken bij de latere verdeling van de indivi-
duele en collectieve Maror-uitkeringen.836
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 837 Het internationale momentum is voorbij als in België het onderzoeksproces voltooid is. In Noorwegen neemt de 
regering zo snel een positieve beslissing over het minderheidsrapport dat het wjc afziet van een campagne tegen 
Noorwegen en Noorwegen juist als voorbeeld gaat stellen aan andere landen.

Voor Nederland is de internationale dimensie naar Europese maatstaven 
gemeten beperkt geweest. Deze dimensie is enkele maanden van enige be-
tekenis geweest, maar daar is ook alles mee gezegd. Die invloed op Neder-
land is bij lange na niet zo groot als wat Oostenrijk en Zwitserland ervaren 
hebben en is weer wat groter in vergelijking met België en Noorwegen, die 
buiten schot van het wjc blijven.837 Nederland lijkt op Frankrijk waar ook 
lange tijd de internationale dimensie buiten de deur gehouden is. De Ne-
derlandse actoren blijven net zoals de Franse actoren de regie houden over 
hun eigen restitutieproces. 

De Franse actoren hebben het oordeel van de commissie-Mattéoli afge-
wacht en zich niet door de grote internationale druk laten beïnvloeden. Als 
Frankrijk in januari 2001 na boycotdreigingen en Amerikaanse rechtszaken 
ertoe overgaat een akkoord te sluiten met Amerikaanse partijen, dan blijft 
de Franse benadering overeind. Er komt een morele aanvulling op het po-
sitief beoordeelde naoorlogs rechtsherstel dat op restitutie gericht was. De 
Franse regering en financiële sector betalen de Joodse gemeenschap voor 
een aantal morele punten. Dat lijkt qua uitkomst sterk op wat in Nederland 
met de akkoorden gebeurt.

Excuus
In Nederland worden in de restitutieprocessen excuses uitgesproken. Ver-
tegenwoordigers van de regering en de beurs spreken duidelijke spijtbetui-
gingen uit voor de gang van zaken na de oorlog en het handelen van hun 
ambtsvoorgangers. De Nederlandse opstelling past in een bredere Europese 
traditie van schuldbetuigingen eind jaren negentig. Nederland lijkt op 
Noorwegen, waar de regering kort na het uitkomen van de commissierap-
porten met een openlijke schuldbetuiging komt. In andere landen, zoals 
Oostenrijk en Frankrijk, zijn al schuldbetuigingen uitgesproken voordat 
onderzoeken starten. In België volgt na nieuw onderzoek pas in 2013 een 
volmondige schuldbetuiging van de Belgische regering. 

Grote uitzondering op deze rij van excuses is Zwitserland. Daar wordt 
alleen betaald door de banken. Na het akkoord hebben de Zwitserse rege-
ring en banken nooit een schuldbetuiging uitgesproken. Daarvoor is het 
ressentiment over het afgedwongen akkoord in de Zwitserse politiek en sa-
menleving te groot.

Restitutie en compensatie
In de Nederlandse akkoorden wordt gerekend. De overeengekomen beta-
lingen zijn te verstaan als restitutie van materiële punten (Joodse tegoeden) 
en compensatie voor immateriële punten. Die gecombineerde restitutie- en 
compensatielijn valt ook waar te nemen in de Oostenrijkse en Franse ak-



241koorden. In andere landen gaat het alleen om restitutie (België en Zwitser-
land) of alleen om compensatie (Noorwegen). 

Vorm van de betalingen na de akkoorden
Na de akkoorden volgen in de Europese landen – in verschillende combi-
naties – betalingen. Er zijn individuele uitkeringen en collectieve uitkerin-
gen. Daarnaast wordt in bijna alle Europese landen net zoals in Nederland 
de mogelijkheid geopend om te claimen. De Nederlandse praktijk valt op 
omdat bij toekenning van een claim 100% wordt uitgekeerd, terwijl in an-
dere landen in hoofdzaak een lumpsum uitgekeerd wordt. In Oostenrijk 
gebeurt dit omdat te weinig geld aanwezig is om alle toegekende claims te 
honoreren. In landen als België, Frankrijk en Zwitserland gebeurt het om-
gekeerde. Er zijn weinig ‘harde’ claims. Daar honoreert men op basis van 
billijkheid of rough justice geloofwaardige maar niet te bewijzen claims. 

In de praktijk wordt na 2000 in Europa uitgekeerd op basis van compen-
satie voor extreem onrecht en onrechtvaardigheid die de Joodse gemeen-
schap heeft meegemaakt. Dit geldt ook voor Nederland, waar de verstrekte 
individuele uitkeringen een vorm van rough justice zijn (zie hoofdstuk 8). 
In Nederland speelt bij de verdeling van gelden restitutie een minder grote 
rol dan bij de akkoorden verondersteld. Dit geldt ook voor andere Europese 
landen.

Slotopmerking

De vergelijking op hoofdlijnen van het Nederlandse restitutieproces eind 
jaren negentig met enkele andere Europese landen laat markante verschil-
len en overeenkomsten zien. De betekenis van de nationale Joodse gemeen-
schappen in het restitutieproces varieert per land. Hetzelfde geldt voor de 
rol van de onderzoekscommissies. Ook het verloop en de uitkomsten van de 
restitutieprocessen loopt van land tot land uiteen.

In België en Noorwegen verlopen de restitutieprocessen rommeliger en 
heftiger vanwege grote tegenstellingen in de commissies. Of er wordt zo-
als in Zwitserland en Frankrijk een immense druk uitgeoefend door het 
wjc, de Amerikaanse regering en rechterlijke instanties. In landen zoals 
Zwitserland en Oostenrijk gaat het onderhandelingsresultaat vooraf aan de 
uitkomsten van het historisch onderzoek. Een excuus wordt soms heel snel 
uitgesproken van publieke zijde zoals in Frankrijk gebeurt, in landen als 
België spreken niet alle partijen dat excuus uit, in Zwitserland is een excuus 
van de banken uitgebleven.

Het Nederlandse restitutieproces lijkt nog het meest op het Franse res-
titutieproces. De fase van onderzoek gaat in Frankrijk vooraf aan die van de 
onderhandelingen. De commissie-Mattéoli werkt in een grote eenstemmig-
heid en tijdens het onderzoek worden Amerikaanse actoren buiten de deur 
gehouden. De uitkomsten van het historisch onderzoek zijn onomstreden. 
Als vervolgens door de Franse regering en financiële sector overgegaan 



242 wordt tot betalingen aan de Joodse gemeenschap, is sprake van restitutie en 
compensatie.

De algehele indruk van het Nederlandse restitutieproces eind jaren negen-
tig is dat het in internationaal opzicht redelijk ongestoord is verlopen. De 
internationale beïnvloeding is beperkt gebleven en het Nederlandse res-
titutieproces blijft redelijk gesloten. Het Nederlandse restitutieproces is 
grotendeels een Nederlandse aangelegenheid gebleven waarin langs Ne-
derlandse maatstaven van onderzoek en praten in kleine kring voortgang 
is geboekt. Het buitenland wordt buitengesloten en als inmenging even wel 
het geval is (rondom de verzekeringen en de beurs), keren de onderhande-
lingspartijen weer snel terug naar de Nederlandse werkwijze van polderen 
en nog eens polderen. De vertegenwoordigers van de Nederlandse Joodse 
gemeenschap zoeken als het niet anders kan, slechts kortstondig contact 
met het wjc om steun te verwerven.



243

 838 C. Lorenz, De constructie van het verleden. Een inleiding in de theorie van de geschiedenis, 2014, p. 62.

7 

Opvallende kenmerken van 
het restitutieproces in Nederland 

Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken heb ik het Nederlandse restitutieproces 
beschreven vanuit openbare bronnen zoals archieven, mediaberichten en 
interviews met de hoofdpersonen. Nu ontstijg ik deze beschrijving, die re-
constructie en geef ik opvallende kenmerken van het restitutieproces. Ik wil 
hiermee een aanzet geven – en niet meer dan dat – om dit soort processen te 
duiden, te interpreteren. Mijn pretentie is niet om een systematische, soci-
aalwetenschappelijke evaluatie en beoordeling te bieden. Ik speel ‘leentje-
buur’ bij enkele andere vakgebieden dan het historische. Daarmee worden 
interessante perspectieven aangereikt die tot een verheldering van het Ne-
derlandse restitutieproces leiden. 

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Ik ga in op historische verkla-
ringen door kort in te gaan op het werk van Chris Lorenz.838 Daarna benut 
ik enkele modellen uit de wereld van de sociale wetenschappen. Daarbij 
gaat het om enkele politicologische, sociologische, sociaalpsychologische 
en organisatiekundige inzichten. 

Historische verklaringen

De geschiedtheoreticus Lorenz heeft een lijvig boek geschreven over de the-
orie van de geschiedenis. Hij gaat onder meer in op wat een feit is en wat een 
waarneming, op wat een historische beschrijving is en op wat een histori-
sche verklaring is. Lorenz werkt in zijn boek drie verschillende visies op his-
torische verklaringen uit. De eerste is een positivistische visie op historische 
verklaringen. De samenhang die een historicus tussen feiten aanbrengt 
wanneer hij deze verklaart, is van oorzakelijke ofwel causale aard. Verklaren 
is het aangeven van wetmatige oorzaken. Omdat wetmatige verklaringen niet 
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werken, hangen de meeste positivisten onder de historici eerder een soepe-
ler variant van deze theorie aan, namelijk een probabilistisch verklarings-
model. Dit betekent concreet dat men uitgaat van waarschijnlijke oorzaken. 

Over wetmatige verklaringen voor het restitutieproces valt het volgende op 
te merken. Er doemen geen wetmatige verklaringen voor het Nederlandse 
restitutieproces op. Er zijn elementen aanwezig die wijzen op een gestruc-
tureerd verloop. Met een hoge mate van waarschijnlijkheid wijst het Neder-
landse restitutieproces uit dat waar partijen op de inhoud een gezamenlijk 
vertrekpunt hebben en een persoonlijk vertrouwen in elkaar opbouwen, er 
een grotere kans is op een gezamenlijk onderhandelingsresultaat dat ook 
daarna gezamenlijk verdedigd wordt omdat iedereen tevreden is. Het ak-
koord over de Joodse polissen illustreert dit. Daar waar een gezamenlijk 
vertrekpunt ontbreekt en geen vertrouwen over en weer opgebouwd wordt, 
is de kans groot dat er met veel moeite een akkoord gesloten wordt. Daarna 
wordt het met veel moeite en boosheid verdedigd in de eigen kring. Het ak-
koord over de beurs illustreert dit.

Deze hoge mate van waarschijnlijkheid in het restitutieproces is wat 
minder aanwezig in de overleggen van vertegenwoordigers van de Joodse 
gemeenschap met de regering en de banken. Alhoewel minister Zalm een 
goede relatie heeft met de vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap, 
is er in de eindfase enige weken spanning of men er gezamenlijk uit komt. 
In de media wekken de vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap de 
indruk dat het kantje boord is. Als de partijen het in die fase eens worden 
over een inhoudelijke agenda en ook de wil uitgesproken wordt om eruit te 
komen, wordt er naar een onderhandelingsresultaat toegewerkt. Het omge-
keerde gebeurt in het overleg over de financiële tegoeden bij banken. Daar 
ligt een onderhandelingsresultaat ter tekening op tafel, maar komt het er 
niet van. Blocks, die een vertrouwensband heeft met Naftaniel, voelt zich in 
dat vertrouwen beschaamd als hem door Naftaniel wordt meegedeeld dat 
het conceptakkoord opgeschort wordt zolang er geen akkoord ligt over de 
beurs.

Radicaal tegenover de positivistische visie staat een hermeneutische visie op 
historische verklaringen, aldus Lorenz. Hermeneutici richten zich op de 
betekenis van gebeurtenissen. Een historicus heeft namelijk met beteke-
nisvolle en waardegeladen verschijnselen te doen. Die betekenisuitleg heeft 
enerzijds betrekking op uitingen in taal zoals teksten en anderzijds op hande-
lingen van personen.839 De historicus wordt een tolk om het verleden te verta-
len en interpreteren. Hermeneutici zien de geschiedenis als een open proces 
waarbij de feiten niet als losstaand, maar in een context bezien worden.840 
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De betekenis van gebeurtenissen waarop hermeneutici zich richten, zien wij 
eveneens in het restitutieproces terug. Het onderwerp van de Joodse tegoe-
den is per definitie betekenisvol en waardegeladen. Het ziet terug op de 
Tweede Wereldoorlog en op hoe Nederland in en na de oorlog omgegaan 
is met zijn Joodse burgers. Joodse tegoeden staan voor de herinnering aan 
een verleden dat er niet meer is en dat opnieuw in de jaren negentig – soms 
op een pijnlijke wijze zoals bij de Liro-affaire – onder de aandacht wordt 
gebracht. De periode van de beroving en van het rechtsherstel worden in 
herinnering gebracht. Door het werk van de onderzoekscommissies en met 
de bereikte akkoorden worden nieuwe accenten gelegd die uiteindelijk een 
erkenning en genoegdoening voor de Joodse gemeenschap opleveren.

Die weg van erkenning en genoegdoening is geen gemakkelijke. De 
Joodse gemeenschap wil teruggave van Joodse tegoeden, gecompenseerd 
worden waar zaken in het verleden onjuist of onrechtvaardig zijn verlo-
pen en een ruiterlijke spijtbetuiging. Bij dit gevoelige onderwerp spelen de 
emoties geregeld op. In het restitutieproces zijn er doorlopend uitingen in 
taal die getuigen van verontwaardiging. Dit geldt nog in sterkere mate voor 
de media, waar een mix van moraliserend en beschuldigend taalgebruik 
de boventoon voert in de weergave van het restitutieproces, bijvoorbeeld 
rondom de publicatie van het eindrapport-Van Kemenade.841 

In een hermeneutische beschrijving van het restitutieproces gaat het om 
de ideeën, intenties en motieven van de hoofdpersonen. Centraal staat de vraag 
of de aanspraken van de Joodse gemeenschap, die van materiële en morele 
aard zijn, erkend worden, maar alle partijen moeten daarvoor een modus 
weten te vinden. Daar gaat het in het restitutieproces in de kern over. 

Lorenz merkt op dat een zuiver positivistische of een zuiver hermeneuti-
sche visie in de geschiedbeoefening zo hun problemen kennen en wijst 
daarom een derde weg aan: de vergelijkende oorzakelijke verklaring. Een ‘com-
parativist’ probeert zijn causale vermoedens te toetsen door te onderzoeken 
of verbanden tussen gebeurtenissen – een bepaalde regelmaat – door an-
dere dan de al onderzochte factoren verklaard kan worden. ‘Als dat mislukt, 
besluit hij dat zijn oorspronkelijke veronderstelling (ofwel: hypothese) juist 
is, besluit hij met andere woorden, dat er goede gronden zijn om een bepaalde 
regelmaat als causaal te interpreteren’, aldus Lorenz. 842 In een vergelijkende 
oorzakelijke verklaring wordt een meer kwalitatieve benadering van ver-
schijnselen geboden.843

Deze laatste algemene benadering, die het midden houdt tussen een 
positivistische en een hermeneutische visie, laat zich gebruiken voor een 
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duiding van het Nederlandse restitutieproces. Juist omdat er in Nederland 
sprake is van meerdere akkoorden, bevat deze benadering meerdere aan-
grijpingspunten om de akkoorden in meer kwalitatieve zin met elkaar te 
vergelijken. De verschillende Nederlandse akkoorden kennen allemaal hun 
eigen ontstaansgeschiedenis en verloop. De vergelijking van die akkoorden 
wordt daardoor een interessant aangrijpingspunt. Dat is wat verderop in 
dit hoofdstuk gebeurt. 

Elementen van een rationalistisch en een netwerkperspectief 

Er bestaat een uitgebreide sociaalwetenschappelijke literatuur over pu-
blieke besluitvorming. In de bestuurskundige en politicologische litera-
tuur circuleren uiteenlopende modellen, die ieder een ander perspectief op 
publieke besluitvorming geven.844 De perspectieven zijn complementair 
aan elkaar en overlappen elkaar. De Amerikaanse bestuurskundige Graham 
Allison heeft in een toonaangevend boek uit 1971 verschillende perspectie-
ven toegepast op de Cubacrisis.845 Na Allison borduren anderen op zijn 
werk voort. Dit doen bijvoorbeeld in 2001 de Nederlandse politicologen 
Tineke Abma en Roel in ’t Veld. Abma en in ’t Veld onderscheiden een ratio-
nalistisch, netwerk-, institutioneel, normatief en sociaal-constructivistisch perspec-
tief.846 Deze vijf perspectieven zijn eigenlijk te beschouwen als families van 
modellen waaronder weer meer concrete modellen hangen. Na Abma en in 
’t Veld heeft de theorievorming niet stilgestaan, integendeel. In de laatste 
jaren is in de theorievorming in Nederland en in het buitenland het accent 
veel meer komen te liggen op combinaties van deze perspectieven en steeds 
concretere modellen. 

Elementen van een rationalistisch en vooral van een netwerkperspectief 
helpen het restitutieproces te interpreteren. 

Rationeel handelen
Een rationalistische kijk op besluitvorming onderscheidt een beleidspro-
ces in verschillende fases, namelijk agendavorming, beleidsontwikkeling, 
besluitvorming, implementatie en evaluatie. Uitgangspunt van een ratio-
nalistisch perspectief is dat mensen of organisaties rationeel handelen om 
een bepaald doel te realiseren. Rationele besluitvorming gaat ervan uit dat 
de beslisser volledig op de hoogte is van de informatie over een probleem, 
dat er kennis is over alle beleidsalternatieven en de gevolgen daarvan, en de 
beslisser daardoor dus in staat is om alle alternatieven in een rangvolgorde 
te kunnen plaatsen. Stapsgewijs wordt na formulering van een probleem 
kennis opgebouwd en die kennis is bepalend voor latere besluitvorming. 
Het gehele (beleids)proces is een cognitief proces, aangestuurd door een 
centrale actor die de doelen van andere actoren kent. Onzekerheid over het 
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proces wordt niet ontkend, maar bijvoorbeeld door inzet van speltheorie 
komt er structuur in het geheel.847 In de speltheorie worden besluitvor-
mingsprocessen geanalyseerd als spelen met een inzet, regels en spelers. 

Het Nederlandse restitutieproces bevat qua aanpak een aantal rationele 
elementen. De onderzoekscommissies hebben een technische aanpak en 
zetten alles op een rij. De aangetrokken onderzoekers (historici, forensisch 
accountants, juristen) leveren verschillende deelstudies af aan de commis-
sies, waarna zij een beeld presenteren van de roof en restitutie van Joodse 
tegoeden. De onderzoekstrajecten worden keurig afgemaakt en de commis-
sies rapporteren unaniem over de wetenschappelijke uitkomsten. Die uit-
komsten geven vervolgens een inhoudelijk kader en een vertrekpunt mee 
aan de partijen in het Nederlandse restitutieproces. Alle partijen wachten 
de uitkomsten van de commissies af. Als dat niet meer kan, zoals bij het 
haastig gesloten akkoord over de Joodse polissen, dan wordt naderhand 
het degelijke eindrapport-Scholten in de Verenigde Staten gebruikt om 
het gesloten akkoord inhoudelijk te rechtvaardigen. Ook het eindrapport 
van de commissie-Kordes is onomstreden. Als Kordes na zijn eindrapport 
op persoonlijke titel een uitgebreide schriftelijke beantwoording geeft na 
vragen van het cj0 en het Platform Israël, ontvangt hij (opnieuw) veel waar-
dering van Joodse zijde. Het historisch onderzoek van de commissie-Van 
Kemenade krijgt wel stevige kritiek van de Joodse gemeenschap, maar die 
heeft niet te maken met de gemaakte historische analyses. Men is boos dat 
de commissie-Van Kemenade bewust geen precies cijfermatig beeld heeft 
willen presenteren van de roof en restitutie van Joodse tegoeden.

In de onderhandelingen tussen de partijen zijn eveneens rationele elemen-
ten aan te wijzen, alleen valt op dat er in Nederland grote verschillen zijn 
tussen de akkoorden. Van belang is dat de partijen van elkaar weten welk 
doel zij willen bereiken. Duidelijke gezamenlijke agenda’s worden afgelo-
pen en gezamenlijk technisch onderzoek wordt verricht in de onderhan-
delingen over Joodse polissen (zie hoofdstuk 3) en financiële tegoeden bij 
banken (zie hoofdstuk 5). De gezamenlijk gemaakte berekeningen door ex-
terne bureaus leiden tot besluitvorming over de hoogte van de bedragen die 
betaald zullen worden. Deze bedragen, die een zekere bandbreedte hebben, 
worden door de betrokken partijen aanvaard. 

Het overleg van het cj0 en het Platform Israël met de regering kent 
een moeizame start omdat dit officiële overleg niet gezamenlijk is voorbe-
reid (zie hoofdstuk 4). Als minister Zalm het overleg daarna (weer) op zich 
neemt, ontstaat een duidelijke gezamenlijke agenda voor het te voeren 
overleg. De partijen worden het eerst eens over de bewoordingen van het 
akkoord. Dat is van groot belang voor de onderhandelingen over de andere 
punten. Het cj0 presenteert restitutiecijfers van bureau Paardekooper. Als 
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Financiën op zijn beurt kpmg inschakelt en zelf ook gaat rekenen, bereiken 
de partijen vrij snel overeenstemming over de cijfers die ten grondslag lig-
gen aan de betalingen van de regering aan de Joodse gemeenschap.

Een beperkte rationaliteit
In de meeste besluitvormingstheorieën wordt niet uitgegaan van een vol-
ledige, maar van een beperkte rationaliteit (‘bounded rationality’) bij be-
sluitvorming.848 Er wordt namelijk niet voldaan aan de voorwaarden voor 
een rationele handelwijze. Besluitvorming is complex en er is meer dan één 
beslisser. Niet alle informatie is beschikbaar. Daarom wordt veelal gekozen 
voor een acceptabele oplossing en niet voor de meest rationele handelwijze. 
Beleidsprocessen verlopen daarnaast niet volgens een vast stramien. Deze 
punten van een beperkte rationaliteit zijn waarneembaar in het Neder-
landse restitutieproces. Het overleg over de beurs illustreert dit het beste. 
Er is geen duidelijke gespreksagenda tussen beide partijen. Onenigheid 
bestaat lange tijd over hoe tot een te betalen bedrag door de beurspartijen 
gekomen kan worden. Ook hier presenteert het cj0 een rapport van bureau 
Paardekooper, een rapport dat de beurspartijen eerst niet willen bespre-
ken en daarna inhoudelijk afwijzen. In de onderhandelingen wordt over 
bedragen gesproken, maar niet over de onderbouwing daarvan. Als beide 
partijen het uiteindelijk eens worden over het historisch schadebedrag, dan 
wordt de discussie over het oprentingspercentage op niet-rationele wijze 
beslecht. Een voorgenomen boycot van Nederlandse financiële bedrijven in 
de Verenigde Staten leidt ertoe dat de banken – de belangrijkste beurspartij 
– uiteindelijk zo snel mogelijk willen schikken. Dat doen zij niet omdat het 
akkoord over de beurs redelijk is, maar vooral omdat zij van de kwestie af 
willen zijn.

De internationale dimensie van het Nederlandse restitutieproces laat 
een ander voorbeeld van een beperkte rationaliteit zien. In de Verenigde 
Staten is een ander speelveld aan de orde, waarbij niet zozeer onderzoeks-
rapporten en inhoudelijke argumenten, maar eerder machtspolitiek, geld 
en public relations de boventoon voeren. De in Nederland gesloten akkoor-
den mogen in Nederland redelijk lijken, maar zijn dat in de Verenigde Sta-
ten veel minder. De meningsvorming in de Verenigde Staten over het Ne-
derlandse akkoord over de verzekeringen verloopt chaotisch en lange tijd is 
onduidelijk welke kant het opgaat. Pas na enige maanden praten, overtuigt 
Fischer zijn Amerikaanse gesprekspartners van de redelijkheid van het Ne-
derlandse akkoord.

Die beperkte rationaliteit kan ook leiden tot ‘choices just happen’.849 De 
hoofdrolspelers in het restitutieproces doen iets anders dan voorbereid en 
afgesproken is met de eigen achterban. Juist daardoor vindt soms een be-
langrijke wending in het restitutieproces plaats. In de bestuurskundige 
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literatuur spreekt men dan over een ‘policy window’ of een ‘window of oppor-
tunity’ dat opengaat en dat zich na enige tijd weer sluit.850 Er is een ‘trig-
ger’ waardoor het een ‘issue’ wordt. Een persoon, een politieke wil of een 
gunstige omstandigheid maken het mogelijk om iets voor elkaar te krijgen, 
om doorbraken te bereiken. Waar problemen nooit een oplossing gekre-
gen hebben in de besluitvorming, gebeurt dat nu wel. Een voorbeeld is het 
moment dat Roet en Markens in het beslissende overleg met Zalm openlijk 
zeggen hem niet te willen laten struikelen over het thema van de kosten van 
de kampen Westerbork en Vught (zie hoofdstuk 4). Zij handelen op eigen 
gezag, maar bereiken juist daardoor een snelle afronding van het onder-
handelingsproces. Een ander voorbeeld is als Roet ineens besluit om het 
akkoord met de banken over de financiële tegoeden niet te tekenen terwijl 
dit al afgesproken is (zie hoofdstuk 5). Roet verbindt dit akkoord met het 
nog te sluiten akkoord over de beurs en plaatst daarmee dat laatste overleg 
onder grote druk. Nog een voorbeeld is dat Markens en Numann op eigen 
houtje en buiten de officiële Joodse onderhandelingsdelegatie om in con-
tact treden met Blocks en De Swaan om eruit te komen over de beurs (zie 
hoofdstuk 5). Hierdoor denkt Blocks een akkoord met het cj0 op zak te heb-
ben. Een laatste voorbeeld: het door de beurspartijen te betalen bedrag ver-
andert na een toevallige ontmoeting van medewerkers van ing vs met een 
belangrijke New Yorkse toezichthouder (zie hoofdstuk 5). Dit leidt tot een 
niet meer weg te masseren publiciteit dat er in Nederland een akkoord over 
de beurs ligt, maar wel tegen een hogere prijs.

Onderhandelingen tussen partijen die van elkaar afhankelijk zijn
In een netwerkperspectief verloopt het beleidsproces grillig, in meerdere 
ronden en is dit niet voorspelbaar. Op voorhand wordt uitgegaan van een 
complex beleidsproces waarin diffuse problemen aan de orde zijn. Het re-
sultaat van het beleidsproces is een product van onderhandelingen tussen 
partijen die onderling afhankelijk zijn: actoren kunnen hun doelen niet be-
reiken zonder middelen die in het bezit zijn van andere actoren. Via coali-
tievorming kunnen deze actoren hun belangen dienen. Het slagen of falen 
hangt af van het vermogen tot samenwerking. Dit hangt weer sterk af van 
de perceptie van de realiteit en vooral van het vertrouwen dat men in de an-
dere partij stelt, in zijn bedoelingen en acties. In het netwerkperspectief is 
niet louter sprake van een rationeel en cognitief proces, maar ook van een 
sociaal en politiek proces.851 

De netwerkbenadering levert vragen op naar hoe het restitutieproces in de 
praktijk verloopt. Is er van meet af aan vertrouwen in elkaar? Waar zitten de 
afhankelijkheden of zijn die er niet? Wat is de betekenis van de internatio-
nale en de interne netwerken voor de te voeren onderhandelingen? Dit zijn 
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tieproces en op de verschillen die optreden bij de verschillende akkoorden. 
Zo stelt het cj0 in de persoon van Naftaniel vanaf het begin veel vertrou-
wen in de verzekeraars in de persoon van Fischer en omgekeerd is dit ook 
het geval. Naftaniel en Fischer overleggen veel informeel. Dat betaalt zich 
later uit als de omstandigheden moeilijker worden. De eindfase van de on-
derhandelingen in Nederland verloopt daarom voorspoedig. Fischer kan 
snel ‘schakelen’ omdat hij mandaat heeft van de verzekeraars. Hij koppelt 
geregeld terug aan een kleine commissie van raad van bestuursleden van de 
grootste Nederlandse verzekeraars. Als de Amerikaanse onderdelen van de 
Nederlandse verzekeraars in de Verenigde Staten te solistisch dreigen op te 
treden, dan weet hij dat weer bij te buigen naar een gezamenlijk optreden. 
Er is geen sprake van dat de verzekeraars elkaar afvallen. 

Een tweede voorbeeld. Het cj0 krijgt door de opstelling van Zalm in de 
Liro-affaire meteen veel vertrouwen in deze minister. Zalm zegt op zijn 
beurt ‘geen zaken meer te doen zonder het cj0’, tegelijkertijd is Zalm in 
zijn acties gebonden aan de uitkomsten van een speciaal ingestelde minis-
teriële ad-hoccommissie. De Nederlandse regering en de vertegenwoordi-
gers van de Joodse gemeenschap voelen een onderlinge afhankelijkheid. 
De regering moet eruit komen met de Joodse gemeenschap omdat zij het 
zich maatschappelijk en politiek gezien niet kan permitteren dat er geen 
overeenstemming komt. Op de regering ligt een grote druk vanuit de pu-
blieke opinie, de media en de Tweede Kamer dat een goed akkoord gesloten 
wordt. Het cj0 weet op zijn beurt dat het de regering op andere politieke 
onderwerpen dan de Joodse tegoeden nodig heeft. Sommigen binnen het 
cj0, zoals Markens, willen bovendien een eindresultaat dat geen gevoelens 
van antisemitisme oproept binnen de Nederlandse bevolking.

Een derde voorbeeld. Minder vertrouwen bestaat van meet af aan tus-
sen de banken en de Joodse gemeenschap, alhoewel Blocks en Naftaniel een 
goede persoonlijke band hebben. Blocks benadert het thema van de Joodse 
financiële tegoeden bij banken op een technische wijze. Hij opereert zonder 
een formeel mandaat van de banken, die bovendien los van elkaar opereren 
en elkaar als concurrenten zien. Blocks zoekt bij voortduring een actieve 
rol inzake de Joodse tegoeden, maar feitelijk wordt daarmee het gebrek aan 
inhoudelijke belangstelling en samenwerking van de banken gemaskeerd. 
Desondanks zijn de banken tot elkaar veroordeeld. 

Een vierde voorbeeld. In het overleg over de beurs wordt van meet af 
aan niet geïnvesteerd in goede persoonlijke verhoudingen. Als het proces 
is vastgelopen, zijn Möller en Heemskerk er niet rouwig om dat de banken 
in de persoon van Blocks het overleg van hen overnemen. Maar ook dan 
wordt de sfeer in deze overleggen niet beter. Het gaat de banken er alleen 
om dat de kwestie van de beurs snel opgelost wordt en dat het hun niet te 
veel kost. abn amro-bankiers willen daarbij coûte que coûte niet betalen 
voor ing-vergunningen in de Verenigde Staten. 

Een vijfde en laatste voorbeeld. Het cj0 is afhankelijk van steun en ver-
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trouwen in Joodse kring. Het heeft de steun nodig van zijn Adviescollege 
Restitutie en Verdeling. Daarom laat het cj0 zijn referendumplannen val-
len en schuift het op richting individuele uitkeringen. Het cj0 moet niet 
alleen nationaal op één lijn komen met het Adviescollege, maar ook met het 
Platform Israël en met het wjc. Waar het wjc lange tijd bewust door het cj0 
buiten de deur gehouden is, komt in mei 2000 toenadering tot stand. Het 
cj0 is afhankelijk van het wjc om echt druk uit te oefenen op de beurspar-
tijen. Het Platform Israël realiseert dat in de persoon van Roet, die altijd al 
een veel betere relatie onderhoudt met Singer en Steinberg. Het Platform 
Israël is op zijn beurt weer afhankelijk van het cj0 om tot een goed resultaat 
voor de Nederlandse Joden in Israël te komen. Zijn voorman Roet maakt 
zich voorts afhankelijk van de Nederlandse regering door geregeld (en on-
geregeld) het contact te zoeken met Zalm en Majoor en steun te zoeken.

De verschillende in Nederland onderhandelende partijen zijn in belang-
rijke mate afhankelijk van elkaar. Dit geldt temeer daar de Amerikaanse 
hoofdrolspelers geen onderscheid maken tussen de Nederlandse regering, 
de banken, de verzekeraars en de beurspartijen. Gaat het op één onderwerp 
in Amerikaanse ogen niet goed, zoals bijvoorbeeld rondom de beurs, dan 
worden in de Amerikaanse media alle Nederlandse financiële concerns met 
een vooraankondiging van een mogelijke boycot geconfronteerd. Dit zijn 
ook de momenten waarop het wjc zich bij monde van Singer en Steinberg 
negatief uitlaat over de rol van de Nederlandse samenleving en de Neder-
landse regering na de Tweede Wereldoorlog.

Overleg in verschillende ‘ronden’
Binnen het netwerkperspectief fungeert een concreter model, het zogehe-
ten rondenmodel dat de bestuurskundige Geert Teisman in een publica-
tie uit 1995 heeft uitgewerkt.852 Het rondenmodel gaat uit van meerdere 
aparte reeksen van beslissingen van verschillende actoren in verschillende 
ronden. Beslissingen die een ronde afsluiten en/of een ronde entameren, 
creëren de voortgang in het proces.853 Besluitvorming vindt plaats op ba-
sis van een wisselwerking tussen de beslissende actoren. Bij deze beslissin-
gen gaat het om een eventueel gekozen strategie van actoren en de manier 
waarop zij in de loop van het proces van overleg en onderhandeling hun 
strategieën aanpassen. Daarbij gaat het dus om het gedrag en de interactie 
van de actoren. De perceptie van de andere actor wordt belangrijk. Dit be-
paalt of zij zelf bepaalde oplossingen in (willen) brengen of onwelgevallige 
voorstellen van een andere actor zullen blokkeren. 
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de actoren die de andere actoren beïnvloeden. Voorbeelden zijn de cj0-uit-
spraken over de Joodse gemeenschap als eigenaar van Joodse tegoeden en 
dat er rente over betaald moet worden. De verzekeraars gaan als eersten met 
deze gedachten mee en dat zet de toon weer in de andere onderhandelin-
gen. Een ander voorbeeld is dat de onderzoekscommissies zeggen dat er een 
symbolisch gebaar maakt moet worden richting de Joodse gemeenschap. 
Dit beïnvloedt de regering, maar het meest de beurspartijen in hun strate-
gie richting het cj0 en het Platform Israël. Het leidt tot interacties die uiter-
mate complex zijn. Een laatste voorbeeld is de spanning die Nederlandse 
verzekeraars en banken ondervinden vanwege de impasse rondom de beurs. 

De onderhandelingen verlopen inderdaad in ronden. Het meest duide-
lijk is dit zichtbaar bij het overleg van het cj0 en het Platform Israël met de 
beurspartijen. Het begin is redelijk, dan ontstaat er wederzijds ergernis en 
volgt een lange impasse. Daarna komen de banken aan boord hetgeen hoop-
vol is, volgt weer een impasse, breekt een grillige eindfase aan en resulteert 
een akkoord dat niet van harte is gesloten door beide partijen. Het akkoord 
is op verzoek van het cj0 door het wjc afgedwongen aan de beurspartijen. 

Dat de onderhandelingen in ronden gaan, valt ook af te lezen aan hoe het 
cj0 zich opstelt bij de onderhandelingen. Het cj0 is in aanvang in belang-
rijke mate voor collectieve uitkeringen, een lijn die het kabinet aanvanke-
lijk ook uitdraagt. Het cj0 trotseert bovendien het wjc. Medio 1999 begint 
het cj0 van mening te veranderen als er in Joodse kring veel andere ideeën 
over de verdeling van de gelden naar voren komen. Het cj0 installeert een 
Adviescollege Restitutie en Verdeling. Daarnaast krijgt het Platform Israël 
een waarnemersstatus binnen het cj0. Begin 2000 maakt het cj0 helemaal 
een draai naar voornamelijk individuele uitkeringen, een draai die het ka-
binet ook neemt. In de eindfase van het restitutieproces bij de impasse over 
de beurs wordt er met hulp van het Platform Israël vrede gesloten met het 
wjc en krijgen alle gesloten akkoorden internationale instemming. De ak-
koorden tezamen leveren 764 miljoen gulden op die voor het grootste deel 
bestemd zijn voor individuele uitkeringen aan de Joodse gemeenschap.

Een laatste voorbeeld van ronden is hoe Zalm overleg voert met het cj0 
en het Platform Israël. Vele keren wordt er informeel en in goed overleg ge-
oefend op het ministerie van Financiën over het staketsel van een later te 
sluiten akkoord. Als de commissies nog bezig zijn, gaat het in dat overleg al 
over restitutie of een gebaar, of de regering of de Joodse gemeenschap eige-
naar is van Joodse tegoeden, over erkenning en over wat voor uitkeringen 
er moeten komen. Dat informele overleg wordt stopgezet als de commis-
sies rapporteren en de regering formeel overleg voert met het cj0 en het 
Platform Israël. Omdat er geen resultaten bereikt worden, hervat Zalm het 
informele overleg. Dat leidt vrij snel tot resultaten over de te hanteren be-
grippen en de rekensom van materiële en immateriële bedragen. Dit wordt 
bekrachtigd in een kort tweede formeel overleg van de regering met het cj0.
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Het restitutieproces gezien als een beleidsarena
In het rondenmodel heeft Teisman een bijzondere aandacht voor de inter-
actie van de actoren. Teisman spreekt over besluitvorming die in een be-
leidsarena gestalte krijgt.854 Actoren spelen daarin van elkaar afwijkende 
rollen. Zo spreekt hij over een initiator die iets wil en daarvoor supporters no-
dig heeft. Maar initiators worden geconfronteerd met aanpassers, die steun 
onthouden. Of zij krijgen te maken met critici. Initiators kunnen hulp krij-
gen van intermediairs, die de stuwende kracht zijn achter de voorstellen. Te-
gelijkertijd treden in die arena ook makelaars, facilitators en arbiters op, die 
zich in de positie bevinden om te interveniëren en om te helpen. Makelaars 
doen aan vrijwillige bemiddeling, facilitators reiken specifieke kennis aan. 
Arbiters kunnen als partijen erom vragen, bindende uitspraken doen.

Toeschouwers kijken op de beleidsarena toe en bevinden zich ook in de 
positie om te prikkelen. Selectoren zijn diegenen die ervoor zorgen dat er op 
zekere momenten bindende besluiten in het proces genomen worden.

De wisselwerking tussen de verschillende actoren verloopt via verschil-
lende rollenspelen. Dit bepaalt het resultaat van de besluitvorming. Teis-
man zegt er met nadruk bij dat de actoren uiteenlopende rollen kunnen 
spelen in verschillende beleidsarena’s en dat ook het geheel van rollen in de 
loop van de tijd kan veranderen. Dit gaat zeker op voor het restitutieproces, 
waarbij de nationale beleidsarena verschilt per akkoord, maar ook weer juist 
een samenhang kent van de verschillende beleidsarena’s (banken-beurs). 
Daar komt bovenop dat de internationale beleidsarena (Verenigde Staten) 
verschilt van de nationale beleidsarena. 

Gezien als een onderhandelings- en rollenspel is in het restitutieproces 
sprake van een diversiteit aan actoren, aan gehanteerde doelen, oplossin-
gen, strategieën en rollen. Actoren die zich erop voorbereiden, moeten zo 
goed mogelijk op de hoogte zijn van hun eigen en andermans positie. De 
dynamiek leidt tot een continue reeks van beslissingen. Besluitvorming 
komt nooit in één keer tot stand, omdat alle actoren van elkaar afhankelijk 
zijn. Essentieel is het gedrag en de interactie van de actoren.

Iedereen speelt in dit spel zijn rol. Zo denk ik bijvoorbeeld van mijzelf 
dat ik als ambtenaar in het restitutieproces als facilitator gefunctioneerd 
heb. Ik heb kennis aangereikt ten behoeve van de ambtelijke en politieke 
leiding van het ministerie van Financiën, maar dat behoeft niet overeen te 
komen met het beeld dat anderen over mij hebben. Bedoeld en onbedoeld 
speelt elke persoon naar gelang de situatie en afhankelijk van welk onder-
handelingsspel een of meerdere rollen. De perceptie van welke rol men zelf 
denkt te spelen, kan verschillen van wat anderen daarover denken. Die an-
deren zijn de eigen achterban die soms kritisch kan zijn en – vanzelfspre-
kend – de partijen waarmee overlegd en onderhandeld wordt. 



254 Ik kom zelf tot de volgende perceptie van de rollen die de 25 hoofdpersonen 
in het onderhandelings- en rollenspel gespeeld hebben. Alle personen dicht 
ik één rol toe die hen het meest kenmerkt. Ik besef dat als meerdere rollen 
aan een persoon toegekend kunnen worden, men meer rekening houdt met 
het feit dat iemands rol in de loop der tijd kan verschuiven of dat iemand 
een andere rol in een andere context kan spelen. Evenwel, het gaat mij om 
het dominante aspect. 

Blocks Initiator
De Swaan Toeschouwer
Eizenstat Intermediair
Fischer Initiator
Gelber Supporter
Gerstenfeld Criticus
Kok Toeschouwer
Majoor Makelaar
Mankiewicz Facilitator
Markens Makelaar
Möller Toeschouwer
Naftaniel Initiator
Neter-Polak Criticus
Numann Supporter
Roet Selector
Sanders Aanpasser
Singer Criticus
Staal Supporter
Steinberg Criticus
Van Gent Facilitator
Van Kemenade Aanpasser
Van Maanen  Makelaar
Vuijsje Facilitator
Wurms Supporter
Zalm Selector

Deze opsomming van rollen is van belang, omdat het de aandacht richt op 
het gedrag en de interactie van de actoren. Teisman benadrukt dat de per-
ceptie die elke actor heeft van het spel waarin hij zich bevindt, een belang-
rijke verklaring voor zijn gedrag is. Dit geldt ook voor het restitutieproces 
gezien als een beleidsarena. De partijen nemen weliswaar op belangrijke 
momenten bindende besluiten, maar die besluiten staan niet los van el-
kaar. Er is een grote verwevenheid en afhankelijkheid van elkaar. Willen 
de strategieën van de verschillende partijen bij elkaar aansluiten, dan moet 
iedereen een goed beeld hebben van andermans veronderstellingen en ver-
wachtingen. Dat maakt het stukken gemakkelijker om samen resultaten te 
boeken. In het restitutieproces loopt geen arbiter rond die de conflicten kan 

Tabel 2. Het 
restitutieproces 

gezien als een 
onderhandelings- 

en rollenspel.



255oplossen. De partijen moeten het zelf met elkaar oplossen. Ondanks de in-
zet van facilitators en makelaars is dat een lastige opgave voor iedereen. 

In het restitutieproces zijn deze interacties goed zichtbaar in de zin van 
waar het goed werkt en waar minder. Zo kunnen Fischer en Naftaniel lezen 
en schrijven met elkaar. Zij hebben een uitstekend beeld van elkaars positie 
en strategie. Zij vertrouwen elkaar volledig en prijzen ieders bedoelingen. 
Fischer en Naftaniel treden in de Verenigde Staten gemeenschappelijk op, 
iets wat het wjc het cj0 uitermate kwalijk neemt, zoals we zagen in hoofd-
stuk 3. 

Ook tussen Zalm en het cj0 in de persoon van Markens is er een goede 
verstandhouding, waardoor zij in alle openheid met elkaar spreken en in 
gezamenlijkheid eruit willen komen. Na hun eerste ontmoeting en (hun 
eerste) grappen weten en Markens en Zalm dat zij elkaar volledig in ver-
trouwen kunnen nemen. Voor Zalm is het een persoonlijke opgave om er 
met de Joodse gemeenschap uit te komen en dat te verdedigen richting de 
ministerraad. Markens wil er ook met Zalm uitkomen en hem ‘als minister 
van Joodse zaken’ laten slagen. Dit verklaart waarom het cj0 in de persoon 
van Markens in het beslissende overleg bereid is om de eigen strategie te 
verlaten en om in te stemmen met wat Zalm voorstelt.

Blocks en Naftaniel kunnen op hun beurt uitstekend met elkaar over-
weg en delen veel interne informatie met elkaar. Zij hebben persoonlijk een 
groot vertrouwen in elkaar, maar toch gaat het in het proces tussen de ban-
ken en de Joodse gemeenschap mis. Blocks kan geen bindende uitspraken 
doen namens zijn achterban, de banken bepalen hun eigen koers. Als Nafta-
niel op advies van Roet het akkoord over de financiële tegoeden bij de ban-
ken opschort, voelt Blocks zich in zijn vertrouwen in Naftaniel beschaamd. 
Wanneer enige tijd later bij de beurs zich weer een onverwachte situatie 
voordoet en Blocks 24 miljoen gulden extra bij de banken moet ophalen 
om het akkoord over de beurs te bereiken, voelt Blocks zich opnieuw in 
zijn vertrouwen beschaamd. Blocks werkt vervolgens in goed overleg met 
Naftaniel de modaliteiten van het akkoord uit, maar krijgt per saldo in zijn 
hoedanigheid van makelaar niet die eer die hem toekomt voor het gesloten 
akkoord over de beurs. 

In de relaties die Roet onderhoudt – met het wjc, het cj0, het Verbond 
van Verzekeraars, ambassadeur Majoor, ministerie van Financiën – zijn 
meerdere interacties zichtbaar. Roet is in zekere zin voor de andere actoren 
‘voorspelbaar in zijn onvoorspelbaarheid’. Roet is het Platform Israël. Hij 
gaat zijn eigen gang en merkt binnen het cj0 geregeld op dat het Platform 
Israël zijn eigen plan trekt. Roet geeft ook wisselende boodschappen af, bij-
voorbeeld of hij het in Nederland gesloten akkoord over de verzekeringen 
al dan niet steunt. Het Platform Israël in de persoon van Roet – en niet het 
cj0 – zet de agenda in het overleg met de beurspartijen. Roet bouwt in Ne-
derland voor de banken en de aex spanning op door te schermen met zijn 
goede contacten met het wjc en Amerikaanse toezichthouders. Tegelijker-
tijd vraagt hij aan minister Zalm en ambassadeur Majoor om te helpen.
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Doorslaggevend is dat Roet de gave heeft om op belangrijke en voor an-
deren onverwachte momenten in het restitutieproces ‘zijn knopen te tellen’ 
en juist daardoor als dealmaker te fungeren. Hij neemt bindende besluiten. 
Roet is de eerste die instemt met het eindvoorstel van Zalm. Daarna raakt 
Roet ontstemd over het cj0. Hij blijft weg van de tweede officiële bijeen-
komst met de regering, waarin het akkoord officieel bezegeld wordt. Roet 
kiest twee weken later in Israël zijn eigen moment met minister-president 
Kok om het akkoord te bezegelen.

Een laatste interactie die slecht uitpakt, is die rondom het overleg over 
de beurs. Möller wil zich van het onderhandelings- en rollenspel losmaken. 
Hij ‘doet het spel over’ aan Blocks en aan de banken. Daarom zit Möller als 
een toeschouwer bij de overleggen. Het akkoord geeft de aex in de persoon 
van Möller weinig vreugde.

Onderhandelingsstijlen van de betrokken partijen en hoofdpersonen
Iedereen speelt in het restitutieproces dus een bepaalde rol. Die rol heeft 
weer sterk te maken met het feit dat de verschillende partijen en hoofdper-
sonen in het restitutieproces uiteenlopende onderhandelingsstijlen han-
teren. De Nederlandse socioloog Willem Mastenbroek, die uitgebreid over 
onderhandelingen gepubliceerd heeft, schetst het dilemma voor onderhan-
delaars.855 Moeten zij ervan uitgaan dat de ander goede bedoelingen heeft 
en zich coöperatief opstelt? Of moeten zij er rekening mee houden dat de 
ander het onderste uit de kan zal proberen te halen? In het eerste geval stelt 
een onderhandelaar zich samenwerkend op, in het tweede geval gaat hij 
vechten voor zijn eigen belang. Bij niet bewust onderhandelen regeren, vol-
gens Mastenbroek, drie primaire impulsen: vechten, vermijden of toegeven 
(fight, flight, submission). Mastenbroek onderscheidt als onderhandelings-
stijlen een ethisch-overtuigende stijl (de onderhandelaar tracht vertrouwen 
uit te stralen); een analytisch-agressieve stijl (de onderhandelaar legt de na-
druk op feiten en cijfers); de joviaal-coöperatieve stijl (de onderhandelaar 
reageert welwillend op de andere onderhandelaar); en de beweeglijk-agres-
sieve stijl (de onderhandelaar neemt met onverwachte wendingen het initi-
atief en de leiding). 

Deze uiteenlopende onderhandelingsstijlen zien we ook in het restitu-
tieproces terug. De verzekeraars (Fischer) en het cj0 (Naftaniel) verwachten 
en krijgen van elkaar een joviaal-coöperatieve houding. Het wjc treedt als 
er een gezamenlijk akkoord in Nederland gesloten is, op zijn beurt de verze-
keraars en het cj0 niet coöperatief tegemoet. Het wjc hanteert een beweeg-
lijk-agressieve stijl. De verzekeraars en het cj0 gaan in de Verenigde Staten 
een meer analytisch-agressieve stijl voeren en krijgen met veel moeite ook 
het wjc mee als eerder andere Amerikaanse partijen begrip hebben gekre-
gen voor wat in Nederland bereikt is.

De regering en het cj0 stellen zich in aanvang samenwerkend op, beide 
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partijen gaan uit van de goede bedoelingen van elkaar. Minister Zalm en het 
cj0 hebben beiden in aanvang in hun informele overleg een ethisch-over-
tuigende onderhandelingsstijl, maar komen beiden na verloop van tijd, als 
de commissierapporten op tafel liggen, in een meer analytisch-agressieve 
onderhandelingsstijl terecht. De discussie gaat uiteindelijk over een beoor-
deling van de feiten en een berekening van de cijfers.

De banken (Blocks) en het cj0 (Naftaniel) gaan in aanvang ook uit van 
elkaars goede bedoelingen. Beiden verwachten van elkaar een coöperatieve 
houding inzake het overleg over de financiële tegoeden bij banken. Er ligt 
in het overleg een behoorlijke nadruk op feiten en cijfers. De onderhande-
lingsstijl verandert op het moment dat het overleg over de beurs ermee ver-
bonden wordt. De aex wil eigenlijk niet onderhandelen, het liefst vermij-
den (flight), maar dat kan niet meer omdat het cj0 en het Platform Israël 
een vechtstijl (fight) gaan hanteren. De banken worden gedwongen om aan 
boord te komen. Dan gaat de onderhandelingsstijl van het cj0 door toedoen 
van het Platform Israël en het wjc naar een beweeglijk-agressieve stijl en 
voldoet de analytisch-agressieve stijl van de banken niet meer. De beurspar-
tijen krijgen het akkoord opgelegd (submission).

Onderhandelingsstijlen komen niet zomaar ergens vandaan. Ze hebben te 
maken met typeringen van de hoofdpersonen en hun organisaties. Sociaal 
psychologische en organisatiekundige theorieën gaan hierop in. Dit brede 
veld wordt gecompleteerd door benaderingen die de aandacht richten op de 
waarden die mensen kenmerken.856 

In de literatuur wordt de nadruk gelegd op verschillen in leiderschaps-
stijlen en contextuele variabelen.857 Verschillen in leiderschapsstijlen kun-
nen toegepast worden bij een wisselende mate van bedreiging en instituti-
onele verantwoordelijkheid. Concreet gaat het er dan om of leiders: sterk 
taakgericht zijn of meer waarde hechten aan interpersoonlijke relaties; be-
hoefte aan macht hebben; behoefte hebben om de gebeurtenissen te con-
troleren; behoefte hebben zichzelf te monitoren. Ook de onderhandelende 
partijen kunnen qua cultuur verschillen, hetgeen een verklaring kan op-
leveren voor de opstellingen van de partijen in het restitutieproces. Roger 
Harrison en Charles Handy stellen dat er vier kenmerkende typeringen van 
organisatieculturen zijn, namelijk gericht op de persoon, taak, (functio-
nele) rol en macht.858 Doorgaans worden organisaties gekenmerkt door een 
mix van deze typen.

Deze typeringen van personen en organisatieculturen kunnen losgelaten 
worden op de bij de restitutieprocessen in Nederland betrokken partijen. 
De bankiers zien elkaar als concurrenten en hun cultuur is machtsgeoriën-



258 teerd. Ze weigeren voor elkaars vergunning in de Verenigde Staten te beta-
len en houden zich meer bezig met de vraag hoeveel het hun allemaal gaat 
kosten. De banken zien het nvb niet als hun verbond in hun belangenbe-
hartiging. De banken voeren niet als eenheid overleg met het cj0. Het over-
leg wordt gevoerd door bankiers die niet tot het hoogste echelon behoren. 
Het opvallende is dat Blocks, die de bankendelegatie leidt richting het cj0, 
in strikte zin geen mandaat heeft van de banken. Blocks heeft een leider-
schapsstijl die gericht is op de persoon (Naftaniel) en op de taak (bevredi-
gende regeling treffen). Daarin gaat hij in de ogen van de bankiers in zijn 
delegatie erg ver. Blocks ‘heeft het goede voor’, maar krijgt te maken met 
een toenemend wantrouwen van het cj0 in de goede bedoelingen van zijn 
bankenachterban. Bij de onderhandelingen over de beurs halen het Plat-
form Israël en het cj0 de banken erbij. Ook daar hanteert Blocks op zich 
een leiderschapsstijl die gericht is op de persoon (Naftaniel en Roet) en op 
de taak (bevredigende regeling treffen), maar daar redt hij het niet mee. Het 
wantrouwen van het cj0, het Platform Israël en het wjc in zijn bankenach-
terban is inmiddels te groot geworden. Bij de Joodse organisaties gaat een 
machtsgeoriënteerde aanpak domineren die uiteindelijk de doorslag geeft 
in het bereiken van een akkoord.

De verzekeraars zien elkaar niet als concurrenten en zien het Verbond 
van Verzekeraars als hun verbond. Fischer krijgt een volledig mandaat van 
zijn ledenachterban. Zijn onderhandelingsstijl valt te typeren als gericht op 
de persoon (Naftaniel) en op de taak (bevredigende regeling treffen). Fischer 
heeft net als Blocks het goede voor en verkrijgt werkende weg een onwrik-
baar vertrouwen van het cj0 in de goede bedoelingen van zijn leden. De ver-
zekeraars voeren samen met het cj0 in de Verenigde Staten campagne voor 
het in Nederland gesloten akkoord. Zij worden in de Verenigde Staten ge-
confronteerd met partijen die richting hen een meer machtsgeoriënteerde 
stijl hanteren.

De regering en het cj0 zitten in twee overleggen officieel bij elkaar. In 
het eerste overleg gaat het mis. In zijn handelen hanteert minister-presi-
dent Kok een stijl die de nadruk legt op rol en taak, maar dit wekt ergernis 
bij zijn Joodse gesprekspartners. Kok houdt het voor mogelijk dat gezien 
ieders verantwoordelijkheid er niet uitgekomen kan worden. Binnen het 
cj0 (Naftaniel) gaan kortstondig stemmen op voor een wat meer machtsge-
oriënteerde stijl richting de regering naar aanleiding van het optreden van 
Kok. Hier komt het niet van. Minister Zalm is degene die doorlopend het 
contact onderhoudt met het cj0 en het Platform Israël. Zalm heeft een lei-
derschapsstijl die gericht is op de persoon (Markens) en op de taak (bevredi-
gende regeling treffen). Markens, die het cj0 voorzit, heeft eenzelfde leider-
schapsstijl. Als het cj0 en het Platform Israël enige tijd later bij Zalm zitten 
om over de cijfers te spreken, laten Roet en Markens het niet gebeuren dat 
er geen overeenkomst bereikt wordt. De machtsstrategie van het cj0 wordt 
niet doorgezet. Er wordt een akkoord bereikt. Beide partijen presenteren na 
een tweede, kort, officieel overleg tevreden, maar wel apart, het resultaat.



259Slotopmerking

In het voorgaande zijn enige opvallende kenmerken van het Nederlandse 
restitutieproces genoemd. Harde wetmatige verklaringen voor het verloop 
van het restitutieproces dringen zich niet op. Wel maakt juist het feit dat in 
Nederland meerdere akkoorden gesloten zijn het mogelijk om deze op een 
meer kwalitatieve wijze onderling te vergelijken. Er zijn patronen waar-
neembaar in de aanloop naar die akkoorden. Het maakt uit of de hoofdrol-
spelers van meet af aan vertrouwen in elkaar opbouwen en een gezamen-
lijke inhoudelijke agenda met elkaar willen aflopen. Als dat het geval is, 
is de kans op een later akkoord veel groter dan wanneer dat niet het geval 
is. Omdat de groep van hoofdpersonen (Blocks, Fischer, Majoor, Markens, 
 Möller, Numann, Roet, Sanders, Van Maanen en Zalm) niet groot is, telt dit. 
Zo kan Zalm lezen en schrijven met Markens en kan Fischer dat ook met 
Naftaniel. Het is een belangrijke factor voor de totstandkoming van de ak-
koorden van de Joodse gemeenschap met de verzekeraars en de regering. 
Bij de beurspartijen stijgt niemand erboven uit – zelfs Blocks niet – die zijn 
persoonlijke gezag in Joodse kring kan gebruiken om de steeds meer ont-
sporende onderhandelingen bij te buigen. Dan lopen de onderhandelingen 
uit de hand, gaan de internationale media zich roeren en wordt het overleg 
een pure machtskwestie met loven en bieden van de verschillende partijen. 
Een akkoord wordt tandenknarsend bereikt en de partijen zijn blij dat het 
voorbij is. Geen van de partijen is na afloop tevreden hoe het akkoord be-
reikt is.

Het Nederlandse restitutieproces is een besluitvormingsproces dat ten 
dele rationele elementen bevat. Er vindt vooraf technisch onderzoek door 
commissies plaats en de partijen besteden zelf ook onderzoeksvragen uit 
aan derden. Tegelijkertijd bevatten de Nederlandse akkoorden elementen 
van een beperkte rationaliteit. Dan wordt er gekozen voor acceptabele op-
lossingen (en niet meer dan dat). Het minst rationeel verloopt het besluit-
vormingsproces rondom de beurs. Daar verloopt het in hoge mate onvoor-
spelbaar, irrationeel en chaotisch. 

Ook kan het Nederlandse restitutieproces getypeerd worden als een 
reeks van onderhandelingen die in meerdere rondes verlopen tussen par-
tijen die van elkaar afhankelijk zijn. Dat geldt voor alle akkoorden die in 
Nederland gesloten zijn. In die onderhandelingen, in die interactie spelen 
de hoofdpersonen op zichzelf uiteenlopende rollen. Die dragen ieder voor 
zich op hun beurt bij aan de besluiten en strategieën van de partijen die zij 
vertegenwoordigen. Omdat er een grote verwevenheid en afhankelijkheid 
van elkaar is, moet iedereen goed weten wat de andere partijen voor ogen 
hebben. In het restitutieproces loopt er geen arbiter rond die de conflicten 
kan oplossen. Ook Zalm speelt die rol niet omdat hij die niet wenst. De par-
tijen moeten het zelf met elkaar oplossen en dat blijkt in de praktijk een las-
tige opgave voor alle partijen te zijn. Daarbij telt de persoonlijke relatie van 
de hoofdpersonen weer en zoals gezegd verschilt deze in belangrijke mate. 



260 De door de hoofdpersonen en de verschillende partijen gekozen onder-
handelingsstijlen variëren. Het maakt nogal uit of men uitgaat van elkaars 
goede bedoelingen en vindt dat de andere partij zich coöperatief opstelt of 
dat men denkt dat de andere partij het onderste uit de kan zal halen. Daar 
zit bijvoorbeeld een groot verschil tussen het Verbond van Verzekeraars en 
de beurspartijen. Het Verbond is coöperatief ingesteld en wil er met het cj0 
uitkomen en omgekeerd is dit ook het geval. De beurspartijen zijn vooral 
met de interne verdeelsleutel bezig en minder met wat de vertegenwoordi-
gers van de Joodse gemeenschap beweegt.
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Opvallende uitkomsten van het 
restitutieproces in Nederland 

Inleiding

Het restitutieproces van de Joodse tegoeden heeft in 1999 en 2000 akkoor-
den opgeleverd. Veel van de hoofdpersonen hebben in de gehouden inter-
views (zie de katern) iets gezegd over hoe zij, vijftien jaar later, daarop te-
rugkijken. De Joodse gesprekspartners zeggen tevreden te zijn. Het meest 
zijn zij tevreden over de gegeven erkenning aan de Joodse gemeenschap. 
Het is een succesverhaal, maar de bekendheid ermee is ondertussen vermin-
derd, aldus Markens. Compensatie heeft plaatsgevonden en het rechtsher-
stel is met terugwerkende kracht alsnog gerehabiliteerd, zegt Numann. Het 
Nederlandse model heeft gewerkt, aldus Naftaniel. De individuele en col-
lectieve uitkeringen hebben een impuls van de Joodse gemeenschap opge-
leverd, de Joodse gemeenschap is veel assertiever geworden, zegt De Swaan. 
Tegelijkertijd is antisemitisme uitgebleven en is er veel meer bekend ge-
worden over deze periode, aldus Roet.

Ook aan de toenmalige gesprekspartners van het cj0 en het Platform Is-
raël is gevraagd hoe zij terugkijken op het restitutieproces. Bij de vertegen-
woordigers van de verzekeraars en de overheid overheerst tevredenheid. De 
akkoorden worden als positief beleefd. Bij de zegslieden van de banken en 
de beurs leeft daarentegen nog steeds een behoorlijk negatief sentiment. 
Het restitutieproces is moeizaam en pijnlijk geweest en men voelt dat nog. 

Deze persoonlijke indrukken zeggen iets over waar het restitutieproces toe 
heeft geleid. Ik schets in dit hoofdstuk enige opvallende uitkomsten van het 
Nederlandse restitutieproces te schetsen. Verschillende elementen kunnen 
hierin onderscheiden worden. Ze hebben van doen met Transitional Jus-
tice (zie hoofdstuk 2). Daarin staat het begrip ‘reparations’ centraal. In feite 
vindt eind jaren negentig een verschuiving van restitutie naar rough justice 
plaats. Financiële compensatie vindt plaats voor onrecht en onrechtvaar-
digheid in het verleden. De Joodse gemeenschap, vertegenwoordigd door 
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het cj0 en het Platform Israël, krijgt excuses voor hoe zaken in het verleden 
gelopen zijn. In de akkoorden zit ten slotte de aandacht voor en erkenning 
van het leed en onrecht dat slachtoffers hebben meegemaakt ten tijde van 
het rechtsherstel.

Reparations859

Het omvangrijke restitutieproces eind jaren negentig in Nederland en in 
andere landen geldt als een van de eerste mondiale voorbeelden om on-
rechtvaardige gebeurtenissen uit het verleden terug te draaien of, als dat 
niet kan, dragelijker te maken. Om de akkoorden te kunnen duiden, is de 
term reparations ontleend aan Transitional Justice bruikbaar.860 De Neder-
landse akkoorden over Joodse oorlogstegoeden kunnen geclassificeerd wor-
den naar de verschillende typen van reparations. In hoofdstuk 2 is verduide-
lijkt dat reparations de overkoepelende term is voor restitutie, compensatie 
en excuus. Het blijkt dat in de akkoorden voorbeelden te vinden zijn van 
(morele vormen van) restitutie, van compensatie voor onrecht uit het verle-
den en van het uitspreken van excuses. 

Als men het begrip reparations toepast op de Nederlandse casus, rijst het 
volgende beeld van de akkoorden op:

 Verzekeraars Overheid Banken Beurs

Restitutie · · · ·

Compensatie  · · 

Excuus  ·  ·

In het akkoord over de Joodse levensverzekeringen gaat het om restitutie. De 
verzekeraars en het cj0 zijn het erover eens dat de Joodse gemeenschap de 
moreel rechthebbende is van nooit opgeëiste uitkeringen van levensverzeke-
ringsgelden.861 Die terminologie (moreel rechthebbende) laat goed zien dat 
partijen op zoek zijn geweest naar het rechtzetten van een geconstateerde 
omissie en niet langer rekening willen houden met juridische belemmerin-
gen. Daarbij wordt gedoeld op het feit dat de staat in wettige zin eigenaar is 
van deze afkoopsommen en dat er verjaringstermijnen gehanteerd worden. 

Een kwalificatie van het akkoord van de Joodse gemeenschap met de re-
gering ligt wat ingewikkeld. Beide partijen presenteren zoals aangegeven 

Tabel 3. 
Reparations en de 

Nederlandse casus.
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 862 E. Barkan/A. Karn (eds.), Taking Wrongs Seriously: Apologies and Reconciliation, 2006.

het akkoord in eigen woorden. Het cj0 en de regering zijn het eens over de 
morele aanspraken van de Joodse gemeenschap. De term ‘morele aanspra-
ken’ laat zien dat er een middenweg is gezocht tussen juridische, politieke 
en morele aspecten. Die morele aanspraken hebben ook betrekking op za-
ken waarover in 2000 anders door de regering geoordeeld wordt dan ten 
tijde van het rechtsherstel. Voor de fouten en tekortkomingen betuigt de 
regering spijt. Bij het akkoord van de Joodse gemeenschap met de regering 
is sprake van een combinatie van (morele) restitutie, compensatie en een excuus. 

In het akkoord over de tegoeden bij banken gaat het allereerst om restitu-
tie. In de ogen van de banken en het cj0 is de Joodse gemeenschap moreel ei-
genaar van niet opgeëiste tegoeden bij banken. Compensatie is eveneens aan 
de orde, vanwege enkele kwesties waar de banken in het verleden voordeel 
bij hebben gehad. 

Het akkoord over de joodse effecten omvat restitutie en een excuus. Er vindt 
alsnog restitutie van het historisch schadebedrag plaats, evenals een ruiter-
lijke spijtbetuiging van de beurs.

‘Restitutie’ van Joodse oorlogstegoeden is het frame dat in de jaren negen-
tig in Nederland in navolging van andere landen ingezet wordt. Het is de 
retoriek waarmee aansluiting gevonden wordt bij de naoorlogse periode 
van het rechtsherstel. De restitutiegolf van de jaren negentig levert in 2000 
een aanvulling op het rechtsherstel op. Op onderdelen wordt een oude si-
tuatie hersteld of rechtgezet. Individuele Joden kunnen alsnog uitbetaling 
van hun polissen en effecten claimen. Dat in 2000 in Nederland door het 
cj0 enkele tientallen miljoenen guldens opzij worden gezet in claimstich-
tingen, heeft daarmee te maken. Maar dit is niet het hele verhaal. Wat in 
Nederland in de akkoorden de boventoon voert, is het morele aspect. Zaken 
of gebeurtenissen worden alsnog als onrechtvaardig of onjuist bestempeld. 
Om die reden krijgen alle Joden excuses. Zij zijn immers de morele erfge-
naam van alle omgekomen Joden en van Joden die na de oorlog onrecht-
vaardig behandeld zijn. Alle Joden krijgen bovendien een moreel recht of 
recht op ‘morele restitutie’. Daarom komt een financiële compensatie in de 
vorm van individuele en collectieve uitkeringen aan de gehele Joodse ge-
meenschap. 

Met deze uitkeringen wordt de weg naar verzoening ingezet. Na de fase 
van het herinneren van het onrecht van de Joodse oorlogstegoeden, de strijd 
en de uiteindelijke akkoorden, kan een rechtvaardige, verzoenings- en toe-
komstgerichte situatie intreden. Met de akkoorden gaan de Nederlandse 
onderhandelende partijen de richting op van wat Barkan bepleit (zie hoofd-
stuk 2). Barkan constateert de bereidheid van daders en slachtoffers om 
vrijwillig te onderhandelen over juridische claims en tegenstrijdige voor-
stellingen van het verleden. Door deze ‘historische dialogen’ ontstaat een 
houdbare vrede die ook echt tot verzoening leidt.862
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De bij de akkoorden gebruikte termen laten zien dat nieuwe inzichten 
over recht en rechtvaardigheid gaan gelden. De betrokken partijen gaan an-
ders tegen gebeurtenissen uit het verleden aan kijken. Zij willen onrecht-
vaardigheden uit het verleden herstellen, ‘heel maken wat kapot gemaakt 
is’.863 Het restitutieproces in de jaren negentig is een voorbeeld waarin ge-
poogd wordt om onrechtvaardige gebeurtenissen uit het verleden terug te 
draaien of, als dat niet kan, dragelijk te maken. Dat is wat in Nederland ge-
beurt. Waar het rechtsherstel in strikt juridische zin afgesloten is, worden 
openingen geboden om alsnog tot correcties en aanvullingen te komen. Het 
interessante van de Nederlandse casus is dat deze termen een verklarend 
begrip bieden waar de partijen elkaar op vinden, al geven zij niet geheel de-
zelfde invulling aan dat begrip. Zo wordt restitutie door de Nederlandse re-
gering niet zozeer in juridische zin, maar in moreel-politieke zin begrepen. 
Bovendien tracht de Nederlandse regering een juridisering van de kwestie 
te voorkomen door het gebruik van de term restitutie zoveel mogelijk te 
vermijden, en gaat zij in haar formele uitingen niet verder dan ‘erkenning 
van morele aanspraken’. 

De Joodse overlegpartners van de regering hameren juist op het juridi-
sche aspect, iets wat ook sterk in de media uitgedragen wordt.864 Men wil 
geen medelijden, maar terugkrijgen waar men recht op heeft. Omdat een 
term als ‘restitutie’ in een context van Transitional Justice zowel juridisch 
als zuiver moreel kan worden begrepen, komen de partijen toch tot een ver-
gelijk. De Joodse organisaties verwoorden dit in termen van recht en resti-
tutie, de regering verwoordt dit in termen van morele aanspraken of moreel 
gebaar. De centrale noties die de Nederlandse akkoorden domineren, moe-
ten derhalve worden begrepen als een noodzakelijk ambigue mix van mo-
rele en juridische categorieën.865 De praktische betekenis is dat zaken uit 
het verleden alsnog bespreekbaar worden gemaakt en worden gecorrigeerd 
waar juridisch de weg daartoe afgesloten leek. 

De multi-interpretabele begrippen die aan de theorievorming van Tran-
sitional Justice zijn ontleend, maken een vergelijk mogelijk tussen partijen 
die er heel verschillend in zitten. Ondanks de huivering van de overheid en 
financiële instellingen om in strikt juridische termen te spreken, blijft er 
in de akkoorden en de begeleidende stukken een verwijzing naar het recht 
aanwijsbaar, hetgeen aan Joodse zijde bijdraagt aan de legitimiteit van het 
gehele proces. Zo wordt zoals gezegd gesproken over de ‘erkenning van mo-
rele aanspraken’ of over de Joodse gemeenschap als ‘moreel rechthebbende’ 
of ‘moreel erfgenaam’ van zaken en gelden van omgekomen Joodse oorlogs-
slachtoffers. De moraal wordt met juridische termen geladen, waardoor hij 
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voor de representanten van de Joodse gemeenschap, die in termen van recht 
blijven spreken, aanvaardbaar wordt gemaakt. 

Morele aanspraken ontlenen hun geldigheid (althans vanuit Joods per-
spectief) aan juridische argumenten, ook al zijn de feiten – juridisch ge-
sproken – niet langer afdwingbaar. De voortdurende vermenging van recht 
en moraal vormt uitdrukking van een compromis tussen de behoefte aan 
juridische erkenning (terugkrijgen waar men als oorspronkelijk eigenaar 
‘recht’ op heeft) en het maken van een moreel ‘gebaar’ op basis van de ‘hui-
dige inzichten’. Juist deze formulering biedt de verschillende partijen de 
weg om er gezamenlijk uit te komen. Concluderend kan hier gesteld wor-
den, dat de inherente vaagheid van theoretische begrippen die aan het on-
derzoeksveld van Transitional Justice zijn ontleend, verzoenend hebben 
gewerkt en daarom positief hebben bijgedragen aan het Nederlandse resti-
tutieproces in de tweede helft van de jaren negentig, een proces dat terug-
blikkend succesvol mag worden genoemd.

Restitutie en rough justice

Direct na het akkoord van de Joodse gemeenschap met de regering opent 
het Nieuw Israëlitisch Weekblad met ‘Eindelijk “restitutie”’. Ook Neter-Polak, 
de voorzitter van het vbv, die vaak geopponeerd heeft tegen het cj0, spreekt 
in hetzelfde nummer van het niw haar tevredenheid uit: ‘Ik kan niet on-
tevreden zijn. Het getuigt van wijsheid dat de regering de morele schuld er-
kent en overgaat tot restitutie.’ 866 In zijn eigen persbericht spreekt het cj0 
de wens uit dat een streep gezet kan worden onder de morele aanspraken 
van de Joodse gemeenschap op de Joodse tegoeden. 

Het akkoord van de Joodse gemeenschap met de regering en de andere 
akkoorden worden dus in Joodse kring als restitutie en als erkenning van 
morele aanspraken op de Joodse tegoeden gezien. Een gevolg van de ak-
koorden is dat individuen uit de Joodse gemeenschap weer kunnen clai-
men, iets wat jarenlang niet aan de orde is geweest. Het restitutieproces van 
eind jaren negentig levert daarom een aanvulling op dat van na de Tweede 
Wereldoorlog. Bij de uiteindelijke verdeling van de Maror-gelden vanaf de-
cember 2000, wordt ongeveer 130 miljoen gulden (17,5%) voor bewijsbare 
individuele claims (bankaanspraken, polissen en effecten) gereserveerd.867 
Individuele claims worden nauwgezet bekeken door de Joodse claimstich-
tingen.868 Claims kunnen gehonoreerd worden, maar ook worden afgewe-
zen. 
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De praktijk na 2000 wijst uit dat de som van de gereserveerde bedragen 
voor individuele claims, met uitzondering voor de verzekeringsclaims, te 
hoog is geschat. Bij de verzekeringen loopt tot de dag van vandaag de claim-
procedure door en blijken de gereserveerde bedragen (ca. 9 miljoen euro) 
een goede schatting te zijn geweest. Ultimo 2015 is 7,7 miljoen euro uitge-
keerd.869 Bij de banktegoeden en effecten zijn de ramingen te hoog geble-
ken. Zo heeft de Stichting Individuele Bankaanspraken Sjoa 875 aanvragen 
behandeld. Van de reservering van 5 miljoen gulden wordt minder dan een 
miljoen gulden uitgekeerd. De Stichting Individuele Effectenaanspraken 
Sjoa heeft in aanvang een stichtingskapitaal van 48.127.207 euro (100 mil-
joen gulden). De stichting behandelt 347 effectenclaims, 387 Putt kammer-
claims en 284 safelokettenclaims. De stichting keert in de praktijk 766.914 
euro (exclusief transactiekosten) uit.870 Na beëindiging van de werkzaam-
heden van de betreffende claimstichtingen valt rond 2005 – als ook de in-
dividuele Maror-uitkeringen afgerond zijn – het overgrote deel van deze 
gelden conform afspraak vrij voor collectieve Joodse doelen. 

Ondanks deze claimafhandeling na 2000 is er ook een belangrijk verschil 
met de periode van het rechtsherstel. Waar restitutie niet meer en niet min-
der is dan privaatrechtelijke gerechtigheid voor een specifiek persoon, le-
vert rough justice op een grovere wijze (rough) gerechtigheid op voor alle 
leden van de Joodse gemeenschap. Essentieel in de akkoorden is de ver-
schuiving van restitutie – een term die in de presentatie van de akkoorden 
gehanteerd blijft worden – naar rough justice in de vorm van individuele en 
collectieve uitkeringen. Van de totale Maror-gelden gaat ongeveer 80% naar 
individuele uitkeringen.871 Ongeveer 3% gaat naar individuele claims en 
ongeveer 17% zijn uitkeringen voor collectieve doelen van de Nederlandse 
Joodse gemeenschap inclusief die in Israël.872 

De praktijk van de individuele Maror-uitkeringen wijst uit dat de meer-
derheid van de Nederlandse Joodse gemeenschap die individuele uitkerin-
gen wenst. Een nidi-onderzoek raamt medio 2000 een verwacht aantal van 
31.723 porties aan individuele uitkeringen. In de praktijk worden in drie 
rondes tussen 2000 en 2003 26.342 ‘porties’ uitgekeerd aan belanghebben-
den. Een portie bedraagt 10.182 euro.873 Plaatsvervangers delen een portie. 

Bij de verdeling van de Maror-gelden is bepaald dat minimaal 10% en 
maximaal 20% van de totale gelden naar collectieve doelen gaat.874 Dit 
hangt af van de mate waarin belanghebbenden of hun plaatsvervangers 
hun individuele uitkering opvragen. Belanghebbenden zijn ten tijde van de 
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Tweede Wereldoorlog in Nederland woonachtige Joden of half-Joden die de 
oorlog overleefd hebben. Plaatsvervangers zijn de weduwe of weduwnaar 
en kinderen van een belanghebbende die vanwege overlijden geen aanvraag 
heeft kunnen indienen.

Deze cijfers drukken uit dat in Nederland sprake is geweest van rough jus-
tice. Als Unfried in zijn boek op de Nederlandse cijfers ingaat, spreekt hij 
over ‘unbelegte Rough justice-Anträge. Diese Zahlen zeigen deutlich, dass 
es sich letzlich um eine Kollektiventschädigung handelt, auch wenn das 
nicht so genannt wird’.875 Met die constatering, die ook voor de meeste Eu-
ropese landen opgaat, kan volledig ingestemd worden. Restitutie speelt in 
Nederland bij de daadwerkelijke verdeling van de gelden een minder grote 
rol dan aanvankelijk bij de akkoorden gedacht. Het overgrote deel van de 
Maror-gelden gaat in Nederland in de praktijk naar individuele uitkerin-
gen die voor iedereen binnen de Joodse gemeenschap aan te vragen zijn. Dat 
is rough justice.876 

Met de individuele uitkeringen wordt de gehele Nederlandse Joodse ge-
meenschap gecompenseerd voor onrecht en onrechtvaardigheid die zij ten 
tijde van het rechtsherstel heeft meegemaakt. Het is een erkenning van die 
Joodse aanspraken, een mix van materiële en morele punten waarvoor ge-
compenseerd wordt. Eind jaren negentig wordt in Nederland en in andere 
landen de restitutiebenadering ingeruild voor een opener politiek-morele 
benadering. Er wordt ‘recht gezet wat fout is gegaan in het rechtsherstel’. 
Die nieuwe inzichten van redelijkheid en billijkheid leiden tot collectieve 
correcties. In de individuele Maror-uitkeringen ziet men die politiek-mo-
rele benadering terug. In het Uitkeringsreglement bij de individuele uitke-
ringen wordt herhaald dat de gelden verstrekt worden vanwege tekortko-
mingen in het rechtsherstel en teneinde finaal recht te doen aan de kritiek 
op de bejegening van de betrokken vervolgingsslachtoffers in het rechts-
herstel en de gevolgen die dat heeft gehad voor hun verdere bestaan. Een 
lumpsum wordt verstrekt aan iedereen die kan aantonen als Jood of half-
Jood in de oorlog in Nederland gewoond te hebben

Onrechtvaardigheden uit het verleden herstellen

In de gehouden interviews geven veel hoofdpersonen een oordeel over wat 
Joden in en na de Tweede Wereldoorlog is overkomen. Zij moeten eind ja-
ren negentig omgaan met een onderwerp uit het verleden dat in een grote 



268 intensiteit op hen af komt en snel internationaal gepolitiseerd wordt. De 
hoofdpersonen worden gedwongen om een positie in te nemen inzake de 
geschiedenis, waarbij op het eerste gezicht voor hen weinig te winnen is. De 
media duiken boven op het restitutievraagstuk en framen het onderwerp 
snel in termen van roof, diefstal, teruggave, ‘daders en slachtoffers’. Joodse 
tegoeden staan snel voor een belast verleden waarop alle actoren zich moe-
ten bezinnen.

Die omgang met een belast verleden heeft de Nederlandse politicoloog Paul 
’t Hart mooi gethematiseerd in zijn boek Verbroken verbindingen.877 ’t Hart 
heeft het over topbestuurders van organisaties die in hun functioneren het 
verleden bewaren (herinneren) dan wel juist veronachtzamen (vergeten). 
Het collectieve vergeten (verdringing) kan komen door psychologische oor-
zaken zoals schaamte, maar ook door politieke oorzaken. ’t Hart maakt een 
onderscheid naar verschillende tactieken om met het verleden om te gaan. 
Er zijn enerzijds tactieken om openlijke strijd over het verleden zoveel mo-
gelijk uit de weg te gaan (depolitisering), anderzijds tactieken om de con-
troverse over het verleden bewust op te zoeken (politisering). Binnen deze 
twee soorten tactieken valt er nog een onderscheid te maken naar de mate 
waarin het verleden als baken voor de toekomst neergezet wordt. Die tactie-
ken ziet men ook terug in het restitutieproces. 

In aanvang is het restitutieproces behoorlijk gedepolitiseerd. Dat komt 
doordat – op typisch Nederlandse wijze bij een moeilijk onderwerp – on-
derzoekscommissies worden ingesteld. De partijen overleggen wel, maar 
het wachten is op de commissies. Het frame aan begrippen dat de commis-
sies achterlaten, ‘morele genoegdoening’, ‘een symbolisch gebaar’, ‘smar-
tengeld’, is niet het frame waar het cj0 en het Platform Israël mee verder 
kunnen. De vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap benadrukken 
al snel in de onderhandelingen naast de materiële kant de schuldvraag. 
Daar hebben de vertegenwoordigers van de financiële sector en de regering 
het moeilijk mee. Zij hebben een zeker gevoel van schaamte, maar daarmee 
is niet gezegd dat zij willen erkennen dat zaken in het verleden anders had-
den moeten lopen. De oplopende spanning wordt onder meer zichtbaar in 
de spijtbetuigingen, die moeizaam gegeven worden. De aex en de Vereni-
ging voor de Effectenhandel bieden weliswaar in hun eerste overleg met het 
cj0 een spijtbetuiging aan, tegelijkertijd zien zij zich niet als rechtsopvol-
ger van de beurs van in en na de Tweede Wereldoorlog (zie hoofdstuk 5). 

Bij de regering verloopt het proces van spijt betuigen ook niet gemakke-
lijk. Minister-president Kok zegt in eerste instantie de kille ontvangst van 
de Joden te betreuren. In tweede instantie biedt Kok, voorafgaand aan de be-
spreking van het rapport-Van Kemenade in de ministerraad, alsnog excuses 
aan voor de gang van zaken na de Tweede Wereldoorlog (zie hoofdstuk 4). 
Het is een gecompliceerde spijtbetuiging. Minister-president Kok vindt het 
persoonlijk moeilijk om een oordeel uit te spreken over het handelen van 
zijn voorgangers, terwijl minister Zalm enkele jaren eerder bij de Liro-af-
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faire zich meteen gegeneerd en geëmotioneerd voelt en zijn verontschuldi-
gingen uitspreekt als het cj0 voor de eerste keer bij hem langskomt.878 

Die omgang met een belast verleden komt ook doorlopend aan de orde in de 
ontmoetingen die Fischer, Majoor en Kok hebben met Singer. In mooi ge-
lardeerde betogen over ‘moral justice’ houdt Singer Nederland een spiegel 
voor. Nederland is niet zozeer het land van Anne Frank maar van de verhui-
zers van haar spullen. Singer ziet nog steeds een onwil van Nederland om 
het verleden onder ogen te zien. Hij noemt dat een gebrek aan morele resti-
tutie. In het verlengde van Singer heeft Gerstenfeld het in zijn vele publica-
ties doorlopend over het foute mythische beeld dat Nederland van zichzelf 
heeft. ‘There is a great discrepancy between the continuing benign image 
and the harsh reality of Dutch wartime and postwar behavior. For many de-
cades the myth has persevered – even in the Netherlands – that the majority 
of the Dutch population made an extraordinary effort to help their Jewish 
neighbors. We do not know who betrayed Anne Frank but it is probable that 
they were Dutch.’879 

De Joodse opiniemakers houden in de nationale en internationale media 
rond 2000 de Nederlandse beleidsmakers en de Nederlandse samenleving 
een spiegel voor. De meeste Nederlanders hebben niet in het verzet gezeten 
maar zich aangepast – geaccommodeerd – aan de gewijzigde verhoudingen. 
Dat veranderde beeld dat al in wetenschappelijke publicaties uitgedragen 
wordt, vindt nu in bredere kring ingang. De vele wetenschappelijke publi-
caties belichten de grijze en zwarte tinten van Nederland in de Tweede We-
reldoorlog. Wetenschappers voeden deze discussie met een nieuwe stroom 
van publicaties over de Jodenvervolging.880 Nieuw is daarbij dat er veel 
meer aandacht komt voor de terugkeer en opvang van oorlogsslachtoffers 
in de Nederlandse samenleving.881 Waar de ene publicatie nog spreekt over 
de kille en koude ontvangst, gaat een schrijver als Lipschits veel verder. ‘Die 
opvang was zo kil, bureaucratisch, vijandig en vernederend, dat ik de na-
oorlogse periode de tijd van de kleine sjoa noem’, aldus Lipschits.882

Zoals gezegd, worden er met de akkoorden excuses uitgesproken voor de 
gang van zaken na de Tweede Wereldoorlog, maar niet voor wat er tijdens 
de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Het is een punt waar Gerstenfeld in 
zijn vele publicaties en voordrachten Nederland blijvend op kritiseert.883 
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Gerstenfeld wil een volmondig excuus van de Nederlandse regering horen 
voor haar tekortkomingen in de Tweede Wereldoorlog. De Nederlandse re-
gering in ballingschap heeft niet gereageerd op de vervolging van de Joden. 
Ook de oud-ministers Borst en Zalm, geïnterviewd door Gerstenfeld in zijn 
boek Judging the Netherlands, pleiten voor formele excuses.884 In januari 2012 
als dit boek wordt gepresenteerd, onthoudt minister-president Rutte zich 
van excuses. De pvv stelt Kamervragen over het negeren van de Jodenver-
volging. Volgens Rutte beschikt het kabinet ‘ter zake niet over een breed 
gedragen advies uit de kring van de betrokkenen of geobjectiveerde infor-
matie’ die noopt tot excuses.885 Rutte verwijst naar de spijtbetuiging van de 
regering uit 2000. ‘De adviezen waarop dit was gebaseerd bevatten echter 
geen conclusies over de houding van de Nederlandse regering in Londen 
ten tijde van de Jodenvervolging’, aldus Rutte.886 Op die excuses wordt nog 
steeds aangedrongen door Gerstenfeld.887 

De Tweede Wereldoorlog blijft een belast verleden. In het met hem ge-
houden interview zegt Singer: ‘Holland after the war, and that is the worst 
part of Holland’s history, rebuilt itself, rebuilt its relationships with demo-
cracy, with respect for different religions and even treated those Jews who 
stayed in Holland, well. It became back in business like it used to be a nor-
mal, good country. The one thing it didn’t know how to do, was to take its 
bare history during five years and tell itself the truth about those five years. 
It was incapable of saying “we made a mistake”, asking for a certain amount 
of forgiveness from God, from themselves and from the Jews. It was incapa-
ble to describe their miserable behavior at the followers or captives of Seyss 
Inquart. They became a revisionist country, a country which revived their 
own history to protect their own image of themselves. And as a result of 
that, they never were cured of those five years because they didn’t confess. 
They should be saying sorry for that. They never became a normal country 
till today even because they didn’t have told themselves and the world that 
they made a mistake and that mistake is a tragedy.’888

Erkenning van leed en onrecht

Joodse tegoeden staan voor een Joodse identiteit die mede door de verdwij-
ning van die tegoeden teloor is gegaan. Dat heeft veel leed veroorzaakt in 
de Joodse gemeenschap. Ook het rechtsherstel heeft leed opgeleverd. De er-
kenning van dat leed is aan de orde in het restitutieproces als daar enkele 
keren openlijk tussen de verschillende partijen gesproken wordt over leed, 
slachtofferschap en restitutie. Het komt vooral aan de orde in de onderhan-
delingen tussen het cj0 en de regering. Het gaat de Joodse gemeenschap 
om correcties van roof en onrecht en niet om een vergoeding voor soci-



271aal-psychologisch leed of persoonlijk disfunctioneren vanwege de Tweede 
Wereldoorlog (geestelijke of lichamelijke gezondheidsschade). Het cj0 wil 
niet een tweede wuv of versoepelingen in de wuv bereiken. Het reageert 
geïrriteerd als dit geregeld door de gesprekspartners wordt opgebracht. Het 
cj0 beschouwt de wuv als een sociale regeling of een solidariteitsregeling 
voor individuen die niets met het rechtsherstel zelf te maken heeft. 

Essentieel is dat een andersoortig leed vergoed wordt, leed vanwege on-
recht dat met het rechtsherstel opgetreden is. In het restitutieproces komen 
de pijnlijke ervaringen van individuen met het rechtsherstel breed naar vo-
ren en daar moet aan tegemoetgekomen worden. De erkenning van dit leed 
gaat de gesprekspartners van het cj0 niet gemakkelijk af. De buitenwacht 
ziet de worsteling van deze gesprekspartners om te erkennen dat het rechts-
herstel fouten en gebreken heeft gekend. Van Kemenade en Kok brengen de 
goede bedoelingen van ambtsvoorgangers of de situaties van hun vaders in 
het geding. Daarmee is niet direct de goede toonhoogte gevonden om tot 
die erkenning te komen. Het kan ook anders. Het snel en openlijk erkennen 
van dit leed zoals minister Zalm doet op meerdere momenten in het restitu-
tieproces, maakt het juist gemakkelijker om tot gezamenlijke oplossingen 
te komen. Dat levert hem een gezamenlijk vertrekpunt met het cj0 op en de 
gezamenlijke wil om eruit te komen. Dat is de paradox van het restitutie-
proces van eind jaren negentig. 

Er is een tweede opmerkelijk aspect eind jaren negentig. De Nederlandse 
Joodse gemeenschap als geheel treedt in de hoedanigheid van het cj0 op. 
Het is woordvoerder en moreel rechthebbende voor wie hun stem niet meer 
kunnen laten horen. De individuele ervaringen van onrecht in het rechts-
herstel worden door het cj0 omgezet in een collectieve roep om erkenning 
van dat leed. Een excuus, restitutie en compensatie moeten een einde ma-
ken aan de onrechtvaardige elementen van het rechtsherstel. 

Aan die collectieve roep om erkenning van dat leed wordt gehoor gegeven. 
Die erkenning wordt uitgesproken door de verzekeraars, de overheid, ban-
ken en de beurs. Voorts – en dat is belangrijk – krijgt het vorm doordat de 
Joodse gemeenschap als geheel na de akkoorden de verdeling van de gelden 
ter hand kan nemen. Daarmee wordt collectief rechtgezet wat eerder in het 
op individuen gerichte rechtsherstel niet goed is verlopen. De meer norma-
tieve en moreel-politieke kijk van eind jaren negentig biedt het kader om 
dit te doen.

Slotopmerking

De opvallende uitkomsten van het Nederlandse restitutieproces zijn te 
verbinden met de literatuur op het terrein van Transitional Justice. Daarin 
staat het begrip reparations centraal. Het is de overkoepelende term voor 
restitutie, compensatie en excuus. In de verschillende Nederlandse akkoor-
den keren deze elementen terug. Er zijn (morele vormen van) restitutie, 



272 compensatie voor onrecht uit het verleden en er worden excuses uitgespro-
ken. Zoals eerder bij de internationale vergelijking in hoofdstuk 6 aangege-
ven, moeten de centrale noties die de Nederlandse akkoorden domineren, 
worden begrepen als een noodzakelijk ambigue mix van morele, juridi-
sche en politieke aspecten. Die middenweg biedt de onderhandelende par-
tijen een perspectief om eruit te komen, waarbij elke partij de akkoorden 
naderhand op een eigen manier kan presenteren naar de eigen achterban. 
Het beste is dat zichtbaar in het akkoord van de regering met de Joodse ge-
meenschap, waarbij de regering in haar brief aan de Tweede Kamer spreekt 
over de erkenning van morele aanspraken van de Joodse gemeenschap op 
restitutie en tegelijkertijd stelt in juridische zin tot niets verplicht te zijn. 
Het cj0 benadrukt in haar publiciteit vooral dat met het akkoord eindelijk 
sprake is van restitutie van Joodse oorlogstegoeden. Dat is het frame van de 
Joodse onderhandelaars. 

Met de akkoorden en de daaropvolgende verdeling krijgt het begrip ‘resti-
tutie’ steeds meer een andere invulling. Er zet zich een verschuiving in naar 
rough justice. Slechts een klein deel van de gelden gaat in de jaren na 2000 
naar individuele claimanten. Het merendeel van de gelden wordt besteed in 
de vorm van individuele en collectieve uitkeringen aan de Joodse gemeen-
schap. Daarmee wordt meer in algemene zin rechtgezet wat fout is gegaan 
in het rechtsherstel. Er wordt finaal recht gedaan aan de kritiek op de beje-
gening van de Joodse gemeenschap in het rechtsherstel en de gevolgen die 
dat heeft gehad voor hun verdere bestaan. Het sluit aan bij een toenemend 
breder algemeen maatschappelijk besef in de jaren negentig dat Nederland 
in en na de Tweede Wereldoorlog tekortgeschoten is richting de Joodse ge-
meenschap. Daarmee wordt onrecht uit het verleden hersteld.
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Katern: De hoofdpersonen kijken 
vijftien jaar later terug

Herinneren en vergeten

Voor de hoofdpersonen die tussen 1997 en 2000 een rol hebben gespeeld bij 
de totstandkoming van de akkoorden over de Joodse tegoeden, is deze pe-
riode een belangrijke in hun leven geweest. Het onderwerp van de Joodse 
tegoeden is bij hen ook een gevoelig onderwerp gebleven. Tegelijkertijd is 
bij de hoofdpersonen de reflectie op dit proces begonnen. Met enige distan-
tie wordt teruggekeken en worden eigen en andermans stellingnames van 
toen bezien en beoordeeld. Dat terugkijken heb ik met de hoofdpersonen 
gedaan door hen uitgebreid te interviewen. Ik ga in de interviews in op hun 
herinneringen aan hoe het restitutieproces verlopen is. Maar er gebeurt nog 
iets meer. In de interviews komen de emoties van toen weer terug. Die blij-
ken nauw verbonden te zijn met de verhouding van de geïnterviewden met 
de andere hoofdrolspelers destijds, een element dat van groot belang is ge-
weest in het gehele restitutieproces. Die emoties hebben niet alleen betrek-
king op de ‘tegenpartij’, maar ook op de hoofdrolspelers van de eigen partij 
in het restitutieproces. 

Er is een enorme variëteit aan herinneringen aan wat er gebeurd is. En 
ze zijn nog springlevend. In het geheugen lijkt zich het nodige vastgezet te 
hebben. Bij het terugkijken op het restitutieproces kan sprake zijn van ver-
steende getuigenissen. Tegelijkertijd hebben de geïnterviewden het nodige 
vergeten. Men vergist zich in de interviews in plaats en tijd en soms ook in 
de personen die bij gebeurtenissen aanwezig waren. 

De herinnering van de hoofdpersonen behoeft niet altijd ‘juist’ te zijn. 
Het geheugen kan falen. Dit blijkt als de hoofdpersonen geconfronteerd 
worden met de schriftelijke verslagen van de betreffende gebeurtenissen. 
Over dezelfde gebeurtenissen worden uiteenlopende versies verteld. Soms 
heeft iemand totaal geen herinnering aan wat er gebeurd is, terwijl een 
andere geïnterviewde het zich als zeer belangrijk herinnert. Deze variatie 
heeft te maken met de werking van het geheugen. Herinneren hangt samen 
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met vergeten en verdringen en met hoe iemand op dit moment in zijn leven 
staat. 

Oral history kent de nodige valkuilen. Tegelijkertijd is het een opkomend 
vakgebied van dataverzameling dat een nuttige aanvulling vormt op an-
dere vormen van bronnenverzameling.1 Over de thematiek van de beteke-
nis van herinneringen is inmiddels in de wetenschappelijke literatuur het 
nodige verschenen. Ik noem enkele auteurs die voor mij een inspiratiebron 
zijn geweest bij het houden van de interviews. De historisch psycholoog 
Douwe Draaisma heeft in meerdere boeken betoogd dat veel door mensen 
vergeten wordt.2 Sommige dingen denken we van vroeger te weten, andere 
dingen zijn we totaal vergeten. Het geheugen houdt ons soms ook voor de 
gek, als zaken verdrongen of bijgekleurd worden. Herinneringen worden 
niet alleen in iemands geheugen opgeslagen (geconserveerd), maar blijken 
ook in de loop der jaren te veranderen (transformeren). 

Ook de Duitse literatuurwetenschapper Aleida Assmann heeft belang-
rijke dingen gezegd over het geheugen. Zij bepleit dat herinneren en ver-
geten niet van elkaar gescheiden kunnen worden. ‘Remembering and for-
getting are human capacities that are neither positive nor negative per se, 
but are both needed for coping with life’, zegt Assmann in een lezing in 2014 
in Amsterdam.3 Herinneren en vergeten werken op verschillende manieren 
op elkaar in, wat Assmann illustreert aan de hand van zeven verschillende 
manieren om te vergeten. De herinnering kent de nodige dynamiek, er is 
sprake van een levend verleden. Verhalen over het verleden worden steeds 
opnieuw, maar ook op nieuwe wijze verteld. Dat geldt ook voor de herinne-
ring aan de Tweede Wereldoorlog, aldus Assmann.4

De sociologe Jolande Withuis heeft op haar beurt in haar vele publica-
ties belangrijke dingen gezegd over de betekenis van herinneringen. Zij is 
hier op zichzelf sceptisch over: ‘Het geheugen is een onbetrouwbaar bezit, 
en het is bovendien, hoe individueel het ons ook toeschijnt, geen exclusief 
bezit. Ons geheugen is geen videoband waarvan we op elk gewenst moment 
het gezochte fragment in de oorspronkelijke vorm kunnen afspelen.’5 Zij 
benadrukt dat het geheugen de belevenissen benoemt en interpreteert. In-
dividuele mensen zijn voor die interpretaties aangewezen op de noties die 
in hun sociale, historische en culturele context ter beschikking staan. Die 
interpretaties kunnen in de loop van iemands leven veranderen en doen 
dat ook vaak onder invloed van de wisselingen in perspectief in de context 
waarin iemand leeft.

 1 S. Leydesdorff, De mensen en de woorden, 2011.
 2 D. Draaisma, Vergeetboek, 2010; D. Draaisma, Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. De geheimen van het geheugen, 

2001. 
 3 Aleida Assmann heeft in 2014 de knaw Heineken-prijs gekregen. Voor Castrum Perigrini (zie castrumperigrini.org) 

houdt zij een lezing getiteld Forms of Forgetting. 
 4 F. van Vree/R. van der Laarse, De dynamiek van de herinnering. Nederland en de Tweede Wereldoorlog in een internationale 

context, 2009.
 5 J. Withuis, Een kleine sociologie van het herinneren. Over de sociale context van het autobiografisch geheugen. In: 

Cogiscope, 2006 nummer 1.



275

K
Een interessante bijdrage levert ook de dichter en bioloog Leo Vroman. 

Hij zegt in zijn boek Warm, rood, nat en lief: ‘Het leuke van herinneringen 
vind ik dat ze fout zijn, want daardoor is vaak meer te begrijpen dan de be-
doeling was.’6 Vroman stelt in een kranteninterview dat hij schrijft over zijn 
herinneringen en niet over de waarheid.7 In een boek over de oorlogsbrie-
ven van Leo en Tineke Vroman voegt Mirjam van Hengel eraan toe: ‘Herin-
neringen kloppen niet maar ze doen kennelijk wel iets anders: inzicht ge-
ven. Niet in de feitelijkheden, maar in de persoon die de herinnering heeft 
of deelt. Die selecteert, onthoudt fragmentarisch, licht de ene gebeurtenis 
uit en verdringt of verzwijgt de andere.’8

Werkwijze bij de gehouden interviews

De interviews vormen een aanvulling op mijn onderzoek in de archieven 
van de onderhandelende partijen. Door het houden van interviews kan ik 
naar gebeurtenissen vragen die in het archiefonderzoek naar voren geko-
men zijn. De interviews geven een blik op hoe de hoofdpersonen vijftien 
jaar later terugkijken op wat hun houding is geweest, hoe zij het proces 
meegemaakt hebben en beoordelen. 27 hoofdpersonen hebben aan de in-
terviews willen meewerken. Alleen mevrouw Blankert, voormalig directeur 
directie Verzetdeelnemers op vws en adviseur van minister Borst, heeft bij 
nader inzien afgezien van het voeren van een gesprek. De twee voormalig 
secretarissen-generaal van Financiën, Postma en Van Maanen, hebben een 
achtergrondgesprek gevoerd, hetzelfde geldt voor ing-bankier Van Wasse-
naer. Daarnaast heb ik Beker (wjc), Eagleburger, Kordes en Hoek (commis-
sie-Kordes) vanwege hun overlijden niet meer kunnen interviewen.

Het feit dat men mij van eind jaren negentig kent als ambtenaar van 
het ministerie van Financiën, heeft niet als een belemmering gewerkt in 
het afnemen van de interviews. Integendeel, er is juist een grote bereid-
heid geweest om met mij te spreken. Wel ben ik door mijn betrokkenheid 
als ambtenaar in het restitutieproces op zoek gegaan naar bepaalde inter-
viewer-effecten. Wat zouden bij een zelfinterview mijn antwoorden zijn op 
veel van de gestelde vragen? Waar ligt een risico op een zekere vooringeno-
menheid, waar denk ik op voorhand de antwoorden van anderen al te we-
ten? Ik heb deze methodologische valkuil pogen te omzeilen door de vragen 
zo neutraal en evenwichtig mogelijk te stellen, waar nodig te herhalen en de 
gegeven antwoorden nadrukkelijk naderhand aan de geïnterviewde voor te 
leggen ter goedkeuring. Ook heb ik eerder te veel dan te weinig vragen aan 
de te interviewen persoon gestuurd. In alle vragen ging het om het scherp 
krijgen van het perspectief van de betreffende actor en hoe deze tijdens het 
restitutieproces gehandeld heeft. Om bias te voorkomen – die er overigens 
altijd in zekere zin is omdat op basis van de archieven zich een indruk af-

 6 L. Vroman, Warm, rood, nat en lief, 1994. 
 7 Trouw, 17-3-1994.
 8 M. van Hengel, Hoe mooi alles. Leo en Tineke Vroman, Een liefde in oorlogstijd, 2014, p. 42.
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tekent van hoe dingen gelopen zijn – heb ik de te interviewen personen bij 
de schriftelijke vragen zo precies mogelijk de context geschetst en ook de 
achterliggende bronnen vermeld. Tijdens de interviews zelf heb ik de geïn-
terviewde enkele malen gevraagd naar nog andere te bespreken zaken. 

Alle gespreksverslagen, waaronder letterlijk aan te halen citaten, zijn ter 
goedkeuring voorgelegd. 

Een aantal uitspraken is niet in dit proefschrift terechtgekomen. Meestal 
betreft dit persoonlijke en negatieve oordelen over nog levende hoofdperso-
nen. Een groot aantal geïnterviewden acht deze nog steeds te gevoelig om 
ze te doen publiceren. Alhoewel dit soort uitspraken op geluidsopnames 
vastgelegd zijn, is slechts een deel naderhand voor publicatie goedgekeurd 
door betrokkenen. 

Ik heb met de geïnterviewden het restitutieproces van het begin tot het 
einde doorgelopen. Ter voorbereiding heb ik aan de hand van het verrichte 
archiefonderzoek schriftelijk gerichte vragen aan de hoofdpersonen gefor-
muleerd. Bij alle interviews is de centrale vraag van dit proefschrift aan de 
orde gesteld: wat zijn de factoren die de totstandkoming van Nederlandse 
akkoorden in 2000 over de Joodse tegoeden hebben bevorderd of hebben 
belemmerd? Wat zijn bij een vergelijking en analyse van de verschillende 
akkoorden de bepalende factoren in de aanloop naar en de uitkomst van 
die akkoorden? In de interviews heb ik de gesloten akkoorden één voor één 
doorgenomen, waarna nog enkele algemene vragen gesteld zijn. Een voor-
beeld van mijn werkwijze, namelijk de vragenlijst die ik gebruikt heb voor 
de gesprekken met Blocks, heb ik in een bijlage opgenomen.

Ik heb niemand eenzelfde vragenlijst toegestuurd. Ik heb met semigestruc-
tureerde vragenlijsten gewerkt, waarin wel steeds dezelfde onderwerpen 
aan bod komen, te weten de totstandkoming van de verschillende akkoor-
den en de uitkomsten van het restitutieproces. De vragen waren primair fei-
telijke vragen naar de gang van zaken, en ieders en andermans opstelling 
in het restitutieproces. De hoofdpersonen heb ik gevraagd cruciale momen-
ten in dit proces na te vertellen en ook in te gaan op specifieke vragen over 
gebeurtenissen waarbij de hoofdpersonen – volgens het archiefonderzoek 
– aanwezig waren. Om een voorbeeld te geven: op 27 maart 2000 houdt 
Blocks een voordracht in de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam over het 
conceptakkoord over de Joodse rekeningtegoeden bij banken. De vraag die 
ik aan Blocks heb gesteld, is wat hij daar gezegd heeft, hoe zijn voordracht 
(destijds) valt en wat er na deze voordracht gebeurt.

In een afsluitend blok van algemene vragen ben ik nog een keer inge-
gaan op ieders waardering en beoordeling van het restitutieproces. Wat 
heeft volgens hen de doorslag gegeven bij de verschillende akkoorden, hoe 
hebben zij tegen andere actoren aangekeken, wat zijn de meer persoonlijke 
relaties geweest, hoe is de relatie met de achterban geweest, en hoe kijken 
zij 15 jaar later op het proces terug? Het zijn vragen die tot typeringen van 
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het restitutieproces en de betrokken actoren leiden. Om een voorbeeld te 
geven: ik heb de oud-bewindslieden Borst, Kok en Zalm gevraagd om hun 
eigen en elkaars rol in het restitutieproces te typeren. Ik heb hun gevraagd 
wat voor rol de oorlog in hun leven gespeeld heeft, hoe dat hun opstelling 
in het restitutieproces bepaald heeft, en of die opstelling afweek van die van 
de andere bewindslieden.

De opbrengst van de interviews is gebruikt op een drieledige wijze. Het 
heeft in de eerste plaats geleid tot een check op mijn weergave van een be-
paalde gebeurtenis. Tegelijkertijd geven de interviews een nadere ‘inkleu-
ring’ van wat er op een gegeven moment in het restitutieproces gebeurt. Dit 
is in de hoofdtekst, maar ook in de voetnoten van de beschrijvende hoofd-
stukken verwerkt. In de tweede plaats hebben de interviews mij op een en-
kel punt ook eyeopeners opgeleverd die ik weer heb kunnen gebruiken in 
mijn latere, meer analytische hoofdstukken. Om een voorbeeld te geven: 
veel van de Joodse geïnterviewden spreken uit dat het in het restitutiepro-
ces om erkenning gegaan is. Dat heeft mij verder het pad opgestuurd van de 
literatuur van Transitional Justice.

De interviews hebben in de derde plaats veel gemeenschappelijke the-
ma’s opgeleverd, die hierna chronologisch geordend aan de orde komen. 
Deze zijn:

– de persoonlijke herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de bevrij-
ding 

– de eerste stappen van de verschillende partijen in het restitutieproces
– de Liro-affaire
– de samenstelling van de onderzoekscommissies
– het cj0 en de onderzoekscommissies
– de ontvangst en de betekenis van de commissierapporten
– wie de Nederlandse Joodse gemeenschap vertegenwoordigt
– de intern Joodse discussie over individuele versus collectieve uitke-

ringen
– de inhoudelijke voorbereiding van de onderhandelingen door de ver-

schillende partijen
– de persoonlijke houding in de onderhandelingen: empathie en beje-

gening
– het mandaat van de hoofdpersonen
– op welk paard de Nederlandse verzekeraars wedden
– de invloed van het wjc op het Nederlandse restitutieproces
– geen open einden in het akkoord van de Joodse gemeenschap met de 

 regering
– het ophouden van het akkoord over de Joodse rekeningtegoeden bij 

 banken
– het ontbreken van steun van het ministerie van Financiën aan de finan-

ciële wereld
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– de inhoudelijke elementen van de akkoorden
– het einde van het restitutieproces beoordeeld door de hoofdpersonen
– het uiteindelijke effect van het restitutieproces 

De persoonlijke herinnering aan de Tweede Wereldoorlog 
en de bevrijding

In de afgenomen interview is door de hoofdpersonen niet zoveel over de 
Tweede Wereldoorlog zelf gezegd. De meeste geïnterviewden zijn in de 
Tweede Wereldoorlog erg jong of nog niet geboren. Enkelen hebben herin-
neringen. Degene die het meest expliciet over de oorlog en haar ervaringen 
spreekt, is oud-minister Borst.

‘Ik woonde in de Rivierenbuurt, wat de tweede Joodse buurt van Amsterdam 
was. De oorspronkelijk Joodse buurt was in het centrum van Amsterdam – de 
Jodenbreestraat, de buurt van het Waterlooplein –, dat waren vaak wat onge-
lukkige huisjes en armoedige woningen. De Joodse mensen die er financieel 
weer wat bovenop waren gekomen, wilden naar het mooie Amsterdam-Zuid 
met zijn ruimere bouw en de bredere straten en zijn mooie appartementen 
van de Rivierenbuurt. Ik woonde in de Uiterwaardenstraat. We hadden Joodse 
benedenburen en naast ons. Er waren heel veel Joodse mensen in de straat. 
Op een gegeven moment kwam daar een razzia en werden onze benedenbu-
ren en al die andere Joodse mensen weggehaald. Dat heeft enorm veel indruk 
op mij gemaakt in augustus 1942. Als je tien jaar bent en er vindt zo’n razzia 
plaats en er wordt met geweerkolven op de deur geslagen en ‘Sind hier Juden?’ 
geroepen door de Duitsers die hartelijk geholpen worden door Nederlandse 
politie, dan maakt dat enorm veel indruk. Die mensen hadden hun koffertje al 
klaar staan want het was bekend dat er altijd iets kon gebeuren en die mensen 
dachten: we gaan naar een werkkamp. Wij stonden daar over de trapleuning 
op driehoog naar te kijken. De Duitsers zijn ook bij ons de woning komen 
doorzoeken en ons werd als niet-Joden geen haar gekrenkt. Mijn vader zei wel 
“die zien we nooit meer terug”. Later heb ik me bedacht – zie in dit verband dat 
boek van Bart van der Boom – dat als ik hem überhaupt gevraagd zou hebben 
“waarom komen ze niet terug”, dan had hij heus niet gezegd “ze worden ver-
gast”.9 Dat wist hij ook natuurlijk niet. Hij had het idee, want hij kende de lite-
ratuur en kende de toespraken van Hitler, dat de mensen moesten verdwijnen 
ergens uit Europa en misschien uit het leven. Er waren veel mensen zoals hij 
die aanvoelden dat dit helemaal verkeerd ging aflopen. Dat geeft een enorme 
verontwaardiging bij je als kind, dat vind je zo onrechtvaardig. Als kind kan je 
het geen bal schelen welke buren Joods zijn en welke niet. Het zijn allemaal 
dezelfde goede buren en dan worden er ineens een paar weggehaald.’

‘Op school, op het Barlaeus Gymnasium, waren er ook Joodse kinderen, 
zoals mijn hartsvriendin die uit een gemengd huwelijk kwam. De hele fami-

 9 B. Van der Boom, ‘Wij weten niets van hun lot’. Gewone Nederlanders en de Holocaust, 2012.
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lie van haar Joodse vader waaronder haar opa de uitgever Emanuel Querido 
is ondergedoken, verraden, afgevoerd en in Sobibor omgekomen. Daar word 
je heel verontwaardigd over en je ziet de emotie bij jouw medescholieren die 
je dit soort verhalen vertellen. Ik had een permanent besef voor die emotie. 
De emotie dat de Holocaust een absolute onvoorstelbare verschrikking is, dat 
onze Joodse medeburgers iets is aangedaan wat absoluut niet kan. Ik had niet 
een emotie van: wij zijn tekort geschoten. Mijn Joodse vriendjes en vriendin-
netjes op mijn school hadden het daar nooit over.’ 

Van Kemenade en Kok zeggen in de media in 2000 iets over hun gezinssitu-
atie in 1945. Zij hebben het over hun vaders. In de interviews wordt hierop 
teruggekomen.

‘Mijn vader was boekhouder bij een expeditiebedrijf in het meel, dat voor een 
deel in het verzet zat. In de rondgebrachte meelzakken zaten geweren. Mijn 
vader zat overigens niet in het verzet. Mijn ouders woonden in de oorlog in 
Amsterdam-West en hadden hele jonge kinderen. Zij wisten absoluut niet wat 
er met de Joden gebeurd was. Mijn bedoeling met mijn uitspraak in de media 
over mijn vader was niet om het leed van de Joden te relativeren omdat wij het 
na de oorlog ook zwaar hadden. Mijn bedoeling was om duidelijk te maken 
dat in mijn ouderlijk gezin – en dat zal voor Wim Kok ook gelden – dat die 
mensen er niets van wisten. Tegenwoordig mag je niet zeggen “Wir haben es 
nicht gewusst”, maar ze wisten het gewoonweg niet en ze wisten ook niet dat 
Joden na de oorlog slecht behandeld werden.’ 

‘Wat was de gang van zaken na de oorlog in zo’n dorp waarin ik woonde, 
waarin mijn vader eindelijk weer de kans kreeg om aan het werk te gaan, 
waarin geen Joden woonden en terugkeerden. Die mensen gingen gewoon 
aan het werk. Er gaat zo snel een beeld ontstaan dat niet alleen de regering 
op dat moment niet juist zou hebben gehandeld, maar ook dat een bevolking 
bikkelhard en onmenselijk met de terugkeerde Joden zou zijn omgegaan ter-
wijl voor heel veel mensen zoals mijn vader dat niet gold. Daarom heb ik hem 
als voorbeeld aangehaald. Als de mensen dat toen hadden geweten en hadden 
kunnen vermoeden, dan zouden zij naar alle waarschijnlijkheid er ook een 
oordeel over hebben gehad. Maar het ging aan heel veel mensen voorbij.’

‘De opmerkingen van Van Kemenade en Kok in de media over hun gezinssi-
tuatie na de oorlog drukken in het beste geval uit ‘we weten best hoe erg het 
is geweest’. In het slechtste geval betekent het dat zij het ook niet gemakkelijk 
hebben gehad.’ 

‘Ik zat er van meet af aan anders in. Ik vond dat je niet genoeg Joden kon pro-
beren te compenseren voor al die ellende. Misschien volgde de vader van Kok 
na de oorlog niet alles. Mijn vader had de hele opkomst van Hitler in Duits-
land gevolgd. Zoals zo veel mensen in die tijd sprak hij vloeiend Frans en Duits 
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omdat je dat op school geleerd had. Hij was buitengewoon verontrust over dat 
hele antisemitisme daar. Misschien was de vader van Kok inderdaad van ‘druk, 
druk, druk’ en niet zo politiek geëngageerd. Ik vond daar zelf overigens geen 
geldend excuus van uitgaan. Ik vond die uitspraken toen niet handig en ook 
niet bijdragen aan de goede sfeer. Ik dacht waarom moet dat van die vaders 
die van niets wisten, erbij gehaald worden? Er waren een heleboel vaders die 
wel degelijk ervan wisten. De ene lijn is ruiterlijk erkennen dat er in het verle-
den ernstige fouten zijn gemaakt en dat je probeert, voor zover dat nog kan, er 
iets van goed te maken. Maar nu kwam er ineens een lijn ‘de mensen vroeger 
wisten het ook allemaal niet’. Daarmee werd een beetje teruggenomen van die 
ruiterlijke erkenning van die fouten. Daar kwam Kok als het ware in de beeld-
vorming wat op terug en dat heeft meteen het beeld neergezet van Kok als ‘bad 
guy’. Ik vond het zelf in die dagen wat onhandig en onnodig.’ 

De Joden die de Tweede Wereldoorlog overleefd hebben, komen terug in de 
Nederlandse samenleving en passen zich aan de Nederlandse samenleving 
aan. Een deel van de Nederlandse Joden emigreert na de oorlog naar Israël, 
gaat op ’aliyah’. Lang niet iedereen blijft permanent in Israël; sommigen ko-
men weer terug naar Nederland. In de loop der jaren groeit het aantal Ne-
derlandse Joden in Israël tot ongeveer 10.000.10 Zij leiden een ander leven 
dan de Joden die in Nederland gebleven zijn. Als emigranten moeten zij in-
tegreren in Israël. Zij kijken ook anders tegen de Nederlandse samenleving 
en het Nederlandse Jodendom aan. Tegelijkertijd is Nederland voor hen van 
betekenis als land van herkomst. Verder hebben ze nog vaak Nederlandse 
familieleden en ‘zijn ze dol op kaas, drop en hagelslag’.11 

‘Een andere groep Nederlandse Joden is om diverse redenen naar Israël ge-
gaan. Vanwege wat er in de oorlog is gebeurd, vanwege een betere toekomst 
(hoewel het in die jaren in Israël absoluut niet beter was), hebben zij afscheid 
genomen van Nederland, hebben meegevochten in de oorlogen in Israël, heb-
ben een hard leven gehad en keken naar het Nederlandse Jodendom als een 
gezapige groep die het maar al te goed had. Nederlandse Joden die de behoefte 
hadden volledig in de Nederlandse samenleving op te gaan. Terwijl zij geko-
zen hadden voor bewust Jodendom in Israël, voor moeilijke omstandigheden. 
Dat is een groep die zich voor een deel sterk afzet tegen Nederland, bijvoor-
beeld op het punt van hoe het rechtsherstel in Nederland gegaan was.’

‘Heel veel Nederlandse Joden (ongeveer 30%) in Israël zijn wezen die direct na 
de oorlog naar Israël gestuurd zijn door de Nederlandse Joodse gemeenschap 
vanwege zionistische redenen of omdat men dan in Nederland van de lasten 
af was. Die kinderen hebben het meestal maatschappelijk goed gedaan. Er is 
verbitterdheid en onwetendheid vanwege het vele bezit van hun ouders dat 

 10 H. Van Solinge/M. de Vries, De joden in Nederland anno 2000. Demografisch profiel en binding aan het jodendom, 2001. 
 11 Schriftelijke aanvulling J. Sanders op de met hem op 23-10-2013 en 25-10-2013 gehouden interviews.
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niet gerestitueerd is of verkwanseld is door pseudovoogden. Het georgani-
seerde Jodendom in Nederland noch de Nederlandse Joden in Israël hebben 
hierin ooit interesse gehad. Elke poging om hierin verandering te brengen, is 
mislukt. Er is veel onrechtvaardigheid geweest.’ 

‘De Nederlanders in Israël hebben, in navolging van emigranten in andere 
landen, een hele specifieke kijk op het moederland, heel anders dan als je hier 
gewoon zit.’ 

De ontwikkeling van het Nederlandse Jodendom na 
de Tweede Wereldoorlog

Singer is bijtend over de opstelling van Nederland in de Tweede Wereldoor-
log ten opzichte van zijn Joodse inwoners. Nederland heeft gefaald. Na de 
Tweede Wereldoorlog en zelfs tot op de dag van vandaag heeft Nederland 
geen verantwoording hiervoor afgelegd. Het verhaal van Anne Frank mas-
keert de tragische Nederlandse geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog, 
aldus Singer.12 

‘For all of history, Holland was a liberal and progressive country. But during 
World War II the Dutch failed their own history miserably. Suddenly in 1940 
Holland became the number one failure, described by many as a  collaborationist 
regime. Dutch institutions somehow took the responsibility of following 
rules that they were given by their new masters in an orderly manner. Order 
in Holland was far more important than struggle for freedom and democracy. 
In this position, the Dutch did not know to do well. They did not have a culture 
of opposition, of revolutions internally. Actions of institutional opposition did 
not function well in Holland and, therefore, when the Germans came and gave 
them instructions, they followed them. The worst part of their history was not 
that they invented anti-Semitism in Holland, but that they followed the orders 
given more effectively even than Germans followed them in Germany. That 
is a tragedy. For this reason whether it is 92% or 87% of the Jews, Holland has 
after Lithuania the worst fate in history of Jews killed. It is impossible to be-
lieve that this would happen in Holland. The failure of Holland’s people, not 
only Holland’s institutions, to protect their Jews was a miserably failure. The 
monarchy failed, the government, the police failed. It was a complete failure, 
but then the worst thing happened, the public failed. It was a certain kind of 
respect for order when a new order was coming in, and of following a new 
order. It wasn’t fear, it wasn’t cowardness, it was respect for order.’

‘Holland after the war, and that is the worst part of Holland’s history, re-
built itself, rebuilt its relationships with democracy, with respect for  different 
religions and even treated those Jews who stayed in Holland, well. It came 
back in business like it used to be a normal, good country. The one thing it 

 12 Singer verwoordt een visie die ook te lezen is in J. Miller, One, by one, by one. Facing the Holocaust, 1990.
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didn’t know how to do, was to take its bare history during five years and tell 
itself the truth about those five years. It was incapable of saying ‘we made a 
mistake’, asking for a certain amount of forgiveness from God, from them-
selves and from the Jews. It was incapable to describe their miserable behavior 
as the followers or captives of Seyss Inquart. They became a revisionist coun-
try, a country which revised their own history to protect their own image of 
themselves. And as a result of that, they never were cured of those five years 
because they didn’t confess. What happened and that was the most tragic, 
was the fact of the Anne Frank fable. The Anne Frank fable is the worst part 
of Holland’s history, because this is the mirror of their own behavior during 
World War II. They tried to create, with help of mister Frank, almost a picture 
that Anne Frank is still alive and that she is well. They took the myth of the 
Anne Frank, having been hiding and been protected in a little room upstairs, 
 writing this book and everyone reading her book. Nobody realized, and that it 
is the greatest tragedy in World War II, that she died and isn’t alive. She died 
because the Dutch people didn’t stand up to protect and defend her. She is the 
symbol of the failure of Holland. It became almost a romanticism, that Jews 
weren’t treated so badly in a place where the Germans were coming. The Anne 
Frank story is the greatest ugliness of the history of World War II. That should 
be told as such. The Anne Frank story today is still a alibi in Holland, the Anne 
Frank Museum is an alibi. It is a catastrophe. Holland had a great history for 
hundreds of years, was a democracy for hundreds of years. But in five years for 
inexplicable reasons, Holland allowed to deviate from its normal history. They 
should be saying sorry for that. They never became a normal country till today 
even because they didn’t have told themselves and the world that they made a 
mistake and that mistake is a tragedy.’

Singer plaatst de ontwikkeling van de Nederlandse Joodse gemeenschap na 
de Tweede Wereldoorlog in een breder Europees perspectief. Een gemeen-
schap die uitermate verzwakt is en niet geholpen is door de Nederlandse 
regering om zich weer op te richten.

‘The Dutch Jewish community after World War II was a very small commu-
nity, a destroyed community, financially a poor community, dependent on its 
government and other outside bodies for its financial real success. And as a 
result of this, there were few Dutch Jewish heroes who I can name. Leaders 
between 1945 and 1999 who stood up to the miserable history of the Jews in 
this country, who demanded justice. I don’t know any person in Holland who 
said “j’accuse”.’ 

‘So the people lived quiet and wanted to rebuild their private lives. You 
can’t ask people who are so tired to become great leaders. They are so de-
stroyed, so harmed, so typically weakened, so spiritually and financially left 
in poverty. Their influence was taken away. One thing the Dutch didn’t do, 
was try to build their community up. They tried to build up the memory of 
the community. Here I blame the Dutch government terribly. They didn’t try 

Singer



283

K

Sanders

Roet

to rebuild the Jewish community by creating major Jewish institutions. They 
tried to create historical monuments, old buildings, old libraries, former syna-
gogues, a museum. They tried to describe how it once was when it was good, 
then how bad it was a little bit and then not to take the people today and build 
up a university for Jews today, a good school which was the best Jewish school 
in the world. They didn’t do this. They just tried to make a little museum for 
tourism and they are still doing this. That is the greatest tragedy of all. They are 
still making the sin of covering up.’

De Joodse organisaties in Nederland hebben weinig contact met het geor-
ganiseerde internationale Jodendom. De Nederlandse Joodse gemeenschap 
speelt nauwelijks een rol in de internationale Joodse organisaties omdat 
zij getalsmatig te klein is. De Nederlandse vertegenwoordigers nemen een 
luisterende houding aan. De Europese afdeling van het wjc, het Europees 
Joods Congres, is geen bloeiende organisatie omdat de financiële middelen 
ontbreken. 

‘Als Joodse gemeenschap zijn wij onbeduidend wat het wereldjodendom be-
treft. Een hele kleine Joodse gemeenschap die internationaal geen enkele 
invloed heeft. Ook in het World Jewish Congress hebben we zelden een rol 
gespeeld. De eerste die een functie heeft gehad, is Emanuel Wikler, degene die 
vóór Henri Markens zat bij het nik.’

‘Het Nederlands Jodendom was heel hulpbehoevend na de oorlog. De Ameri-
kaanse Joint (American Jewish Joint Distribution Committee) heeft Nederland 
veel geholpen met financiële ondersteuning om de zwakke Joodse gemeenten 
te helpen. De Joodse wereld heeft zich in Nederland gesplitst op enerzijds zelf-
bestaan en anderzijds emigratie (eerst vooral naar VS en later naar Israël). Er 
was in Nederland geen interesse in het internationale Jodendom, ook niet in 
het Europese Jodendom.’ 

De historicus Ido de Haan – in hoofdstuk 2 al aangehaald – zegt in een be-
langrijk artikel dat een aanzienlijk deel van de Joden die de oorlog overleefd 
hebben, een actieve en manifeste identificatie met de Joodse gemeenschap 
niet op prijs stelt. Velen waken er lange tijd voor om op te vallen.13 De 
strijd om restitutie van Joodse oorlogstegoeden eind jaren negentig leidt 
tot een veel actievere opstelling van het Nederlandse Jodendom, aldus de 
denker binnen het cj0, Vuijsje. Het verleden wordt bespreekbaar gemaakt 
en de Joodse gemeenschap wil erkend worden. Pas op die manier kan echte  
integratie in de Nederlandse samenleving plaatsvinden. Vuijsje behandelt 
dit onderwerp in meerdere spreekbeurten eind jaren negentig (zie hoofd-
stuk 3).

 13 I. de Haan, Prominent jodendom. Af- en aanwezigheid van joden in het naoorlogse Nederland, in: H. Berg/ 
B. Wallet, Wie niet weg is, is gezien. Joods Nederland na 1945, 2010, p. 43.
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Vuijsje ‘Van het Nederlands Jodendom komt na de oorlog – zoals bekend – slechts een 

handjevol van mensen terug. Het Nederlands Jodendom karakteriseert zich 
door – kort door de bocht – aan de ene kant de vrij persoonlijke strijd om be-
zittingen, kinderen enzovoorts en aan de andere kant de enorme behoefte aan 
integratie in de Nederlandse samenleving. Men wil eigenlijk niet opvallen. 
Als je in de geschiedenis kijkt tot ergens in de jaren tachtig, dan zijn er wel za-
ken geregeld voor Joden bijvoorbeeld de wuv, maar niet specifiek voor Joden. 
De Joodse gemeenschap is als aparte groep nooit op haar strepen gaan staan 
want men wilde onderdeel zijn van die samenleving. De eerste keer dat dit 
wel gebeurde, was rond de rel van Fassbinder en dan is het de tweede genera-
tie die zegt “er is hier iets aan de hand en wij willen ons laten horen”.14 Bij de 
eerdere kwestie van de drie van Breda was het protest breder dan alleen maar 
vanuit de Joodse gemeenschap. Dat waren incidenten en in zijn totaliteit is 
het nooit gebeurd. 

Eigenlijk pas bij die tegoedenstrijd is een apart standpunt ingenomen. 
Waarbij delen van de gemeenschap weer zeiden “moet dit nou, moet je je zo 
keren tegen de overheid?” Ik zou het karakteriseren als integratie, wij zijn deel 
van de Nederlandse samenleving, wij zijn burgers in Nederland en willen niet 
al te veel opvallen. Wij willen niet een aparte positie innemen. Binnen dat 
gevoel van integratie – en dat is altijd mijn motivatie geweest, ook als ik te-
rugkijk – signaleer ik de grote behoefte aan erkenning, die ik steeds maar heb 
benadrukt. Die signalering putte ik uit de familiekringen, kennissenkring en 
vanuit de gemeenschap als geheel zoals wij deze bij jmw zien. En daar speelde 
toch intern sterk de boosheid over bijvoorbeeld de belastingen wat nu weer 
in Amsterdam speelt, over dat die restitutie niet eerlijk is geweest. Tegelijker-
tijd was het gevoel “daar komen we niet meer op terug”. Integratie aan de ene 
kant en aan de andere kant was dat binnen je eigen kring een onderwerp van 
gesprek, van onvrede en dat kwam steeds maar weer terug in de gesprekken. 
En dat is een sterke motivatie voor mij geweest om te zeggen dat dit een keer 
afgelopen moest zijn. Ik heb ook het gevoel dat dit gelukt is, dat het gevoel van 
onrechtvaardigheid, van miskend zijn, veel minder is geworden. Toen speelde 
dat, maar dat was heel erg afgescheiden, dat kwam niet naar buiten. Ik hoor 
het nu – zo veel jaren verder – niet meer.’

Eerste stappen van de verschillende partijen in het 
restitutieproces

Het onderwerp van de Joodse tegoeden gaat op verschillende momenten 
spelen bij de verschillende Nederlandse actoren. Verzekeraars en de over-
heid geven er vanaf 1996/1997 aandacht aan, bij de banken en de beurs ge-
beurt dit vanaf 1998/1999. 

In de gesprekken worden enkele gebeurtenissen genoemd waardoor het 

 14 In 1987 breekt een rel uit naar aanleiding van de opvoering van Fassbinders toneelstuk ‘Het vuil, de stad en de dood’. 
Fassbinder wordt ervan beschuldigd antisemitisch te zijn.
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onderwerp van de Joodse tegoeden op ieders netvlies komt. De belangrijk-
ste zijn de ontwikkelingen in Zwitserland, die ook in Nederland gevolgen 
hebben. In 1995 en 1996 komen de eerste publicaties naar buiten over het 
nazigoud en zogeheten ‘slapende’ rekeningen van omgebrachte Joden in 
Zwitserse banken. Vanuit de Verenigde Staten komen acties op gang van 
Joodse Holocaustsurvivors tegen Zwitserland. 

De Nederlandse verzekeraars die zich verenigd hebben in het Verbond 
van Verzekeraars, gaan met het cj0 systematisch kijken of er openstaande 
Joodse polissen in Nederland zijn. Fischer en Naftaniel gaan nauw samen-
werken en over de voortgang rapporteren ze aan hun achterbannen. Fischer 
wordt geassisteerd door Terwisscha. Samen vormen zij zich een eerste oor-
deel. 

‘De aanleiding was het Zwitserse goud … Wij zijn echt ‘per ongeluk’ – zoals je 
wel vaker wat laat uitzoeken om te weten of het een kans of een bedreiging 
is – dit gaan uitzoeken. Je volgt ontzettend veel als lobbyist van het Verbond. 
Wat je eigenlijk probeert als goede brancheorganisatie is in een zeer vroeg sta-
dium te bekijken wat een kans is en wat een bedreiging. Financieel was dit 
een klein probleem, maar imagotechnisch had het een gigantisch probleem 
kunnen zijn als dit verkeerd gelopen was.’

‘Ik heb zelf vervolgens contact opgenomen met Ronny Naftaniel. Bij nader 
inzien heeft hij me gezegd dat hij dat uitermate prettig vond want meestal is 
dat net andersom voor Joodse organisaties. Ik heb hem gezegd dat ik wist dat 
hij een van de voorlieden van de Joodse gemeenschap was. Op een middag bij 
een lunch heb ik gezegd dat het Verbond of het riod het ging uitzoeken. Dat ik 
bereid was om alles wat in het onderzoek naar boven zou komen, met hem te 
delen want ik kon me niet voorstellen dat er geen ellende geweest was omdat 
er ongetwijfeld dingen naar boven zouden komen die niet goed waren gegaan 
of afgehandeld. Maar wel onder één voorwaarde: dat er geen misbruik van die 
info gemaakt zou worden, in de zin dat hij direct naar De Telegraaf liep en ging 
vertellen wat er allemaal misgegaan is. Ronny zei toen onmiddellijk dat hij dat 
kon toezeggen. Ik wilde ook graag van hem weten of hij bij liggende gelden in 
polissen die eerder niet bekend waren, het maximum wilde als we een bereke-
ning maakten van een redelijk bedrag. Toen heeft hij mij gezegd niets meer te 
willen dan waar zij moreel recht op hadden. Hij vertrouwde mij volledig en ik 
vertrouwde hem volledig. Dat was het begin van een uitstekende samenwer-
king. Wij hebben later weleens een keertje de degens moeten kruisen omdat 
er verschillende belangen lagen, maar hij heeft zich keurig aan onze afspraken 
gehouden.’

‘Verzekeraars zeiden me aanvankelijk op het moment dat ik aankaartte dat 
de Joodse polissen weleens een probleem zou kunnen zijn, “Eric, dit is al lang 
verjaard”. Niet veel later konden Willem Terwisscha en ik een goede inschat-
ting maken van de exposure die je liep. Ik heb erover nagedacht en hun gezegd 
“vind je dat je je nu op verjaring kan beroepen want dit is iets dat nog nooit in 
de geschiedenis is voorgekomen, zo’n volkerenmoord”. Het recht komt altijd 

Fischer
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achteraan, wordt ontworpen op basis van dingen die niet goed gegaan zijn. 
Wat je eigenlijk doet, is recht toepassen dat nooit geschreven was voor dit 
soort omstandigheden. Dus ik vind dat er een titel is om niet van dat recht van 
verjaring gebruik te maken. Daar hebben ik en ook mijn leden ons nooit op 
beroepen. Dus heel snel nadat wij met het cjo spraken, konden wij zeggen dat 
wij ons niet op verjaring zouden beroepen. Op die manier hebben banken- en 
effectenjongens nooit gedacht.’

‘Het begint met Zwitserland, met die bankenkwestie en die meneer die daar 
allerlei archieven zat te vernietigen en naar Amerika gevlucht is.15 Dat heb-
ben Eric Fischer en ik met verbazing gevolgd. Daar zit ook een persoonlijke 
achtergrond bij, Eric en ik hebben beiden een historisch economische achter-
grond. En al pratend kwamen wij erop om ons af te vragen hoe verzekeraars 
hiermee omgegaan waren. Daar hadden we toen nog geen flauw benul van. 
Mij staat niet bij dat er een keihard moment geweest is waarop wij gevraagd 
zijn “hoe zit het met jullie of laten wij eens even met jullie gaan praten”. In 
mijn geheugen is het een opbouw, en met name in de pers waarin steeds meer 
vragen gesteld werden over wat er met het geld gebeurd was van mensen met 
name in de kampen die vermoord waren en waarvoor zich geen nabestaan-
den hebben gemeld. Dat is voor een banktegoed net zo relevant als voor een 
verzekeringstegoed. Daar hebben wij een paar keer over gesproken. Ik denk 
dat toentertijd ook Loonstein de verzekeringen zal hebben genoemd.16 Gelei-
delijk kwamen bij het Verbond vragen over Joodse verzekeringen van zowel 
pers als particulieren binnen. De persoonlijke achtergrond van Eric en mij 
leidde ertoe dat wij ons al in een vroeg stadium afvroegen hoe de Joodse verze-
keringen in en na de oorlog zijn behandeld. Dus we zijn er geleidelijk aan in-
gedoken. Ook heeft een rol gespeeld dat her en der aanvragen binnenkwamen 
waardoor een verzekeraar moest gaan kijken naar wat er aan de hand was. En 
die wisten het ook niet en die kwamen zoals wel vaker onze kant op met de 
vraag: “kunnen jullie ons ermee helpen?” Zo is het geleidelijk aan gegroeid.’

‘Het contact Fischer-Naftaniel is gekomen naar aanleiding van afzonder-
lijke claims waarbij het cidi al snel een meldpunt vormde en Naftaniel in de 
pers actief werd. Dat was de directe aanleiding om hem uit te nodigen. Nafta-
niel en Fischer kenden elkaar van de studie economie maar wat mij bijstaat 
ook weer niet heel goed. Wij maakten al snel de afspraak om elkaar zoveel mo-
gelijk te helpen en informatie uit te wisselen. Dat is heel langzaam op gang 
gekomen.’

‘Het begon met de Zwitserse kwestie, waarbij gesproken werd over de terug-
gave van de Joodse tegoeden door de banken aldaar. Vervolgens heb ik in het 
net opgerichte cjo ingebracht dat we hier ons als Joodse gemeenschap mee 
bezig zouden moeten houden.’ 

Terwisscha

Naftaniel

 15 Terwisscha doelt op de klokkenluider Christoph Melli. Als nachtbewaker bij de Zwitserse bank ubs vindt hij in 
januari 1997 allerlei historische documenten die klaar liggen voor vernietiging. Hij draagt deze documenten over 
aan een Joodse organisatie waarna het een grote publicitaire kwestie wordt. 

 16 Herman Loonstein is de voorzitter van Federatief Joods Nederland.
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‘cidi was de organisatie die het meest bekend was van alle Joodse clubs. Ik 

krijg in die periode telefoontjes van mensen die zeggen dat ze nog slapende 
polissen hebben. Dat was het eerste waar mensen naar gingen kijken. Dan 
besluit ik, anders dan mijn collega’s, om te zeggen “kom maar op met de ge-
gevens die je hebt, dan ga ik proberen dat uit te zoeken en contacten te leggen 
met verzekeraars”. Niet wetend waar ik aan zou beginnen, maar ook denkend 
van: de tijd is daar. Je voelt dat zoiets kan gebeuren, dus laten wij maar kijken 
of wij die claims kunnen ondersteunen. Dus ik krijg wat claims binnen van 
mensen en ga daarover in onderhandeling met individuele verzekeraars. Dat 
haalt de krant want de verzekeraars willen niets of niet veel.’ 

De overheid gaat de ontwikkelingen in Zwitserland om een andere re-
den volgen. Er komt 20 miljoen gulden aan goud naar Nederland terug. 
Dit is door de Duitse bezetter geroofd goud geweest. ‘Neutrale landen’ 
als Portugal, Zweden en Zwitserland hebben in de Tweede Wereldoorlog 
als draaischijf voor Duitsland gefungeerd om goud te ruilen voor valuta’s 
of goederen. Na de oorlog komt via de geallieerde landen een deel van dit 
goud terug naar Nederland.17 In 1996 wordt meegedeeld dat een laatste 
tranche vrijvalt uit de zogeheten goudpool. Tegelijkertijd verschijnen be-
richten in de media dat dit nazigoud niet alleen van monetaire oorsprong 
is, maar ook wellicht afkomstig is van Joodse slachtoffers uit de concentra-
tiekampen. Zalm betrekt kort na de Liro-affaire het cj0 in de kabinetsbe-
slissing om 2 · 20 miljoen beschikbaar te stellen. Hij verdubbelt het bedrag, 
waardoor zowel een fonds met een nationale bestemming als een fonds met 
een internationale bestemming gerealiseerd wordt. Ook geeft Zalm bij zijn 
eerste ontmoeting met het cj0 op 17 december 1997 subsidie aan een nog op 
te richten Meldpunt Joodse Claims.

‘Het begin was in 1996 met de 20 miljoen gulden aan goud dat nog terugkwam 
uit de tripartiete overeenkomst. Dat kwam bij De Nederlandsche Bank te-
recht. Toen kwamen Eizenstat en Volcker, het ging met name om Zwitserland. 
Toen kwamen de eerste verhalen op over wat er gebeurd was.’ 

‘Toen kwam dat goud terug. Tot dan toe was al het goud uit de goudpool naar 
de Nederlandse staat gegaan en nooit iets ervan naar de Joodse gemeenschap. 
Ik zei dat ik dat goud niet eens wilde hebben. Toen ontstond er een conflict 
binnen de Joodse gemeenschap over waar het aan besteed moest worden. 
Moest het naar de Nederlandse Joden of naar Joden in Oost-Europa die het 
veel slechter hadden gehad? In Oost-Europa hadden de Joden nooit iets van de 
Duitsers gehad en waren zij gediscrimineerd door de communisten. Dus daar 
zouden we toch ook iets voor moeten doen. Ik had er geen enkele behoefte 
aan dat daarover een openbaar conflict zou ontstaan. Toen is er naast een na-

 17 C. van Renselaar, Partij in de marge: Oorlog, goud en De Nederlandsche Bank, 2005; G. Aalders, Eksters. De nazi-roof van 146 
duizend kilo goud bij De Nederlandsche Bank, 2002.

De Swaan

Zalm
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tionaal fonds ook een fonds voor Oost-Europa gemaakt. Beide fondsen gingen 
ten laste van mijn budget, begroting IX B. Ik heb het gemeld in de minister-
raad en voor de financiering geen toestemming van de ministerraad gevraagd. 
Dan mag je wel iets meer, dan dat je er de ministerraad voor laat opdraaien.’

‘Zodra het Nederlandse onderdeel van het nazigoud, waar later de commis-
sie-Van Kemenade zich mee bezig ging houden, aan de orde kwam, liet het 
cjo zijn stem horen. De Staat kon niet de enige rechthebbende van dat goud 
zijn. Er zaten mogelijkerwijs ook restanten van gouden kiezen van Joden bij. 
Het cjo heeft toen een claim gelegd op de geldwaarde van dat goud. Hierover 
werden verschillende gesprekken gevoerd.’ 
‘Opvallend is dat de overheid dat meldpunt van meet af aan heeft gefinan-
cierd. Het was een belangrijke bron van informatie over zaken die niet waren 
geregeld. In het meldpunt werd munitie verzameld om mee te schieten en te-
gelijkertijd werd het toch betaald door de overheid. Dat was een bijzondere 
situatie.’ 

Het onderwerp van de Joodse tegoeden is bij de banken lange tijd geen 
thema voor bespreking. Bij de banken gaat het onderwerp anderhalf jaar 
later leven dan bij de verzekeraars en de overheid. De koepelorganisatie 
van de banken, de nvb, komt dan in actie. Een eerste voorzichtige stap zet 
Blocks in het voorjaar van 1999 samen met Naftaniel. 

‘Het was een onderwerp dat af en toe opkwam, maar nog niet echt speelde bij 
de banken’ […] ‘Ook toen er over Zwitserland gesproken werd, ging het in een 
trant van “Zoals die Zwitsers traceerbare tegoeden en goud bewust achterge-
houden hebben, dat is natuurlijk hier helemaal niet het geval. Klaar.” Het was 
een onbeduidend issue als het al een issue was. Als de nvb er al bij betrokken 
was, zal dat toen in de juridische commissie van de nvb zijn gebeurd.’ 

‘In maart 1999 zit ik met Ronny Naftaniel – maar wel los van elkaar – in 
een radio-uitzending specifiek over de Zwitserse rekeningen. Na afloop be-
gon Ronny te praten over Nederlandse Joodse spaartegoeden, dat het heel veel 
zou zijn en wat we daar aan konden doen. Toen heb ik tegen hem gezegd dat 
ik een persoonlijk, maar nog niet met de banken kortgesloten idee had. Ik 
zei hem dat die weg door de archieven een hopeloze exercitie was omdat je 
waarschijnlijk niets zou vinden en het altijd fracties zouden zijn. Maar ik zei 
hem dat je het totale fenomeen waarschijnlijk heel betrouwbaar kon schatten 
omdat de jaarrekening en de boekhouding veel langer bewaard zouden zijn 
omdat dat moest en mocht. Ik heb tegen Ronny gezegd dat dat een manier 
was om het aan te pakken en dat hij daarover eens moest nadenken. We von-
den dat we dat moesten gaan uitzoeken omdat we dan zouden kunnen praten 
op basis van een eerlijke schatting van de omvang van het probleem. Dat is 
de basis geweest van hoe enige maanden later PwC het onderzoek uitgevoerd  
heeft.’
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‘Er kwamen veel claimverzoeken bij het Meldpunt Joodse Oorlogsclaims bin-
nen over banktegoeden en steeds kwam als antwoord van de banken dat er 
geen informatie meer was en dat men van niets wist. Dat was mateloos irri-
tant. Het was een ander antwoord dan de verzekeraars gaven. Die gingen wel 
onderzoeken. Nou is de aard van het product bij de banken ook wat anders dan 
bij de verzekeraars. Geld is iets vluchtigs terwijl een levensverzekeringspolis 
iets is voor de lange termijn.’

De beurs is in 1999 bezig met allerlei institutionele veranderingen. Presi-
dent-directeur Möller van de aex wil op zichzelf iets doen aan het onder-
werp van de Joodse effecten. Hij moet daarvoor intern een lastige discussie 
voeren. De Vereniging voor de Effectenhandel (VvdE), strikt genomen de 
rechtsopvolger van de naoorlogse beurs, leidt een sluimerend bestaan en is 
al enige tijd in liquidatie. De aex is strikt genomen niet de rechtsopvolger 
van de VvdE, maar wil de kwestie van de Joodse effecten ‘geregeld’ hebben.

‘Er was een Vereniging voor de Effectenhandel – de VvdE – en deze vereniging 
van effectenhandelaren was vroeger de eigenaar van de beurs. Inmiddels was 
het eigendom overgegaan in handen van Amsterdam Exchanges, een beursbe-
drijf met een juridisch hoesje eromheen. Dat wat zich had afgespeeld rondom 
de Joodse effecten, was de geschiedenis van de Vereniging. Het ging om de 
commissionairs en andere aangesloten partijen. De Vereniging zat op haar 
archieven, wilde daar niet zoveel mee en was heel geheimzinnig daarmee. 
Dat was voor ons (aex) toen moeilijk, een beetje een hobbeltje om erachter 
te komen wat er aan de hand was geweest. Er waren enveloppen die dicht en 
verzegeld waren en waar niemand meer in mocht nadat de vereniging ooit in 
het verleden zelf een onderzoek had ingesteld.” 

‘Toen Scholten zijn onderzoek deed, waren er wat problemen met onze rol 
ten opzichte van die van de vereniging. Dat is altijd een issue geweest. Heems-
kerk is er bij gaan zitten omdat hij de leden van de vereniging vertegenwoor-
digde en ik de beurs. Ik heb steeds geroepen dat het de geschiedenis van de ver-
eniging was. Ik was alleen maar ‘tool’, een ‘middel’, het ging om andere dingen 
uiteindelijk. Als je kijkt naar de historie, naar wie hier een scheve schaats heeft 
gereden, dan zijn het de aan de beurs gerelateerde partijen. De voorzitter van 
de beurs was ook in feite een beurscommissionair. Dus het was een moeilijke 
discussie wat aansprakelijk-technisch lag bij de leden van de vereniging en 
wat bij de aex. Die discussie is gaandeweg in 2000 gevoerd. Maar daar viel met 
de vereniging niet erg over te praten. Daar zat nog het echte hoekliedenbloed 
in de vereniging. De leden hadden zorg dat als het probleem omarmd werd, er 
aansprakelijkheid werd binnengehaald. We hadden hinder van de vereniging. 
De vereniging was doodsbenauwd voor aansprakelijkheidsrisico's, om liabili-
ties naar binnen te slepen van partijen die je niet meer vertegenwoordigt. Er 
was voorts een grote ‘state of denial’, een gebrek aan besef. Dat is het gewoon. 
Voor mij was heel erg evident wat er gebeurd was. Ik behoefde niet overtuigd 
te worden. Het moest gewoon ‘gesetteld’ worden.’
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Liro-affaire 

De grote kentering in maatschappelijke aandacht in Nederland voor Joodse 
tegoeden ontstaat door de Liro-affaire in december 1997. De Groene Amster-
dammer onthult de vondst van een onbeheerd Liro-kaartenbestand van 
Joodse goederen in een gebouw dat toebehoord heeft aan het Agentschap 
van Financiën.18 Verder onthult De Groene dat bij een onderhandse veiling 
de resterende ‘Joodse kleinoden’ in 1968 of 1969 voor een prikkie verkocht 
zijn aan ambtenaren van het Agentschap (zie hoofdstuk 4). De overheid 
komt vol in de schijnwerpers te staan. Zalm is emotioneel geraakt, denkt 
aan aftreden, maar doet het niet. Hij stelt de commissie-Kordes in om de 
kwestie te onderzoeken. Ook nodigt hij het cj0 voor overleg uit. Zalm ont-
moet het cj0 voor de eerste keer op 17 december 1997. De ontmoeting wordt 
aan beide kanten als heel positief ervaren. Zalm slaagt er snel in om een 
goede verstandhouding op te bouwen met het cj0. 

‘Bij de Liro-affaire was het een pure toevalstreffer dat die jongen van De 
Groene die archieven ontdekte. Die Liro-zaak is een mijlpaal geweest. Het 
was een bevestiging van wat er mis was gegaan indertijd. Dat ambtenaren 
sieraden van vermoorde Joden geveild hadden en dat die kaartenbakken als 
oud vuil in een kraakpand lagen. Het was voor Zalm oprecht schokkend. Zalm 
vond het onverteerbaar, dat bleek ook toen hij op televisie kwam. Het tartte 
zijn emoties, net zoals dat voor iedereen het geval was. De Liro-zaak – een toe-
vallige zaak eigenlijk en dat zie je wel vaker – heeft een hele positieve wending 
gegeven op het punt van de publieke en politieke aandacht. Het heeft ook de 
werkzaamheden versneld.’

‘Ik was zo geraakt door de Liro-affaire omdat het van een verregaande slor-
digheid was. Ik zag eerst in een Journaaluitzending kasten. Vervolgens bleek 
dat het Agentschap – die het beheer had overgenomen nadat een speciale club 
was opgeheven – de boel verloot had onder de eigen medewerkers. Je moet 
bedenken dat ik niet een ‘voorbijvliegende minister’ was, ik ben als ambte-
naar begonnen op het ministerie. Daarom vond ik het een schandvlek op het 
blazoen van het ministerie. Ik was er persoonlijk door geraakt omdat het ‘mijn 
ministerie’ was en ik dat van de mensen van Financiën nooit verwacht had. 
Het was schandelijk, om het zo te zeggen.’

‘Ik heb niet dagen lopen nadenken om af te treden. Het kwam bij me op 
als het nemen van ministeriële verantwoordelijkheid voor dat het ministerie 
schandalig had gehandeld. Zou ik dan niet als symbool moeten opstappen? 
Dat kwam spontaan in mij op en dat heb ik gedeeld met Jan Postma en Ronald 
Florisson.19 Dat gevoel was ook in 10 minuten weer over. Ze zeiden tegen me 
dat dit geen enkele zin had omdat het zo ver van voor mijn tijd was om daar nu 

 18 J. Boom/S. Pleij, Het archief dat zoek was, De Groene Amsterdammer, 3-12-1997 J. Boom/S. Pleij, ‘Voor een prikkie’ joods 
bezit aan ambtenaren verkocht, De Groene Amsterdammer, 10-12-1997.

 19 Postma is secretaris-generaal van het ministerie van Financiën, Florisson is directeur Voorlichting.
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nog de ministeriële verantwoordelijkheid voor uit te hangen.’
‘Met de Liro-affaire had ik een eerste ontmoeting met het cjo. Ik zag daar 

als een berg tegenop. Toen heb ik mijn excuus aangeboden en namens het mi-
nisterie de hoop uitgesproken dat we hier gezamenlijk wat aan konden doen. 
Dat werd buitengewoon gewaardeerd. Die avond viel me uiteindelijk ontzet-
tend mee omdat ik buitengewoon hartelijk werd bejegend. Men vond het heel 
plezierig dat ik zo royaal door het stof ging namens het ministerie en sinds-
dien zijn de verhoudingen altijd goed geweest. Die avond is het kantelpunt 
geweest. Ik voelde me verantwoordelijk om dit tot een goed einde te brengen. 
Meteen die avond had ik al het idee dat er met Markens goed te werken was en 
dat hij het hart op de goede plaats had.’ 

‘De allereerste ontmoeting van het gehele cjo met Zalm is op 17  december 
1997. Ik herinner me dat Zalm wat gespannen was en aan één stuk door siga-
retten rookte. Zalm vond het heel vervelend van de Liro-kaarten en ik brak het 
ijs nadat we al een voorstelronde hadden gedaan. “Mijn naam is Markens, niet 
te verwarren met varkens wat op dit moment zo’n heet hangijzer is”, iets in 
die sfeer. Op datzelfde moment werd er op het ministerie van Landbouw over-
legd over de varkenspest. Door die grap kreeg Zalm het gevoel van: er is met 
hem te praten. Aan het einde van het gesprek hebben we een half miljoen gul-
den voor het meldpunt gekregen en dat vonden we geweldig. Die bijeenkomst 
vonden we heel goed en we waren er erg tevreden over. Wij kenden Zalm eerst 
helemaal niet en hadden het gevoel: hier zit iemand tegenover ons die gevoel 
voor de zaak heeft. Hier kunnen we zaken mee doen. Dat Zalm begin 1998 
in de Tweede Kamer gezegd heeft “ik zet geen stap zonder het cjo” staat in 
de Kamernotulen. Die uitspraak was voor ons zo belangrijk, namelijk dat de 
overheid ons zag als dé onderhandelingspartner. Het kon niet mooier wezen.’

‘De allereerste ontmoeting met Zalm naar aanleiding van de vondst van de 
Liro-kaarten en de veiling van de kleinoden maakte diepe indruk op ons. Dat 
hij persoonlijk geschokt was. Dat is een beeld dat je bij politici die met zo’n 
probleem geconfronteerd worden, niet altijd ziet. Dat was meteen heel goed.’

‘Ik zag dat Gerrit Zalm bij de Liro-affaire zich dat persoonlijk aantrok, namelijk 
niet alleen knulligheid die aan de orde was geweest maar ook feiten waar je je 
dood voor moet schamen. De kwestie van het Agentschap die dat beheerde en 
de boel begon te veilen onder elkaar terwijl sommige feitelijke eigenaren nog 
in leven waren in Nederland. Dat vond hij echt vreselijk. Gerrit is zo eerlijk als 
wat. Als hij hoort dat er bij mij iets gestolen is, dan zal hij zijn best doen mij 
te helpen dat ik het terugkrijg. Vanuit die emotie vloog hij erin en bovendien 
ging het om iets waar hij samen met zijn medewerkers verstand van had. Hij 
heeft vanaf dat moment die ‘hele Joodse zaak’ aan zich getrokken.’

‘De Liro-affaire was heel ‘embarrasing’ en was voor Gerrit Zalm een heel emo-
tionele gebeurtenis. Dat zijn eigen mensen zoiets gedaan hadden. Dat heeft 
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hem heel erg aangegrepen en in sterke mate zijn relatie, in ieder geval in het 
begin, met de Joodse gemeenschap bepaald.’ 

De samenstelling van de onderzoekscommissies 

In Nederland hebben meerdere commissies onderzoek gedaan naar Joodse 
tegoeden. De commissies staan onder leiding van éminence grises als Van 
Kemenade, Scholten en Kordes. 

Tezamen bestrijken hun commissies het gehele veld van Joodse tegoe-
den (met uitzondering van het terrein van de kunst, waar apart naar geke-
ken wordt). De commissies kennen een uiteenlopende formele setting en 
deelname van Joodse leden. Bij de aanloop naar de commissie-Van Keme-
nade speelt De Swaan een belangrijke rol.

‘Er ligt bij de samenstelling geen ‘grand scheme’ achter. Financiën deed niet 
moeilijk over de namen. Er was niet een groslijst van tevoren die eerst geza-
menlijk met Financiën doorgelopen is. Het is een beetje aan mij overgelaten 
om mensen te zoeken. Ik heb een aantal mensen benaderd om te vragen of zij 
zitting wilden nemen. Het idee om Jos van Kemenade te nemen, kwam omdat 
hij in de Raad van Commissarissen van de dnb zat en omdat hij een promi-
nent was. Dat kwam ook uit de koker van de dnb. Van Financiën kwam nog 
het idee om Korthals Altes die net minister af was, te vragen.’

‘Noch Halberstadt noch ik hebben ons ooit gezien als vertegenwoordiger 
van de Joodse gemeenschap. Anders zouden wij ook een verplichting, een ‘ac-
countability’ naar de Joodse gemeenschap hebben. Dat hebben wij nooit op 
ons genomen. Ik wilde niet benoemd worden omdat de Joodse gemeenschap 
het ermee eens was. Anders hadden we ook last en ruggespraak moeten hou-
den met de Joodse gemeenschap. Ik vond het wel belangrijk dat Joodse leden 
een bijdrage konden leveren aan de commissie. Ook voor het draagvlak van de 
commissie was het belangrijk. We hebben gezegd dat we bereid waren mee 
te doen maar nooit bereid waren om verantwoordelijkheid te nemen over de 
verdeling van eventuele gelden.’

‘Met de gegeven namen voor de commissie ben ik akkoord gegaan. Er was 
weinig reden om nee te zeggen want het was een zeer achtenswaardig gezel-
schap. Hoe bijvoorbeeld Wijffels of Korthals Altes erin kwamen, weet ik niet 
precies meer. Dat er drie Joodse leden bij zaten, vond ik ook logisch. Als dat 
niet zo zou zijn, zou ik vreselijk gelazer krijgen.’

Over de samenstelling van de commissie-Scholten heerst meteen al ver-
warring. Alhoewel formeel een subcommissie van de commissie-Van Ke-
menade, voelt Scholten daar in het geheel niets voor. Scholten benadrukt 
doorlopend zijn onafhankelijkheid. Ook zijn geen Joodse leden in deze 
commissie opgenomen. 

De Swaan
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‘Scholten wilde van meet af aan geen subcommissie van de commissie-Van 
Kemenade zijn, anders zou hij het niet doen. Daar ontstond meteen al irritatie 
over en dat bleef. Dat er geen Joodse leden in de commissie-Scholten zaten, 
kwam waarschijnlijk omdat dit vanuit de commissie-Van Kemenade niet no-
dig geacht werd. Scholten bevocht zijn onafhankelijkheid door geen contact te 
hebben met de commissie-Van Kemenade.’

‘Aanvankelijk werd gedacht dat de commissie-Scholten een subcommissie zou 
zijn. Daar voelde Scholten helemaal niets voor. Op allerlei mogelijke manie-
ren beklemtoonde hij zijn autonomie. Als je daar overleg met hem over wilde 
voeren, dan had hij daar heel weinig trek in. Dat deed hij in het algemeen niet. 
In de commissie-Van Kemenade waren veel mensen boos op de opstelling van 
Scholten. Ik had een beetje de houding ‘jongens maak daar niet zo veel fuzz 
over’. Het deugde allemaal niet, maar gaan we daar oorlog over voeren? Een 
oorlog die niet essentieel is voor ons werk.’

‘Het onderwerp van de commissie-Scholten als subcommissie van de commis-
sie-Van Kemenade werd niet in de commissie-Scholten aangeraakt. Scholten 
zou onmiddellijk naar Kok gelopen zijn als hij niet onafhankelijk kon opere-
ren.’

‘Ik weet niet waarom er geen Joodse leden in de commissie-Scholten op-
genomen zijn. Het is niet in de commissie aan de orde geweest. De gekozen 
leden waren overigens volkomen integere mensen. Zo had Hazelhoff zelf een 
verleden. Zijn vader was als gemeenteambtenaar in Leiden op staande voet 
door de naziburgemeester ontslagen en de familie Hazelhoff was een tijdlang 
brodeloos. Dat maakt toch wel dat je een bepaalde houding hebt.’

‘Scholten was keurig, voorkomend en beleefd. Toen wij bij een kennismaking 
zeiden dat wij ook Joodse leden erin wilden hebben, zag hij dat als een aantas-
ting dat wij hem niet als integer beschouwden. Toen hebben wij uitgelegd dat 
het voor onze achterban goed was als wel Joodse leden opgenomen waren. We 
hebben ook gezegd dat we voorinzage van stukken wilden hebben.’

De kleine commissie-Kordes wordt formeel door Zalm ingesteld om de 
Liro-affaire uit te zoeken. In zijn commissie zit één Joods lid, oud-staatsraad 
Polak. Kordes en Polak hebben een goede ‘Joodse antenne’. Naftaniel merkt 
er in het met hem gehouden interview over op dat ‘professor Lipschits in die 
begintijd heel belangrijk is geweest voor Kordes. Daardoor hadden Kordes 
en Polak een scherp oor en oog voor wat er gebeurd was’.

Het cj0 en de onderzoekscommissies

De commissievoorzitters Kordes, Scholten en Van Kemenade gaan op uit-
eenlopende wijze met het cj0 om. Kordes wordt door de Joodse geïnter-
viewden geloofd vanwege zijn open houding, persoonlijke betrokkenheid 
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en inzet. ‘Kordes was een hele aardige man, hij wist wat het betekende’, zegt 
Roet. Markens stelt simpelweg: ‘Kordes heeft het heel goed gedaan.’ Naf-
taniel zegt: ‘Kordes was open en transparant.’ Ten aanzien van zijn werk 
klinkt een grote tevredenheid en dankbaarheid. Kordes staat open voor de 
suggesties die hij van Joodse zijde krijgt. Zelfs na afronding van zijn eind-
rapport schrijft Kordes op persoonlijke titel een reactie op het commentaar 
dat hem van de zijde van het cj0 en het Platform Israël bereikt.

De relatie van het cj0 met de commissie-Van Kemenade is een veel inge-
wikkeldere. Als de commissie-Van Kemenade ten einde loopt, ontvangt Van 
Kemenade het cj0 enkele keren op het provinciehuis in Haarlem om bij te 
praten. Het cj0 poogt in 1999 invloed op Van Kemenade uit te oefenen met 
betrekking tot de nog te formuleren conclusies en aanbevelingen van zijn 
commissie. Daarnaast heeft het cj0 op ad-hocbasis informele contacten met 
de drie Joodse leden van de commissie-Van Kemenade. Halberstadt, Krant 
en De Swaan trekken echter hun eigen plan. Zij zijn in de eindfase van de 
commissie-Van Kemenade ontevreden over waar het naartoe gaat met het 
rapport. Halberstadt en De Swaan reizen in december 1999 naar Van Keme-
nade af om veranderingen te bepleiten en dat lukt ook. De formuleringen in 
het rapport worden scherper en de commissie stelt unaniem – dus inclusief 
de Joodse leden – voor dat de regering 250 miljoen gulden in plaats van de 
eerder in de commissie genoemde 150 miljoen gulden beschikbaar stelt aan 
de Joodse gemeenschap. Het cj0 is teleurgesteld in de commissie-Van Ke-
menade en ook in de Joodse leden.

‘Ik heb altijd de indruk gehad dat de cjo-leden concepten van ons rapport heb-
ben gezien. Ik heb het cjo duidelijk gemaakt in informele ontmoetingen dat 
mijn commissierapport ging over restitutie na de oorlog en dat men niet een 
beschrijving moest verwachten van de vreselijkheden in de oorlog. Maar ik 
heb me de cjo-opmerkingen wel aangetrokken, want de eindconclusies van 
het rapport beginnen met de erkenning van de vreselijkheden van de oorlog. 
Het cjo wist daarnaast van de discussie in de commissie over de verdeling. 
We hebben in ons eindrapport opgeschreven dat de overheid rekening moest 
houden met de wensen van de Joodse organisaties. Wij hebben een voorzet 
gegeven voor een voorstel van niet volledig individuele uitkeringen en ten 
dele collectieve uitkeringen met een zekere publieke dimensie. Achteraf is ge-
bleken dat er via de achterlijn in de discussie over de 150 en de 250 miljoen 
gulden wel invloed is uitgeoefend. Naarmate het proces vorderde, was het 
cjo zeer wantrouwend. Ze dachten dat het de verkeerde kant op zou gaan (‘die 
jongens blijven maar zeggen het is niet aantoonbaar, alles bijeengenomen is 
het een beetje gelijk’), dat het mis zou gaan. Dat heeft zeker een rol gespeeld. 
Op grond van de gepleegde analyses, de cijfers was ik van mening dat er geen 
reden was om nog een bepaald bedrag te geven. Door de bank genomen kwa-
men roof en restitutie met alle mitsen en maren gelijk uit. En dat je toch iets 
zou doen, kwam niet omdat het rechtsherstel juridisch niet gedeugd had – 
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want het had wel gedeugd – maar wel omdat het zeer bureaucratisch en lang-
durig was geweest. Daardoor is een aantal mensen in de kreukels gekomen. 
Op grond daarvan was er reden om vanuit het oogpunt van redelijkheid en 
billijkheid een bedrag te doen. Toen kreeg je de discussie over het bedrag. Ik 
denk dat ik dat bedrag van 150 miljoen gulden genoemd heb en daar was ie-
dereen in de commissie het mee eens. De commissie heeft me toen gezegd 
dat ik dit kon verdedigen uit het oogpunt van redelijkheid en billijkheid. In 
tweede instantie, toen er informatief overleg was geweest met de Joodse or-
ganisaties, kwam er via de Joodse leden in de commissie de gedachte op of 
het bedrag niet wat meer moest wezen en toen werd het 250 miljoen gulden 
vanuit een oogpunt van redelijkheid en billijkheid. Einde oefening.’

‘Victor Halberstadt en ik zijn een keer naar Jos van Kemenade in het provincie-
huis in Haarlem gereisd, vlak voor het einde. Jos had een inleiding geschreven 
met een globale conclusie waar wij ons niet in konden vinden. Wij vonden 
dat de overheid veel meer het boetekleed moest aantrekken dan hij wilde en 
dat dat ook vertaald moest worden in meer geld. Zo niet, dan zouden wij af-
treden. Wij waren niet bereid ons aan te passen. Maar voor alle duidelijkheid, 
we hadden sterke steun van Jaap Peters en van Frits Korthals Altes. Korthals, 
die belangrijke banden had met Den Haag, was op dat moment minstens zo 
kritisch op Van Kemenade als wij.’

‘Ik was redelijk teleurgesteld in Van Kemenade, dat had ik nooit gedacht. 
Hij zat er heel slecht, heel ‘fout’ in. Van Kemenade vond eigenlijk dat er niets 
betaald moest worden, dat er geen excuses moesten komen etc. Hij vond dat 
alles wat we concludeerden over de Nederlandse regering met “the benefits 
of hindsight” was. Hij vond dus a priori dat er destijds niets gebeurd was dat 
niet door de beugel kon. Zijn teneur was dat de regering niets te verwijten viel. 
Dus alles wat we betalen, is een gebaar. Wij waren van mening dat er wel wat 
te verwijten viel, maar we konden ons erin vinden dat dit moeilijk in geld uit 
te drukken viel. De cijfers over roof en restitutie waren vaag, maar er was wel 
iets verschuldigd, zelfs al je afziet van de wetenschap achteraf. Het kon niet zo 
zijn dat de commissie zei dat de regering geen schuld trof. Wij – Halberstadt 
en ik – vonden eigenlijk dat het gedrag van Van Kemenade niet door de beu-
gel kon omdat het een ontkenning was van de feiten, van wat er gebeurd was 
tussen 1945 en 1948/1949. Dat was niet plezierig. Na deze bijeenkomst ging 
Van Kemenade overstag en werd het rapport veranderd. Daarna stemden alle 
leden met het rapport in. 

‘Ik was van mening dat er iets verschuldigd was, met andere woorden, dat 
er restitutie plaats moest vinden, maar dat het onmogelijk was om dat te bere-
kenen. Ik wilde absoluut voorkomen dat de indruk werd gewekt dat dit gezien 
werd als een gebaar. Bij een gebaar ben je niets verschuldigd, maar om van het 
gesodemieter af te zijn, geef je wat. Daar was ik het fundamenteel mee oneens.’

‘Ik was teleurgesteld dat de Joodse leden instemden met het unanieme advies 
van Van Kemenade van de 150 miljoen (out of the blue) en dat heb ik laten 
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296 blijken namens het cjo. In het begin van de commissie hebben de Joodse le-
den niet zo veel invloed gehad, maar wel bij de uiteindelijke verhoging van 
het bedrag van 150 naar 250 miljoen. Halberstadt was redelijk goed met Van 
Kemenade en ik denk dat hij tegen Van Kemenade heeft gezegd dat die 150 
miljoen geen haalbare kaart was.’

‘Wij waren teleurgesteld in de Joodse leden van de commissie-Van Kemenade, 
niet zozeer vanwege het bedrag maar vanwege ‘het gebaar’ waar zij mee had-
den ingestemd.’

‘De insteek van de commissie-Van Kemenade deugde niet en dat bleek ook 
toen ze kwamen met die 150 miljoen wat na één weekend ineens 250 miljoen 
werd. We vonden het bedrag veel te laag. Veel belangrijker was dat de onder-
bouwing van dat bedrag “een gebaar” genoemd werd. Wij wilden geen gebaar. 
Van Kemenade en Kok waren twee handen op één buik. We beseften dat we 
een hoog spel gingen spelen, maar dat moest gewoon. Dat kon niet anders. 
Het bedrag was niet onderbouwd en onder een verkeerde titel. 

‘Dat de Joodse leden van de commissie-Van Kemenade instemden met het 
rapport, komt mede omdat zij geen andere informatie kregen. Ze kregen wei-
nig informatie van het cjo, in ieder geval van mij. Tegelijkertijd wilde het cjo 
hen ook niet bevoordelen boven de andere leden van de commissie. Waarom 
zou je de Joodse leden aanspreken op hun Joods zijn? Je moet iedereen aan-
spreken als je iets wil.’

‘Van Kemenade had een wat curieuze rol. Hij maakte de indruk dat hij heel 
erg meeleefde en riep ook ons regelmatig bijeen. Dat was goed en natuurlijk 
tactisch verstandig. Daarmee involveer je de Joodse gemeenschap. Maar ook 
hij had de ‘uithoorfactor’, hij wilde weten hoe wij stonden. Hij was absoluut 
geschrokken door onze sterke afwijzing begin januari 2000 van zijn concept-
conclusies en dat heeft hij goed teruggebracht in zijn commissie. Hij heeft dat 
gebruikt maar niet voldoende gezien. Kennelijk heeft Kok gezegd: “Oké, niet 
verder dan dat.” Die twee waren dik met elkaar.’ 

Het cj0 heeft amper contacten met, laat staan invloed op, de commis-
sie-Scholten. Als er contact is, wordt dat niet gekenmerkt door een goede 
sfeer. In juni 1999 spreekt de gehele commissie-Scholten met het cj0 in bij-
zijn van het ministerie van Financiën naar aanleiding van de grote kritiek 
van het cj0 op het bankenrapport. Het is een pijnlijke bijeenkomst. Tot 
overmaat van ramp spreekt Scholten in deze bijeenkomst tot tweemaal toe 
het cj0 aan met ‘Joodse Raad’ (zie hoofdstuk 4). Na deze bijeenkomst komt 
contact van het cj0 met de onderzoekers van de commissie op gang. Het cj0 
krijgt er iets meer vertrouwen door. 

‘Ik ben toen Scholten net benoemd was, bij Scholten thuis geweest in zijn 
pent  house in Leidschendam. Die avond riep hij meerdere malen dat hij vol-
komen onafhankelijk was en dat de minister zijn kosten garandeerde. De on-
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kreukbaarheid van Scholten wil ik in de verste verte niet in twijfel trekken, 
maar het was in dit opzicht een verschrikking van een man, die dit probleem 
zonder enige empathie heeft benaderd en zich zelfs het woord ‘Joodse Raad’ 
voor het cjo heeft laten ontvallen.’ 

‘Ik ben bij een bijeenkomst bij Scholten thuis geweest, voor zijn stuk uitkwam. 
Dat was geen prettige bijeenkomst. We vonden hem een hele nare, bureaucra-
tische, formalistische, ondoordringbare en ongevoelige man. Er was moeilijk 
mee te praten. Vooral die uitspraak van Scholten over het cjo als ‘Joodse Raad’ 
in juni 1999 heeft veel kwaad bloed gezet, maar dat was al in lijn met wat het 
cjo van Scholten dacht en dit was wel de culminatie van treurigheid. Scholten 
bij zo’n gevoelig onderwerp, het was een hele verkeerde benoeming. De com-
missie-Scholten heeft overigens prima werk gedaan.’

‘Ik heb een pijnlijke herinnering aan de wijze waarop we aan de vooravond 
van de publicatie van het bankenrapport bij Scholten werden geroepen. Schol-
ten vroeg ons welke kritiek we hadden. We spuiden onze kritiek en hij schreef 
die zorgvuldig op. De volgende dag toen hij zijn rapport presenteerde, kap-
selde hij die kritiek zorgvuldig in. En dan gaat er bij mij een knop om. Dat 
heeft ook bij anderen veel kwaad bloed gezet. Toen hebben wij na afloop spon-
taan de pers te woord gestaan over het rapport en er grote kritiek op geuit.’ 

‘Er was a priori niet zo veel vertrouwen in de persoon Scholten, nog los van 
het feit dat er geen Joodse leden in zijn commissie zaten. Scholten had een re-
delijk goede naam, maar was ook de beschermer van het staatsbelang. Zo werd 
hij door mij ingeschat. Er komt ook nog bij dat het een autoritaire persoonlijk-
heid was. Ik denk dat de onderzoekers, maar misschien heb ik het fout, hun 
conclusies deels hebben moeten bijschaven.’

‘De commissie wilde niet de indruk wekken dat zij zich liet beïnvloeden door 
die signalen van buitenaf. Tegelijkertijd werd de kritiek serieus genomen. Het 
zou te gek zijn als je dat niet deed. Maar dat werd intern gehouden. De com-
missie was overigens wel zo neutraal dat zij invloed op Scholten heeft uitgeoe-
fend om rekening te houden met die commentaren en kritieken.’

‘De commissie vond het iets heel nieuws om met het cjo te praten en hen 
aan te horen. Dat was een andere sfeer. Ik was stomverbaasd dat Ronny Nafta-
niel meteen heel erg agressief was. Hij zei dat hij niet weg zou gaan met lege 
handen. Dat zette de toon. En de toon was dat je moest oppassen met die jon-
gen, want hij had een fijne neus voor de publiciteit.’

De ontvangst en de betekenis van de commissierapporten

Het eindrapport-Kordes krijgt in december 1998 een goede ontvangst. Een 
jaar later is dat ook het geval met het eindrapport-Scholten. Het rapport 
kent een scherpe toonzetting en wordt als uiterst degelijk beschouwd. Bin-
nen het cj0 krijgt het veel lof toegezwaaid. 
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‘We hoopten dat Scholten eerder zou uitkomen, want met name voor het cjo 
was het gewaagd om alleen maar af te gaan op het onderzoek van de verzeke-
raars. Ik herinner me ook dat toen het verzekeringsrapport van Scholten uit-
kwam, ik als eerste ging kijken of de getallen die we hadden uitgerekend, goed 
waren. Dat was gelukkig het geval.’

‘Het rapport-Scholten lag er en daar stond alles in. Het feitencomplex was toen 
bekend. Dat hele stelsel van evaluatie hebben we tot ons genomen. In het rap-
port-Scholten stond ook een bedrag genoemd waarbij je aan kon denken als 
compensatie. Dat is ons minimale referentiekader geweest. We hebben ons 
altijd achter het rapport-Scholten gesteld en in de geest van Scholten wilden 
we kijken of we er financieel uit konden komen.’

‘Ik dacht: we hebben nuttig werk gedaan en nu moet het maar klaar zijn. Dit 
is een evenwichtig rapport. De anderen vonden dat ook. En als er iets moest 
komen voor de Joodse gemeenschap, moest het een symbolisch bedrag zijn.’ 

‘Scholten vond het welletjes. Hij wilde geen discussie meer hebben over 
het rapport. Hij zei: “In de kast, op slot, en de eerste vijftig jaar er niet meer 
uit.” Het was symbolisch. Je moet bedenken dat Scholten aan het eind van zijn 
leven is, hij ziet het einde van zijn leven naderen. Hij heeft geen zin om het er 
nog over te hebben. Ik vond het nogal abrupt.’

Het rapport-Van Kemenade, dat in januari 2000 uitkomt, krijgt een wis-
selende ontvangst. De inhoud en strekking van het rapport zijn uitermate 
gevoelig. Met het uitkomen van het rapport begint een publieke discussie 
over de 250 miljoen gulden die Van Kemenade genoemd heeft en over de 
onderliggende redeneringen. 

‘Ik ben trots dat het een goed rapport is geworden. De overheid heeft nader-
hand geen dingen beweerd die tegen het rapport ingaan. Dat de overheid de 
conclusies en aanbevelingen interpreteert en op een of andere manier denkt 
eruit te komen, vond ik destijds heel logisch. Als voorzitter van adviescom-
missies werd ik alleen boos als ze ingaan tegen de inhoud en strekking van het 
rapport zelf, en dat is niet gebeurd. Ik heb tegen Gerrit Zalm over de telefoon 
ook niet gezegd dat ik boos ben over die 400 miljoen. Ik heb hem gezegd: jij 
bent minister. 

‘Gezien de gevoeligheid van het onderwerp was elk rapport hard aangepakt. Ik 
denk – met alle slagen om de arm – dat als Van Kemenade bij zijn perspresen-
tatie meer de lijn van het rapport gevolgd had, de reacties minder hard waren 
geweest.’ 

‘Van Kemenade was terughoudend en vanuit mijn klassieke minister van Fi-
nanciën-rol kon ik dat op zich wel waarderen. Maar het probleem zat bij de 
Joodse gemeenschap niet in het bedrag, het probleem zat in de redenering. 
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Van Kemenade zei: “Juridisch kan er niets, dus je kunt alleen maar een gebaar 
maken.” Mijn principiële stap was dat ik de Joodse gemeenschap beschouwde 
als de morele erfgenaam van uitgemoorde Joodse families. Als er geen erfge-
namen zijn, dan gaat het in dit geval niet naar de Staat, maar naar de Joodse 
gemeenschap. Vanaf dat moment kon je gewoon sommetjes gaan maken. Dat 
was iets, en dat werd in ieder geval vanuit de Joodse gemeenschap nog belang-
rijker gevonden dan het bedrag. Als je zelfs daarmee beneden de 250 miljoen 
was uitgekomen, was je moreel recht gedaan in plaats van een gebaar gedaan. 
Wat dat betreft voelde ik blijkbaar beter aan waar het punt zat. Het verhogen 
van die 250 naar 500 miljoen zou ook niet hebben geholpen. Ik ging mee met 
de redeneringen van Joodse kant.’

‘Ik vond dat er wel degelijk iets moest gebeuren, alleen in dat stadium wilde ik 
nog niet hoge verwachtingen wekken, wellicht uit de vrees dat die niet waar-
gemaakt konden worden. Het was voorzichtigheid troef wat mij betreft, maar 
wel met als ondergrond dat er iets op het rapport zou moeten volgen. Ik nam 
het voor het rapport-Van Kemenade op, omdat het op zo goed mogelijke en 
objectieve manier de zaak in kaart had gebracht. Daarom vond ik de kritiek 
wat overtrokken, maar het was niet aan mij om het rapport te verdedigen. Ik 
vond wel degelijk dat er iets op het rapport zou moeten volgen, maar ik was 
onzeker welke vorm dat zou krijgen en over de vraag hoe hoog ik de verwach-
tingen zou moeten spannen, want daarvoor was het voor mij nog in een te pril 
stadium.’

‘Kok had het idee: ik heb de commissie-Van Kemenade ingesteld en die kan ik 
niet laten vallen.’

Over de betekenis van de commissierapporten voor de totstandkoming van 
de akkoorden, wordt uiteenlopend geoordeeld door de betrokkenen. Een 
rode lijn lijkt te zijn dat de commissies veel feitenmateriaal op tafel hebben 
gelegd, maar dat de onderhandelende partijen daarna een eigen weg zijn 
ingeslagen.

‘Die commissies hebben wel hun zin gehad omdat er aan het eind iets lag waar 
je wat mee kon. Met sommige dingen was je het eens en met andere dingen 
was je het niet eens. Daar kon je met argumenten op schieten. Als die commis-
sies er niet waren geweest, had toch iemand anders dat werk van die commis-
sies moeten doen. Dus op zichzelf is het wel zinvol geweest.’

‘De commissierapporten spelen, achteraf gezien, geen rol omdat we een ander 
pad zijn ingeslagen, omdat we zijn gaan rekenen.’

‘De commissierapporten zoals dat van Scholten zijn belangrijk geweest in het 
licht van de latere akkoorden. Anders waren er allemaal open vraagtekens ge-
weest. Dat is meestal het nut van dit soort commissies.’ 
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‘De commissie-Van Kemenade heeft in zoverre een belangrijke rol gespeeld 
omdat zij redelijk systematisch gekeken heeft naar wat er gebeurd was tus-
sen 1945 en 1948/1949. De dingen zijn goed op een rij gezet. kpmg heeft goed 
werk verricht, het goudpooladvies lag er en er was betrokkenheid van het 
niod in de vorm van het lidmaatschap van professor Blom. We zijn in staat 
geweest een redelijke doorsnee van de Nederlandse samenleving naar deze 
problematiek te laten kijken. Ik vind het uiteindelijke rapport geen slecht 
rapport, ik heb er geen spijt van, nog helemaal afgezien van de geldelijke uit-
komsten van het rapport. De analyse van het rapport vond ik getuigen van een 
redelijke volwassenheid, zeker als je Nederland vergelijkt met wat in andere 
landen gebeurd is. Ik heb het volste begrip ervoor dat het emoties heeft opge-
roepen en nog steeds emoties oproept. De problematiek was onwaarschijnlijk 
emotioneel.’

‘Naderhand is het rapport-Van Kemenade afgeschoten door de regering, het 
verdwijnt in de prullenbak. De commissie-Van Kemenade zal een voetnoot in 
de geschiedenis worden.’

‘De commissies hebben uiteindelijk totaal geen invloed gehad. Alles is op een 
politieke basis afgehandeld.’

‘De rapporten van de commissies hebben geen enkele invloed uitgeoefend 
op de sommen die betaald zijn. Gedurende het restitutieproces zijn grote 
sommen geld uitgegeven voor onderzoek. Er zijn geen resultaten uitgeko-
men. Geen enkele som bij de akkoorden was bevredigend, elke onderbouwing 
ontbrak. (…) Het is mij duidelijk dat ook bij meer onderzoekstijd we niet bij de 
echte bedragen waren gekomen. Het is onmogelijk. Daarin verschil ik totaal 
van mening met Ronny Naftaniel, die wel vindt dat we alles tot op het miljoen 
goed hebben uitgerekend. Het kan ook niet, we weten het niet.’ 

Wie vertegenwoordigt de Nederlandse Joodse gemeenschap?

Vanaf de zomer van 1999 wordt in de Joodse gemeenschap druk gesproken 
over waar de te ontvangen gelden van verzekeraars, overheid, banken en 
beurs terecht moeten komen. Daarachter ligt de vraag wie de erfgenaam is 
van de Joodse tegoeden. Is dat het cj0, het wjc of zijn het alleen de Joodse 
vervolgingsslachtoffers? Vertegenwoordigt het cj0 de Nederlandse Joodse 
gemeenschap? Over het antwoord op deze vragen wordt de Joodse gemeen-
schap het intern niet eens. In het najaar van 1999 wordt door het vbv on-
der leiding van Neter-Polak, tot bij de rechter een strijd uitgevochten of 
het akkoord van het cj0 met de verzekeraars uitgesteld moet worden. De 
rechter geeft het cj0 gelijk dat het representatief is voor de Joodse gemeen-
schap, maar het cj0 moet in het vervolg duidelijker rekening houden met 
zijn eigen Adviescollege Restitutie en Verdeling waar het vbv zitting in  
heeft. 
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‘Wie is de erfgenaam van de Joodse spullen en tegoeden? Een eeuwig pro-
bleem, nooit opgelost. De discussie is niet gesloten tot op de dag van vandaag. 
Over deze centrale vraag van het erfgenaam zijn, is in het cjo nooit diepgaand 
gesproken. Formeel, volgens de wet – en we leven allemaal ernaar – is de Staat 
de erfgenaam als er geen erven zijn. (…) Het geld mocht onder geen beding 
blijven waar het niet hoorde. De Joodse gemeenschap is in een situatie geko-
men waar 85% was uitgemoord, zodat zij haar eigen bestaan niet meer kon 
financieren. Die gemeenschap was na de oorlog heel klein en verwikkeld in al-
lerlei geschillen. Dus het was in 2000 rechtvaardig om te zeggen dat de Joodse 
gemeenschap het geld toekwam. Het wjc zei dat de Nederlandse Joden niet 
vermoord waren als Nederlanders maar als Joden en dat daarom het geld toe-
kwam aan het Jodendom. Vooral Steinberg droeg deze opvatting uit.’ 

‘Wie is erfgenaam van de Joodse tegoeden? Van meet af aan was ik van me-
ning dat in eerste instantie de slachtoffers zelf en de nabestaanden de erfge-
namen waren en in tweede instantie – bij ontbreken van nabestaanden – de 
Joodse gemeenschap. De Joodse gemeenschap moet het kunnen besteden aan 
de doelgroep en met name aan de oorlogsgetroffenen. Ik dacht er toen zo over 
en zo is het uiteindelijk ook gegaan. Van rechtswege komen gelden weer bij 
de overheid (het alternatief). Buiten dat dit misschien juridisch klopt, zou dat 
het gevoel van erkenning weer weghalen, want het was diezelfde overheid 
wiens handelen gevolgen had waar de gemeenschap last van had, waardoor 
de gemeenschap zich sterk miskend voelde en waarmee de gemeenschap het 
volstrekt niet eens was. Dus er zijn meerdere invalshoeken.’

‘Het cjo was gevormd door de kerkgenootschappen en de ‘sociale bewassing’ 
(jmw, cidi, fnz) als ik het zo mag noemen. Dat vertegenwoordigde lang niet 
de Joodse gemeenschap. Van de kerkgenootschappen is 10% van de Joodse ge-
meenschap lid. Daarbij hield het cjo zoveel geheim dat toentertijd de vbv – de 
enige die in het krachtenveld wat kon doen – steeds met nadruk vroeg: “Waar 
zijn jullie mee bezig, hoe zit dat?” En dan zei het cjo dat het de Joodse gemeen-
schap vertegenwoordigde. Toen hebben wij onderbouwd laten weten dat dit 
niet zo was.’

‘We hebben hevig geprotesteerd tegen het cjo in die tijd. We hebben met 
die rechtszaak min of meer gelijk gekregen. (…) Ze moesten met ons gaan 
overleggen. Met de uitspraak van de rechter schoot het cjo weinig op. De rech-
ter had gezegd dat het cjo de rechtmatige onderhandelingspartner was, dat is 
iets anders dan dat het de Joodse gemeenschap vertegenwoordigde.’

‘Het vbv wilde meepraten en lid worden van het cjo. Het vbv heeft zelfs 
voorgesteld het cjo tijdelijk per onderwerp uit te breiden. Het cjo wilde dat 
per se niet. Het cjo heeft toen het Adviescollege opgericht. Het werd inspraak 
waarbij niet zeker was of die werd opgevolgd. We voelden het als een fop-
speen. We voelden ons ingepakt. Het was allemaal voorgekookt, ondanks her-
haaldelijke verzoeken om informatie en meepraten. Alles was al in kannen en 
kruiken en op papier gezet. Er was meteen al een antihouding tegen het cjo. 
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Er is toen een hele handige zet gedaan door het cjo. Het Adviescollege is ge-
vraagd advies te geven over de verdeling. Daar wilden ze hun vingers niet aan 
branden omdat ze al genoeg ellende aan hun hoofd hadden.’ 

‘Het belangrijkste aan de uitspraak van de rechter was dat het cjo als de re-
presentatieve organisatie werd aangemerkt. Het was een volstrekte nederlaag 
voor het vbv. De rechter heeft zich niet uitgesproken of er individuele of col-
lectieve uitkeringen moesten komen. De rechter heeft uitgesproken dat het 
cjo als representatieve organisatie het beleid mocht vaststellen. Als het cjo 
een referendum wilde, kon dat. Daar komt het op neer.’

‘Het vbv heeft met die procedure niet zijn zin gekregen. In het Adviescollege 
van het cjo hadden voornamelijk vertegenwoordigers van de oorlogsgene-
ratie zitting. In dat college zat ook de vbv en dat heeft als zodanig zeker aan 
de besluitvorming bijgedragen. Er is goed geluisterd naar wat de mensen uit 
het Adviescollege te zeggen hadden. Er is toen een modus gevonden. Er waren 
hele lange discussies waarbij de rol van cjo-bestuurslid Rob Wurms uiterst 
belangrijk was. Hij kwam uit die kringen, had zelf de Tweede Wereldoorlog 
meegemaakt. Rob zat het overleg van het cjo met het Adviescollege voor en 
was de bindende factor. Hij had een enorme sociale empathie. Als Rob daar 
niet had gezeten, was het niet goed gegaan. Ook John Koekoek heeft vanuit 
het Adviescollege een belangrijke rol gespeeld. Hij heeft mij het uiteindelijke 
verdelingsvoorstel in het oor gefluisterd.’

‘Het vbv had het grote probleem dat, hoewel het vbv 1000 Joodse leden had 
en de doelgroep vele malen groter was, door het cjo gezegd werd dat het vbv 
geen Joodse club was en er niet bij mocht. Met name Joop Sanders vond ons 
niet koosjer genoeg om te participeren, terwijl wij de enige groepering wa-
ren die het mandaat van de leden hadden om te onderhandelen. Niet zozeer 
bij mij, maar met name bij mijn leden heeft dat ontzettend veel kwaad bloed 
gezet.’

‘Het Adviescollege was uitgezonderd het vbv gewoon het cjo. De kerkge-
nootschappen, het cidi en de satellieten van jmw zaten erin. Dat was full-spec-
trum cjo.’

‘Het allermoeilijkste voor ons was de intimiderende arrogantie van de he-
ren van het cjo zoals bijvoorbeeld bij de procedure over het akkoord met de 
verzekeraars. Het vbv had een soort David en Goliath-gevoel.’

‘Uiteindelijk hebben wij het kort geding op de eis van uitstel van het refe-
rendum verloren bij de rechter. (…) Maar het cjo had op de dag van het kort 
geding een hele grote advertentie in de dagbladpers geplaatst met de mede-
deling dat het een referendum zou houden onder de doelgroep met als vraag 
‘wat wilt u, wat moet er met deze gelden gebeuren’. Dat was natuurlijk heel erg 
in de richting van het vbv. De rechter heeft het cjo gehouden aan die adver-
tentie. De facto was het een overwinning voor het vbv ondanks de uitspraak 
van de rechter dat de ondertekening moest doorgaan. In de weken erna kiest 
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het cjo eieren voor zijn geld omdat duidelijk wordt aan het cjo dat er van de 
doelgroep zelf niemand is die geporteerd is voor het standpunt van het cjo. 
Als er geen draagvlak voor is, bloedt het idee van een referendum dood. Ook 
zou de uitslag van het referendum waarschijnlijk nog slechter geweest zijn 
voor de revenuen van het cjo.’

‘Het vbv was een dwarsliggende, ruziezoekende, agressieve club. Ze waren 
bevooroordeeld en tegen het cjo. Ze hadden bepaalde ideeën en zijn op een 
gegeven moment ook uit het adviescollege gestapt. Ze waren het moeilijkste 
element dat altijd conflicten creëerde.’

‘Ik heb in die tijd weleens gezegd en dat wil ik hier wel herhalen: we hebben 
in het hele traject van onderhandelingen meer te stellen gehad met onze eigen 
achterban dan met onze wederpartijen.’

‘Dat Flory Neter-Polak een luis in de pels was, was haar taak. Zij heeft haar 
positie en die van haar achterban in deze affaire zwaar overschat, omdat dit 
niet per se geld voor de slachtoffers was. Overigens was zij ook niet zo repre-
sentatief voor ‘de’ oorlogsslachtoffers. Het was een bepaalde categorie. Het wa-
ren vooral probleemslachtoffers die zich aansloten. Mensen die allerlei hulp 
nodig hadden die door deze vereniging geboden werd.’ 

‘Het Adviescollege droeg bij aan de legitimatie van wat wij deden en het 
is net zoals de regering van de Tweede Kamer zal vinden: het kost wel vrese-
lijk veel tijd. Ze waren het nooit ergens mee eens want ze dachten dat het hun 
taak was om het nooit ergens mee eens te zijn. Ondertussen ging alles van een 
‘leien dakje’. Van de andere kant heeft iemand als Micha Gelber, die met ons 
meevergaderde, altijd een goede bijdrage geleverd.’ 

‘Het Adviescollege heeft een grote rol gespeeld. Ze hebben toch wel aangege-
ven: dit willen we wel en dit willen we niet. We hadden er rekening mee te 
houden. We konden niet zomaar onze eigen gang gaan. Ze speelden een soort 
rol van Raad van Toezicht naar ons toe. Een Raad van Toezicht zonder bevoegd-
heden, maar ze hebben wel degelijk invloed uitgeoefend op ons denkpatroon.’ 

De intern Joodse discussie over individuele versus 
collectieve uitkeringen

Het Adviescollege en het vbv willen invloed uitoefenen op de bestemming 
van de gelden. De discussie kost veel vergadertijd in het najaar van 1999. 
Moeten de gelden bestemd worden voor individuele uitkeringen of voor 
collectieve uitkeringen of een mix daarvan? Vuijsje werkt in het voorjaar 
van 1999 een denkmodel, een keuzeboom uit (zie hoofdstuk 4). Er zal een 
referendum over de verdeling komen, is het cj0 aanvankelijk van mening. 
Uiteindelijk vinden het cj0, zijn Adviescollege, de vbv en het Platform Is-
raël elkaar over waar de gelden aan besteed worden. Het referendum ver-
dwijnt in januari 2000 geruisloos van tafel. 
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‘De Joodse gemeenschap was niet zo georganiseerd. Er ontstond in het begin 
een ‘strijd’, een discussie over binnen het cjo. Joop Sanders zat op de lijn dat 
het geld moest gaan naar de Joodse organisaties. Er waren beslist enkele or-
ganisaties die dat hele geld naar zich toe wilden halen en die het onzinnig 
vonden dat geld te verdelen in kleine porties voor de mensen. Daar streed 
jmw tegen. Ik was zelf voor een combinatie van de gelden voor individueel 
(nabestaanden), collectief (het restant dat we niet aan de nabestaanden kun-
nen geven) en het internationale Jodendom (met name het Oostblok). Ik heb 
dit vastgelegd in een notitie die onderdeel is geworden van de uiteindelijke 
besluitvorming.’

‘Je kunt niet zeggen dat bij deze discussie over de verdeling en een refe-
rendum, Flory Neter-Polak gewonnen heeft. Ze ging vrij snel weer uit het Ad-
viescollege. Er werd eigenlijk wel goed overlegd met het Adviescollege, het 
College had wel echt invloed op het cjo. Wurms was daarbij de ‘vredemaker’ 
met het Adviescollege, zijn functie was een verbindende en dat deed hij goed. 
Bij de discussie over de verdeling van de gelden neemt het Adviescollege het 
voortouw. Er komt een advies, waarna er een Babylonische spraakverwarring 
ontstaat omdat er allerlei zaken door elkaar gehaald worden (leed, erven). In 
een notitie van mijn kant probeer ik zaken uit elkaar te halen en in twee verga-
deringen pogen we daarna tot oplossingen te komen.’

‘Hans Vuijsje wilde zo veel mogelijk individueel – hij had een of andere ‘boom’ 
opgesteld – en bij mij lag zeker de nadruk op collectief. Toen heb ik voorge-
steld om contact op te nemen met Maurice de Hond en dat is gebeurd. Zijn 
onderzoeksbureau heeft een offerte voor een referendum gemaakt. Er was 
drie maanden voorbereidingstijd en twee maanden uitvoeringstijd. Het ge-
heel zou 50.000 gulden kosten en was technisch goed te verwezenlijken. We 
dachten vooral aan de eerste generatie. Die was redelijk goed op te sporen via 
de wuv. Maurice de Hond zag het ook zitten. Het had beslist gekund.’

‘Het referendum – een idee van Joop Sanders – bleek uiteindelijk een onmoge-
lijk plan. Wie moet bij dat referendum stemmen, hoe gaat dat? De aangesloten 
Joden of de niet aangesloten Joden en hoe vind je die laatste groep die in de 
meerderheid is? Een onmogelijk plan.’ 

‘Er is van het referendum afgezien en bedacht dat we de mensen met de ‘be-
nen zouden laten stemmen’. Er werd uitgegaan van een aantal potentieel 
rechthebbenden en bedragen die mensen zouden moeten krijgen. Mensen 
zouden individuele uitkeringen kunnen krijgen als zij zich zouden melden en 
de niet-opgevraagde gelden zouden gaan naar de collectieve pot. Ik vond dat 
een hele faire en werkbare oplossing.’ 

Het Adviescollege adviseert het cj0 over de verdeling en dat blijft niet zon-
der gevolgen. Het cj0 schuift eind 1999 op naar individuele uitkeringen. 
Markens, Sanders en Numann, die het sterkst op de collectieve lijn gezeten 
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hebben, schuiven ook mee op. Zalm, die eigenlijk ook op de collectieve lijn 
zit maar er geen breekpunt van maakt, volgt het cj0 in deze beweging. Het 
vbv krijgt in materieel opzicht uiteindelijk behoorlijk zijn zin.

‘Het cjo bestond uit mensen die organisaties vertegenwoordigden. In het be-
gin dacht het cjo aan collectieve uitkeringen net zoals dat met de Jokos was 
geweest en dingen na de oorlog ook naar jmw waren gegaan. Ik zat zelf sterk 
op de lijn van Judith Belinfante. ‘Het was geld zonder eigenaar’ omdat het on-
beërfde tegoeden waren en men er niet persoonlijk recht op had. Dat gold wel 
voor de Joodse gemeenschap in de meest ruime zin van het woord, met alle 
organisaties die op de een of andere manier ook dingen doen voor ongeorga-
niseerden. Tegelijkertijd zag het cjo ook in dat niet alles collectief kon.’

‘Joop Sanders werkte een heleboel dingen uit, in het voordeel van de geves-
tigde Joodse orde. In zo’n situatie wordt het vbv een one-issuepartij, namelijk 
zo veel mogelijk geld naar de individuen, klaar. Dit in tegenstelling tot wat het 
cjo wilde. Overigens mag je het cjo niet los zien van andere Joodse organisa-
ties wereldwijd die zich bezighouden met restitutiegelden. (…) Dan zie je in 
het groot wat het cjo in het klein wilde, namelijk de revival van het Jodendom 
over de hoofden van de individuen en de restitutiegelden.’ 

‘Het vbv was op een gegeven moment zo ver dat een bepaald deel ten be-
hoeve van de collectiviteit gerechtvaardigd zou zijn. De ouderenzorg was een 
heel belangrijk punt voor de Holocaustsurvivors die niet meer in staat waren 
voor zichzelf te zorgen. Dat werd een steeds grotere groep. Het was de be-
doeling dat een groot deel van de collectieve gelden naar deze ouderenzorg 
– Joods maatschappelijk werk in zijn praktische uitvoering – zou gaan. Dan 
ging het indirect ook naar de doelgroep. Er zou ook gerechtelijke hulp komen 
voor mensen die in problemen waren.’

‘Flory Neter-Polak heeft het doorgezet met de individuele uitkeringen bij het 
cjo, heeft het cjo bang gemaakt. Het cjo was in aanvang voor alleen collec-
tieve gelden.’

‘Je mag niet zeggen dat het alleen de verdienste is geweest van Flory Neter-Po-
lak dat het schuift naar individuele uitkeringen. Dat is zeker ook de verdienste 
van het morele kompas van Hans Vuijsje geweest. Dat valt voor hem onder het 
punt van de erkenning en dat gaat via een substantieel bedrag en niet als we 
het halfhalf individueel-collectief hadden gedaan. Het cjo was in het begin – 
in 1997/1998 – erg voor een collectieve verdeling, zo van we gaan het onder de 
eigen organisaties verdelen. Daar vindt een hele omslag plaats. Het cjo heeft 
wel een draai gemaakt, misschien zelfs niet een bewuste. Het cjo wist in het 
begin niet hoe zij met de hele materie moest omgaan. We zijn in het begin 
volkomen blanco al die gesprekken aangegaan, geen idee van de bedragen, 
de verdeling individueel-collectief en hoe we het moesten verdelen. We zijn 
als makke schapen het hele project ingegaan. Toen we met de overheid aan 
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het praten waren, ging het ons vooral om de instandhouding en de verdere 
uitbouw van de Joodse gemeenschap, die uiteindelijk door de oorlog vrijwel 
geheel vernietigd is.’ 

‘Na de eerste onderhandelingen waar het Adviescollege buiten stond, kwam 
het vraagstuk naar voren hoe er verdeeld ging worden. Joop Sanders had daar 
een heel stuk over geschreven en hij wilde 100% voor de collectiviteit houden. 
Daar zijn wij als vbv vreselijk tegen tekeer gegaan. […] Iedereen was beroofd 
en al die gelden die tevoorschijn kwamen, was geld van individuen. Waarom 
moest het dan allemaal naar stichtingen toe? Onze redenering was dat het in-
dividueel geld dat destijds geroofd was aan individuen moest toekomen. En 
als die individuen er niet meer waren, waren er altijd nog rechthebbenden die 
erop terug konden komen. Naderhand is daar die rechtszaak over geweest.’

‘Toen het Adviescollege werd opgericht en het cjo zei dat iedereen kon 
deelnemen, zaten we ineens met 17 man aan tafel. Het was meteen al een uit-
gemaakte zaak dat het belangrijkste deel naar de individuen zou gaan. Er was 
een aantal gematigden die zeiden dat ze wel begrepen dat een deel naar de 
collectiviteit gaat. Maar de meerderheid zou naar de individuen gaan. Uitein-
delijk is vanuit het overleg van het Adviescollege naar voren gekomen dat 90% 
naar de individuen zou gaan en 10% naar de collectiviteit.’ 

‘Ik had zelf bij deze discussies met het vbv niet zo’n standpunt. Ik ging erheen 
en vertelde over de stand van zaken. Ik weet wel dat als er in het verleden iets 
te verdelen was, de kerkgenootschappen ermee wegliepen. Ik heb met Rob 
Wurms besproken dat dat dit keer niet zou gebeuren. Er zijn 7.000 Joden in 
Nederland lid van kerkgenootschappen en er zijn 50.000 Joden. Dat zou on-
rechtvaardig zijn.’ 

‘Ik heb altijd de indruk gehad dat er binnen het cjo nogal wat discussie was 
over de hoogte van het bedrag dat naar het collectieve zou gaan. Zowel Nu-
mann als Naftaniel waren ervoor dat veel naar het individuele zou gaan, maar 
tegelijk een portie naar het collectieve. Naftaniel sprak over ongeveer 20%. Er 
was de invloed van Roet, die vond dat er heel veel naar het collectief moest 
gaan, zodat het naar Israël kon vloeien. Op een gegeven moment is het in-
zicht bij het cjo toch wel veranderd. Men realiseerde zich dat het hier om 
gelden ging die niet aan collectieven toebehoorden. Die bestonden helemaal 
niet voor en in de tijd van de oorlog. Een heleboel van die collectieven waren 
nieuwe creaties om geld te kunnen spenderen. Men is zich gaan realiseren 
dat de gelden in eerste instantie aan de overlevenden of aan hun nabestaan-
den toekwamen. Op een gegeven moment is het cjo sterk toe gaan geven 
alhoewel dat binnen het Adviescollege ook weer tot een conflict leidde. Het 
vbv stapte op, het vbv wilde niet meer dan 13,5% aan het collectief besteden. 
Toen binnen het Adviescollege gesproken werd over 20%, is het vbv eruit  
gegaan.’
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‘Voor het cjo, dat altijd zwaar op de collectiviteit heeft geleund, speelde een 
aantal argumenten. In de eerste plaats dat de collectiviteit het heel hard nodig 
had. De Joodse infrastructuur was na de oorlog voor een deel veel te groot en te 
kostbaar voor het aantal mensen, of de infrastructuur was verdwenen. Tot de 
dag van vandaag is dat een probleem. In de tweede plaats vertegenwoordigde 
Flory Neter-Polak de overlevenden, de slachtoffers. Maar waar wij op dat mo-
ment over spraken – niet uitgekeerde oorlogspolissen en de niet afgemaakte 
stukken rechtsherstel – daarvan waren de belangrijkste slachtoffers juist de 
mensen die de oorlog niet overleefd hadden en hun erfgenamen. Dus het 
idee dat alles naar de oorlogsslachtoffers moest gaan, was principieel fout. De 
overlevenden hebben uiteindelijk van het tot stand gekomen en gebrekkige 
rechtsherstel geprofiteerd, maar juist die anderen niet. Je kunt zeggen dat de 
collectiviteit minstens even slachtoffer was als de overlevenden.’ 

‘De collectiviteit heeft bij het cjo altijd vooropgestaan. Toen de overheid 
dat ook zei, kwam ons dat goed uit. Dat heeft ons als cjo wel in de kaart ge-
speeld.’

‘Ik was zelf niet zo voor individuele uitkeringen, omdat het niet om indivi-
duele rechten ging maar om de gemeenschap als geheel. Die Joodse families 
waren immers uitgestorven. Dus dan vond ik het niet echt logisch om het om 
te zetten in individuele uitkeringen voor andere Joodse Nederlanders. Aan de 
andere kant, als je zegt dat het in morele zin toevalt aan de Joodse gemeen-
schap en die hebben strong feelings hoe zij het individueel versus collectief 
willen doen, dan heb ik er nooit een groot punt van gemaakt behalve dat ik 
ook een stuk collectief wilde. Als je een gemeenschap als collectief moreel 
rechthebbende kwalificeert, dan ligt het ook voor de hand dat je collectieve 
doelen daarmee nastreeft. Er waren geen individuele Joden gedupeerd door-
dat de Staat dat geld in kas had gehouden. Hun eigen aanspraken konden zij 
nog altijd verzilveren.’

‘Ik heb er nooit een breekpunt van willen maken. Het cjo was behoorlijk 
representatief in termen dat alle organisaties daarbij aangesloten waren. Dus 
als het cjo dan toch zegt “wij willen voor een belangrijk deel individuele uit-
keringen en niet alleen maar collectief”, dan is dat voor mij ook een gegeven.’

De inhoudelijke voorbereiding van de onderhandelingen

In de onderhandelingen zijn er verschillende aspecten in het geding. Een 
eerste aspect betreft de vraag in hoeverre iedereen zich inhoudelijk voorbe-
reidt en of daarna de onderhandelingen langs de weg van de inhoud verlo-
pen. Aan Joodse zijde is er steeds een inhoudelijke voorbereiding, waarin 
Naftaniel de centrale rol vervult. Hij is bij alle onderhandelingen betrok-
ken. Bij de verzekeraars, de overheid, de banken en de beurs verschilt de 
mate van inhoudelijke voorbereiding en dat werkt door in het overleg met 
de vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. 

Het overleg over de Joodse polissen gaat van meet af aan goed. In 1998 
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en 1999 wordt in kleine kring een inhoudelijke agenda afgewerkt, waarover 
Naftaniel opmerkt: 

‘We spraken af om gezamenlijk naar de geschiedenis te kijken en enig onder-
zoek te verrichten, te praten over de oprentingsfactoren en over de uitbetaling 
van polissen waar geen direct rechthebbenden meer voor waren. Dit waren de 
zaken die moesten worden bekeken: a. hoeveel polissen zijn nooit uitgekeerd; 
b. is die Veegens-lijst alles dat er is; c. als er dan nog uitgekeerd moet worden, 
hoe gaat dat dan in zijn werk; d. is de Joodse gemeenschap de rechthebbende 
daar waar er geen direct rechthebbende nabestaanden meer zijn en e. hoe ga 
je het oprenten?’

Het eerste officiële overleg van het cj0 met de regering op 16 februari 2000 
is vooraf niet goed gezamenlijk voorbereid, zeggen de betrokkenen ach-
teraf. Er is geen inhoudelijke regie vooraf van dit belangrijke gesprek. Het 
cj0 huurt na het rapport-Van Kemenade het accountantsrapport Paarde-
kooper in om berekeningen te maken van een aantal materiële en morele 
punten. Zalm krijgt van het cj0 te horen: ‘Zodra wij de accountantsgege-
vens ter beschikking hebben, zouden wij het op prijs stellen een gesprek te 
voeren over de wijze waarop de kwestie van de Joodse tegoeden wo ii voor 
alle betrokken partijen op een bevredigende wijze kan worden afgerond.’20 
Dat gesprek komt er niet. Het cj0 legt in een officieel overleg met de rege-
ring zijn eisen op tafel terwijl de cijfers van Paardekooper nog niet beschik-
baar zijn gesteld voor de overheid (zie hoofdstuk 4). Zalm zit in een overleg 
dat hij niet heeft gewild. 

‘Terugkijkend, is de beginfase niet goed geregisseerd geweest. Met de kennis 
van nu had het zo kunnen zijn dat ook dat eerdere overleg beter zou zijn voor-
bereid, zodat we wat meer een geëffend pad hadden kunnen bewandelen. Dan 
was het niet nodig geweest om al te zeer te steggelen tussen een kabinetsde-
legatie onder leiding van een minister-president en een delegatie namens de 
Joodse organisaties over de te hanteren begrippen of de te hanteren bedragen. 
Het was zo met gevoeligheden omgeven en publicitair gevoelig dat op zichzelf 
te begrijpen is dat men naar buiten is gegaan en onmiddellijk is gaan zwarte-
pieten aan wie het lag dat het allemaal niet goed ging. Misschien had, achteraf 
bezien, eerst een gesprek in kleine kring kunnen plaatsvinden, dus niet me-
teen een formeel overleg.’

‘Dat eerste overleg met Kok is op verzoek van het cjo. Het cjo wilde dit over-
leg. Men wilde erkenning van het hoogste niveau, dus ook een keer praten 
met de minister-president, niet alleen met mij. Het was een globale bijeen-
komst die men wilde. Maar wat hadden ze daar te zoeken? Er was daar hele-
maal niets te doen. Ze wilden een keer op het hoogste niveau ontvangen en 

 20 cjo-brief aan minister Zalm, 1-2-2000 (ptg 2000/66i), in: ptg-archiefmap 554.
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gehoord worden. Volgens mij heb ik toen tegen het cjo gezegd dat dit weinig 
zin had en we het samen ook konden afdoen. Zij wilden het, het was niet mijn 
idee. Ik haal er nooit een ander bij als ik het zelf kan. In bijzijn van Kok had het 
alleen afgezegend moeten worden. Het was een onnodige en ontijdige bijeen-
komst, vervolgens liep het ook niet lekker.’

‘Ik had voldoende regelmatig overleg met de club. Dus dit was blijkbaar 
voor anderen bedoeld en ik had er niet zo’n rol te spelen. Dit was niet mijn 
bijeenkomst om het zo maar te formuleren. Vervolgens gaan we weer verder 
op het ministerie en loopt het weer goed.’

‘Wij waren met ons drieën erop uit om het ook op een voor ons acceptabele 
manier te gaan regelen, maar vooral om ‘waar ligt de oplossing van de lieve 
vrede’? Laten we die dan maar kiezen, ook al zitten er elementen in die wij 
misschien liever een beetje anders hadden gezien. Het gaat hier allemaal om 
gekwetste mensen die we tegemoet moeten komen, ook als wij denken dat 
het niet helemaal redelijk is. Daarnaast hadden we het idee dat hoe meer we 
overlaten aan de Joodse gemeenschap om ‘de pot te verdelen’, hoe liever het 
ons was. Want op de verdeling zou sowieso kritiek komen en dat is naderhand 
ook gebeurd. We wilden niet al het vuur naar de overheid toe. We moesten 
natuurlijk wel toezien hoe het bedrag besteed werd.’

‘Je moest laten zien dat je beschikbaar was om te praten terwijl het nog geen 
moment was om besluiten te nemen. Het feit dat je met meel in de mond 
moest praten, is deel van het proces en onvermijdelijk. Er was niets anders. 
Ik had met Kok van tevoren geoefend en we wisten dat er niets uit het overleg 
kon komen. Het was inspraak en luisteren naar wat er leeft.’

‘Het overleg heeft absoluut een functie gehad. Het heeft laten zien dat je 
beschikbaar bent, dat je wilt luisteren. Of dat laatste goed is overgekomen, 
daarover kun je twisten. En dat het overleg ‘open ended’ zou zijn, wisten we 
van tevoren. We wisten dat er eisen op tafel zouden komen waarover op dat 
moment niets kon worden toegezegd. Alles afkappen was evenmin een optie. 
Dat was politiek niet goed en niet verstandig.’

Het overleg over de Joodse rekeningtegoeden bij banken verloopt technisch 
en via de inhoud, tenminste zo wil Blocks het. Zo heeft Blocks, die het on-
derwerp binnen de kring van de banken naar zich toegetrokken heeft, het 
ook met Naftaniel afgesproken. Het accountantskantoor PwC doet vanaf de 
zomer van 1999 onderzoek naar Joodse rekeningtegoeden bij banken. Het 
cj0, de nvb en enkele vertegenwoordigers van de grootbanken zitten in de 
begeleidingsgroep van dit onderzoek. De vergaderingen van deze begelei-
dingsgroep lopen niet geheel soepel terwijl Blocks er het beste van probeert 
te maken.

‘Ik heb het onderwerp van de Joodse tegoeden helemaal als mijn dossier be-
handeld binnen de nvb. Of dat verstandig is geweest, weet ik niet. Ik voelde 
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mij in hoge mate betrokken bij het dossier en wilde het tot in detail in con-
trole hebben omdat ik het buitengewoon gevoelig en essentieel vond. En dat 
heeft een keerzijde. Men sprak wel over onderhandelingen, maar ik vond het 
geen onderhandelingen. Ik vond het gezamenlijke uitwerkingen en boven 
water krijgen van wat gebeurd was. En met die insteek kun je die rol vervullen. 
Dat was waarschijnlijk ook de oorzaak van de incidentele aanvaring die ik had 
met sommige bankiers waar meer het onderhandelingsaspect speelde.’ 

‘Er moest wel een juridisch kader zijn, maar primair ging het erom wat er 
moreel moest gebeuren. In het begin waren er individuele nvb-bestuursleden 
die zeiden “geef ons een schatting van hoeveel dit ons gaat kosten en als we 
hier binnenblijven, hebben we niet zo’n probleem”. Heel in het begin heb ik al 
tegen hen gezegd dat we het ruimhartig moesten doen en dat we niet moesten 
gaan dealen. We moesten na een schatting niet 50% of 80% gaan aanbieden.’

‘Bij de begeleiding van het PwC-onderzoek waren de juristen van de drie 
grootbanken ingeschakeld. Dat was op zichzelf geen hobbel voor dit techni-
sche overleg. Zij hadden wel een defensief-juridische attitude van ‘dit is een 
zaak tegen ons en wij zijn de advocaten’. De benadering was soms te juridisch 
en dat vond ik toentertijd ook al. Ik heb ‘tegen die jongens’ gezegd dat we niet 
in een juridische discussie zaten over verjaring etc. Ik heb bilateraal wel flinke 
discussies gehad met hen over die attitude, dat we niet in een juridische pro-
cedure zaten maar in een gezamenlijke waarheidsvinding. Wij moesten er 
niet zo ‘strak’ in zitten, dus niet juridisch, formeel. Het primaire doel moest 
waarheidsvinding en niet onderhandeling zijn.’

‘Er waren veel informele contacten met Blocks. (…) Hij was er persoonlijk bij 
betrokken, mede gezien het verzetsverleden van zijn ouders. We hebben me-
nig gesprek gehad over het gebrek aan transparantie van de banken.’

‘De vergaderingen zelf waren niet constructief. Met name de presentatie van 
Ronny Naftaniel was soms schokkend.(…) Dan was er een volgende vergade-
ring en bij binnenkomst van Ronny zag je aan zijn gezicht dat hij weer een 
nieuw punt had en hij kwam met een nieuwe claim. Hij had dan op de achter-
kant van een papiertje uitgerekend hoeveel miljoen extra de banken zouden 
moeten betalen. Ik bleef er kalm onder. Hein Blocks probeerde Ronny altijd 
een beetje te sussen.’

Het overleg over de Joodse effecten verloopt vanaf februari 2000 uiterst moei-
zaam. Het cj0 en het Platform Israël zitten aan tafel met de aex en de VvdE. 
Het overleg is niet erg inhoudelijk. De aex en de VvdE bieden bij het allereer-
ste overleg een spijtbetuiging aan evenals een gebaar van enkele miljoenen 
gulden. Zij willen wegblijven van technische discussies over de schade die 
na de oorlog opgetreden is voor bezitters van Joodse effecten. De aex en de 
VvdE voelen zich in de daaropvolgende maanden steeds minder aangespro-
ken tot het voeren van dit overleg, zeker als het cj0 en het Platform Israël na 
rekenwerk van accountantskantoor Paardekooper 505 miljoen gulden eisen. 
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De aex en de VvdE willen dat – naast de overheid – de banken als belangrijke 
beurspartijen aanschuiven bij het overleg. Na een volledige impasse schui-
ven de banken op 15 mei 2000 alsnog bij het overleg aan. De banken gaan 
hogere bedragen bieden. abn amro en ing willen tegelijkertijd dat het hun 
individueel niet te veel gaat kosten. Er ontstaat een nieuwe dynamiek in de 
onderhandelingen als het wjc er door het cj0 en het Platform Israël bijge-
haald wordt. Maar ook dan wordt weinig inhoudelijk over de zaak gespro-
ken. De grootbanken zijn intern meer bezig met de vraag wie de rekening 
moet gaan betalen. Vooral ing wil het gezien zijn overnameplannen in de VS 
snel ‘regelen’ (zie hoofdstuk 5). 

‘Toen heb ik gezegd dat de banken erbij moesten komen omdat ik het niet kon 
oplossen. Daarop zeiden ing en abn amro: “Dat doen we niet, dat zoek je zelf 
maar uit.” Ze waren niet van plan om op mijn hulpgeroep een reddingsboei uit 
te gooien. Het was de houding van ‘George, zoek het zelf maar uit’. Ook rich-
ting Heemskerk werd gezegd: “Het is jouw Vereniging voor de Effectenhan-
del, het is jouw probleem, niet ons probleem.” Er zat al iemand van de banken 
en dat was Heemskerk (Van Lanschot). De banken gingen er niet zitten omdat 
ze dan geld te verliezen hadden. Ze vonden het ook veel te griezelig.’

‘Wij hadden 10% van ons vermogen, 8 miljoen gulden, als bedrag afge-
stemd met onze commissarissen. Het cjo zei dat dit het bedrag niet was en 
toen was mijn stelling steeds: ”Heren, wat is het dan wel?” We hebben heel 
lang zitten ronddraaien met het cjo wat het dan wel moest zijn. Toen kwam 
van hun kant het Paardekooper-rapport op tafel en dat was een flutrapport. 
Voor mij was dat Paardekooper-rapport ergens een verlichting omdat er vanaf 
toen gepraat werd over bedragen in een heel andere orde van grootte. De beurs 
kon geen 505 miljoen betalen. ‘The eye was off the hook.’ Ik zei: “Heren, je mag 
de beurs hebben, succes ermee.” Toen werd mij ook gezegd door de Joodse par-
tij: “George, eigenlijk onderhandelen we niet met jou, maar doe ons een lol en 
blijf er lekker bij zitten.” Impliciet was dat al steeds aan de gang. Ondertussen 
was de druk richting de banken opgekrikt door de inschakeling van het wjc. 
Het ging erom om drukpunten neer te leggen. Zo waren er signalen in de VS 
richting ing afgegeven om eventuele overnames (ReliaStar, Aetna) te blokke-
ren. Men wilde een substantieel bedrag aan geld hebben. Dan moet je de ‘deep 
pockets’ aan tafel hebben. Toen kwamen de bankiers aan tafel en werd het ge-
sprek met hen gevoerd. Maar ik mocht niet van tafel weglopen. We hadden als 
beurs toen dit onderhandelingsspel gespeeld werd, het gevoel dat wij in feite 
gegijzeld waren. Er werd maximale druk uitgeoefend om de banken aan tafel 
te krijgen.’

‘De abn amro bank heeft ook gedacht: wat doe ik hier in het overleg want 
ik heb niets meer te schaften in Amerika? ing wil morgen wat in Amerika en 
zit nu vast. Dus hoe gaan we die rekening verdelen?’

‘Möller en Heemskerk zaten er heel strak in. Zo van ‘er is helemaal niets ver-
plicht’. Möller zei me dat als het fout ging, het fout ging voor sommige par-
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tijen en dan niet voor de beurs. “Wij worden voor iets aangesproken waar wij 
part noch deel aan hebben, het zijn individuele partijen geweest en bovendien 
hebben wij het geld niet en de vereniging is in liquidatie”, zei Möller. Mijn 
gevoel in die positie waarin zij niet zoveel wilden, was dat zij gemakkelijker 
een redelijke deal hadden kunnen maken dan wij als banken. En dat verstarde. 
En toen hoorde ik wel steeds van Joodse kant dat het tijd werd dat ze met de 
banken om de tafel wilden zitten omdat ze er met deze groep nooit uit zouden 
komen. Dat was heel dubbel. Van de ene kant het gevoel: dat moeten we maar 
gaan doen, want dan komt er in ieder geval een oplossing. Van de andere kant 
wist je ook dat het dan in ieder geval de positie van het bankenfront niet zou 
versterken.’

‘Vanaf het begin heeft er rondom de beurs een andere dynamiek gewerkt 
dan bij de banktegoeden. Bij de bankenovereenkomst was er gezamenlijk op-
getrokken in die PwC-werkgroep, waarin rationeel met PwC als de objectieve 
waarnemer en scribent doorgeëxerceerd werd en in een gezamenlijke discus-
sie tot de meest logische conclusie gekomen werd. Als we in diezelfde setting 
over het Paardekooper-rapport hadden gesproken, dan was in die groep het 
Paardekooper-rapport tot zijn normale proporties teruggebracht. Dan was het 
nooit buiten de deur geweest in de publiciteit.’

‘De banken hebben zich nauwelijks verdiept in het historische schadebe-
drag bij de beurs. Met name ing wilde het duidelijk geregeld hebben.’

‘Ik heb naar Paardekooper gebeld, een tuchtklacht tegen Paardekooper was 
succesvol geweest. Het rapport – en Paardekooper leende zich ervoor – werd 
misbruikt. Als je het rapport heel goed las, dan was het schadebedrag opge-
rent tegen een factor 40 (aandelenindex beurs). En dan stond er vier keer ‘als’, 
dan komt er 500 miljoen uit. Daarvoor hoef je geen accountant te zijn. Dat je 
als onafhankelijke accountant suggereert dat dat de contante waarde van de 
schade is, is een van de keren geweest dat ik echt boos was.’ 

‘Bij de banken ging veel van de beursdiscussie over de verdeling. Veel van die 
brokers, beurspartijen, effectenadviseurs waren geleidelijk aan opgegaan in 
bankactiviteiten. Toen is gemakshalve gezegd dat de banken de belangrijkste 
spelers in het effectenstuk waren. De beurs kon niet betalen en toen is er heen 
en weer gesteggeld. Daar heeft ing met name zich een beetje ongemakkelijk 
bij gevoeld. Wij konden uit het verleden duidelijk maken dat wij nooit een ac-
tieve beurspartij waren geweest. De Postbank deed überhaupt niets. De nmb 
deed geen effectenactiviteit van enige betekenis en heeft nooit een relevante 
broker overgenomen. ing voelde zich er ongelukkig bij om het pondsponds-
gewijs te verdelen op basis van een ander criterium (balanstotaal, aantal klan-
ten). Het sentiment was ondertussen behoorlijk opgelopen omdat er elke keer 
weer wat opkwam. We stonden er in principe buiten en vonden dat de andere 
banken maar moesten betalen.’

‘Dat de banken in mei en juni 2000 hogere bedragen gaan bieden, heeft onge-
twijfeld te maken met de in alle openheid gedane mededeling door het cjo dat 
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het cjo niet zou aarzelen om hun goede contacten in de Verenigde Staten aan 
te spreken. Dat de situatie voorbij is dat het wjc niet betrokken wordt en dat 
dit in deze kwestie wel zal gebeuren.’

‘In de overleggen zelf werd er amper inhoudelijk over de zaak gesproken, er 
werd een beetje gehandeld. Er werden daar geen spijkers met koppen gesla-
gen of specifiek ingegaan op berekeningen. Daar waren de vergaderingen 
veels te kort voor en zaten er te veel mensen aan tafel. De bankiers vonden 
belangrijker de publiciteit of de tekst van de plaquette die in de Sarphatistraat 
aangebracht moest worden.’ 

Persoonlijke houding in de onderhandelingen: 
empathie en bejegening 

De sfeer in de onderhandelingen wijkt zeer uiteen. Het heeft met ieders per-
soonlijke opstelling te maken. De sfeer in het overleg van het cj0 met de 
verzekeraars is uitstekend.

‘De vergaderingen met de verzekeraars werden meestal op het nik gehouden. 
Het waren besprekingen in een hele prettige sfeer. Fischer was een man die 
heel veel gevoel voor de zaak had. Ik vermoed, waar het bij de verzekeraars 
internationaal het met Generali als eerste speelde, dat hij misschien gedacht 
heeft: laat ik het voor zijn. Hij zal internationaal wel op de hoogte geweest 
zijn.’

‘Bij een aantal korte, behoorlijk informele besprekingen met het Verbond ben 
ik aanwezig geweest. De verzekeraars waren een goede onderhandelingspart-
ner en begripsvol. Het feit dat ik werd uitgenodigd voor een presentatie over 
de problematiek – in een zo vroeg stadium – gaf een goed gevoel. Er is maar 
één keer bij het Verbond zelf vergaderd, de rest in Amsterdam, onder andere 
bij Ronny Naftaniel thuis. Ik zat in die onderhandelingsgroep waarbij de sfeer 
goed was. Ik zat een beetje in de zijlijn en was ondersteunend. Af en toe waren 
er kleine steekpartijen en mijn rol was om elke keer weer dat punt van die 
erkenning te benadrukken.’

In de geregelde, informele gesprekken van Zalm met het cj0 is de sfeer al-
tijd goed. Er is vertrouwen in Joodse kring in de persoon van Zalm. Maar 
het eerste officiële overleg op 16 februari 2000 van de regering met het cj0 
en het Platform Israël is niet gezamenlijk voorbereid. Het verloopt niet har-
monieus en niet goed. Markens en anderen aan Joodse kant krijgen geen 
chemie met Kok. Aan het einde van het overleg in de Trêveszaal worden 
geen handen geschud. 

‘Ik herinner me dat de woordvoerder van het Centraal Joods Overleg, mijn-
heer Markens, op hoge toon sprak. Als hij een dominee was geweest, zou je 
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zeggen dat hij hel en verdoemenis preekte. Hij begon heel erg op de morele 
toer. Hij richtte zich vooral tot de voorzitter, de minister-president. Ik vond 
toen dat mijnheer Markens veel te ver ging en te persoonlijk werd. Hij ging 
ook tekeer. Mijnheer Markens gedroeg zich niet goed genoeg en ik vond dat 
hij op een verwijtende toon mensen ging toespreken die daar indertijd ook 
niet bij geweest waren. Het ging te ver en het was heel vervelend, inderdaad. 
Ergerniswekkend.’

‘Sommigen van mijn gesprekspartners hebben zich in aanvang scherp opge-
steld en wie moest dat opvangen? Niet Zalm want die had waarschijnlijk al 
wat meer sympathie voor het geheel. Niet mevrouw Borst. Nee, dat was ik. 
En is dat nou de ideale rolverdeling voor de minister-president? Nee, dat niet, 
maar soms is dat zo.’

‘Mij staat ook nog bij dat ze een beetje ongrijpbaar waren. Het werd ge-
bracht door sommigen op een beetje eisende toon alsof het gisteren al had 
moeten gebeuren. Ik meende, zonder precies de details te herinneren, dat ik 
in de opstelling sommigen hunner ook wel aanleiding had op dat moment 
om me even schrap te zetten. Dat schrap zetten had misschien wat gepolijs-
ter gekund of ik had een fluwelen handschoen moeten aantrekken. Als het op 
een andere manier was gebracht, ik wil niet zeggen dat ik dan ‘gesmolten’ was, 
maar wel dat dan die eerste stekelige contacten anders waren gelopen.’

‘Ik ga er niet zo uitgesproken en meteen in. Dat geldt zeker op dossiers 
waar ik me niet helemaal op mijn gemak en thuis voel. Dan moet ik het me 
eigen maken. Ik heb een natuurlijke voorzichtigheid om met die kennis die 
geleidelijk aan begint te rijpen, op een verantwoorde manier om te gaan. Die 
voorzichtigheid kan zich bij anderen snel vertalen dat ze denken dat ‘ik er niet 
zo veel trek in heb’ of dat ze nog geen chocola kunnen maken van wat ik vind. 
Ik zat er zeker meer op afstand in omdat ik het me eigen moest maken. Ik had 
geen inzet behalve dat ik dit dossier, deze kwestie die zeer gevoelig ligt en met 
zeer veel emoties omringd is, gewetensvol en verantwoord zou moeten invul-
len. Ook speelt mee dat je geen portefeuillehouder bent. Borst en Zalm moes-
ten sneller op dit punt daarom tot een positie komen en als minister-presi-
dent ben je gelet op alle verantwoordelijkheden en gevoeligheden wat meer 
geneigd om voorzichtig oriënterend tot een voorlopig oordeel te komen.’

‘Ik denk nu, dertien jaar later terugkijkend, dat ik destijds in het eerste 
overleg met het cjo op 16 februari 2000 heel erg behoedzaam ben geweest. 
Ik hou er niet van als mensen al dan niet onder de titel van restitutie zich be-
roepen op juridisch afdwingbare rechten. Dan word ik een beetje geïrriteerd 
en misschien liet ik toen iets te zeer die irritatie blijken. Je bent tegelijkertijd, 
want je twee collega’s zitten er ook, degene die het woord voert. Het is een 
beetje spitsroeden lopen. Je bent vaak geneigd om een beetje geordend en ge-
structureerd overleg te voeren waarbij je wel een beetje weet waar het onge-
veer gaat landen, maar hier heb je nog geen flauw idee. En dan komen die Paar-
dekooper-methoden tussendoor met daaruit voortvloeiende bedragen ook ten 
tonele. Sommigen zagen die overtrokken bedragen als de gedeponeerde reke-
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ning en ‘kunnen we even afrekenen’. Dan ga je je een beetje ongemakkelijk 
voelen.’

‘Wim Kok heeft altijd al een beetje een wat knorrige uitstraling, zeker bij zo’n 
vergadering. Hij is wat sceptisch van aard. En hij zit natuurlijk in zijn eigen 
habitat zoals de ministerraad ook daar elke vrijdag vergadert en waarbij je el-
kaar na afloop nooit een hand geeft.’ 

‘Ik had niet zo last van de toonhoogte van het cjo omdat ik me nogal schul-
dig voelde vanwege de Liro-affaire. Het is ook maar net hoe je erin vliegt. Ik 
ben erin gevlogen omdat ik wat goed te maken had. Ik was er ook al enige ja-
ren mee bezig. De toon in de gesprekken met mij was prima.’

‘Het gesprek met Kok liep heel vreemd. Kok heette ons welkom als voorzit-
ter van de bijeenkomst en het eerste wat hij zei was dat hij een veer stak in 
de kont van de commissie-Van Kemenade. Dat waren toch heel respectabele 
mensen, die zich heel integer met de zaak hadden beziggehouden. Hun advies 
was 250 miljoen en daar was verder geen speld tussen te krijgen. Het was een 
heel omstandig verhaal van Kok waarin hij erover begon dat hij zelf de oorlog 
had meegemaakt met zijn ouders. Het was een heel ongepast verhaal dat hij 
vertelde en dat wekte niet alleen bij mij maar ook bij meerdere andere leden 
van het cjo enorme irritatie. Maar ik had mijn speech heel goed voorbereid 
en opgeschreven. Ik zei dat de hele Joodse gemeenschap over onze schouders 
meekeek evenals het wjc en dat als het kabinet niet zou meegaan met de ge-
rechtvaardigde wensen van de Joodse gemeenschap in Nederland, dan is er 
in de mentaliteit van het kabinet sinds 50 jaar niets veranderd. Ik heb het let-
terlijk zo gezegd. Aan het eind van de vergadering heb ik het opnieuw gezegd 
want ik had het gevoel dat ik tegen een muur praatte. Tegen Zalm heb ik op 
een bepaald moment gezegd, en ik zie zijn lip nog trillen: ”Die 250 miljoen 
accepteren wij niet, dan kunt u op het Joodse geld blijven zitten.”’

‘Ik denk ook wel dat dit eerste overleg met Kok niet goed voorbereid was. 
Tegelijkertijd hadden Zalm en het cjo – die onder enige druk stond van het 
buitenland die we moesten afhouden en ook onder interne druk – de wil om 
eruit te komen. Er was daarbij heel veel en heel goed informeel contact over 
en weer. We hadden er absoluut niet op gerekend om een Kok tegemoet te 
treden die een nogal negatieve houding had, van het begin af aan. Wij gingen 
er volstrekt met andere verwachtingen naar toe, van: dit wordt het gesprek op 
het hoogste niveau en dit zal niet een strijdgesprek worden. Henri Markens 
doet ontzettend zijn best, maar botst tegen een blok beton op waar hij niet 
doorheen komt. Henri wordt ter plekke wanhopig, iets wat ik niet vaak ge-
zien heb bij dit soort onderhandelingen. Volgens mij is dit veel belangrijker 
geweest dan de voorbereiding. Het was zo strijdig met de verwachting hoe wij 
daar zaten. We hadden op het hoogste niveau een gelijk speelveld verwacht, 
dan hebben de voorbereidingen al plaatsgevonden. Waar we met Zalm en de 
ambtenaren heel goed door één deur konden, was het met Kok een klap in het 
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gezicht. Het was niet de verwachting zoals het uiteindelijk ging. Daarna trekt 
Zalm het overigens naar zich toe.’

‘Kok dacht: hier komen we uit, en heeft zich misrekend in de hardnekkigheid 
van ons. Maar wij dachten niet van tevoren dat we er meteen uit zouden ko-
men in dat overleg. Er lag een gapend gat.’

‘Dat het daar uit de hand is gelopen, is enigszins overdreven. Ik begrijp 
wel dat Kok een beetje boos was. Kok was natuurlijk ook niet voorbereid. Kok 
had gehoopt dat er iets uit het overleg zou komen en dan ziet hij een Joodse 
gemeenschap die hangt aan het rapport-Paardekooper. Hij wordt geconfron-
teerd met dappere opmerkingen van Henri Markens. Voor Kok was het een 
slecht overleg, hij was geïrriteerd na afloop. Hij gaf mij een hand en anderen 
niet. Misschien was Kok met zijn hoofd alweer bij een volgend overleg.’

‘Mij viel op dat Zalm zweeg in het overleg, hij heeft niets gezegd. De enige 
die probeerde iets ten gunste van de Joodse gemeenschap te zeggen, was mi-
nister Borst. Zij was heldhaftig.’

‘Waarschijnlijk heeft Zalm het slim gespeeld door in dat eerste overleg 
niets te zeggen en te denken: het komt wel weer terug bij mij. Het cjo was blij 
dat de besprekingen weer op het bord van Zalm terugkwamen.’

In het overleg over de beurs hebben de onderhandelende partijen geen 
inlevingsvermogen voor elkaar. Het proces ontaardt snel en wordt een ge-
vecht. Het gaat steeds minder over wat er met de Joodse effecten in en na de 
Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Er wordt een hard onderhandelingsspel 
gevoerd, waarin tactisch opereren van partijen vanwege publiciteit en ex-
terne druk de boventoon gaat voeren. Over en weer worden bedragen ge-
boden. Het spel leidt niet tot een gezamenlijk gedragen uitkomst van het 
proces. Blocks kan daar in zijn eentje weinig aan veranderen.

‘Empathie is dat je het rapport-Scholten leest, dat je walging hebt over wat er 
in de oorlog gebeurd is en dat het onvoorstelbaar is hoe de beurs na de oorlog 
met deze geschiedenis is omgegaan, dat die beursvoorzitter (Carel Overhoff) 
daar nog steeds hangt aan de muur. We waren meteen in het eerste overleg al 
bereid om een spijtbetuiging uit te spreken en daarna ging het niet meer over 
de morele issues. We kwamen in keiharde onderhandelingen terecht. Het 
ging om het geld, om de bedragen.’ 

‘Het escaleert in het proces publicitair en tactisch. Maar als we weer bij el-
kaar zaten was het meestal amicaal. De gesprekken zelf waren altijd vriende-
lijk. Gaandeweg in het proces heb ik me hierover verbaasd en uiteindelijk heb 
ik er een verkeerde smaak aan overgehouden. Maar voor het cjo was het alle-
maal gezellig. Er zit een hele grote scheiding tussen het interne en het externe 
spel en dat heb ik moeilijk gevonden.’

‘Er is toch een spel gespeeld. We gingen in onderhandeling waarbij de sfeer 
altijd goed was maar naar buiten werd een ander beeld geschapen. Het was 
tactiek en daar heb ik me in vergist. […] Het ging het cjo niet om mij maar 
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om de banken. Men had heel snel door dat men met de verkeerde man om de 
tafel zat omdat er niets te halen viel. Maar ik was wel de man voor het cjo die 
aan het gesprek moest blijven deelnemen omdat er anders voor hen het lijntje 
niet meer was. Dat is het scenario waarbij hoort dat Möller boeman was, niet 
begreep waarom het ging en er een schuldcomplex gecreëerd werd. Van tijd 
tot tijd werd ik afgeschilderd als een man die niet beweegt. De boosdoener 
waar zij niet mee uit de voeten konden. Dat was heel flauw maar ik begreep 
het wel. Daardoor kon het gesprek staken en kon de tijd gebruikt worden om 
de druk aan de bankenkant op te bouwen.’

‘De essentie van de beursmensen was – los van persoonlijke gevoelens en me-
ningen – dat een overeenkomst in deze opzet alleen wordt gesloten vanwege 
actuele belangen van ing en in mindere mate van abn amro en dat moet niet 
op ons bordje […]. Ze hebben voordat de banken aanschoven vaak tegen ons 
gezegd: “Moet je luisteren, wij willen jullie niet aan tafel, wij komen eruit in-
zake een tegemoetkoming.” Het had misschien te maken met ego’s en het ont-
breken van betrokkenheid bij de eerdere besprekingen en daardoor te weinig 
gevoel voor wat pragmatisch haalbaar en niet haalbaar was.’

‘De beurs biedt in het eerste overleg 8 miljoen gulden. Dat overleg ging in een 
nare sfeer. De hele aanpak van de beurs was te slecht voor woorden. Dat ex-
cuus was ontzettend slim bedacht want ze dachten: dan zijn wij van de finan-
ciële consequenties af. Met Möller en Heemskerk viel geen land te bezeilen. Er 
was geen klik met hen, een andere wereld. Het was een rare situatie. Ze waren 
redelijk gewiekst door wel onmiddellijk publiekelijk excuus aan te bieden. We 
legden snel de eis van die 10% op tafel waarop zij zeiden dat daar geen sprake 
van was. Toen hebben wij gezegd dat we dat nog wel zouden zien.’ 

‘In een zaal van de Liberaal Joodse Gemeente zaten aan een kant van een lange 
tafel op 5 april 2000 de vier bankiers, Blocks, Möller, Heemskerk en nog ie-
mand. Wij zaten aan de andere kant. Het was een buitengewoon onaange-
name vergadering. Blocks opende en er kwamen de eerste schoten voor de 
boeg over bedragen. Toen zei Möller, die ik bijzonder onsympathiek vond: “De 
beurs is niet meer waard dan 9 miljoen en als jullie dat willen, dan kunnen 
jullie de hele zaak overnemen.” Wie nog een ergere rol speelde, was Heems-
kerk. Hij hield een verhaal dat van geen kant deugde. Hij was zo negatief en 
afstandelijk dat ik werkelijk niet begreep waar hij het over had. Hij zei dat die 
handel in Joodse effecten niet gebeurd was en dat de banken geen Joodse aan-
delen hadden verkocht.’ 

‘Verzekeraars hadden veel meer empathie voor het onderwerp dan bankiers. 
De banken hadden een gebrek aan inlevingsvermogen. Bij de bankiers was er 
niemand van enig niveau die gesprekspartner was voor het cjo. De persona-
lities binnen de banken hebben het onderwerp volledig gebagatelliseerd. De 
bankiers hebben het laten lopen totdat het knellend werd met Amerika et ce-
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tera, en allerlei boycotacties dreigden. Ze zijn veel te laat in beweging geko-
men en ook niet op het goede niveau. Op een gegeven moment zaten ze in 
een hoekje. Toen kwam de branche in beweging. Het heeft hen heel veel geld 
gekost. Als de banken tijdiger in actie waren gekomen en als iets meer respect 
was getoond op het niveau van leden van raden van bestuur, dan was het heel 
anders gelopen. Overigens is dat een algemene wijsheid.’ 

Mandaat van de hoofdpersonen

In een onderhandelingsproces is van belang of de personen die overleggen 
mandaat van hun achterban hebben. Naftaniel krijgt van het cj0 dat man-
daat. In de interviews wordt Naftaniel genoemd en geroemd als degene die 
aan Joodse zijde de ruggengraat van het gehele proces is geweest. Hij ver-
enigt in zich de inhoudelijke deskundigheid en het politiek-strategische 
inzicht, gevoegd bij een doortastend publicitair optreden. 

Bij het Platform Israël speelt geen mandaatkwestie, Roet is het Platform 
Israël. 

‘De beslissingen over de onderhandelingen werden niet vooraf besproken in 
spi (Stichting Platform Israël), dat gebeurde door twee tot drie mensen, voor-
namelijk door mijzelf. Ze wisten het ook niet omdat je je er helemaal in moest 
inleven. spi deed wel mee aan de bepaling van de policy. Het standpunt was 
dat men niet kon voorschrijven aan het cjo wat het moest doen, laat staan te-
gen het cjo ingaan. Men wilde de politieke verhoudingen van het Jodendom 
In Nederland niet versjteren.’

‘Het Platform Israël was Avraham Roet. Roet omringde zich met ‘Ja-sager’. Hij 
heeft ook weleens vertegenwoordigers naar onze vergaderingen gestuurd en 
dat waren gewoon zijn paladijnen. Ik bewonderde Avraham Roet vanwege 
zijn fantastische energie en inzet, kennis, tactisch inzicht, maar hij draafde 
ontzettend door. En hij heeft ons voortdurend in de wielen gereden links en 
rechts met contacten en brieven en ik weet niet allemaal.’ 

‘Avraham Roet deed alles buiten ons om. Hij was met iedereen bezig, ook met 
ambtenaren waar wij niets van afwisten. En dat gaf natuurlijk spanning, want 
hij stelde ons elke keer voor verrassingen en voor een fait accompli. Dan had 
hij weer een brief gestuurd waar wij niets van afwisten. Roet zocht voortdu-
rend de grenzen op waar hij zich uiteindelijk weer wel aan hield.’

Het cj0 en het Platform Israël krijgen te maken met gesprekspartners die 
een uiteenlopend mandaat hebben. Sommigen hebben het niet, anderen 
wel. Fischer heeft een groot mandaat en ondervindt veel vertrouwen van 
zijn achterban. 
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‘Ik heb fantastisch veel vertrouwen gehad van die bestuurders. Dat kwam 
mede door Sam Jonker, die mij leerde dat hij bij Nationale Nederlanden niet 
van “surprises” hield.21 Toen we vanaf 1993 gingen samenwerken, zei hij dat 
hij goed met me overweg wilde. Hij wilde graag alles weten wat er gebeurde, 
ook kleine dingetjes en hij zou het andersom naar mij toe ook doen met ver-
trouwelijke dingen die hij hoorde. Maar hij hield niet van “surprises” en dat 
heb ik me ook eigen gemaakt. Dat betekende dat alles besproken werd.’

‘Vrij in het begin is het onderwerp van de Joodse polissen in het bestuur ge-
weest en toen is al snel vastgesteld dat het niet zo kan zijn dat bij verzekeraars 
geld blijft van mensen die in concentratiekampen zijn vermoord en door 
die omstandigheden niet tot uitkering zijn gekomen. Dat standpunt is door 
iedereen gedeeld. Fischer en ik hadden een groot mandaat van het bestuur. 
Iedereen was gemakkelijk aangehaakt omdat naast de formele structuur, het 
Verbond heel veel informele contacten heeft met de maatschappijen. De maat-
schappijen die te maken hadden met Joodse oorlogstegoeden, waren van het 
begin af aan op de hoogte van wat er bij het Verbond gebeurde. Het Verbond is 
echt een centrum, er wordt heel veel ‘geschakeld’ bij het Verbond.’

‘De Verbondscommissie was op ceo-niveau gevormd, hetgeen bijzonder 
was. Zulke zware commissies zijn er niet zoveel. Het Verbond zag het als een 
uitermate belangrijk onderwerp dat goed geregeld moest worden. Het was 
een commissie voor beleidsvorming en coördinatie waaronder allerlei (ad-
hoc)groepjes en overleg. Belangrijk was de doorvlechting naar de maatschap-
pijen toe en het bewaken van het draagvlak en de uitgezette lijnen. Er was een 
groot vertrouwen in Fischer. Bovendien zag men dat wat hij deed resultaten 
opleverde. Dit maakte het voor mij makkelijk om bij de maatschappijen op 
het hoogste niveau binnen te komen, want iedereen was van het belang over-
tuigd. De commissie is een grote ‘oliekan’ geweest qua draagvlak.’ 

‘Eric Fischer zat met Willem Terwisscha in het overleg met ons. De rol van 
Terwisscha mag niet onderschat worden. Hij is een hele schrandere en inne-
mende man. Ze zaten er samen zonder dat iemand van de verzekeraars erbij 
zat.’

‘Eric Fischer heeft er een persoonlijke eer ingesteld om deze rafels goed af te 
hechten en dat is ook altijd zo gebleven. Hij was een hele krachtige figuur. En 
hoewel hij niet meer was dan ‘de directeur’ van het Verbond dat als organisatie 
totaal afhankelijk was van zijn achterban, had hij hen heel goed in de hand. 
Hij had mandaat en dat was het grote contrast met Blocks, die ik overigens 
een prima man vind. Vanuit de Joodse optiek heb je – zwart-wit – mensen die 
‘deugen’ en die niet ‘deugen’. Beide heren – Fischer en Blocks – deugen, maar 
Blocks kon geen veer wegblazen.’

 21 Sam Jonker is van 1993-2000 voorzitter van het Verbond van Verzekeraars, tevens lid van de raad van bestuur van 
Nationale Nederlanden en de ing Groep.
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‘De rol van Fischer is aan de kant van de verzekeraars doorslaggevend geweest. 
Hij was directeur van het Verbond en had hele goede relaties met een klein 
comité. Hij was heel gezaghebbend.’ 

Zalm wordt met de Liro-affaire de ‘minister van Joodse tegoeden’ en krijgt 
direct het vertrouwen van het cj0. Zalm heeft het mandaat van zijn colle-
ga’s uit de ministerraad en ook van de fracties van de Tweede Kamer. Hij 
gaat namens het kabinet de ‘Joodse zaken’ doen.

‘Ik vermoed dat als er iemand anders gezeten had, de kans groot was dat het 
anders gelopen was. Het begon bij mijn begin op Financiën. Ik had zelf al acht 
jaar als ambtenaar op het ministerie gewerkt, dus ik was niet een minister 
die op een departement werd benoemd. Het was in alle opzichten mijn de-
partement. Ik ben er ‘geboren’ en heb er mijn eerste baan gehad. Daardoor re-
ageerde ik ook anders dan een ander gereageerd zou hebben. Het komt door 
mijn aanloop, plus dat ik via mijn echtgenoot ook weer een Jewish connection 
had. Dat mijn persoonlijke betrokkenheid een rol heeft gespeeld, is onmis-
kenbaar. Ik was, denk ik, ‘the right person at the right time at the right place’.’

‘Binnen de ministerraad speelde niet dat ik ‘Joodse zaken’ deed. Het was 
wel een beetje bijzonder, maar de aanleiding was Liro, goudpool en dat lag 
allemaal op mijn terrein. Dus ik ben toen maar doorgegaan. En de anderen 
vonden dat prima. Dit is de afdeling Hete Aardappel waarvan iedereen blij is 
dat jij die neemt.’ 

‘Ik was toch wel de dealmaker. Ik speelde in ieder geval een belangrijke rol, 
in ieder geval voor die overheidskant. Mijn collega’s in de ministerraad von-
den het prettig dat ik het deed, want het was een knap ingewikkelde kwestie. 
Het werd van een ‘liability’ een ‘asset’. Het begon met ‘wat heeft het minis-
terie nu aan zijn fiets hangen’ en ‘het ministerie heeft wangedrag getoond’. 
Het leidde uiteindelijk tot een mooi akkoord. Ik heb er vriendschappen aan 
overgehouden en inmiddels twee awards in Israël voor gekregen. Dat vond 
ik wel bijzonder. Ik had Israël als kiesgroep, dus dat maakte dat alles mooi bij 
elkaar kwam.’

‘De kwestie voor zover het de Joodse gemeenschap betrof, werd direct door 
Gerrit Zalm naar zich toegetrokken. In het begin had niemand zin om hier 
een hele grote rol te gaan spelen, want je voelde de problemen al aankomen 
in de zin van dat dit heftige, agressieve en emotionele toestanden zou wor-
den met deze mensen die zich tekort gedaan voelden. Toen de Joodse gemeen-
schap zich meer zakelijk begon op te stellen en de geluiden meer waren van 
“wij willen ons geld terug”, werd Gerrit Zalm actief. Zalm dacht: het gaat over 
geld en daar heb ik verstand van en bovendien wordt het nu meer zakelijk dan 
emotioneel. Dat vond hij ook plezierig.’ 

‘Zalm is buitengewoon behulpzaam geweest door de financiële ruimte te ma-
ken die toch uit de lengte of breedte moest komen. Verder had hij op dit punt 
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een zeker persoonlijk engagement en dat heeft wel geholpen. Hij was een mi-
nister van Financiën die hier niet alleen maar technisch in zat.’

‘Typerend voor de persoon Zalm was een uitspraak van Zalm tijdens een later 
etentje met het cjo: “Wat ik mijn ambtenaren duidelijk heb gemaakt is dat we 
in deze materie niet de zaak als rekenmeesters en als pure ambtenaren moe-
ten beschouwen, maar dat we in deze zaak met andere ogen en met gevoel 
moeten kijken.” En dat heeft hij briljant gedaan. Hij zei ook dat hij de onder-
handelingen niet heeft laten voeren, hij zei dat hij het zelf gedaan had omdat 
het zo belangrijk en emotioneel was. Wij van het cjo hebben in het proces ze-
ker het gevoel gekregen dat wij door hem gehoord en begrepen werden. Toen 
Gerrit Zalm in 2001 de Scopus Award in Israël kreeg, zag ik Gerrit staan met 
tranen in de ogen en ik kreeg er zelf weer tranen van.’22

‘De verhoudingen van het cjo/spi met het ministerie van Financiën waren 
niet politiek, er was echt interesse. Met Zalm en Van Maanen (een goede man) 
was er een goede verstandhouding en beiden hadden het vertrouwen van de 
Joodse gemeenschap. Zolang dat er was, kon er niets fouts gaan. Zalm heeft 
van het begin af de verontwaardiging van de Joodse kant begrepen, hij wilde 
een compromis. Hij stond dicht bij het Nederlandse volk, sprak overal. Zalm 
wist meer van het onderwerp, mede vanwege de eerste, Joodse schoonvader 
van zijn vrouw.’

‘Gerrit Zalm is in het hele proces één van de steunpilaren geweest. Ik durf te 
zeggen dat zonder Gerrit er geen akkoord met de overheid gekomen was. Zalm 
heeft zijn persoonlijke houding bij de Liro-kaarten daarna altijd voortgezet, in 
de zin van dit moet goed geregeld worden. Intussen was hij natuurlijk ook mi-
nister van Financiën, dus wilde er niet meer geld voor geven dan nodig was.’

Blocks heeft als directeur van de nvb strikt genomen geen mandaat van de 
banken. Bij de overleggen met het cj0 over de Joodse rekeningtegoeden bij 
banken zit iedere bank er voor zichzelf. De bankiers vormen geen eenheid, 
een groot verschil in vergelijking met de verzekeraars.

‘In publicaties zie je dat af en toe geschreven wordt dat ik zonder mandaat 
opereerde en dat de Joodse kring vond dat de banken aan tafel moesten. In for-
mele zin had ik geen mandaat van de banken, maar de werkelijkheid was dat 
alleen op cruciale momenten en op het eind voor de betalingen, formeel toe-
stemming is gevraagd en gegeven. Zonder dat het ergens zwart-op-wit stond, 
was er mandaat om coöperatief mee te werken en het fenomeen goed in beeld 
te brengen. En er was uitdrukkelijk toestemming en mandaat om dat PwC-on-
derzoek te doen. Ik rapporteerde iedere bestuursvergadering hoe we stonden.’ 

 22 De Scopus Award is een hoge Israëlische onderscheiding van de Internationale Vrienden van de Hebreeuwse Univer-
siteit voor mensen die van groot belang zijn geweest voor de Staat Israël of het Joodse volk.
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‘Het had achteraf gezien voor het resultaat niet uitgemaakt als de leiding 
van de drie grootbanken een enkele keer aangeschoven was. Feitelijk hadden 
de drie juristen een coördinerende functie en geen mandaat. Ik heb dit des-
tijds ook niet als probleem gezien omdat ik steeds gedacht heb dat we eruit 
zouden komen.’ 

‘Onduidelijk is voor mij altijd geweest of Hein Blocks mandaat had.’ 
‘Er was afstand tussen de banken onderling. Met de andere banken had al-

leen Hein contact. Zo nu en dan zaten we met alle banken weer eens bij elkaar.’
‘Als er overleg tussen de banken was, zaten de banken er niet met gelijk-

waardige pet op. De Rabo haalde zijn schouders ervoor op want die had na-
tuurlijk niets met oude Joodse tegoeden.’

‘De bankendelegatie was geen delegatie, het waren individuen. Hij vertegen-
woordigde die bank, hij vertegenwoordigde die bank. Hein Blocks zat er nog 
bij en die vertegenwoordigde dan niemand op zo’n moment omdat zijn op-
drachtgevers naast hem zaten.’

‘Bij de banken was er altijd een sfeer van ‘we zijn verschillend’. Dus als er iets 
betaald moet worden, moest dit tot de laatste kaart uitgespeeld worden. Het 
was geen ‘happy family’. We wisten wel dat we voor een groot aantal onder-
werpen door één deur moesten. We moesten het belang van de financiële sec-
tor verdedigen. Maar als het om onderlinge verschillen ging, dan stapten we 
daar niet zo gemakkelijk overheen.’

‘Verzekeraars beschouwen het Verbond als ‘hun huis’ en het allerhoogste 
niveau zit daarom in het Verbondsbestuur. En ze gaan nooit vechtend over 
straat. Wat dat betreft vind ik dat Hein Blocks het hartstikke goed gedaan 
heeft voor de banken en het ook zeer integer gedaan heeft. Maar ik besef dat 
hij het gezien de heel andere cultuur bij banken ontzettend veel lastiger had 
dan ik. Ik vind, als ik generaliseer, dat bankiers – in hun manier van doen, hun 
kleding, de manier waarop ze praten – ontzettend veel arroganter zijn dan 
verzekeraars. Het is een volstrekt ander type dan verzekeraars. Dit maakt ook 
dat ik het als directeur van het Verbond een stuk gemakkelijker had dan Hein.’

In het overleg over de Joodse effecten hebben de beurspartijen geen man-
daat van de banken. Möller zegt er het volgende over.

‘Heemskerk zei in het tweede overleg dat de Vereniging een vermogen had, 
maar dat hij niet sprak namens de leden. Hij zei dat hij niet de banken kon bin-
den of zijn leden, maar alleen de Vereniging. Toen heeft men zich aan Joodse 
kant gerealiseerd dat men met Heemskerk ook niet veel verder zou komen.’

‘Blocks was een handige jongen, want ik heb me ook weleens afgevraagd: 
Blocks, welk mandaat heb je? Ik kon niets, Heemskerk had geen mandaat. En 
toen schoof Blocks aan en die had misschien ook geen mandaat. De banken 
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hebben Blocks als pion naar voren geschoven om te kijken in hoeverre hij de 
toezeggingen kon beperken.’

Op welk paard wedden de Nederlandse verzekeraars?

Het in november 1999 gesloten Nederlandse akkoord over de Joodse polis-
sen wordt niet automatisch aanvaard in de Verenigde Staten. Het wjc en 
andere Joodse organisaties, onderminister Eizenstat, het Congres, de inter-
nationale verzekeringscommissie onder leiding van Eagleburger en diverse 
State Insurance Commissioners moeten ermee instemmen. Sanders en Naf-
taniel reizen in 1999 en 2000 met de verzekeraars mee naar de Verenigde 
Staten om uitleg te geven over het Nederlandse akkoord. Hun relatie met 
Singer en Steinberg verslechtert. Ondertussen spreekt ambassadeur in al-
gemene dienst Majoor alle partijen in de Verenigde Staten. Majoor is van 
mening dat er op enigerlei wijze een verband moet komen tussen het Ne-
derlandse akkoord en de aanpak van de commissie-Eagleburger. 

Bij de verzekeraars speelt nadrukkelijk de vraag ‘op welk paard gewed 
moet worden’. Wordt vastgehouden aan het in Nederland gesloten akkoord 
of moet dit losgelaten worden? Moet toegetreden worden tot de internati-
onale verzekeringscommissie? Of moet geïnvesteerd worden in de relatie 
met individuele State Insurance Commissioners om de druk op de Neder-
landse verzekeraars te verminderen? Quackenbush, de Commissioner van 
Californië, ontvangt zelfs 5 miljoen gulden van ing, Aegon en Fortis. De 
door de verzekeraars (en de overheid) ingehuurde lobbyist Mankiewicz van 
Hill and Knowlton speelt een belangrijke rol bij de afweging van de verze-
keraars op welk paard gewed moet worden. Er wordt een tijdlang strate-
gisch op meerdere paarden gewed.

‘Het wjc vond dat enkel op internationaal niveau afspraken konden worden 
gemaakt en niet nationaal. Dat kon alleen via de commissie-Eagleburger, dan-
wel het wjc zelf. Eagleburger zei op een gegeven moment in januari 2000 ook 
tegen ons dat dat in de Verenigde Staten geregeld moest worden en niet in 
Nederland. “That’s the way of doing business in the US.” Toen schoot Naftaniel 
uit zijn slof tegen Eagleburger: “Waar heeft de Holocaust plaatsgevonden, hier 
of in Europa?” Dat kwam stevig aan. Ik geloof dat Eagleburger hier echt van 
onder de indruk was.’

‘In de twee maanden voorafgaand aan het gesprek met Singer in april 
2000, is er voor het Verbond een grote dynamiek binnen Amerika. Gaat het 
icheic worden of gaat het de toezichthouders worden? Wat heeft de meeste 
stabiliteit in zich en op dat moment had de commissie-Eagleburger dat niet. 
(…) Het was nog geen uitgekristalliseerde zaak. Quackenbush en Nelson – in 
wat mindere mate – hadden iets van ‘regel het maar met mij, want dan is het 
wel goed’. Ook andere toezichthouders neigden hiertoe. Het gaf ons het voor-
deel om breder te kijken, want er waren ook mogelijkheden. Toen was het nog 
niet duidelijk waar het heen zou gaan. Eagleburger ‘baalde als een stekker’ dat 
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zijn commissielid Quackenbush en de belangrijkste toezichthouder voor de 
Nederlandse verzekeraars, dat akkoord met Nederland had gesloten. Dat had 
een precedentwerking kunnen krijgen. Mankiewicz adviseerde in deze tijd, 
en dat ondersteunden wij zeer, om zo breed mogelijk te blijven en zo breed 
mogelijk zich te laten informeren.’ 

‘Het wjc was voor mij niet zo belangrijk, wel dat mijn achterban en het cjo 
het ermee eens waren. En van belang was deelname aan de commissie-Eagle-
burger op de Nederlandse voorwaarden. Ik taxeerde het dat bij een negatieve 
stellingname van het wjc het Verbond het zou redden in de VS. (…) De Ne-
derlandse verzekeraars wilden zelf niet in die commissie gaan zitten. Het was 
kiezen of delen. Wat konden ze verder? Boycots werken dus niet. Het was op 
onze voorwaarden of helemaal niet. Ze konden ons niet dwingen om in die 
commissie te gaan zitten.’

‘Ik had het aanvankelijk niet zo op met die commissie-Eagleburger, aller-
eerst omdat ik vond dat de zaak van de Joodse oorlogspolissen niet in Ame-
rika moest worden geregeld. De Sjoa was een Europees drama en daar hebben 
de Amerikanen alleen wat mee te maken als het om directe nakomelingen 
van Europeanen gaat. Ik zag voorts dat er in Amerika documenten boven ta-
fel kwamen die helemaal nergens op sloegen. Totaal wilde verhalen. Dat was 
niet fair. Ik had ook wel een beetje begrip voor de verzekeraars. Ze werden in 
de Amerikaanse media soms afgeschilderd als dieven. Toch had de Tweede 
Wereldoorlog ook hen overvallen, omdat ze veel uitbetalingen van levens-
verzekeringen hebben moeten doen aan familie van vermoorde mensen die 
levensverzekeringen hadden. De verzekeraars hebben nooit gedacht dat er 
een Tweede Wereldoorlog zou komen en dat zij dit soort betalingen moesten 
doen. Dus om zo hard te praten over de immoraliteit van de verzekeraars vond 
ik toen al onjuist.’

‘Tegen Eagleburger – waarmee Ronny Naftaniel en ik het goed konden vin-
den – heb ik een keer gezegd dat wat het wjc in de Verenigde Staten deed, wij 
dat in Nederland ‘blackmail’ zouden noemen. Toen zat Eagleburger even te kij-
ken, legde zijn hand op mijn arm en zei: “No doctor Fischer, it is not blackmail, 
it is extortion. That is the price for doing business in the United States.” Als 
jurist maakt hij een duidelijk onderscheid tussen chantage en afpersing. Het 
wjc had niet zijn grote liefde.’

‘Eagleburger – een zeer integere man die tegelijkertijd ook bikkelhard kon 
zijn – is toen zijn commissie zich gevormd had en iedereen ook echt aan tafel 
zat, afstand gaan nemen ten opzichte van het wjc. Het wjc – een actiegroep 
– heeft sterk aan geloofwaardigheid verloren terwijl Eagleburger steeds meer 
aan gezag won.’

‘Het grote probleem was dat in Nederland gedacht werd dat wij het gewoon 
mooi binnenshuis konden regelen en dat het geheel en al een Nederlandse 
zaak was. De activiteiten van het World Jewish Congress werden gezien als 
een ongewenste complicatie, een ‘pain in the neck’. Daarbij speelden ook 
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nogal wat persoonlijke verhoudingen een rol. De personages van Singer en 
Steinberg in relatie tot de hoofdpersonen in Nederland en Israël. Ik raakte er 
snel van overtuigd dat als wij de problemen wilden oplossen met het World 
Jewish Congress en ook de betrokken Amerikaanse autoriteiten, wij aan de 
Nederlandse inspanningen van overheid en ook van verzekeraars en banken 
een internationale component aan zouden moeten verbinden. In een vrij 
grote constante heb ik daaraan gewerkt.’

‘Er was een periode waarin er geleidelijk een soort omslag plaatsvond. 
Eerst waren de verzekeraars, wellicht mede gevoed door het cjo omdat de 
Nederlandse afspraken er al waren, niet erg voor een vorm van toetreding 
tot de commissie-Eagleburger. Daarna wedden met name de verzekeraars op 
twee paarden. Vervolgens is er een moment dat zij toch ook zoeken naar aan-
sluiting bij de commissie-Eagleburger, nadat Aegon van die wenselijkheid al 
eerder doordrongen was geraakt. Dat is overigens niet een scherp moment 
geweest. Mijn bescheiden rol is geweest dat ik steeds tegen de verzekeraars 
gezegd heb dat dat mijns inziens de enige weg vooruit was. Al het andere zou 
meer tijdsintensief en kostenintensief zijn en het doel niet hebben doen be-
reiken. Don Shepard moest zijn moederbedrijf en ook de andere grote verze-
keraars als ing hiervan overtuigen, wat niet in een handomdraai was gedaan. 
De andere verzekeraars hadden zich tot dan toe gedeisd gehouden en waren 
weigerachtig. Shepard vond terecht dat het verbreed moest worden en dat kon 
in de vorm van toetreding van het Verbond. Want daarmee zouden alle verze-
keraars gedekt zijn.’

‘Eizenstat is een voortreffelijk man en diplomaat. Hij had enerzijds begrip 
voor het feit dat de verzekeraars in Nederland probeerden een oplossing te 
vinden in directe zin. Anderzijds drong hij er altijd op aan om mee te doen aan 
de commissie-Eagleburger, je moest er wel bij zitten. In dit eerste gesprek en 
in latere gesprekken hebben we gezocht naar manieren waarop de verzeke-
raars tot de commissie konden toetreden. Er moest een weg gevonden wor-
den die op de een of andere manier de nationale afspraken overeind zouden 
laten en tegelijkertijd een erkenning van de rol van de Eagleburger-commissie 
bood. In de combinatie Eizenstat-Eagleburger en de flexibiliteit die zij leken te 
hebben, zag ik de oplossing.’

‘De aanpak van de gezamenlijke werkgroep met het Verbond was om de kwes-
tie hier te regelen.’

‘Voor de verzekeraars was heel belangrijk dat ze Frank Mankiewicz hadden 
ingehuurd. Die man heeft een groot aantal contacten en heeft voor hen een 
doorslaggevende rol gespeeld. Ik heb een paar keer met Mankiewicz gepraat 
en weet dat Mankiewicz overtuigd was van de oprechtheid van de verzeke-
raars. Eric Fischer heeft hem dat op een goede manier duidelijk weten te ma-
ken.’

‘Er is eerst een dreiging dat Nederlandse verzekeraars op de zwarte lijst 
komen te staan van State Insurance Commissioners. Met de 5 miljoen van 
Aegon, ing en Fortis werd Commissioner Quackenbush ‘kaltgestelt’. Achteraf 
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gezien heeft dit zeker geholpen om de druk op de verzekeraars te verminde-
ren. Daarmee was de eenheid onder de Insurance Commissioners in Amerika 
verbroken. Dan kunnen ze niets meer. De boycotactie tegen Aegon stelde 
überhaupt helemaal niets voor.’

‘Eagleburger was het op vele punten niet eens met het wjc. Eagleburger stond 
uiteindelijk veel dichter bij de Nederlandse verzekeraars. Hij vond het een 
redelijk verhaal dat Fischer en Majoor hielden. Ook het State Departement 
moest eigenlijk weinig hebben van de methoden die het wjc hanteerde.’ 

De invloed van het wjc op het Nederlandse restitutieproces 

Het wjc zwengelt bij monde van zijn voormannen Bronfman, Singer en 
Steinberg vanaf 1995 de restitutiekwestie in internationaal verband aan. 
Het wjc poogt het restitutieproces in de Europese landen waaronder Ne-
derland te beïnvloeden.

‘In the nineties I saw it as the last chance telling the people the facts of what 
happened during World War II, to be told in a way in which people will be 
strong. The Jews were weak in Holland. I know the way how they think of 
themselves – that they are the heirs of a strong and proud tradition – but they 
were no longer strong or proud. They were weak and they were being used by 
their government. The way they sounded was not resounding critically, but 
very quietly cooperative. And that is terrible.’

‘I talked always about ‘moral restitution’ and not about getting forty cents 
more, four hundred thousand dollar more or five million dollars more. For me 
it wasn’t an issue of money ever. It was an issue of moral restitution and ta-
king the right steps to show the world that there were mistakes made and that 
these mistakes are in the process of being cleaned up.’ 

De contacten tussen het cj0 en het wjc zijn stekelig. In 1999 verwoordt 
Markens in een wjc-publicatie de verhouding: ‘We just don’t need them’ 
(...) ’We have a government that’s eager to help, and a community that wants 
to set at the truth.’23 Singer ziet het nog steeds anders. 

‘My opinion was that the Dutch government behavior was scandalous and the 
Dutch Jewish community was embarrassing. But I am sympathetic to their 
embarrassment because I understand why they were like that. I don’t know if 
I came from a small place and I needed help and safety from the government, 
whether I should have the courage. But they needed help and they didn’t want 
help. They wanted to do it themselves but they couldn’t. The Dutch Jewish 
Community was not different from any other Jewish community in Europe. 

 23 Markens wordt aangehaald in: R. Chesnoff, Pack of Thieves. How Hitler and Europe Plundered the Jews and Committed the 
Greatest Theft in History,1999, p. 105.
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No Jewish community in Europe exhibited courage, not one despite its ter-
rible tragedy. All Jewish communities were ready to accept the small crumbs 
that where being thrown at them by their governments. Because they were 
still in 1995 hostages and behaved like hostages. Foreign visitors although 
they lived in their country for five hundred years. The tragedy was that all the 
Jews in all countries – with minor exceptions in some places in the nineteen 
nineties – behaved the same way.’

De contacten van de overheid met het wjc verlopen via de ambtelijke ont-
moetingen die Majoor in de Verenigde Staten heeft met Singer en Stein-
berg. Eenmaal is er op het politieke niveau een korte ontmoeting met het 
wjc. Kok spreekt Singer in Stockholm op 26 januari 2000 in de marge van 
een grote, internationale conferentie over Holocaust Education. Het is een 
zwaar gesprek en met de nodige spanning beladen. 

‘From all the people I was fighting with, he was actually a courageous and ho-
norable fellow. I met him first with Lord Janner and Eizenstat and then I met 
him alone.24 The meeting ended well but only on the long run. Prime Minis-
ter Kok realized that he couldn’t continue to stonewall in the negotiation. I 
explained to Kok: “I understand the special relationship from the U.S. with 
Holland and it should. I know that the Dutch Jewish Community is interested 
that it will be today rebuilt and be given back what it deserves. Not sponsoring 
museums and institutions about what once was, but sponsoring an actually 
functioning living place. So maybe people who left Holland can come back to 
Holland, to live in a thriving Jewish community and not in a museum.” This 
was only my goal, to strengthen and rebuild the Jewish community and that 
Jews could come back. This was never done by the Dutch government till to-
day, never.’

‘I am impressed by Prime Minister Kok. I found out that Prime Minister 
Kok was the best of all of the people governmentally and jewishly, because he 
understood the issue. That is a very unpleasant thing for a guy where you are 
fighting with. You make only peace with your opponents. Kok said: “let’s con-
front our history for once and all, let’s try and fix it.” I am respectful that he said 
this to me. I think that this is a part of his socialist background which he came 
from. I think he realized that something bad happened that needed to be fixed. 
And the real problem had been a receptacle in Holland of courage to do this. 
That would have made big demands. The Jewish community of Holland would 
be today a big, healthy, thriving community that Prime Minister Kok would 
have given money to rebuild. That was a key moment and that was when the 
community of Holland failed.’

‘Het was een kort gesprek met Singer in Stockholm. Aan een ontmoeting met 
hem viel niet te ontkomen, want hij was er ook en wilde mij ontmoeten. Ik 

 24 Greville Janner, Baron Janner of Braunstone, zit de conferentie in Stockholm voor.
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kende de waarschuwingen en de notities van de verschillende departemen-
ten. Ook ambassadeur Majoor had me van tevoren behoed voor mogelijke 
uitglijders. Ik heb geen bijzondere herinneringen aan het gesprek behalve dat 
Singer nogal geagiteerd en opgewonden was. Ik heb geprobeerd, zonder van 
de meegegeven aanbevelingen af te wijken, dat gesprek nog enigszins plezie-
rig te houden. In het gesprek heb ik een toelichting gegeven op de gang van 
zaken die in Nederland gevolgd was. Ook heb ik de stand van zaken kort ge-
noemd. Op geen enkel dossier ben ik inhoudelijk ingegaan, want daar voelde 
ik ook niet de vrijheid voor. Ik had niet de neiging om me daar te laten ‘weg-
blazen’ door een geagiteerde gesprekspartner die op iets uit was waar ik hem 
toch niet kon tegemoetkomen. Misschien heb ik daardoor een stevige indruk 
gemaakt. Uiteindelijk was het gesprek niet onaangenaam.’

‘Singer hield in Stockholm een ongelooflijke wij-zij-aanval op Nederland. “Ne-
derland is vreselijk en heeft schuld aan de moord op alle Nederlandse Joden.” 
Kok trok dit zich zeer aan. Er is vervolgens weinig of niets uit het gesprek ge-
komen behalve emoties. Mijn herinnering is dat we op de terugweg vanuit 
Stockholm zeiden dat we het gesprek toch niet goed genoeg gedaan hadden en 
dat we onvoldoende voor het voetlicht hadden kunnen krijgen wat de situatie 
werkelijk was, omdat de emoties aan de andere kant van de tafel te groot wa-
ren. We hadden het veel gestructureerder moeten uitleggen. Ons verhaal was 
toen niet goed genoeg. We zijn per saldo niet beter weggegaan dan we waren 
gekomen.’

‘Het was een gespannen bijeenkomst in Stockholm, het was niet direct ge-
makkelijk. Tegelijkertijd was het goed dat het gesprek tussen Singer en Kok 
plaatsvond. Israel Singer vertelde opnieuw zoals hij mij dat al eerder gedaan 
had, hoe de uit de oorlog voortkomende kwesties moesten worden opgelost 
en dat dit niet kon op louter nationale voet. Dat heeft hij flink aangezet. Lord 
Janner en Stuart Eizenstat hadden in het gesprek een matigende en kalme-
rende werking. De bijeenkomst heeft aan beide kanten zijn doel gediend zon-
der dat we bij het weglopen dachten dat het ‘in kannen en kruiken was’. Dat 
was overigens toen ook nog niet aan de orde.’

‘Het hele idee dat wij het goed gedaan hebben in de Tweede Wereldoorlog 
was bepaald niet Singers opvatting. Hij had niet veel respect voor onze opstel-
ling in de Tweede Wereldoorlog.’

In mei 2000 verbetert de relatie van het wjc met het cj0 door toedoen van 
Roet. Het Platform Israël van Roet onderhoudt in tegenstelling tot het cj0 
doorlopend een goede en open relatie met het wjc. Roet zegt tegen het wjc 
dat het akkoord met de regering oké is. Rondom de beurs zorgt Roet voor 
een toenadering van het cj0 naar het wjc. Het cj0 houdt langere tijd steun 
van het wjc af, maar gaat in mei 2000 onder invloed van het Platform Israël 
overstag. 
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‘Roet is pas half 1999 in contact gekomen met het wjc. Hij was er totaal niet 
afhankelijk van. Het wjc vond het wel een mooie zaak dat waar ze op aller-
lei manieren bij ons probeerden binnen te dringen en hun doel niet konden 
bereiken, dat wel kon via het Platform Israël. Het wjc gebruikte het Platform 
Israël en Roet vond dat ook wel mooi.’

‘Als lid van het Israëlische bestuur van het wjc had ik directe invloed op de 
policy van het wjc (een Hollander in de ogen van het wjc). Ik deed mijn mond 
open richting het bestuur van het wjc en was spokesman van de Nederlandse 
Joden tegenover het wjc, de Amerikaanse en lokale pers.’

‘Ik heb over het akkoord met de overheid met het wjc gesproken. Singer en 
Steinberg hebben me opgebeld en het erbij gelaten toen ik zei dat het oké was. 
Dat heb ik aan Naftaniel doorgegeven. Het wjc wilde wel helpen met druk ma-
ken. Singer was met veel grotere bedragen bezig met Duitsland en liet Neder-
land met rust. Hij wilde het Nederlands geld niet hebben.’

‘Het wjc heeft van meet af aan een rol gespeeld die de meerderheid van het 
cjo niet zinde. In de eerste plaats wilden ze alles zelf doen, want ze konden het 
beter dan het cjo en dat vonden wij niet. In de tweede plaats is hun methodiek 
typisch Amerikaans en dan doel ik op de manier waarop zij hun contracts-
partners onder druk zetten. De term chantage is wel gevallen. Dat wilden de 
meesten in het cjo niet. Natuurlijk is een zekere mate van druk nodig, anders 
gebeurt er niets. Wij wilden – ook Ronny Naftaniel – een fatsoenlijke bere-
kening van wat ‘ons’ toekomt. Niet meer en niet minder dan dat. Dat klinkt 
nogal moralistisch, maar dat was echt onze insteek. Dat was het grote verschil. 
Wij hadden geen trek om het uit handen te geven aan een organisatie waar 
we geen enkel vat op hadden en die hier in Nederland misschien de grootste 
puinhoop aanricht, dan vertrekt en waarschijnlijk met het geld ook vertrekt, 
en ons met de puinhopen laat zitten.’

‘Het cjo heeft vanaf het allereerste begin toen het wjc dreigde te interveni-
eren, gezegd: “Dat willen we niet.” Toen we al aan het onderhandelen waren, 
heeft het wjc herhaaldelijk geprobeerd de onderhandelingen over te nemen 
en dat kwam mede door Avraham Roet die contacten met het wjc had.’

‘When Avraham Roet gave me an advice, I almost always accepted it. I have 
some people whom I trusted, he was one of them. He was a Holocaust Sur-
vivor. He was a person who went to Israel, he was a patriot. I had the highest 
regard for him. He is an honest guy, I trusted him. It doesn’t mean that Ronny 
Naftaniel was not a honest man. Ronny Naftaniel is a very honest man, a very 
correct person. Joop Sanders is a also a very honest and a very correct person. 
But both they are too caught up in the issue which they are dealing with. They 
were too concerned with being defensive and not being generally participant 
in getting an apology by the Dutch for their misbehavior during World War 
II because they themselves are Dutch. Avraham Roet doesn’t have this pro-
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blem. Avraham Roet didn’t have in his guts to defend either the Germans or 
the Dutch or the French. He was only concerned with the Jewish people and to 
make correct a little bit the terrible things that happened. He was only doing 
for the cause. He didn’t deal with the details like some of the other people who 
were in the Dutch Jewish community.’

Geen open einden in het akkoord van de Joodse 
gemeenschap met de regering

Na het eerste officiële overleg van het cj0 en het Platform Israël met het 
kabinet neemt Zalm de regie weer over. De door bureau Paardekooper ge-
maakte berekeningen van Joodse tegoeden komen beschikbaar voor bespre-
king. Het cj0 wil een akkoord met eventueel open einden erin. Het is dan 
aan de Tweede Kamer om zich uit te spreken over de vergoeding voor de 
kosten van de kampen Westerbork en Vught. Die kosten zijn in de oorlog 
door de Duitse bezetter uit de Joodse boedels betaald. Na de oorlog zijn 
deze slechts in beperkte mate gecompenseerd door minister Lieftinck. 

Het cj0 en Platform Israël bespreken de Paardekooper-cijfers op 9 maart 
2000 met Zalm. Vooraf vraagt Zalm cj0-voorzitter Markens even bij hem 
binnen. Na enige minuten mogen de anderen aanschuiven. Het overleg ver-
loopt anders dan intern door het cj0 voorbereid. Zalm deelt mee, geen open 
eind richting de Tweede Kamer te willen over de kosten van de kampen 
Westerbork en Vught. Markens en Roet gaan daarin mee. Het cj0 gaat om.

‘Ik herinner me alleen goed de bijeenkomst met Zalm toen ik eerst met hem 
onder vier ogen zat. Zalm en ik praten over het eindbedrag. Zalm komt uitein-
delijk met een eindbedrag van 400 miljoen op de proppen, maar onder het 
voorbehoud van goedkeuring door het kabinet. Ik zit nog een beetje tegen te 
sputteren en wel om twee redenen. 1. Het bedrag is lager dan het minimale 
bedrag van Paardekooper en 2. Het hete hangijzer van het kamp Westerbork 
en het bedrag daarvoor. Over dat laatste wilde Zalm geen uitgebreide discussie 
met de Tweede Kamer hebben. Daar was Zalm resoluut in. Toen dacht ik aan 
de woorden van Hans Vuijsje, van “als we vandaag de zaak niet afmaken en er 
niet uitkomen, dan weet ik niet hoe lang het allemaal gaat duren”. Laat ik het 
maar op 400 miljoen afmaken. Wij wisten niet dat ik tevoren bij Zalm zou 
worden binnengeroepen om onder vier ogen deze zaak te regelen. Ik had geen 
rekening gehouden met een gesprek onder vier ogen. Ik had me niet gereali-
seerd dat Zalm op dat moment de zaak wilde aftikken. Dat wist ik niet toen ik 
naar binnenging. Uiteindelijk heeft het wel goed gewerkt.’

‘Ik was tegen het open punt van kosten Westerbork en Vught bij het finale 
overleg met Zalm. Je moet eerlijk zijn en niet na een akkoord weer beginnen 
aan een spelletje. Westerbork en Vught moesten geen geldelijke betekenis 
krijgen. Ik heb historisch ook gelijk, het zijn inmiddels musea geworden. Het 
hoorde destijds niet bij de gesprekken over restitutie. Poolse Joden die geld 
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vragen over Auschwitz, kun je je het nu voorstellen? Morele restitutie kan hier 
gewoon niet bij.’

‘We waren er razend over dat Henri Markens even apart ging zitten met Ger-
rit Zalm. Henri heeft later gezegd dat hij was binnengeroepen omdat zij al een 
vriendschappelijke relatie hadden. Toen wij binnenkwamen, dachten we dat 
de zaak was afgedaan.’ 

‘Financiën zei in het overleg: “Dat kan niet, je kunt geen akkoord sluiten en 
de zaak afsluiten zonder dat de kampen daarin meegerekend zijn.” Dat heeft 
Avraham Roet toen weggegeven.’ 

‘Roet was al verbolgen over het feit dat er enkele dagen eerder een voor-
overleg bij Zalm was geweest, waar hij niet aanwezig bij was geweest. En hij 
was verbolgen dat Henri Markens binnen was geweest bij Zalm. Avraham 
Roet is altijd zijn eigen weg gegaan, eigenwijs als hij was en zonder enig over-
leg opererend. Hij dacht over een andere tactiek, want hij had inmiddels ook 
begrepen – hoe je het wendt of keert of schuift – dat we aan die 397 of 400 mil-
joen gulden moesten komen. Hij dacht misschien over het punt van de kosten 
van de kampen dat dit het zwakste punt was. Hij was meer op de emotie, op 
de mensen, op het geld dat ze niet teruggekregen hadden. Avraham wist dat 
het punt van de kosten van de kampen voor ons het heikele en belangrijkste 
punt was, maar hij maakte geen deel uit van de vergadering waar dat besloten 
was. Hij kreeg het te horen en wist het ook wel. Op eigen houtje heeft hij – uit 
chagrijn of dat hij het anders zag – gedacht dat het uit andere potjes moest 
komen.’ 

‘De inzet bij het laatste overleg met Zalm was 400 miljoen en het open houden 
van het punt van Westerbork/Vught. Dat was een keiharde afspraak voor de 
onderhandelingen waar Avraham Roet, Henri Markens, Van Gent en Micha 
Gelber bij waren. Dat open punt moest daarna met de Tweede Kamer worden 
besproken. Het cjo wist via Henri Markens dat de limiet bij Kok 400 miljoen 
was. De claim van de successierechten was hoogstens iets om de claim van 
Westerbork te ondersteunen, maar daar kwam het niet van.’

‘Zalm roept Markens 10 minuten eerder bij zich en Markens gaat daarmee 
akkoord, iets wat hij niet had moeten doen. Zalm en Markens lopen glim-
lachend terug. Ik denk dat daar een akkoord is bereikt voor een bedrag over 
400 miljoen, dus Markens was om. Als Roet in het gesprek niet met hem mee 
was gegaan, had Markens het niet kunnen volbrengen. Als Roet had gezegd 
“das kommt nicht in Frage”, was het anders gegaan. Dan waren die onderhan-
delingen anders gelopen en Henri Markens ter plaatse afgeserveerd. Die Is-
raëli’s spelen toch een heel belangrijke rol. Nu moest ik mijn mond houden 
en gaf ik het ter wille van de eenheid op. Eigenlijk word ik als man van de wat 
hardere lijn daar gedesavoueerd. Avraham Roet draait en laat daar Van Gent, 
Gelber en mij zitten.’

‘Als je vervolgens gaat roepen in het Adviescollege dat je eigenlijk niet te-
vreden bent over die 400 miljoen en dat de afspraken zijn geschonden, dan 
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krijg je gerommel. Dat kun je niet doen. Als je als cjo eenmaal ja zegt, moet je 
als collectief ja zeggen, dat is het politieke spel dat je aan het voeren bent. Maar 
als je het mij persoonlijk vraagt, ik wist hoe de paarden in de Tweede Kamer 
liepen, dan weet ik zeker dat die 200 miljoen voor Westerbork/Vught er nog 
in had gezeten. En dat wist Zalm ook.’ 

‘Het eventueel open laten van het punt van de kosten van de kampen was een 
punt dat op sentimenten speelde. Het cjo vond dat je dat heel goed bij de Ka-
mer kon neerleggen. De Kamer vond niks te gek als het om oorlogsslachtof-
fers ging. Eigenlijk paste het hele punt van Westerbork niet in de systematiek 
van het cjo. Het was een van onze zwakste punten. Het was geen restitutie, 
het was een bejegeningpunt. Het paste prima in de gebaarfilosofie, maar het 
was nogmaals geen restitutie, hetgeen voor cjo de kern was.’ 

Het ophouden van het akkoord over de Joodse 
rekeningtegoeden bij banken

In het overleg over de Joodse rekeningtegoeden bij banken is de facto een 
akkoord bereikt, maar het wordt niet getekend in maart 2000. Roet, ge-
volgd door Naftaniel vinden het strategisch onverstandig om op dat mo-
ment te tekenen. Zij willen eerst een akkoord over de beurs. Het wjc wordt 
ingeschakeld. Roet en Naftaniel dwingen daarmee de banken, die belang-
rijke beurspartijen zijn, aan te schuiven in het overleg over de beurs. Tege-
lijkertijd gaan Markens en Numann, buiten de andere vertegenwoordigers 
van het cj0 om, informeel met Blocks en De Swaan praten over de beurs. 
Blocks denkt dat hij een akkoord over de beurs op zak heeft.

‘Er was een sfeer bij het cjo van ‘we zijn het eens, hebben de facto een akkoord, 
maar in het huidige klimaat zou er meer uit te halen moeten zijn’. De sfeer 
wordt anders, ook in de media. Op mij kwam het over als ‘we kunnen meer 
halen uit het stukje lucht wat erin zat, dus wat extra kersen op de taart. Dat 
voelde je wel’. Maar ja we hadden een gezamenlijke marsroute en feitelijke 
overeenstemming en ik dacht dat we daar maar op moesten blijven hangen. 
De discussie in deze tijd over dat het cjo geen finale kwijting wilde geven, heb 
ik toen als een excuus ervaren. Misschien een kapstok voor iets anders maar 
wat dat zou ik niet weten. Als het de kwestie van de beurs was, zou toch die te-
kensessie niet zijn afgesproken. Misschien was er interne druk, bijvoorbeeld 
dat door toedoen van Flory Neter-Polak de stemming er een werd om er nog 
iets meer uit te halen. Maar ik heb geen idee.’

‘Het cjo en het Adviescollege waren al praktisch akkoord gegaan met de 50 
miljoen voor de bankenclaims. Het was op zich een redelijke vergoeding van 
de bedragen die de banken in en na de Tweede Wereldoorlog van de Joden 
hadden opgeëist. Het zijn Avraham Roet en ik geweest die hebben gezegd dat 
we het niet gingen tekenen. Ik heb het aan Blocks moeten vertellen. Ik vond 
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het voor mezelf wel een moeilijk moment. Dat was een erg lastige affaire. Ik 
heb zelden iemand daarna zo boos, kwaad en treurig gezien als Hein Blocks. 
Het tekenmoment blijft uit, omdat wij er heilig van overtuigd waren dat we 
dan een verkeerde stap zouden zetten. Dat bleek overigens ook zo te zijn.’

‘Het cjo – Ronny Naftaniel – heeft een verdrag met de banken afgesloten voor 
50 miljoen zonder spi erin te kennen. Het cjo dacht dat het een mooi bedrag 
was. Er was geen basis voor en de banken waren veel meer geld schuldig. Toen 
heb ik gezegd dat ik daar niet aan meedeed. De banken hebben het bovendien 
behandeld als een technisch-juridische zaak en niet als een morele verplich-
ting om geroofd geld te restitueren. Ik heb gezegd dat spi niet zou onderteke-
nen en daarmee begreep Blocks dat hij het wjc ook tegen zich zou hebben en 
dat wilde Blocks niet. Toen hebben Ronny en ik afgesproken dat het met de 
beurs heel anders moest. Op een zaterdagmorgen heb ik bij Ronny gezeten en 
toen hebben we afgesproken dat er 200 miljoen (inclusief de al afgesproken 
50 miljoen voor de spaartegoeden) op tafel moest komen.’

‘Avraham Roet had er gelijk in om het akkoord over de Joodse rekeningtegoe-
den bij banken op te houden totdat het akkoord over de Joodse effecten er lag. 
Tegenover Hein Blocks, een sympathiek figuur, was dit niet aardig, maar Roet 
had wel gelijk. Zijn strategie was juist en zeker als je later duidelijk de link ziet 
tussen de banken en de beurs. Men was het erover eens dat men geen deelak-
koord moest sluiten, want daar kwam het op neer.’

‘De koppeling van het akkoord over de banktegoeden aan het akkoord over de 
beurs is in het totale verhaal van de Joodse tegoeden de grootste verdienste 
geweest van Avraham Roet. Wij wisten, beseften, dat achter de beurs dezelfde 
belanghebbende banken zaten als achter dat bankenakkoord. Ik zag in dat 
die koppeling de beste weg was. Ik was het er strategisch mee eens dat als wij 
met de banken klaar waren, we met de beurs de grootste problemen zouden 
krijgen. Maar je manifesteert je door niet te tekenen een beetje als een onbe-
trouwbare onderhandelaar. Ik moest die boodschap van het slechte nieuws als 
delegatieleider wel brengen, dus ik was er niet blij mee. Het was niet chic. De 
boodschap was: “Jongens, we zijn het eens, maar we tekenen niet.” De banken-
delegatie ontplofte vervolgens, hetgeen begrijpelijk was, daar hadden ze alle 
reden voor. Maar wij hadden alle reden om ons standpunt in te nemen.’

‘Er moest iets gebeuren rondom de beurs, het zat muurvast. Met de toe-
nadering tot het wjc eind mei 2000 werd er wel een ongeleid projectiel bin-
nengehaald. Als je ze een vinger geeft, nemen ze je hele hand. Daar moesten 
we ontzettend op beducht zijn. Het leek ons – Henri Markens en Harry Hes in 
ieder geval – de verkeerde kant op te gaan. We waren bang dat het niet in de 
hand te houden was. En inderdaad, als het woord ‘boycot’ valt, krijg ik zenuw-
trekjes. Dat vond ik volstrekt onacceptabel.’ 

‘Die actie van ons richting Blocks en De Swaan – het was overigens Henri 
Markens zijn idee – was ongepast maar ik sta er tot de dag van vandaag volko-
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men achter. Het doel van onze missie was tweeërlei: 1. Om die banken, waar 
het ze dun door de broek liep, gerust te stellen over het World Jewish Con-
gress: dat laten we als cjo niet gebeuren en 2. Kom met een goed voorstel.’

‘Ik ben simultaan (met Ernst Numann) met Blocks en De Swaan bezig geweest 
om een akkoord af te dwingen. Ernst en ik waren het absoluut niet eens met 
de lijn Naftaniel-Roet die het wjc hadden benaderd die de banken gewoon ge-
chanteerd had. Wij vonden dat onethisch. Ik kon het moreel niet voor mijn 
verantwoording nemen dat we die banken – en ik zeg het maar heel eerlijk 
– zo aan het chanteren waren. Ik vond het toen en vind het nu nog steeds. Het 
ging mij om het feit dat het wjc tegen abn amro maar vooral tegen de ing 
heeft gezegd dat zij grote problemen zouden krijgen in Amerika en dat zij 
daarvoor zou zorgen. Dat is bij mij totaal verkeerd gevallen. Dat vond ik een 
absoluut onhaalbare kaart. Dat kon ik niet voor mijn verantwoording nemen. 
Wij hebben binnen het cjo niets over onze actie verteld omdat wij wisten hoe 
de hazen zouden lopen. Het effectenverhaal zinde Hes en Sanders ook niet. De 
bedoeling was om op een bepaald moment te komen met ‘Hier is het akkoord 
mat de banken’. Alleen Tom de Swaan heeft het gerekt, gerekt en gerekt en dat 
heeft de banken 164 miljoen gulden gekost.’ 

‘Markens en Numann zijn begin juni 2000 bij me geweest. Ik werd geconsul-
teerd. Volstrekt informeel, want ik had geen enkele formele rol, voor alle dui-
delijkheid. Dit contact heb ik wel bij mijn collega’s gemeld. Markens en Nu-
mann wilden graag dat ik als een soort hefboom werkte om te zorgen dat het 
rond kwam. Die verwachting over mij was onjuist. Ik heb duidelijk gemaakt 
dat ik sinds mijn toetreding tot de abn amro twee petten ging dragen, een 
Joodse en één van abn amro en dat ik me om die reden er niet meer mee ging 
bemoeien.’ 

‘Wij komen bij elkaar op persoonlijke titel, wij proberen uit de impasse te ko-
men. Als wij er uit zouden komen, maakt ieder van ons zich sterk om dit ak-
koord binnen enkele dagen bij de achterban geaccordeerd te krijgen.’ […] ‘Dat 
gesprek was geen echte dialoog over het ‘bancaire aandeel’ in deze 240 miljoen 
gulden. Want er werd door Numann en Markens gezegd dat de 240 miljoen 
gulden de ondergrens was van wat men zou accepteren. Aan het einde van het 
gesprek zei ik dat ik dat buiten proportie vond omdat de banken in de jaren 
vijftig een veel kleiner marktaandeel op de beurs hadden dan deze 100%, maar 
als dat hun harde ondergrens was, wij dan op dat bedrag na raadpleging van 
de achterban alleen ja of nee zouden zeggen. Als het nee is bij een van de twee 
partijen, heeft ons gesprek niet plaatsgevonden. We spreken af dat elkaar voor 
het weekend te laten weten. Daar hebben we de hand op geschud. We maken 
ons er sterk voor en komen volgende week bij elkaar om te tekenen. Toen is 
er naar mij gebeld dat het akkoord was. Ik heb de banken gebeld en die waren 
binnen no time ook akkoord, met name ing en abn amro, die kennelijk al 
lange tijd gezegd hadden dat het van tafel moest.’
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Het ontbreken van steun van het ministerie van Financiën 
aan de financiële wereld 

In onderhandelingsprocessen kan steun van derden onderhandelende par-
tijen helpen. Zo wordt het ministerie van Financiën in 1999 en 2000 om 
steun aangeroepen door de financiële wereld. De verzekeraars willen dat 
het ministerie van Financiën zich uitlaat over de hoogte van de te hanteren 
rentefactor en de afkoopsommen van Joodse polissen. De beurspartijen wil-
len op het moment dat de Paardekooper-cijfers op tafel liggen in de onder-
handelingen dat de overheid aanschuift (zie hoofdstuk 5). De verzekeraars, 
banken en beurs ervaren weinig steun van het ministerie van Financiën te 
krijgen. 

‘De relatie van het Verbond met Financiën was formeel. Er was weinig infor-
mele uitwisseling, het kwam niet op gang. Het idee aan Verbondskant was: 
wij zenden, maar wij krijgen niets terug behalve ‘doe nog niets en hou je koest’ 
en daar konden we niets mee. Wij hadden het gevoel dat we er niet echt door-
heen kwamen.’

‘Wij hadden als verzekeraars het gevoel dat wij zelf het een beetje moesten 
uitzoeken. Wij hebben contact opgenomen met het ministerie over de rente 
en afkoopsommen, en kregen geen echte antwoorden. En ten aanzien van de 
bankenkant gold hetzelfde. Iedereen hield de boot af, het was moeilijk en on-
bekend terrein. In dat opzicht stonden we er alleen voor. We hadden wel het 
gevoel dat we niet konden wachten tot een gezamenlijke aanpak tot stand zou 
komen, als dat ooit mogelijk was geweest. Ook aan onze kant waren veel leden 
die zeiden dat het al ingewikkeld genoeg was, laten we eerst de verzekeringen 
regelen. Het voordeel is dan wel dat je zelf aan de knoppen zit. Je realiseert je 
dat je wel precedenten kunt scheppen. Maar je geeft wel antwoord en laat het 
niet hangen.’

‘Ik wilde de rentefactor van Financiën weten. In het Veegens-akkoord was het 
volgende afgesproken. Afkoopwaarden werden overgedragen aan de Staat. Als 
er alsnog daarna een nabestaande of een rechthebbende zou komen bij een 
verzekeraar, dan zou de verzekeraar dat uitbetalen en vervolgens zou de verze-
keraar regres nemen op de Staat. Dat betekende dat ik moest weten wat ik kon 
claimen van de Staat en met welke rentefactor de Staat zou werken. Dat heb ik 
bewust aanvankelijk niet op papier gezet, omdat dat later ook tegen Financiën 
gebruikt kon worden. Ik wilde daar een gesprek over hebben. Ik kreeg geen 
antwoord op mijn vraag over de rentefactor.’ 

‘Zalm weet ontzettend goed hoe dingen publicitair werken. Uitermate po-
litiek correct zei hij dat hij geen cent van Joden wilde afhouden. Dat heeft hij 
ontzettend handig gedaan voor zichzelf. Voor de verzekeraars heeft hij geen 
rol gespeeld op het dossier van de rentefactor waar hij om een uitspraak ge-
vraagd werd. De vraag die hem gesteld werd, was volstrekt legitiem. Dat hij 
geen antwoord gaf, was uit puur opportunistische overwegingen omdat hij 
wist dat dat een precedent zou scheppen voor de Staat.’
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‘In de zomer van 1999 liet Financiën zich niet uit over de afkoopwaarden en 
de rentefactor, maar dat veranderde toen het akkoord begin november aan Fi-
nanciën gepresenteerd werd. Zalm was ‘pissed’, hij was boos. Ik had nog nooit 
een boze Zalm gezien. Hij speelde het misschien. Hij had er geen goed woord 
voor over. Hij was voornamelijk boos richting de verzekeraars, maar ook boos 
op ons. Dit was opmerkelijk, omdat Zalm in dit geheel altijd naar voren wordt 
gehaald als een positieve factor. Ik verklaar het door de invloed van zijn partij-
genoot en minister van Justitie Benk Korthals. Ik denk dat Korthals Zalm ge-
zegd heeft dat je een enorm precedent schept als je de Joodse gemeenschap de 
rechthebbende maakt op deze polissen. Ik denk dat Zalm daarnaar geluisterd 
heeft. Zalm had niets te zeggen over de hoogte van het bedrag van het akkoord, 
maar Zalm bleef steeds zeggen dat er geen juridisch recht in deze was. Een op-
merkelijk moment.’

‘De afspraken met Van Maanen waren bijna allemaal op initiatief van Van 
Maanen en het waren informerende gesprekken. Die gesprekken ademden de 
sfeer van ‘jullie moeten het wel regelen, maar support – in ieder geval naar 
buiten – zul je niet veel krijgen’.’

‘Ik bel Van Maanen op over de Paardekooper-cijfers vanuit een gevoel 
van: daar krijg ik geen support. Die willen het dossier de wereld uit en als de 
banken daarvoor iets meer moeten betalen, dan is dat niet erg. Dat was mijn 
frustrerende gevoel, terwijl als Financiën krachtig in de media gezegd had, bij-
voorbeeld door Gerrit Zalm, dat die berekening van 500 miljoen onzin was, 
dan was de druk weg geweest. Dan hadden we technisch om de tafel gezeten, 
en ook dan waren we aan de bovenkant uitgekomen. Maar dan was redelijk 
overleg mogelijk geweest op basis van marktaandelen/betrokkenheid en was 
niet het maximum voor cjo de ondergrens geworden.’

‘Het latere aanbod van Zalm om te bemiddelen was gezien het voorgaande 
ook niet serieus te nemen.’

‘Aan Zalm heb ik niets gehad. Die zal wel gedacht hebben: jongens, luister eens, 
ik heb mijn eigen probleem opgelost, waarom zou ik nog meer oplossen?’ 

‘We hebben als banken in het hele traject niet veel steun gevoeld van het mi-
nisterie van Financiën.’

‘Ik vond destijds dat de banken hun eigen boontjes moesten doppen, want dat 
hadden wij ook gedaan.’

De inhoudelijke elementen van de verschillende akkoorden 

Het cj0 en het Platform Israël benadrukken dat het in het bereiken van ak-
koorden om verschillende aspecten gaat. Het gaat om het uitspreken van 
een duidelijke spijtbetuiging, restitutie en erkenning van morele aanspra-
ken, en de kwantificering daarvan.



337

K

Kok

Zalm

Borst

Duidelijke spijtbetuiging
In de akkoorden worden officiële woorden van spijt uitgesproken. De beurs 
biedt meteen excuus aan. De officiële spijtbetuiging van de regering kent 
een moeizame aanloop. Kok spreekt een officiële spijtbetuiging uit enkele 
dagen na een internationale bijeenkomst in Stockholm op 26 januari 2000. 
In de media is er veel over te doen.

‘Op die 26e januari in Stockholm was ik niet in de positie om op een heel wel-
overwogen en nauwgezette manier te formuleren hoe de officiële reactie van 
Nederland op dat rapport-Van Kemenade zou zijn. Het was een soort geïmpro-
viseerde beantwoording van vragen waarbij ik heb gezegd “spijt, spijt?, je kunt 
ook zeggen we betreuren het of het is ernstig te betreuren”. Dat is in die korte 
spanne tijds even vastgehouden door de media. Twee dagen later, toen de offi-
ciële reactie kwam, werd er gezegd: “Nou betuigt hij toch spijt.” Het verschil is 
groter gemaakt doordat het zo kort op elkaar gebeurt. De eerste reactie was na 
enkele vragen en de tweede reactie was na een ministerraad en een ministeri-
ele commissie. Het verschil is minder groot dan het even leek.’

‘De formulering van de 26e januari “ik zou eerder zeggen het is te betreu-
ren dan het spijt ons” is een slagje afstandelijker. Maar als iets te betreuren is, 
ligt het heel dicht aan bij “het spijt mij”.’

‘Kok zat iets dichter dan ik, ook qua leeftijd, op de oorlogsgeneratie. Hij vond 
dat als hij spijt zou betuigen dat hij indirect de regering van net na de oor-
log met onder andere Lieftinck diskwalificeerde. Ik zat op veel grotere afstand 
erin. Het waren ook mensen die ik verder niet kende en gekend heb. Dus ik 
had daar veel minder probleem mee om excuses te maken of spijt te betuigen 
over het feit dat in de naoorlogse periode op een ongekend harde manier met 
de Joodse gemeenschap werd omgegaan.’

‘Kok vond dat het niet netjes was om excuus te maken voor iets dat je niet zelf 
misdaan had, maar je voorgangers. Kok is altijd zuinig als het gaat om spijtbe-
tuigingen voor dingen uit het verleden waar hij niet persoonlijk bij was. Kok 
zat in het begin in het ‘frame’ dat als je jouw excuus maakt voor iets dat je niet 
zelf gedaan hebt, maar jouw voorgangers, dat dit makkelijk praten is. Hij wilde 
er niet aan meewerken dat voorgangers in de publiciteit een dreun kregen. Hij 
is heel erg loyaal aan zijn voorgangers, ook als zij niet tot zijn partij hoorden.’

‘Omdat Kok zo lang in het denkproces blijft zitten en er zelf nog niet uit 
is, maakt hij altijd de indruk dat hij er tegen is, in ieder geval dat hij er niet 
enthousiast voor is. Dan krijg je dat beeld van de eeuwige knorrepot die nooit 
eens even royaal meedoet, terwijl hij eigenlijk nog in dat denkproces zit te 
kauwen en te herkauwen. Als hij het aan het eind het dan met je eens is, heb 
je een fantastische steun aan hem. Er is overigens een regel ten aanzien van 
Wim Kok, je moet het nooit met hem eens proberen te worden terwijl hij nog 
aan het kauwen is.’
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‘Kok wilde niet zonder de ministerraad tot een spijtbetuiging komen, van-
wege de coalitie en ook omdat hij dat niet zonder Els Borst wilde doen, in die 
zin zijn ‘oorlogsmaatje’, met hetzelfde referentiekader. Kok was voorzichtig, 
maar handelde staatsrechtelijk volkomen zuiver hetgeen hem niet altijd in 
dank is afgenomen.’

‘Het vbv heeft altijd de dwang die uitgeoefend werd op Kok om excuses te 
maken, volslagen onzin gevonden. Dat heeft te maken met verantwoordelijk-
heden. Hoe kun je van een vertegenwoordiger van een regering 55 jaar later 
verwachten dat hij voor iets zijn excuus aanbiedt waar hij part noch deel aan 
is geweest? In onze optiek was hij volslagen integer. Het was een volkomen 
nutteloze discussie.’

‘Kok was alleen maar afstandelijk, kil en emotioneel er niet bij betrokken. De 
hele attitude, nonchalant. Hij was ongeïnteresseerd in dezelfde lijn als Lief-
tinck of de anderen direct na de oorlog. Het feit dat Kok in eerste instantie 
zei geen excuses uit te spreken en geen schuldgevoel te hebben. Kok hoefde 
er niet persoonlijk een individueel schuldgevoel bij te hebben. Maar een re-
gering is altijd verantwoordelijk voor de eerdere periodes die er geweest zijn.’

Restitutie en erkenning van morele aanspraken
In de akkoorden is de verwoording van de titel waaronder bedragen be-
schikbaar worden gesteld belangrijk. Het gaat om de terminologie, de be-
grippen die gehanteerd worden. Het cj0 en het Platform Israël willen geen 
‘gebaar’, maar restitutie. In de akkoorden nemen de verzekeraars, de ban-
ken en de beurspartijen deze terminologie over. Bij de regering ligt deze 
terminologie moeilijker. Het cj0 vraagt om erkenning en om restitutie van 
Joodse tegoeden. De partijen vinden elkaar door te gaan spreken over ‘er-
kenning van morele aanspraken’.

‘Joodse tegoeden en erkenning: dat is een morele aanspraak die je hebt en het 
maakt die erkenning ook tastbaar. Herstel van de gemaakte fouten die daarbij 
gemaakt zijn, geeft die erkenning.’

‘Ik heb het punt van erkenning altijd benadrukt hetgeen logisch is voor een 
directeur van een organisatie (jmw) die daar continu mee bezig is. Als ik uitga 
van de mensen die bij jmw komen – zie het door ons gehanteerde hulpverle-
ningsmodel en de analyse daarin van de problematiek bij Joodse vervolgings-
slachtoffers en hun nabestaanden – dan loopt door al die problematiek van 
oorlogsgetroffenen en hun kinderen als rode draad die vraag om erkenning 
tijdens en na de oorlog. Wij gebruiken in dat kader het begrip ‘de breuk met 
de samenleving’. Wat er in die tijd is gebeurd, heeft van alles in de geesten van 
mensen veranderd. Het is een existentieel gevoel dat je zomaar als Jood apart 
kan worden gezet. Ik vergelijk dat weleens met de aanval op het wtc.’ 
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‘Ik zeg achteraf dat ‘morele erkenning van aanspraken’ over onder andere be-
zit dat niet teruggegeven is, achteraf veel beter was dan ‘restitutie’. Daarmee 
kon elk bedrag gerechtvaardigd worden. Ik was overigens in die tijd op dit 
punt niet leidend in de discussie.’

‘We zijn pas begonnen met onderhandelen over het bedrag toen we het eerst 
eens werden over de terminologie waaronder betaald zou kunnen worden. 
Het punt van het ‘gebaar’ moest eerst volledig van tafel, dat was een hele harde 
eis van het cjo.’ 

Kwantificering
In de verschillende akkoorden worden betalingen aan de Joodse gemeen-
schap afgesproken. Er liggen berekeningen aan ten grondslag. Voor wat be-
treft de Joodse oorlogspolissen zijn het cj0 en de verzekeraars het redelijk 
snel eens wat de hoogte daarvan is. Alleen Roet blijft bezwaren uiten, maar 
hij verbindt zich in de praktijk wel aan het akkoord.

‘Het Nederlandse akkoord met de verzekeraars was slecht, geen twijfel over 
mogelijk. Veel te laag en dat is naderhand ook gebleken. Oplichterij. Het cjo 
heeft niets aan ons gevraagd, achter de rug van iedereen om is het gesloten. 
Buiten het Nederlandse Jodendom en wjc om is het akkoord gesloten. Men 
kreeg 50 miljoen in handen en vond dit een enorm bedrag, zonder kennis te 
hebben waarom het ging, zonder het goed onderzocht te hebben wat verze-
keraars hadden ingepikt en wat zij niet hebben geretourneerd. Tot op heden 
is dat het geval. Het is me niet gelukt om mijn partners te overtuigen van de 
noodzaak. (…) Dat heeft indertijd het wjc ook heel kwaad gemaakt. Ik heb 
toentertijd het akkoord met de verzekeraars gesteund om met die 50 miljoen 
snel geld in handen te krijgen voor eerste hulp aan in nood verkerende Holo-
caustsurvivors en het diepgaander doen van onderzoek.’ 

‘Uiteindelijk steunt het spi wel het akkoord om twee redenen: 1. We wilden 
de samenwerking met het cjo versterken vanwege toekomstige onderhande-
lingen met regering en banken; 2. Het geld zou meteen vrijgemaakt worden, 
dat was voorgespiegeld door Fischer.’

‘Ik verdedigde uiteindelijk het akkoord richting wjc omdat 1. het wjc zich 
te veel vastzette op de Nederlandse verzekeraars en niet op de andere gebie-
den 2. Ik geloofde in ‘compromise’, anders waren we ook niet verder gekomen 
met de banken en de regering.’

‘Avraham Roet heeft altijd geweigerd om het verzekeringenakkoord te teke-
nen. Het klopt dat hij het bedrag te laag vindt maar daar heeft hij geen sub-
stantieel bewijs voor. Fischer is na het akkoord een keer naar Israël gegaan. 
Toen heeft Avraham gezegd: “Ik steun het wel, maar ik teken het niet.” Tegelij-
kertijd wou hij zijn relaties niet bederven met het World Jewish Congress en 
met het cjo. Ook de acties van het vbv heeft hij nooit gesteund omdat dat zijn 
insteek niet was. Ik denk dat hij het gevoelsmatig te weinig vond, want in die 
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internationale Joodse wereld werden claims van honderden miljoenen dollars 
genoemd.’ 

In het overleg met de regering wordt eveneens gerekend. Het cj0 en het mi-
nisterie van Financiën cijferen gezamenlijk nadat Paardekooper eerder voor 
het cj0 berekeningen van achttien posten heeft gemaakt. Die berekeningen 
worden als uitgangspunt voor de gesprekken van het cj0 en Platform Is-
raël met Zalm genomen (zie hoofdstuk 4). Na amendering wordt op 6 maart 
2000 met Zalm overeenstemming bereikt over een bedrag van 400 miljoen 
gulden.

‘Dat het uiteindelijk zo vlot gegaan is met dat overheidsakkoord, komt door 
Paardekooper. Er waren cijfers waar we het grosso modo over eens waren. 
We wilden niet meer dan een vertaling van die cijfers in de guldens van 2000 
en dat heeft het overleg bespoedigd. Zalm vond het bedrag kennelijk redelijk 
genoeg uitgaande van de cijfers die op tafel lagen. Overigens, als je het in de 
financiële situatie van vandaag de dag zou moeten doen, zou het heel wat las-
tiger zijn.’

‘De harde inzet van het cjo was niet het aanhouden van een open einde, want 
dat was niet helemaal duidelijk, wel om niet onder het minimale bedrag van 
Paardekooper uit te komen. Na deze bijeenkomst was binnen een, twee da-
gen iedereen van het cjo, Van Gent daargelaten, blij met de 400 miljoen. Ook 
Avraham Roet was de eerste om er blij mee te zijn en ging meteen met het spi 
zonder verdere discussie akkoord, Ronny Naftaniel uiteindelijk ook. Ik heb 
zelf toen uitgebreid verslag gedaan aan het Adviescollege. Er was een bijeen-
komst met de Joodse Gemeente Amsterdam met een hele volle zaal en daar 
heb ik ook uitgebreid verslag gedaan van hoe het gelopen was. De meeste aan-
wezigen waren tevreden.’

‘Men heeft na enkele dagen zich gevonden in het bedrag. Dit was bereikt en 
meer viel naar mijn mening niet te halen. We hadden het meerdere, van 250 
naar 400 miljoen er al uitgehaald. Ook waren we een beetje moe van de in-
terne discussies met het vbv en Avraham Roet, die een ongelooflijke bulldo-
zermacht en -kracht had. Toen begon de strijd om de verdeling.’

‘Gerrit Zalm zei altijd: “We komen er wel uit”, omdat hij de mensen van het 
cjo inmiddels zo goed kende en wist dat als de mensen twee miljard vroe-
gen zij met een kwart of een vijfde tevreden zouden zijn. Dat spel van de on-
derhandelingen vond hij enig. We konden niet anders dan op een gegeven 
moment op een bepaald bedrag en op een bepaalde bestedingswijze bij el-
kaar komen. Dat was in ons beider belang. Ik heb me daar nooit zorgen over  
gemaakt.’

‘Zalm heeft in het proces een belangrijke rol gespeeld. Hij heeft heel wat 
van de eisen van het cjo weggepoetst. Dat is knap werk geweest. Vanaf het be-
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gin af aan heeft het cjo geweten dat het die twee miljard ook niet zou worden, 
maar ze hadden toch wel in hun hoofd tussen de 0,5 en 1 miljard. Dat is toch 
anders geworden.’

‘Ik heb nooit het idee gehad er niet uit te zullen komen met het cjo. Ik kom er 
altijd uit, dat heb je met begrotingsbesprekingen ook. Ik had de vaste overtui-
ging er hier uit te zullen komen. Dat zit hem ook in mijn optimistische aard. 
Bovendien hadden we te veel in elkaar geïnvesteerd om het mis te laten gaan.’

‘Gerrit Zalm belde mij erover dat hij waarschijnlijk een afspraak ging maken 
van 400 miljoen gulden en vroeg aan mij wat ik daarvan vond. Ik heb geant-
woord dat het zijn beslissing was omdat hij minister was en erover ging. Je 
vindt geen grond in mijn rapport, maar dat weet je zelf ook wel. Ik heb zelf 
Gerrit naderhand nooit gevraagd waarom hij naar 400 miljoen gulden ging. 
Er was geen reden voor. Ik begrijp dat Gerrit gedacht heeft dat hij niet weg 
kon komen met het bedrag van de commissie, met die 250 miljoen, want dat 
stond er nu eenmaal al, en dat het daarom wat hoger moest wezen. Ik vond 
het overigens best, het rapport was uit en ik had de houding van ‘jij bent de  
minister’.’

In het overleg over de beurs gaat het, nadat de onderhandelende partijen 
het in Nederland eens zijn over het historische schadebedrag, om de te han-
teren rentefactor (zie hoofdstuk 5). ing-vertegenwoordigers hebben op 12 
juni 2000 een bijeenkomst in New York met de assistent van de City Comp-
troller. Mankiewicz is daarbij aanwezig (zie hoofdstuk 5). Daarna brengt 
het wjc via internationale media naar buiten dat een akkoord bereikt is 
over de beurs voor 264 miljoen gulden. Op 15 juni 2000 wordt dit bedrag als 
vaststaand feit door het cj0 en het Platform Israël genoemd aan de beurs-
partijen. Blocks voelt zich geschoffeerd en klemgezet. 

‘Blocks is gemangeld door de ing, hij was eerlijk, begreep de situatie en was 
geen politicus. Na de bijeenkomst van de ing-vertegenwoordigers in New 
York zat hij vast aan de 264 miljoen. In de ontmoeting met de assistent van 
Hevesi waren aanwezig een advocaat van ing en Mankiewicz, die al eerder de 
banken had aangeraden om te ‘settelen’ (de banken zijn nooit meer bij hem 
teruggekomen (…) Blocks wist niet dat Mankiewicz erbij aanwezig zou zijn en 
door ing voorgesteld zou worden als de vertegenwoordiger van de banken. Ik 
ben toen gebeld door Steinberg dat men zat te praten over factor 22 op voorstel 
van Mankiewicz. Steinberg vroeg de mening van Roet. Ik ben meteen akkoord 
gegaan en heb mijn mening vervolgens telefonisch doorgegeven aan Henri 
Markens. Ik heb aan Markens gesuggereerd dat hij zou bellen met Steinberg, 
waarna het rond zou zijn. Het was natuurlijk belangrijk dat het cjo en spi ge-
zamenlijk ja zouden zeggen. Dat heeft Markens gedaan en ik heb nog een keer 
met Steinberg gebeld, waarna het aan alle kanten rond was.’
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‘Het standpunt van Avraham Roet was dat je niet meer onder de 264 miljoen 
uit kon. Het World Jewish Congress zou er niet mee akkoord gaan als wij een 
akkoord zouden sluiten voor een bedrag minder dan dat.’

‘In het overleg van 15 juni krijgen de banken te horen dat men aan Joodse zijde 
geen keuze heeft, nu de 264 miljoen de publiciteit heeft gehaald en men het 
wjc niet meer meekrijgt als er een ander bedrag komt. Over de informele, per-
soonlijke afspraak werd niet gerept. Toen is er geschorst en zijn Ronny Nafta-
niel en ik naar mijn kamer gelopen. Daar ben ik heel boos op hem geworden 
en was hij heel bedremmeld. Toen zei ik: “Dit kan echt niet, je maakt een af-
spraak met mensen en die kom je dus na tenzij er iets dus heel dramatisch is. 
Dan kom je dat eerst melden.” Mijn woede ontving Ronny, maar was eigenlijk 
op Numann gericht, omdat ik met Numann die afspraak had. Het minste was 
geweest om terug te koppelen.’

‘Ik heb mij twee keer ‘onprettig’ gevoeld door het niet nakomen van afspra-
ken in 2000. De eerste keer bij het niet tekenen van de eerste overeenkomst 
bij de ‘tekensessie’ en de tweede keer gebeurt dit na het gesprek op het Mai-
monides, namelijk op 15 juni, 19 uur, als ik verrast wordt met de 264 miljoen. 
Voor mij was het op 7 juni rond. Een man een man, een woord een woord. 
Klaar. Ik ging ervan uit dat die 240 miljoen bij hun bekend was, want dat was 
hun ondergrens. Toen er op 15 juni een ander bedrag kwam, dacht ik: dat gaat 
niet lukken.’ 

’De banken zijn in dit proces steeds te laat geweest, dat is absoluut het geval. 
Als ze net zo snel als de verzekeraars waren geweest, was er een lager bedrag 
uitgekomen. Als de beurs zou zijn meegenomen in het PwC-onderzoek was 
het waarschijnlijk anders gegaan. In die gesprekken was Blocks uiteindelijk 
heel genereus voor het bankengedeelte.’

‘Het is absoluut niet wat Ronny Naftaniel stelt, dat het cjo al wekenlang uit 
was op 264 miljoen, het was 240 miljoen. Er is nooit over een rentefactor 22 
gedacht, maar over maximaal 20. Belangrijk is geweest dat Steinberg in New 
York op een gegeven moment de 264 miljoen naar buiten heeft gebracht. 
Ronny dacht toen dat die 264 miljoen meer is dan die 240 miljoen. Het cjo en 
het Platform waren eigenlijk oorspronkelijk met 200 miljoen tevreden.’

‘Het bedrag ging van 240 miljoen naar 264 miljoen gulden doordat de multi-
plier omhoog ging. De abn amro ‘had daar zwaar de pest over in’ omdat we 
al een akkoord hadden. We hebben erover gesproken in de raad van bestuur 
en vonden het onacceptabel dat wij voor een vergunning van de ing moesten 
betalen. Wij vonden dat de ing dat zelf moest betalen omdat zij daarmee een 
vergunning in Amerika kocht.’ 
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Het einde van het restitutieproces beoordeeld door 
de hoofdpersonen

De restitutieprocessen monden uit in akkoorden. De beëindiging van die 
processen verloopt niet zonder rimpelingen en is complex te noemen. Dat 
komt in veel interviews terug. De akkoorden komen tot stand in een natio-
nale maar ook in een internationale context. 

In mei/juni 2000 is het Nederlandse akkoord over de Joodse polissen ook 
in de Verenigde Staten aanvaard door Eagleburger, de State Insurance Com-
missioners en het wjc. 

‘Niet te onderschatten is geweest de indruk die het bij toezichthouders ge-
maakt heeft dat Sanders, Naftaniel en later Numann samen met het Verbond 
aan tafel gezeten hebben, in de Verenigde Staten en hier in Nederland als de 
toezichthouders op bezoek waren. Als ze bijvoorbeeld een keer met Naftaniel 
spraken, een hele authentiek persoon, dan maakte dat indruk. Met het sluiten 
van de overeenkomst met het cjo is weliswaar afgesproken dat actief steun 
zou worden verleend, en dat heeft heel veel betekend voor het proces en het 
eindresultaat.’

‘Dat Eagleburger instemt met de Nederlandse voorwaarden, was niet on-
verwacht. Maar we moesten het nog wel zien, omdat het zo instabiel was. 
Eagleburger moest zijn commissie en met name zijn staf zo ver krijgen. Dat 
ze gingen verwezenlijken wat hij had aangegeven. Daar zat nog wel even een 
verschil in. Een paar mensen hebben tegengewerkt en geprobeerd toch weer 
de oorspronkelijk Memorandum of Understanding ondertekend te krijgen. 
Die bleven daar maar mee doorgaan, maar we hadden een duidelijke afspraak 
met Eagleburger.’

‘De leiding van de Nederlands Joodse gemeenschap is in de recuperatiezaak 
zelfverzekerd en ook bereid om hard op te treden als dat nodig is, op gevaar 
af om daarmee te voldoen aan al bestaande percepties en vooroordelen. Die 
zelfverzekerdheid zag je in het optreden van Sanders en Naftaniel richting het 
wjc maar ook tegen mensen uit de financiële dienstverlening die een stand-
punt innamen dat onredelijk was. Ik heb het gevoel dat in België en Frankrijk 
de Joodse gemeenschap veel voorzichtiger is omdat zij bang zijn voor antise-
mitisme, terwijl de Nederlands Joodse gemeenschap daar overheen en niet 
bang voor is.’

‘Ik vind dat dit een dossier was waar ik trots op kan zijn zoals het gegaan 
is, ook vanuit een professioneel standpunt als lobbyist van verzekeraars. Het 
ging om internationale zaken, het lag uitermate gevoelig. Voordat je het wist, 
stond er iets over in de krant. Het was best lastig om het vertrouwen in de 
Verenigde Staten te winnen. Ik kijk er met een zekere trots op terug hoe dat 
gegaan is. Ik heb, mede dankzij mijn samenwerking met Sam Jonker, er veel 
credits van de verzekeraars voor gekregen. Ook de verzekeraars zelf kijken er 
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met een zekere trots op terug, dat het goed verlopen is met weinig slechte pu-
bliciteit, iets waar verzekeraars uitermate gevoelig voor zijn.’

‘Singer maakt altijd een draai. Dat heeft niet te maken met Singer maar met 
Steinberg die een hele wilde jongen was. Steinberg formuleert de dingen al-
tijd heel scherp en daar zit Singer dan bij. Ze proberen tot het gaatje te gaan en 
dan merken ze dat het niet lukt. Dan maken ze die draai.’

‘Door het optreden van de verzekeraars, Majoor, het cjo, andere Ame-
rikaans Joodse organisaties, ‘het kopen’ van Quackenbush is de rol van het 
World Jewish Congress in deze kwestie uitgespeeld. Eagleburger heeft het zelf 
geregeld en zich volkomen los gemaakt van het World Jewish Congress. Hij 
heeft gezegd: “Dit zijn nette mensen, daar moet je op een fatsoenlijke manier 
mee omgaan.”’

‘Wij wilden wel rechtsherstel maar niet een onrechtvaardige behandeling 
van de andere kant. Je mag ook wel enige empathie hebben voor de oprechte 
wijze waarop de verzekeraars de zaak van de Joodse oorlogstegoeden later 
hebben aangepakt. Dat is niet verkeerd. Als je kijkt naar het geld, die 50 mil-
joen gulden die ze restitueerden, dan kan je niet anders concluderen dan dat 
we een eerlijke overeenkomst hebben bereikt. En daarnaast is tot de dag van 
vandaag de afhandeling van individuele claims nog gaande. De kosten van dit 
proces worden allemaal door hen betaald. Dat heeft hen minstens zoveel geld 
gekost.’

Het akkoord in maart 2000 van de Joodse gemeenschap met de regering 
wordt overwegend positief beoordeeld door de meest betrokken hoofdper-
sonen. De meeste reserves over het met de regering gesloten akkoord heeft 
nog steeds Singer, alhoewel hij beseft dat er niet meer ingezeten heeft. 

‘Het proces is in de aanvang niet eenvoudig verlopen, maar de uitkomsten kun 
je als goed bestempelen. Het is totaal geaccepteerd. Iedereen, ook de Tweede 
Kamer, was opgelucht. Naar mij toe is nadien de persoonlijke verhouding van 
de Joodse gemeenschap weer onmiddellijk uitstekend geworden. Ik heb geen 
sporen van blijvend letsel aangetroffen.’

‘Het steekt voor mezelf wel dat er voor sommigen één ‘bad guy’ is overge-
bleven en dat ik dat ben. Ik ben van het begin tot het eind doortrokken ervan 
geweest dat dit op een faire manier zou moeten worden afgehandeld. Dat men 
– wel degelijk met de kennis van nu oordelend over de gang van zaken van 
toen – recht van spreken had en recht had op een tegemoetkoming, op een be-
drag dat nooit compenseert het leed dat toen heeft plaatsgevonden, maar wel 
een zekere verlichting biedt. Daar ben ik altijd van overtuigd geweest. Dus ik 
ben niet met de hakken in het zand over de streep getrokken uiteindelijk om 
dat te doen. Alleen de manier waarop dat ging – misschien heeft het uiteinde-
lijk gewerkt om het ijs te breken – en dat ik bij sommigen de image van ‘bad 
guy’ eraan heb overgehouden, steekt me wel.’



K
Zalm

Borst

Roet

Gelber

Markens

‘Doorslaggevend is geweest de van meet af aan goede verhoudingen en het be-
grip dat zij bij mij hadden voor hun issues. Verder is doorslaggevend geweest 
de redenering dat we gekozen hebben voor moreel recht en dicht aansloten bij 
hun redenering. De combinatie ervan heeft geleid tot die overeenstemming 
en tot een redelijkheid aan hun kant hoe we gingen rekenen.’ 

‘Als je het als proces gaat uitschrijven, dan frons je wel jouw wenkbrauwen 
van wat is dat ingewikkeld, gecompliceerd en met spanningen gegaan. Maar 
ik denk dit had niet beter gekund dan zoals het gegaan is. Ik beoordeel het 
vooral op de afloop en op de tevredenheid. Uit Joodse kring hoor ik ook nooit 
gemopper achteraf. Het is helemaal rustig geworden.’

‘De politieke oplossing met de akkoorden was bevredigend, ook in sociaal 
opzicht. De veronderstelling was destijds dat dit wel voldoende zou zijn. De 
uitkomsten waren gebaseerd op het gevoel dat er een uitkomst moest zijn, we 
moeten tekenen en wel nu. Aan Joodse kant poogde men een basis te vinden 
waarop de banken zouden kunnen tekenen. Kok heeft gezegd dat hij zijn com-
missie-Van Kemenade niet kon laten vallen. Het politieke inzicht van Zalm 
om het niet op de spits te drijven, om niet te gaan vechten met de wereldpers, 
is heel verstandig geweest. Overigens enkele jaren later had Zalm het geld er 
niet meer voor gehad en was de zaak afgelopen met een sisser. Het cjo en spi 
hebben de tijd goed benut. De Nederlandse regering heeft het goed aangepakt 
en het geld heeft de problematiek van vele individuen en organisaties opge-
lost. Daardoor konden vele organisaties voortbestaan in Nederland en Israël. 
Achteraf bij elkaar een heel goed einde zonder dat er vijanden overgebleven 
zijn.’

‘De onderhandelingen met de overheid – met alle fouten die zijn gemaakt – 
zijn au fond goed en beschaafd gelopen met uitzondering van het weggeven 
van een stuk strategie door Avraham Roet. Ze hebben tot een goed resultaat 
geleid. De vergaderingen bij Zalm waren buitengewoon plezierig.’

‘De overeenkomst die met de overheid is gesloten, is uiteindelijk een voor-
beeld geworden voor de banken en de beurs. Goed voorbeeld doet volgen. 
Zalm en zijn ambtenaren hebben daarbij een voorbeeldfunctie gehad.’ 

‘Het beeld van de Joodse gemeenschap naar buiten heeft bij alle onderhan-
delingen een rol gespeeld, daar ben ik – en zeker als voorzitter van het nik – 
heel gevoelig voor. Ik wilde weten hoe de niet-Joodse wereld stond tegenover 
de Joodse gemeenschap in het algemeen. We hadden ook als nik vele andere 
contacten met de overheid dan alleen maar met Financiën en daar had ik re-
kening mee te houden. Mijn insteek was te denken dat er na de onderhan-
delingen ook weer een periode zou komen dat we met de overheid moeten 
blijven omgaan, dat we elkaar recht in de ogen moeten kunnen blijven aan-
kijken. We moeten niet te boek staan als een stelletje geldwolven en daar zijn 
toch al vooroordelen over ten opzichte van de Joodse gemeenschap. Dat soort 
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dingen heeft bij mij een enorme rol gespeeld. Ik was er wel de voorzitter van, 
aanspreekbaar op. Dat heeft voor mij als een rode draad door alle onderhande-
lingen gelopen.’ 

‘Het cjo wilde een akkoord en vooral daarbinnen met name het jmw. Het was 
helemaal niet erg dat de regering ook voor 4 mei 2000 klaar wilde zijn. Maar 
er moest een akkoord komen dat restitutie was, anders niets. Er is een prag-
matische oplossing gevonden. Ieder kon op zijn principes blijven staan en 
toch tot een akkoord komen.’ 

‘Er is eigenlijk geen totaalakkoord met de overheid, ook niet in juridische zin, 
omdat de overheid in haar berichtgeving de herrekende cijfers van Paardekoo-
per niet heeft overgenomen. De overheid bindt zich nergens aan. Ze schrijft 
dat de 400 miljoen een moreel recht zijn, maar dat is ook alles. In juridische 
zin bindt het cjo en daarmee de Joodse gemeenschap zich wel aan de 15 pun-
ten van Paardekooper die zijn opgesteld. Op die 15 punten kan het cjo dus 
niet meer terugkomen en dat is goed zo. Maar kwesties als de stedelijke ad-
ministratie en dingen die nu in Amsterdam spelen, zoals de erfpachtgelden, 
vallen daarbuiten. Dat zijn vrije kwesties die nu opkomen ten detrimente van 
de overheid. Dat kon je in die tijd al zien aankomen en daar waren we niet 
ongelukkig mee. Dat is een geheel andere situatie dan bij de banken en verze-
keraars, waar wel finale kwijting door het cjo gegeven is.’

‘The Dutch Jewish community was a bad negotiator, because it was negotia-
ting for the very small number they were today as opposed to the large number 
which they once were. They could be a ten times as large than they are today. 
Holland is a great place to live today and there is no reason why Jews shouldn’t 
live there in large numbers. When you give back property to a small commu-
nity – the building, the houses – they get ten times less back than what they 
used to own. This is a scandal, I am concerned for the communal property and 
the communal wellbeing. And here the Jewish community of Holland was as 
bad as the rest of the Jewish communities in Europe. They were all small com-
munities and they all decided that they only wanted what they deserved. They 
needed more than they deserved, they needed affirmative action. They used to 
be part of a greater Jewish community, with the greatest printing press, paint-
ings, culture, museums, everything. The government doesn’t make up for 
that. They only create museums for tourist to look how it used to be and how 
the people died. And that is terrible.’

Tot op de dag van vandaag bestaat veel negatief sentiment over het in juni 
2000 gesloten akkoord over de beurs. Het is goed dat er een akkoord ligt, 
maar het wordt niet bepaald geprezen. 

‘Er is uiteindelijk bij de beurs een onberedeneerd compromis gevonden. Daar 
komt het op neer. Het is aan de ene kant een onderwerp waar de banken – ge-
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zien de beladen geschiedenis, het verdriet en de ellende voor families en voor 
iedereen – niet te hard over wilden onderhandelen. Aan de andere kant zijn de 
elementen die hebben gegolden om tot dat bedrag te komen, vooral nauwkeu-
rig meegenomen in de discussie over financiële tegoeden bij banken, maar in 
het laatste stukje over de beurs niet. Het is een heel geworstel geweest en met 
tegenzin is nog de laatste concessie gedaan.’

‘Aan het einde van de rit is het een heel rommelig proces geweest waarbij 
iedereen ontevreden was. ing heeft daarbij tot de dag van vandaag het gevoel 
relatief te veel betaald te hebben. We hebben allen het gevoel dat Hein Blocks 
zijn uiterste best heeft gedaan maar er eerlijk gezegd door de verdeeldheid van 
de banken onderling niet goed uit kon komen. Misschien hebben we Hein in 
die laatste fase niet voldoende bij de hand genomen en gesteund. Op een gege-
ven moment was iedereen een beetje door de pijngrens heen en zei iedereen 
dat het niet meer te beredeneren was. “Verzin er maar wat op, Hein, dat je een 
handshake krijgt.”’

‘Dit is een onderhandeling en op een gegeven moment zijn die onderhan-
delingen in een stroomversnelling gekomen want je kon nog eindeloos veel 
dingen blijven uitzoeken. Toen is er een uitkomst geweest waar iedereen niet 
echt heel tevreden mee was en dat is waarschijnlijk goed in dit soort zaken.’

‘Dat de publiciteit over het akkoord wat zuur en katterig was qua reacties aan 
banken- en beurskant, klopt wel. Reden was dat het bedrag na hard vechten en 
heel veel druk op 240 miljoen gekomen was en toen ging er op die avond nog 
een bedrag overheen. Er was sprake van een face-saving exercise ten behoeve 
van iemand in Amerika die een fout bedrag genoemd had. Wat die avond ge-
beurde, was meer dan ordinair. Er was eerder een handshake geweest en die 
avond was er alleen maar om te tekenen. En dan wordt gezegd: “We tekenen 
niet, er moet weer geld bij.” Het dient mijns inziens ook geen enkele Joodse 
zaak en waar het historisch om ging. Het kan helemaal niet waar zijn dat waar 
het om gaat, zo eindigt. Het gaat erom dat je dat met wederzijds respect doet. 
Dat was op dat moment helemaal weg.’

‘Toen kwam de persconferentie met de vraag of ik gechanteerd was. Of en 
door wie dit ingestoken is, weet ik niet. Toen heb ik gezegd dat ik me zo wel 
gevoeld heb op bepaalde momenten, maar dat er feitelijk geen sprake van was 
geweest. Dat lag dus heel gevoelig en in de Amerika-route was dat eigenlijk 
wel het geval. Voor die Maimonides-avond geldt dat niet (“wij zeggen dit als 
minimum en jij dat als maximum”), dat kun je nog accepteren als hard on-
derhandelen. Maar dat dan vervolgens met het wjc achter de deur en de hele 
reden waarom de 264 geaccepteerd is in Amerika als nieuwe stok, dat werd 
wel als chantage ervaren.’

‘Natuurlijk, de banken hebben een fout gemaakt. Ze hebben lang gedraald 
totdat zij het uiteindelijk overnamen van Möller en Heemskerk. Daardoor 
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hebben wij aan het langste eind getrokken en is het voor de banken veel kost-
baarder geworden. Tegelijkertijd, als wij niet in deze niveaus terechtgekomen 
waren, hadden wij groot gelazer gehad met Amerika.’

‘De banken hebben zich ‘genaaid’ gevoeld dat ze die 314 miljoen gulden (inclu-
sief de spaartegoeden) hebben moeten ophoesten. Dat is pondspondsgewijs 
over de banken verdeeld en dat is ons niet in dank afgenomen.’

‘Er is bij de beurs uiteindelijk heel anders gerekend dan bij de overheid. Het 
was op het randje. Er zat geen redelijkheid meer in het proces. Ik vermoed dat 
het bedrag te hoog is. Als je kijkt naar de rentefactoren die bij de overheid ge-
hanteerd zijn, dan waren die voor de overheid aanzienlijk lager. Later heb ik 
met Henri Markens het erover gehad en die had er ook geen goed gevoel bij. 
Tegelijkertijd was 264 miljoen niet veel voor de bankensector. Ze wilden er 
gewoon vanaf en dat maakte dat zij geen onderhandelingspositie hadden. Dan 
kun je vragen wat je wilt en dan krijg je dit. Dan betaal je de hoofdprijs en dat 
hebben ze ook gedaan toen de business in Amerika negatief beïnvloed dreigde 
te worden.’

Vijftien jaar later

In de interviews wordt, vijftien jaar later, op het totale restitutieproces te-
ruggeblikt. Men is trots op de bereikte resultaten. Er klinken positieve ge-
luiden. Het is een succesverhaal dat voor de Joodse gemeenschap goed heeft 
uitgewerkt. Alleen Singer behoudt zijn kritische stellingname over Neder-
land. 

‘The conclusion of the Dutch restitution process was not good enough. My 
overall opinion is that the story of the Jewish people in Holland is still not 
told with enough clarity and with enough apology. I think that a young per-
son today who live in Holland, doesn’t understand that 90% or 88% or 87% of 
the Jews who lived in Holland, for no reason what so ever, were taken away to 
be killed. To Westerbork, to wherever. Their property was taking away by the 
Dutch, not by the Germans. Their behavior was impossible for a democratic 
country. And that Holland that has such a sincerity in so many areas, had a 
terrible failing during the five years. The reason for this is, you can say, because 
the Dutch themselves were in trauma because they were invaded and not in-
dependent anymore. They were not living a normal life anymore. I can under-
stand this. However, the moral positive behavior that some countries had, was 
not that of Holland. There is no one that should be proud.’

‘Het is eigenlijk wel een succesverhaal, zo kijk ik er ook op terug ondanks alle 
horten en stoten, bergen en dalen. Ik heb zelf getracht het hele proces betrouw-
baar en integer te doen. Ik kijk er in het algemeen met een heel goed gevoel op 
terug. Mensen in de Joodse gemeenschap hebben me er in de jaren erop niet 
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meer op aangesproken. De bekendheid ermee is snel verminderd, zo lopen 
dingen (veel mensen weten ook niet meer dat Zalm minister is geweest).’

‘Het hele proces is respectvol gegaan. Er zijn geen kwade koppen ontstaan. Je 
kunt een overwinning boeken en tegelijkertijd je positie als Joodse gemeen-
schap in gruzelementen gooien. Bij de overheid ligt dit extra gevoelig omdat 
je op vele manieren met een overheid te maken hebt. Je zit in een proces waar-
bij je uiteindelijk weet dat je die overheid niet massaal tegen je moet krijgen. 
Je komt die overheid tien keer per maand tegen. Het waren bij tijd en wijle 
best wel redelijk harde onderhandelingen met de overheid en toch fatsoenlijk, 
zonder dat er met modder werd gegooid, zonder dat het woord antisemiet één 
keer is gevallen. Het Nederlandse model heeft gewerkt.’

‘Het belangrijkst in het proces was de attitude, de ‘insteek’ van de wederpar-
tij. Al die andere dingen zoals de druk van buiten verandert mensen niet. 
Fischer en Zalm zagen destijds in dat het hier gaat om iets goed te maken 
wat na de oorlog behoorlijk scheef is gegaan. Achteraf kun je zeggen dat het 
gehele rechtsherstel hiermee is ‘gerehabiliteerd’. Je kunt zeggen dat door de 
erkenning die wij hiermee hebben gekregen en ook door de daadwerkelijke 
compensatie, daarmee met terugwerkende kracht het rechtsherstel alsnog be-
hoorlijk is geweest.’

‘Het onderwerp van de Joodse tegoeden is als zodanig het afsluiten van een 
fase. Het heeft een enorme impuls gegeven aan de Joodse gemeenschap. De 
assertiviteit van de Joodse gemeenschap komt terug. Wat dat betreft kan je 
zeggen dat het een heel gezonde werking heeft gehad.’

‘Het gebaar van de overheid is voor veel mensen van het vbv helend geweest 
en dat uiteindelijk het grootste deel individueel is uitbetaald. Veel mensen 
hadden het gevoel dat het vbv als club dat had bereikt.’

‘Op het terrein van de restitutie is er uiteindelijk ondanks alles een resultaat 
gekomen en de persoonlijke verhoudingen zijn daarbij goed gebleven. Verder 
was het toen de eerste en laatste keer dat de Nederlandse Joden buiten hun 
eigen kringetje gekomen zijn’….’Het proces heeft geen antisemitisme veroor-
zaakt, de pers was ook positief en er is nadien heel veel meer over gepubli-
ceerd dan in voorgaande jaren.’

‘De gelden hebben erkenning opgeleverd en veel boosheid weggehaald die 
overigens weer zo geactiveerd kan worden (zie de recente Amsterdamse erf-
pachtkwestie). Het geheugen is erg slecht bij jongere generatie die een plaats-
vervangende boosheid heeft.’ 

‘Het gehele proces rondom de internationale context van de kwestie van de 
Joodse tegoeden heeft veel betekend. Voor de problemen waar we mee wor-
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stelden, is door inspanningen van allen uiteindelijk een oplossing gevonden. 
De daarvoor beschikbaar gekomen gelden (van overheid, verzekeraars en 
banken) zijn een groot goed geworden en hebben veel engagement teweegge-
bracht, nationaal en internationaal. Binnen de Joodse gemeenschap in Neder-
land en daarbuiten is het een bindende factor geworden. Het Joods Humani-
tair Fonds staat voor het opengaan van het venster naar buiten. Van de gelden 
zijn veel goede kleine projecten gefinancierd in het buitenland. In die zin 
heeft Israel Singer gelijk gehad dat het goed was om aan de nationale kant een 
internationale component te verbinden. Dit heeft geholpen in de buitenge-
richtheid op een manier waarmee Nederland en de Joodse gemeenschap voor 
de dag konden komen.’

Een terugblik op de gehouden interviews

De interviews zijn een goede aanvulling gebleken op het archiefonderzoek. 
Doordat bijna de gehele groep hoofdpersonen geïnterviewd is, heb ik een 
beeld verkregen van hoe zij daar als groep vijftien jaar later op terugkijken. 
Het heeft mij verder gebracht in het vinden van een antwoord op de vraag 
wat de bepalende factoren zijn geweest voor de totstandkoming van de ak-
koorden over Joodse tegoeden. In de interviews gaat het heel erg om perso-
nen, om persoonlijke ontmoetingen en wat daar qua persoonlijke houding 
gebeurt. Tegelijkertijd besef ik dat de uitkomst van de interviews ook weer 
een persoonlijk beeld is, de perceptie van de hoofdpersonen en van mij ruim 
vijftien jaar na de akkoorden. Dat beeld zal op zichzelf in de tijd ook weer 
veranderen. 

Zoals in het begin van deze katern aangegeven, hangen herinneren en ver-
geten samen. Herinneringen hebben slechts een tijdelijke status omdat 
personen in de loop van hun leven veranderen. Hun eigen referentiekader – 
met betrekking tot hun normen en waarden – kan zich wijzigen. Het eigen 
narratief is bovendien ingebed in een groter maatschappelijk narratief dat 
zich ook in de loop van de tijd weer kan wijzigen. Zo wordt ten tijde van 
het rechtsherstel in de jaren veertig en vijftig anders over Joodse tegoeden 
gedacht dan in de jaren zestig. Eind jaren negentig treedt weer een kente-
ring op en wordt weer aansluiting gevonden bij het eerdere restitutiepro-
ces. Vijftien jaar later wordt in de interviews het denken bepaald door de 
wetenschap dat er succesvolle akkoorden gesloten zijn. Bovendien hebben 
de individuele en collectieve Maror-uitkeringen vanaf 2000 veel betekend 
voor de Joodse gemeenschap. Tegelijkertijd stippen Markens en Vuijsje in 
de interviews aan dat de bekendheid met de Joodse tegoeden weer aan het 
afnemen is bij de jongere generatie binnen de Joodse gemeenschap. Het 
wiel van Veraart draait (onvermijdelijk) verder (zie hoofdstuk 2). Na fases 
van ‘remembering’ en ‘reconciling’ treedt de fase van ‘forgetting’ in. 
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De gehouden interviews vormen een nieuwe bron voor voortgaand onder-
zoek. Ze leggen als een verzameling van oral history die herinnering vijftien 
jaar na de akkoorden als vorm van getuigenissen vast, en komen als dataset 
beschikbaar voor toekomstige onderzoekers. 
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Samenvatting en conclusies

Inleiding

In dit hoofdstuk vat ik mijn proefschrift samen, geef ik mijn conclusies en 
noem ik mogelijkheden voor verder onderzoek. 

Ik breng mijn centrale vraag in herinnering. Welke factoren hebben 
de totstandkoming in 1999 en 2000 van Nederlandse akkoorden over de 
Joodse oorlogstegoeden bevorderd of belemmerd? Wat zijn bij een vergelij-
king en analyse van de verschillende akkoorden de bepalende factoren in de 
aanloop naar en de uitkomst van die akkoorden? 

Samenvatting

Verloop van het restitutieproces
In Nederland komen in 1999 en 2000 meerdere akkoorden tot stand die be-
trekking hebben op Joodse oorlogstegoeden. Vertegenwoordigers van de 
Nederlandse Joodse gemeenschap sluiten akkoorden met vertegenwoor-
digers van verzekeraars, overheid, banken en beurspartijen. De Joodse ge-
meenschap wordt vertegenwoordigd door het Centraal Joods Overleg (cj0) 
en het Platform Israël. Het cj0 is een samenwerkingsverband van Joodse 
organisaties in Nederland. Het Platform Israël vertegenwoordigt de Neder-
landse Joden in Israël.

De onderhandelingen van de Joodse gemeenschap met de verzekeraars, 
de regering, de banken en de beurspartijen verlopen niet identiek. Er zijn 
grote overeenkomsten maar ook niet onbetekenende verschillen tussen 
deze onderhandelingen. In één oogopslag zien de onderhandelingsproces-
sen qua inhoud (van minder naar meer onderbouwing) en qua interactie 
(van slecht naar goed) er als volgt uit. 
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Het verloop van het restitutieproces is uiteenlopend in de verschillende on-
derhandelingen. Ik noem in het kort wat er gebeurt in de overleggen van de 
Joodse gemeenschap met de verzekeraars, de overheid, de banken en beurs-
partijen. 

Het overleg van het cj0 met de verzekeraars over Joodse polissen loopt 
qua inhoud en qua interactie goed. De partijen sluiten op 9 november 1999 
in Nederland eendrachtig een akkoord. De partijen willen vanwege een 
oplopende internationale druk niet langer wachten. Het Nederlandse ak-
koord wordt echter niet automatisch in de Verenigde Staten aanvaard. De 
Amerikaanse actoren koppelen de kwestie van hoe verzekeringsmaatschap-
pijen omgaan met Joodse polissen aan de vraag of zij handel mogen drijven 
in de Verenigde Staten. Aegon krijgt begin 2000 in de Verenigde Staten te 
maken met een dreiging van een consumentenboycot. In het voorjaar van 
2000 krijgt ing VS niet een-twee-drie toestemming voor de door haar ge-
wenste overnames van Amerikaanse verzekeringsbedrijven. Fischer, di-
recteur van het Verbond van Verzekeraars, gaat met hulp van Sanders en 
Naftaniel (beiden van het cj0) het Nederlandse akkoord in de Verenigde 
Staten ‘uitventen’. Zij pogen alle Amerikaanse actoren te overtuigen van de 
rechtvaardigheid van het akkoord. Hun gesprekken gaan over de vraag hoe 
het Nederlandse akkoord overeind kan blijven als het ingepast wordt in de 
procedures van de commissie-Eagleburger. In die commissie hebben naast 
enkele grote buitenlandse verzekeraars ook Amerikaanse State Insurance 
Commissioners en het World Jewish Congress (wjc) zitting. 

De Nederlandse overheid biedt in de persoon van ambassadeur in alge-
mene dienst Majoor een helpende hand aan de verzekeraars door met alle 
Amerikaanse actoren te praten. Roet (de voorzitter van het Platform Israël) 
zegt op zijn beurt tegen het wjc dat het Nederlandse akkoord fair is. Begin 
april 2000 gaat Eagleburger, gevolgd door Singer van het wjc, overstag. Het 
Nederlandse akkoord blijft al met al in zijn geheel overeind. 

Figuur 6. Inhoud 
en interactie in de 

onderhandelingen 
van de Joodse 

gemeenschap met 
de verschillende 

partijen.
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355Minister Zalm onderhoudt sedert de Liro-affaire in december 1997 een 
goed informeel en geregeld contact met het cj0. Het officiële overleg van 
het cj0 en het Platform Israël met de regering in 2000 kent een lange aan-
loop, vanwege het wachten op de rapporten van de onderzoekscommis-
sies-Kordes, -Scholten en -Van Kemenade. Een eerste officieel overleg met 
minister-president Kok op 16 februari 2000 verloopt niet succesvol. Daarna 
komt er een doorbraak. Op verzoek van het cj0 presenteert het accountants-
bureau Paardekooper en Hoffman cijfers over Joodse tegoeden en immate-
riële kwesties. Daarnaast gaat het ministerie van Financiën allerlei posten 
doorrekenen. Op 9 maart 2000 bereiken minister Zalm, het cj0 en het Plat-
form Israël een overeenkomst. Het akkoord wordt in een tweede officiële 
bijeenkomst met Kok op 21 maart 2000 bekrachtigd. Het akkoord wijkt in 
belangrijke mate af van wat de onderzoekscommissies geadviseerd hebben, 
niet alleen op het punt van de hoogte van het bedrag, maar ook met betrek-
king tot de woordkeuze en argumentatie. De commissies spreken over ‘een 
gebaar’ en ‘smartengeld’, de Joodse gemeenschap over ‘restitutie’. De rege-
ring spreekt in het akkoord over ‘erkenning van morele aanspraken van de 
joodse gemeenschap’. Die aanspraken hebben betrekking op gelden die bij 
de Staat zijn terechtgekomen, en op morele aspecten die thans anders gewo-
gen worden dan destijds het geval was. 

Vanaf 1 juli 1999 voert het cj0 officieel overleg met de banken over Joodse 
rekeningtegoeden. Blocks, directeur van het Nederlands Verbond van Ban-
ken, bereidt dit overleg voor met Naftaniel. Vervolgens doet het accoun-
tantskantoor PwC technisch onderzoek naar Joodse rekeningtegoeden. Dit 
overleg verloopt qua inhoud goed en qua interactie redelijk. De vertegen-
woordigers van de banken menen in het begin van 2000 een akkoord op zak 
te hebben, maar dat blijkt een misvatting te zijn. Het cj0 beseft na een in-
terventie van het Platform Israël dat een koppeling met een nog te bereiken 
akkoord over Joodse effecten gewenst is. Het cj0 en het Platform Israël voe-
ren daarover overleg met de aex en de Vereniging voor de Effectenhandel. 
Pas als dat akkoord rond is, willen zij het andere akkoord tekenen. De ban-
ken schuiven als één van de belangrijke beurspartijen in mei 2000 bij het 
overleg over de Joodse effecten aan. De discussie tussen de partijen gaat in 
eerste instantie over het historisch schadebedrag. Daarna gaat de discussie 
over de rentefactor die gehanteerd moet worden. Het cj0 en het Platform 
Israël presenteren het rapport-Paardekooper, waarin een bedrag van ruim 
500 miljoen gulden genoemd wordt. Het Platform Israël haalt in dit proces 
op 21 mei 2000 het wjc binnen. Het wjc kondigt een mogelijke boycot van 
Nederlandse financiële instellingen in de Verenigde Staten aan. Na een re-
guliere ontmoeting van vertegenwoordigers van ing VS met het bureau van 
de New Yorkse City Comptroller brengt het wjc via de media naar buiten 
dat een akkoord van 264 miljoen gulden is gesloten. De Nederlandse ban-
ken komen hierdoor voor een voldongen feit te staan. In een laatste bespre-
king in Nederland op 15 juni 2000 nemen alle beurspartijen dit bedrag over. 



356 Hiermee wordt een Amerikaanse boycot afgewend en het moeizame onder-
handelingsproces in Nederland beëindigd.

Akkoord Joodse 
gemeenschap met de 
beurspartijen

Naftaniel
Roet
Blocks
Möller 
Heemskerk

– Eerste overleg van 
cj0 met aex en VvdE 
op 10 februari 2000 in 
Amsterdam.
– In vierde overleg op 15 
mei 2000 komen de vier 
grootbanken aan tafel.
– Amerikaanse boycot
dreiging na gesprek wjc/
cj0/spi op 21 mei 2000 in 
Jeruzalem.
– Gesprek van ingers 
op 12 juni 2000 met 
assistent van Hevesi 
in NY. 
– Een akkoord wordt 
getekend op 15 juni 2000 
in Amsterdam.

Wie zijn betrokken 
in het Nederlandse 
restitutieproces?

Wanneer en waar 
vinden belangrijke 
momenten plaats?

Akkoord Joodse 
gemeenschap met de 
overheid

Naftaniel
Numann
Markens
Roet
Zalm 
Kok

– Liroaffaire 
december 1997.
– Eerste gesprek op 16 
februari 2000 cj0/spi 
met Kok in Trêveszaal. 
– Gesprek Zalm op 9 
maart 2000 met cj0/
spi in het ministerie 
van Financiën.
– Akkoord op 21 
maart 2000 na tweede 
gesprek van cj0 met 
Kok in Trêveszaal. 
– Platform Israël 
aanvaardt akkoord 
na gesprek met Kok 
op 2 april 2000 in 
Jeruzalem.

Akkoord Joodse 
gemeenschap met de 
banken

Naftaniel
Sanders
Blocks

– cj0/spi schorten 
begin april 2000 
akkoord op over 
Joodse rekeningte
goeden bij banken.
– Akkoord wordt 
getekend op 15 juni 
2000 in Amsterdam 
nadat een akkoord 
over de beurs bereikt 
is.

Akkoord Joodse 
gemeenschap met de 
verzekeraars

Naftaniel 
Sanders
Fischer
Eagleburger
Singer
Majoor

– Nederlands akkoord 
van verzekeraars met 
cj0 op 9 november 
1999.
– Gesprekken in 
Washington met 
Fischer op 3 en 4 april 
2000 met Eagleburger 
resp. Singer.
– Op 23 mei 2000 
tekent Fischer het 
Memorandum of 
Understanding
waardoor Verbond van 
Verzekeraars toetreedt 
tot icheic (commis
sieEagleburger).

Tabel 4. 
Reconstructie van 

het restitutieproces.

Akkoorden over Joodse oorlogstegoeden
Het omvangrijke restitutieproces in Nederland kan in navolging van andere 
landen gelden als een van de grote mondiale voorbeelden uit de jaren ne-
gentig om onrechtvaardige gebeurtenissen uit het verleden terug te draaien 
of, als dat niet kan, dragelijker te maken. Belangrijk is dat door de gesloten 
akkoorden eind jaren negentig in feite een verschuiving van restitutie naar 
rough justice plaatsvindt terwijl velen blijven spreken over restitutie. Het 
kader van een individuele aanpak verschuift naar een niet-specifieke, alge-
mene benadering die politiek en moreel gemotiveerd is. Een benadering die 
uitgaat van wat eind jaren negentig onder redelijkheid en billijkheid ver-
staan wordt. Dat betekent richting de Joodse gemeenschap een collectieve 
erkenning door de regering en de financiële wereld van leed en onrecht, 
het herstellen van onrecht uit het verleden en het aanbieden van excuses. 
Er wordt op collectieve wijze financieel voor onrecht en onrechtvaardigheid 
gecompenseerd. Waar restitutie niet meer en niet minder is dan privaat-
rechtelijke gerechtigheid voor een specifiek persoon, levert rough justice 



357op een grove wijze (rough) gerechtigheid op voor alle leden van de Joodse 
gemeenschap. Personen die tot de Joodse gemeenschap behoren, ontvangen 
allen een genoegdoening. 

In de akkoorden zijn voorbeelden te vinden van (morele vormen van) resti-
tutie, van compensatie voor onrecht uit het verleden en van het uitspreken 
van excuses. Het zijn begrippen – ontleend aan literatuur over Transitional 
Justice – die zowel een juridische als een morele lading hebben. Ondanks de 
huivering van de overheid en financiële instellingen om in strikt juridische 
termen te spreken, blijft in de akkoorden en de begeleidende stukken een 
verwijzing naar het recht aanwijsbaar, hetgeen aan Joodse zijde bijdraagt 
aan de legitimiteit van het gehele proces. De akkoorden spreken over de 
‘erkenning van morele aanspraken’ of over de Joodse gemeenschap als ‘mo-
reel rechthebbende’ of ‘moreel erfgenaam’ van zaken en gelden van omge-
komen Joodse oorlogsslachtoffers. De moraal wordt met juridische termen 
geladen, waardoor hij voor de representanten van de Joodse gemeenschap, 
die in termen van recht blijven spreken, aanvaardbaar wordt gemaakt. De 
in de akkoorden gehanteerde begrippen maken een vergelijk mogelijk 
tussen partijen die er heel verschillend tegenaan kijken. Juist de inherente 
vaagheid van deze begrippen heeft verzoenend gewerkt. De praktische be-
tekenis van de akkoorden is dat zaken uit het verleden alsnog bespreekbaar 
worden gemaakt en worden gecorrigeerd waar juridisch de weg daartoe ge-
sloten leek. 

Actoren
Bij het restitutieproces zijn veel partijen en personen betrokken. Elke par-
tij heeft een achterban die op de hoogte gehouden wordt of inbreng mag 
leveren. Echter, de kring van hoofdpersonen die met elkaar overlegt en ‘er-
toe doet’ voor het bereiken van de akkoorden, is veel kleiner. Enkele hoofd-
personen komen bij alle onderhandelingen steevast naar voren. Naftaniel 
is als inhoudelijke strateeg en als hoofdonderhandelaar van de zijde van de 
Joodse gemeenschap bij alle onderhandelingen betrokken. Sanders is ook 
betrokken bij alle onderhandelingen, totdat hij in januari 2000 vanwege 
ziekte uitvalt. Roet is degene die met zijn goede relatie met het wjc bij alle 
onderhandelingen een meer toetsende rol speelt zodat het wjc de akkoor-
den accepteert. Ambassadeur Majoor is degene die ingezet wordt om alle 
akkoorden in het buitenland uit te leggen en de internationale relaties goed 
te houden. 

Daarnaast valt op dat enkele hoofdpersonen in het restitutieproces goede 
onderlinge relaties hebben. Voorbeelden daarvan zijn de relaties tussen Fi-
scher en Naftaniel, tussen Blocks en Naftaniel, tussen Zalm en Markens, en 
tussen Majoor en Roet. In het overleg van de beurspartijen doet zich de situ-
atie voor dat Blocks als persoon het vertrouwen krijgt van het cj0, maar zijn 
collega-onderhandelaars van de banken dat niet krijgen. 



358 Conclusies

Ik trek verschillende conclusies over de vraag welke bepalende factoren de 
Nederlandse akkoorden over Joodse oorlogstegoeden hebben bevorderd 
of hebben belemmerd. Mijn conclusies gaan in op 1. het restitutieproces 
gezien als besluitvormingsproces, 2 de interactie tussen de verschillende 
hoofdpersonen en partijen en 3. de uitkomsten van het restitutieproces.

Het restitutieproces gezien als besluitvormingsproces
Ik heb gebruikgemaakt van elementen van een rationalistisch perspectief 
om de aanloop naar en de uitkomst van de akkoorden te interpreteren. Zo 
zijn rationele elementen waarneembaar. De onderzoekscommissies hebben 
een technische aanpak en zetten alles op een rij. De aangetrokken onderzoe-
kers leveren verschillende deelstudies af aan de commissies waarin zij een 
beeld schetsen van de roof en restitutie van Joodse tegoeden. De onderzoeks-
trajecten worden afgemaakt en de commissies rapporteren unaniem over 
de wetenschappelijke uitkomsten. Die uitkomsten geven vervolgens een in-
houdelijk kader en een vertrekpunt mee aan de onderhandelende partijen 
in het Nederlandse restitutieproces. Alle partijen wachten de uitkomsten 
van de commissies af. De partijen besteden zelf ook onderzoeksvragen uit 
aan derden. De partijen lopen in de onderhandelingen gezamenlijke agen-
da’s af. Vervolgens wordt in de gesloten akkoorden een inhoudelijke onder-
bouwing en verantwoording van de genoemde bedragen gegeven. 

Tegelijkertijd bevatten de Nederlandse akkoorden elementen van een 
beperkte rationaliteit. Daarbij wordt er gekozen voor acceptabele oplossin-
gen (en niet meer dan dat). De beperkte rationaliteit kan ook betekenen dat 
men iets anders doet dan afgesproken is met de eigen achterban, men valt 
uit zijn eigen rol. Of gewoon toeval speelt een rol. Juist daardoor vindt soms 
een belangrijke wending in het besluitvormingsproces plaats. Het minst ra-
tioneel verloopt het besluitvormingsproces rondom de beurs. Daar verloopt 
het in hoge mate onvoorspelbaar, irrationeel en chaotisch. 

Vooral het netwerkperspectief vind ik behulpzaam bij een analyse van het 
restitutieproces. Gezien als een (bijzonder) politiek besluitvormingsproces, 
is het restitutieproces complex van aard. Het restitutieproces is een voor alle 
hoofdpersonen ongekend proces. De onderhandelende partijen kunnen 
in Nederland niet bogen op ervaring om het restitutieproces tot een goed 
einde te brengen. Veel actoren zijn betrokken die ieder een ander belang 
vertegenwoordigen, hun eigen doel nastreven en een verschillende achter-
ban hebben. Zij oefenen forse druk op elkaar uit. De betrokken partijen zijn 
tevens afhankelijk van elkaar. Geen van de partijen kan in het restitutiepro-
ces eenzijdig iets doordrukken. Daarom heeft iedereen baat bij veelvuldig 
formeel en informeel overleg. Het is een proces in meerdere ronden, dat af-
hankelijk is van de opstelling van de verschillende individuele hoofdperso-
nen. Hun interactie is van groot belang. Alle Nederlandse hoofdrolspelers 



359willen er in principe in Nederland uitkomen. Fischer, Blocks, Zalm, Majoor 
enerzijds en Markens, Numann en Sanders anderzijds zijn allemaal duide-
lijk ‘polderaars’. Door steeds met elkaar te praten en te blijven praten, ver-
wachten zij verder te komen. Dat gaat ook op voor Naftaniel en Roet, die 
namens de Joodse gemeenschap forse druk uitoefenen op de Nederlandse 
overheid en de financiële sector.

Maar het kan anders lopen. Onvoorspelbaarheid en grilligheid kunnen 
de kop opsteken als geen vertrouwen over en weer ontstaat, zoals het over-
leg van de Joodse gemeenschap met de beurspartijen aantoont. Ik vind het 
opvallend dat in dit overleg zo weinig over de zaak zelf gesproken wordt. In 
die gesprekken gaat het op een gegeven moment hoofdzakelijk over te be-
talen bedragen. Het wordt een loven en bieden van bedragen. Het wantrou-
wen over en weer groeit. Dan wordt het verloop en de uitkomst van dit res-
titutieproces in overheersende mate vanuit een machtsdimensie en onder 
een grote tijdsdruk van een mogelijke boycot bepaald. De discussie verloopt 
steeds minder aan gezamenlijke gesprekstafels en steeds meer via de media. 

Het restitutieproces in Nederland verloopt in internationaal opzicht rede-
lijk ongestoord. De invloed van de Amerikaanse actoren wordt in de prak-
tijk minder naar mate de Nederlandse actoren hen weten te beïnvloeden. 
Per saldo is de invloed van het wjc op het Nederlandse restitutieproces 
veel minder groot in vergelijking met die invloed op landen als Oostenrijk, 
Duitsland en Zwitserland. De ‘speldenprikken’ van het wjc richting de 
Nederlandse actoren gaan voorbij. Anders gezegd, de Nederlandse actoren 
blijven de regie houden over het Nederlandse restitutieproces. 

Dat houden van de regie is niet gemakkelijk, omdat de achterban niet 
altijd steun geeft aan de onderhandelaars. Zo opereert Blocks in de praktijk 
namens de banken, maar heeft hij formeel geen mandaat. Op het moment 
dat de spanningen voor de banken oplopen, krijgt Blocks het moeilijker en 
valt de interne regie bij de banken weg. Ook het cj0, waar Zalm zo veel ver-
trouwen in investeert, heeft lange tijd een mandaatprobleem. Geen van de 
Joodse actoren kan binnen de Joodse gemeenschap zijn zin doordrijven. Pas 
op het moment dat het cj0 in zijn strategie opschuift van collectieve uitke-
ringen naar individuele uitkeringen en dat gaat eisen richting de regering, 
verbetert de relatie met zijn eigen adviescollege Restitutie en Verdeling en 
met het Platform Israël. 

De interactie van de verschillende hoofdpersonen en partijen
De netwerkbenadering laat zien hoe hoofdrolspelers zich in het restitutie-
proces kunnen opstellen, en welke rollen zij kunnen spelen in een context 
die als een ‘beleidsarena’ te typeren valt. De actoren van het restitutiepro-
ces spelen daarin van elkaar afwijkende rollen. De wisselwerking tussen de 
verschillende actoren bepaalt het resultaat van de besluitvorming. Ik acht 
de basisopstelling van de hoofdrolspelers naar elkaar cruciaal. Essentieel is 
dat degenen die overleggen met de vertegenwoordigers van de Joodse ge-
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 889 De persoonlijke relaties blijven overigens ook na de akkoorden goed. Zo eren het cjo en het Platform Israël in 2001 
met hun aanwezigheid Zalm als hij in Israël de prestigieuze Skopus Award ontvangt voor zijn rol met betrekking 
tot de Joodse oorlogstegoeden. Blocks wordt in 2004 in bijzijn van het cjo en uit handen van minister Zalm in 2004 
koninklijk onderscheiden.

meenschap, beseffen waar Joodse tegoeden voor staan. Inlevingsvermogen 
in de andere partij en een gepaste bejegening van de andere partij zijn be-
langrijke factoren in de totstandkoming van de akkoorden. Ik zie deze ele-
menten bij verschillende hoofdpersonen. Fischer, Blocks, Majoor en Zalm 
kunnen ‘lezen en schrijven’ met het cj0. Markens en Numann kunnen ook 
goed overweg met de andere partijen.889

Naast empathie en respect acht ik de verschillen in leiderschapsstijl tus-
sen de hoofdpersonen een belangrijke factor voor de onderhandelingen. 
Ik heb al gesproken over Blocks, wiens opstelling wezenlijk anders is dan 
die van zijn bankenachterban, laat staan van de voormannen van de beurs. 
Bij de andere hoofdpersonen zie ik deze verschillen eveneens. Bijvoorbeeld 
bij Markens en Naftaniel, waarbij Markens eerder het compromis zoekt en 
Naftaniel het harder speelt. Naftaniel steekt met zijn grote kennis van za-
ken, zijn strategische aanleg en zijn mediaperformance boven iedereen uit. 
Hij loopt geregeld voor de troepen uit, maar conformeert zich tegelijkertijd 
op belangrijke momenten aan de opstelling van de andere cj0-bestuurders. 
Bij Roet zijn beide stijlen in zijn opereren aan te treffen. Roet kan het hard 
spelen, maar is ook geregeld een bruggenbouwer en een dealmaker. De rol 
van Roet richting Zalm en het wjc is verzoenend. 

Kok lijkt zich harder op te stellen richting de Joodse gemeenschap dan 
Zalm, maar dat heeft meer met beeldvorming te maken. Kok heeft wat meer 
tijd nodig om voor zichzelf een politieke lijn te formuleren. Singer is bin-
nen het wjc wat meer verzoeningsgericht richting Nederland dan de strijd-
vaardige Steinberg, maar hier lijkt sprake te zijn van een afgesproken rol-
verdeling. 

Die verschillen in leiderschapsstijl hangen in sterke mate samen met de 
onderhandelingsstijlen van de verschillende partijen. Zo hanteert het wjc 
een veel agressievere stijl dan het cj0 die meer een coöperatieve lijn han-
teert. De verzekeraars zijn toegeeflijk richting het cj0. Zij gaan al snel in 
het restitutieproces ertoe over de Joodse gemeenschap te erkennen als erf-
genaam van de Joodse tegoeden. Dat is een belangrijke stap waar de rege-
ring meer tijd voor nodig heeft. De regering legt in aanvang sterk de nadruk 
op de feiten en de oordelen van de onderzoekscommissies. De banken zijn 
bij monde van Blocks welwillend in het overleg over de financiële tegoeden 
bij banken. Dit verandert op het moment dat zij als belangrijke beurspartij, 
naast de aex en de Vereniging voor de Effectenhandel, betrokken worden 
bij het overleg over de beurs. Zij proberen het onderwerp te vermijden om 
zo snel mogelijk deze bladzij om te kunnen slaan.



361Het Nederlandse restitutieproces wijst uit dat als de partijen een gezamen-
lijk vertrekpunt qua uitgangspunten hebben en bovendien een goed ver-
trouwen in elkaar opbouwen, een onderhandelingsresultaat bereikt wordt. 
Gaat het op de inhoud goed, dan heeft dat een positief effect op het besluit-
vormingsproces. Daarnaast zullen de partijen als zij met elkaar in een goede 
interactie overleggen, op de momenten dat belangrijke inhoudelijke kno-
pen doorgehakt moeten worden, bereid zijn om naar een gemeenschappe-
lijk resultaat toe te werken. 

Essentieel is dat de onderhandelaars flexibiliteit vertonen. Het inte-
ressante van de Nederlandse casus is dat op het moment dat de overheid 
en de financiële wereld enigszins afstand nemen van de rapporten van de 
onderzoekscommissies, het restitutieproces opschiet. Als die partijen de 
Joodse terminologie (het frame) van restitutie, compensatie en excuus 
gaan overnemen, dan is dat een kantelmoment. Vooral in het overleg van 
de Joodse gemeenschap met de regering zijn die wendingen te constateren. 
Zalm komt het cj0 en het Platform Israël in de te hanteren redeneringen 
tegemoet. Als een ruiterlijk excuus uitgesproken wordt aan de Joodse ge-
meenschap, de Joodse gemeenschap erkend wordt als morele erfgenaam 
van Joodse tegoeden en de Joodse gemeenschap zelf kan beslissen over de 
vrijkomende gelden, dan wordt gemakkelijker overeenstemming bereikt 
over de kwantificering van de restitutieposten en morele punten. Maar ook 
het cj0 neemt afstand van intern uitgezette lijnen. In een beslissend ge-
sprek met Zalm worden de berekeningen van Paardekooper op belangrijke 
(morele) punten zoals de kosten van de kampen Westerbork en Vught, opzij 
geschoven. Beide partijen stellen zich soepeler op en ‘gunnen’ elkaar het no-
dige. Zonder te willen spreken over een echte ‘uitruil’, kan gesteld worden 
dat het gemakkelijker wordt om tot een totaalakkoord te komen – dus in-
clusief over geldbedragen – als over de andere gesprekspunten al overeen-
stemming bereikt is. 

Uitkomsten van het restitutieproces
Het restitutieproces kent uiteindelijk een pragmatische uitkomst die door 
alle partijen uitgedragen wordt en die verdedigd wordt naar de achterban-
nen. Het restitutieproces in de jaren negentig is een van de eerste mondiale 
voorbeelden waarin gepoogd wordt om onrechtvaardige gebeurtenissen uit 
het verleden terug te draaien of, als dat niet kan, dragelijker te maken. Het 
restitutieproces in Nederland eind jaren negentig leidt tot de mogelijkheid 
voor de Joodse gemeenschap om opnieuw te kunnen claimen. Financiële 
compensatie vindt plaats voor onrecht en onrechtvaardigheid in het verle-
den. De Joodse gemeenschap, vertegenwoordigd door het cj0 en het Plat-
form Israël, krijgt excuses voor hoe zaken in het verleden gelopen zijn. In 
de akkoorden zit ten slotte de aandacht voor en erkenning van het leed en 
onrecht die slachtoffers hebben meegemaakt ten tijde van het rechtsherstel. 

Om de akkoorden één voor één te kunnen duiden, heb ik gebruikge-
maakt van de term reparations, ontleend aan de theorievorming op het ter-



362

 890 J. Torpey, Making Whole What Has Been Smashed: Reflections on Reparations, The Journal of Modern History (June 
2001, p. 353-359); J. Torpey, Politics and the Past: On Repairing Historical Injustices, 2003; J. Torpey, Making Whole What Has 
Been Smashed. On Reparations Politics, 2006; J. Torpey, Victims and citizens: the discourse of reparation(s) at the dawn 
of the new millennium, in: K. de Feyter e.a. (red), Out of the Ashes, 2005, p. 35-52; M. Marrus, Some Measure of Justice. The 
Holocaust Era Restitution Campaign of the 1990s, 2009, p. 5-6.

rein van Transitional Justice.890 De Amerikaanse socioloog Torpey schetst 
hoe reparations op symbolisch wijze vorm kunnen krijgen, namelijk via 
restitution, compensation en satisfaction. Als ik het begrip reparations toe-
pas op de Nederlandse casus, dan blijken de akkoorden voorbeelden te zijn 
van (morele vormen van) restitutie, van compensatie voor onrecht uit het 
verleden en van het uitspreken van excuses. 

 Verzekeraars Overheid Banken Beurspartijen

Restitutie · · · ·

Compensatie  · · 

Excuus  ·  ·

Het interessante van de Nederlandse casus is dat deze termen een verkla-
rend begrip bieden waar de partijen elkaar op hebben gevonden, al geven 
zij niet dezelfde invulling aan dat begrip. Zo wordt restitutie door de Ne-
derlandse overheid niet zozeer in juridisch zin, maar in moreel-politieke 
zin begrepen. Bovendien tracht de Nederlandse overheid een juridisering 
van de kwestie te voorkomen door het gebruik van de term restitutie zo-
veel mogelijk te vermijden, en gaat zij in haar formele uitingen niet verder 
dan ‘erkenning van morele aanspraken’. Joodse organisaties hameren juist 
op het juridische aspect: ‘We willen geen medelijden, maar terugkrijgen 
waar we recht op hebben.’ Omdat een term als ‘restitutie’ in een context 
van Transitional Justice zowel juridisch als zuiver moreel kan worden be-
grepen, komt men toch tot een vergelijk, waarbij de Joodse organisaties lie-
ver in termen van recht en restitutie spreken en de overheid in termen van 
morele aanspraken of moreel gebaar. De centrale noties die de Nederlandse 
akkoorden domineren, moeten derhalve worden begrepen als een noodza-
kelijk ambigue mix van morele en juridische categorieën.

Mogelijkheden voor verder onderzoek

Ik zie mogelijkheden voor verder onderzoek, bijvoorbeeld als meer bronnen 
aangehaald mogen worden. Een voorbeeld is het archief van de minister-
raad. Over de beraadslagingen in het kabinet heb ik niet kunnen berichten, 
terwijl ik er wel kennis van heb kunnen nemen. Bij vermelding daarvan zal 
bevestigd worden hoe het kabinet – en de Tweede Kamer – minister Zalm 
een centrale rol hebben gegeven om het overleg met de Joodse gemeenschap 

Tabel 5. 
Reparations en de 

Nederlandse casus.
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over de Joodse tegoeden tot een goed einde te brengen. Een ander belang-
rijk archief is het ing-archief, dat ik niet heb mogen inzien. Voor het ver-
haal over ing in de Verenigde Staten heb ik me moeten baseren op andere 
archieven waarin de nodige ing-memo’s voorkomen. Als het ing-archief 
opengaat voor wetenschappelijk onderzoek, kan meer duidelijkheid ko-
men over de vraag waarom de banken zo los van elkaar opereren. Ook heb 
ik geen kennis kunnen nemen van het wjc-archief. Ik heb weliswaar veel 
wjc-memo’s in de andere archieven gezien, maar er kan waarschijnlijk 
meer licht geworpen worden op de opstelling van het wjc richting de Ne-
derlandse Joodse gemeenschap.

Daarnaast worden in een onderzoek altijd keuzes gemaakt om het vervolg 
van het onderzoek hanteerbaar te houden. Er zijn onderwerpen die ik ‘en 
passant’ behandeld heb, maar waar verder onderzoek mogelijk is. Een eer-
ste onderwerp is de internationale vergelijking van de Nederlandse casus 
met andere Europese landen. Ik heb me gebaseerd op de bestaande litera-
tuur, maar deze zal ongetwijfeld de komende jaren groeien. Dan kan nader 
aangegeven worden voor andere landen wat daar de factoren zijn geweest 
in het bereiken van akkoorden. Daardoor kan ook de vergelijking met Ne-
derland meer diepgang krijgen. Een gedetailleerdere systematisch vergelij-
kende landenstudie kan tevens meer helderheid verschaffen over welke be-
dragen zijn uitgekeerd, waar deze terechtgekomen zijn en wat dit betekend 
heeft voor de verschillende Joodse gemeenschappen.

Een tweede onderwerp is de betekenis van de media in het Nederlandse 
restitutieproces. Ik heb de Nederlandse en internationale media verschil-
lende malen aangehaald, maar ook hier is een diepgaandere analyse mo-
gelijk dan thans door mij en anderen gedaan.891 Zo is het interessant om 
nader te weten wat hun opstelling is geweest en waarop zij zich in hun be-
richtgeving gebaseerd hebben. De rol van Naftaniel en Steinberg van het 
wjc is op dit punt een interessante. Zij hebben op belangrijke momenten 
de publiciteit gezocht. Zijn de media (slechts) een doorgeefluik geweest of 
hebben zij zelf ook aan agendasetting gedaan?

Een derde onderwerp zijn de tegoedenkwesties die eind jaren negentig 
aan de orde zijn voor de Roma en Sinti, en voor de Indische gemeenschap. 
In de brief van de regering over de Joodse tegoeden worden deze kwesties 
benoemd.892 Voor de Roma en Sinti en voor de Indische gemeenschap wor-
den in maart 2000 eveneens gelden beschikbaar gesteld. De Roma en Sinti 
zijn tevreden, de Indische gemeenschap in het geheel niet.893 Er volgt eind 
2000 een akkoord met het Indisch Platform, tegelijkertijd blijft het een ak-
koord met open einden. De discussie loopt door tot november 2015 als een 



364 akkoord gesloten wordt over de backpayproblematiek. Een nadere verge-
lijking is mogelijk van de restitutieprocessen van de Joodse en die van de 
Indische gemeenschap. 
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Summary 
Dutch Agreements about Jewish 
Second World War Assets (1997-2000)

Introduction

The late 1990s brought renewed public attention to the issue of Jewish as-
sets that were stolen or lost during the Second World War. Even though the 
Dutch postwar restitution process had formally been finalized in the 1970s, 
conclusions from a number of Commissions of Inquiry provided opportu-
nities for corrections and additional compensations. In 1999 and 2000, the 
Dutch Jewish community signed comprehensive agreements with repre-
sentatives from four different Dutch stakeholder groups – insurance com-
panies, the government, banks and the stock exchange. The negotiations 
concerned (moral forms of) restitution, compensation and providing a pu-
blic apology – elements that all fall under the umbrella-term ‘reparations’ 
in the literature about Transitional Justice. The outcome marked a shift 
from individual restitution, which had characterized the restoration pro-
cess in immediate post-war decades, to collective ‘rough justice’. In total, 
764 million guilders were made available for the Jewish community. 

This doctoral thesis analyzes which factors enabled or hindered the agree-
ments about Dutch Holocaust assets, and identifies which factors were most 
influential in the negotiation process. It provides detailed insights into the 
evolution and outcomes of the Dutch restitution process, based on a detailed 
study of available literature, archives and media, as well as interviews with 
thirty key individual players who were directly involved in the process. The 
thesis also compares similar restitution processes in other European coun-
tries during the 1990s to assess why they demonstrate certain similarities or 
differences with the Dutch case. In addition to historical methods, perspec-
tives from other scientific fields are utilized to explain the Dutch restitution 
process. The field of Transitional Justice, for example, presents a useful the-
oretical framework to comprehend what the restitution process yielded in 
terms of law, justice, morality and transforming historical narratives. 
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The negotiation processes between the Dutch Jewish community and the 
four relevant stakeholder groups were all remarkably distinct, for exam-
ple with regard to their duration, the tone of the conversations, the level of 
international interference and the outcomes. The ‘Centraal Joods Overleg’ 
(cj0), the Dutch central board of Jewish organizations in the Netherlands, 
represented the Jewish community in the negotiations in collaboration 
with ‘Platform Israël’, a representative body for Dutch Jews in Israel. 

The discussions between the cj0 and the Dutch Association of Insurers 
about Jewish insurance policies proceeded well, both in terms of content 
and tone. The parties reached an agreement relatively quickly on Novem-
ber 11, 1999, in part due to increasing international pressure. However, the 
Dutch agreement was not automatically accepted in the United States be-
cause of resistance from the World Jewish Congress (wjc) and American 
State Insurance Commissioners. The latter exerted pressure by suggesting 
that individual insurance companies treatment of Jewish insurance policies 
should determine whether their American subsidiaries should be allowed 
to do business in the US. Insurance companies such as Aegon and ing US 
felt the threat of trade constraints, as well as a potential consumer boycott. 
This pressured the Dutch Association of Insurers to join the Eagleburger 
Commission of Inquiry, an international commission tasked to develop a 
reimbursement system for unpaid Jewish insurance policies. In early April 
2000, all parties agreed to adapt the modalities of the Dutch agreement in 
alignment with the international approach. 

In December 1997, following the Liro affair, the Dutch Minister of Finance 
Gerrit Zalm began having relatively informal meetings with the newfound 
cj0. Formal negotiations between the parties only commenced in early 
2000, when all final reports from the three Dutch Commissions of Inquiry 
– Kordes, Scholten and Van Kemenade – were released. These commissions 
recommended the government make a ‘gesture’ and offer restitution pay-
ments. The first official meeting with the Dutch Prime Minister Wim Kok 
did not go well. Eventually, during a subsequent smaller session in March 
2000, Zalm, the cj0 and Platform Israel managed to reach an agreement af-
ter focusing on financial calculations. The outcome diverged significantly 
from the recommendations of the Commissions of Inquiry: the payment 
amount was higher, and the agreement included more explicit wording and 
argumentation. The ‘recognition of moral claims from the Jewish commu-
nity for restitution’ marked a clear shift from the immediate postwar resti-
tution process. 

The cj0 and the banks had their first official meeting about Jewish bank 
deposits in July 1999. The negotiations progressed reasonably, and in late 



367March 2000 the banks believed that they had gotten a deal. The cj0 and 
Platform Israel, however, were not willing to sign until one other negoti-
ation process was finalized: the one concerning Jewish-owned securities, 
for which discussions with the aex and the Association for Securities Trade 
began in February 2000. The Jewish negotiators considered the initial offer 
from the Stock Exchange representatives – a public apology and a gesture 
of eight million guilders –insufficient. The banks, as one of the major par-
ties on the Stock Exchange market, decided to join this deteriorating nego-
tiation process in May 2000. The initial discussions focused on calculating 
the exact share of financial damages that had not yet been restored shortly 
after the war. Consequently, the parties discussed how to take indexation 
and interests into account. The Platform Israel increased pressure on the ne-
gotiations by including the World Jewish Congress in the process. The wjc 
threatened with a potential boycott for Dutch financial institutions in the 
US. Not much later, the wjc announced in the media that an agreement had 
been reached. The Dutch banks were presented with a fait accompli, as the 
Stock Exchange representatives had signed an official agreement with the 
cj0 and Platform Israel on June 15, 2000. 

Analysis of the Dutch Restitution Process

The Dutch agreements clearly resemble elements of Transitional Justice, as 
they involved (moral forms of) restitution, compensation for past acts of in-
justice and offering sincere apologies. These central notions dominated the 
agreements partly because they provided a necessarily ambiguous mix of 
moral, legal and political aspects. This pragmatic middle way enabled the 
negotiating parties to reach agreements that each party could then present 
and defend to its constituency in a different way. 

The Dutch restitution process was a decision-making process with rational 
elements. The Commissions of Inquiry provided a comprehensive factual 
overview that formed the framework for the content-focused negotiation 
process. Nevertheless, as the relevant parties entered the negotiations inde-
pendently, they also deviated from the recommendations of the commissi-
ons to a certain degree. But above all, the restitution process was a politi-
cal and complex negotiation process that can be best understood through 
a network perspective. A relatively large number of parties were involved, 
each with its own interests and goals. Several parties also had a critical con-
stituency to manage, and a contested mandate. The parties often exerted 
extreme pressure on the other participants. At the same time, they were all 
dependent on each other’s cooperation, as no party was able to achieve its 
goals unilaterally. 

The negotiations took place without an arbiter to mediate in any conflicts. 
Also Zalm did not wish to take that role towards the insurers, the banks and 



368 the stock exchange. As a result, the parties had to solve their issues amongst 
themselves, which proved to be a difficult task for all. In the end, the chosen 
negotiation style turned out to be a major determining factor, as it influen-
ced whether others believed in the party’s good intentions and perceived its 
attitude to be cooperative, or whether they thought that the party was only 
after its own interests. This difference in style was biggest between the ne-
gotiations with the Dutch Association of Insurers, which was cooperative 
and focused on content, and those with the Stock Exchange representatives, 
who were mainly concerned with paying as little as possible and with how 
to divide the eventual costs amongst themselves. 

The Dutch restitution process consisted of several rounds of negotiations, 
which were largely dependent on the attitudes of and interaction between 
key individuals. In principle, all of the Dutch negotiating parties were mo-
tivated to reach agreements within the Netherlands, without international 
interference. The circle of key individual players that determined the pro-
gress and outcome of the negotiations was relatively small. One striking 
element is that throughout the restitution process, individual represen-
tatives managed to establish relatively good personal relations with other 
key players. This proved to be a major enabling factor for parties to reach 
agreements without significant difficulties. An exception was the negotia-
tion process with the Stock Exchange, in which none of the key individuals 
managed to build mutual trust. This remained a capricious and chaotic pro-
cess that has left none of the negotiating parties satisfied in the end. 

The Dutch Case in International Perspective 

This comprehensive restitution process in the Netherlands counts as one 
of the major examples worldwide in terms of the acknowledging and cor-
recting injustices in postwar reparations. In comparison to other European 
countries, the Dutch negotiations progressed in a relatively structured and 
unhindered manner. Other European restitution processes were more in-
tense and chaotic because of a number of factors, such as more internal dis-
agreements within specific Commissions of Inquiry and extreme pressure 
from the wjc, the American government and American judicial bodies. In 
certain cases, the process was also more disordered because parties reached 
an agreement already before the outcomes of the historical research were re-
leased. Overall, the Dutch negotiations were distinct because relevant par-
ties sought pragmatic compromises and were willing to cooperate despite 
differences in order to reach consensus-based policy decisions – a classic 
example of the Dutch Polder Model. 
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Geraadpleegde archieven

Toelichting

Hieronder volgt een lijst van archieven die in het kader van dit onderzoek 
zijn geraadpleegd, met een verwijzing van daarin aanwezige bronnen die in 
het kader van dit onderzoek zijn geconsulteerd. Zie voor alle precieze ver-
wijzingen naar inventarisnummers, mappen, dozen en dossiers de voetno-
ten in de tekst.

Het merendeel van de onderzochte archieven was ten tijde van het onder-
zoek ongeordend (persoonlijke archieven, cj0, Adviescollege Restitutie en 
Verdeling, spi en VvV) of alleen in chronologische mappen gestopt (aex/
VvdE, nvb). Bij vws ontbreekt het archiefmateriaal grotendeels vanwege 
vernietiging. Het archief van ing mocht niet ingezien worden, verreweg de 
meeste aangehaalde ing-stukken komen uit het archief van de nvb.

• Verbond van Verzekeraars (Den Haag)
Archief Fischer over Joodse polissen/aanloop 
icheic 1997-2001: mappen 3250, 3276, 3300, 
3365, 3429, 3492, 3520, 3545, 4133, 4770, 5190, 
5196, 5476
Persoonlijk werkarchief Terwisscha Tegoeden 
wo ii over Joodse polissen/aanloop icheic 
1997-2001: mappen S 75/2, S 75/7, S 75/8, S 
75/9, S 75/10, S 75/11, S 75/12, S 75/13, S 75/14, S 
75/16, S 75/17, S 75/18, S 75/20, S 75/21, S 75/23, 
S 75/24, S 75/26, S 75/27 

• Nederlands Verbond van Banken (Amsterdam)
Persoonlijk werkarchief Blocks over Joodse 
financiële tegoeden: mappen 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001 

• Amsterdam Exchanges/VvdE i.l. (Amsterdam)
Archief afronding effectenrechtsherstel (1998-
2004) 
• abn amro (Almere)
Archief raad van bestuur abn amro: mappen 
2150-2153, 4453, 4904-4906, 5043-5045

• Persoonlijk archief Karel Neukirchen (Santpoort)
Ongeordende mappen

• Ministerie van Financiën (Den Haag)
ptg-archief 1997-2000: dossiermappen ptg 
1-629 in bijzonderheid dossiermappen 4, 40, 
83, 91, 94, 128, 181-212, 305, 310, 329-331, 339, 
348, 349, 360-365, 383, 384, 387, 388, 392, 393, 
395, 423, 424, 425, 435, 436, 441, 450, 458, 459, 



376 466, 471, 473, 475, 487, 491, 492, 495, 540, 541, 
554
wjb-archief Joodse tegoeden dossiermappen 
1997-2000
Archief commissie-Kordes 1997-1999: 
mappen 4749371

• Ministerie van vws (Den Haag)
Archief hdvvb/1997-2000 Ministerie vws 
(ongeordend)

• Ministerie van Buitenlandse Zaken (Den Haag)
deu-archief Majoor/Ministerie van 
Buitenlandse Zaken: mappen bsg/na/875, 
deu/ara/1113, deu/ara/1327, deu/ara/6503, 
deu/ara/6504, deu/ara/6505, deu/
ara/6716

• Persoonlijk archief Majoor
Ongeordende mappen

• Ministerie van Algemene Zaken (Den Haag)
Archief Rob Visser/Algemene Zaken en 
persoonlijk Archief Rob Visser (ongeordend)

• Commissie-Scholten (NA Den Haag)
Archief commissie-Scholten/Nationaal 
Archief: NA-archiefdoos 2.08.43/Inv.nrs 1, 2, 
3, 4, 5

• cj0 (nik Amsterdam)
Jaarmappen 51.05/1997, 51.05/1998, 
51.05/1999, 51.05/2000

• Adviescollege Restitutie en Verdeling (nik, 
Amsterdam) 
Ongeordende mappen overgedragen aan cj0

• nik Amsterdam
Jaarmappen 1995, 1996, 1997

• Platform Israël (Tel Aviv)
spi-archief Joodse tegoeden: mappen 62, 68, 
74, 110-113, 119, 127, 128, 133-135

• Persoonlijk archief Rob Wurms (cidi, Den Haag)
Ongeordende mappen overgedragen aan cidi

• Persoonlijk archief Flory Neter (Monnikendam)
Jaarmappen 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 

• Persoonlijk archief John Koekoek 
Jaarmappen 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 

• Persoonlijk archief Ronny Naftaniel (cidi, Den 
Haag)
Jaarmappen 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
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Hein Blocks 26 juni en 2 juli 2013
Els Borst 1 oktober 2013
Eric Fischer 3 en 10 oktober 2013
Micha Gelber 24 september 2013
Jos van Kemenade 15 mei 2013
John Koekoek 16 september 2013
Wim Kok 12 september 2013
Hessel Lindenbergh 30 maart 2015
Geert van Maanen 19 september 2013
Frank Majoor 13 november 2013
Henri Markens 21 mei 2013
George Möller 27 augustus 2013
Ronny Naftaniel 1 en 29 augustus, 10 september 2013
Flory Neter-Polak 18 oktober 2013
Karel Neukirchen 14 november 2013
Ernst Numann 10 juli 2013
Jan Postma 4 november 2013
Avraham Roet 7 en 10 mei 2013
Joop Sanders 23 en 25 oktober 2013
Alexander Sillem 5 november 2013
Israel Singer 19 maart 2015
Tom de Swaan 4 september 2013
Willem Terwisscha 19 en 23 juli 2013
Rob Visser 5 april 2014

Gehouden interviews

De meeste interviews hebben plaatsgevonden in de periode mei-november 
2013. Bij enkele personen strekte het interview zich uit over twee dagen 
(Blocks, Fischer, Roet, Sanders en Terwisscha), bij Naftaniel over drie dagen. 
De geïnterviewden hebben ruim van tevoren vragen toegestuurd gekregen 
(zie hieronder de vragen aan Blocks). De gesprekken zijn opgenomen – al-
leen bij Postma is de opname mislukt – en op basis daarvan zijn gespreks-
verslagen geaccordeerd door de betrokkenen. Het interview met Singer is in 
twee telefonische gesprekken afgenomen. 

Het is de bedoeling dat de gehouden inter views na goedkeuring door de 
betrokkenen gedeponeerd worden bij knaw/dans.
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Vragen aan Blocks

Spaartegoeden

– Was Blocks betrokken bij de oprichting van de commissie-Van Keme-
nade (januari 1997) en -Scholten (augustus 1997? Wist Blocks hoe de com-
missies gefinancierd werden?

– Individuele claims in 1997 op banken; standaardantwoord dat verwezen 
wordt naar de Consignatiekas, klopt dat? (Loonstein wil dat nvb een lijst 
publiceert).

– Overleg 19 mei 1998 met abn amro en cj0 over gevonden lijst van verja-
ringen van niet-traceerbare tegoeden. Wat gebeurt er in 1998 verder, bij 
de banken en is er al contact met Naftaniel? Volgt Blocks zelf de interna-
tionale ontwikkelingen?

– Hoe was Blocks betrokken bij cie-Scholten (uitgezette enquête)? Wat was 
zijn toenmalige visie op bankenrapport Scholten december 1998 + inte-
rim-reactie cj0 februari 1999?

– Uitspraak Steinberg (wjc) 15 april 1999 waarin Blocks spreekt over scha-
declaims tegen de Nederlandse banken. Werd Blocks hierover op de 
hoogte gehouden door abn amro en ing?

– Begin optreden Naftaniel-Blocks vanaf maart 1999 naar aanleiding van 
een gezamenlijk radio-interview over slapende Zwitserse rekeningen. 
Hoe kenden zij elkaar precies?

– Publicatie boek Aalders (Roof) mei 1999: ophef over extra provisie banken
– Eerste overleg op 1 juli 1999: Blocks leidt de delegatie richting banken? 

Wat is zijn rol verder tijdens het PwC-onderzoek? Zijn beoordeling rol 
van de andere bankiers (Klopper/Van Wassenaer, Neukirchen, Van Ou-
tersterp en Schijf) in het overleg over de rekeningtegoeden. Had Blocks 
de banken aan een touwtje?

– Geen invloed van de commissie-Scholten op PwC-onderzoek? Was er 
contact met opsteller bankenrapport, Hans van der Pauw die ruziet met 
Naftaniel in de media?

– Waarom doen de banken niet mee met de gezamenlijke pr-actie van de 
overheid/VvV in de VS (Hill&Knowlton + aanstelling ambassadeur Ma-
joor)? Op 10-11-1999 suggereert Van Maanen (MinFin) Blocks dit in een 
gesprek waarbij ook Fischer aanwezig is

– Betrokkenheid bij rondreis Majoor in de Verenigde Staten begin decem-
ber 1999 om de positie van de verzekeraars en de Nederlandse overheid? 

– December 1999 vraagt Blocks cj0 naar de status van brieven van VvV aan 
het wjc waarin de representativiteit van het cj0 betwist wordt. Ont-
stond er twijfel over het cj0?

Hans Vuijsje 28 mei 2013
Diederik van Wassenaer 31 juli 2013
Gerrit Zalm 25 oktober 2013



380 – Loop van het PwC-onderzoek: de banken hebben passief meegewerkt, 
zegt Naftaniel in maart 2000 binnen het cj0. Ook is er de vondst van di-
amanten bij Amsterdamsche Bank. Roet wil met de directeuren van de 
grootbanken praten. Waarom lukt het niet om eind februari 2000 het af 
te maken met cj0 (wat Blocks op 2-2-2000 tegen Van Maanen zegt)? Is 
het probleem dat cj0 geen finale kwijting wil geven?

– Uitspraak van Van Wassenaer (overleg met cj0 op 16-3-2000) over even-
tuele additionele stortingen van banken in internationale humanitaire 
fondsen. Was dit afgestemd met hem?

– Publicatie PwC-onderzoek 8 maart 2000, zijn toelichting op 27 maart 
2000 voor de Liberaal Joodse Gemeente; akkoord over spaartegoeden 
wordt gegijzeld door impasse overleg rondom de beurs. Blocks wordt be-
gin april 2000 bedonderd? Dreigt Roet dan met inzet wjc en gaat Blocks 
dan toch maar akkoord met uitstel? En wat vond de bankenachterban?

– Heeft Blocks in deze periode contact met Fischer die pas op 5 april 2000 
na een gesprek met Singer internationale erkenning van het verzekerin-
genakkoord krijgt? 

 Beurs

– Was Blocks betrokken bij het begin van het overleg over de beurs op 10 
februari 2000? Wat vond Blocks van optreden Möller/Heemskerk (hun 
voorstel van een gebaar van enkele miljoenen)? Hun strategie dat de re-
gering het maar moest coördineren? Dacht Blocks ook toen al dat het 
zijn kant zou opkomen?

– Ook Blocks geeft begin april 2000 van Maanen aan dat het effecten-
rechtsherstel een taak is voor de overheid en niet voor de banken en de 
aex. Graag uitleg hiervan?

– Overleg 5 april mislukt, Blocks schuift aan bij derde overleg op 28 april 
2000. In Joodse kring wordt dit als positief signaal gezien. Voert Blocks 
overleg met Möller over de strategie (die het in mei erbij lijkt te laten zit-
ten)?

– Mei 2000: acties van wjc tegen abn amro en ing in de VS. Heeft Blocks 
geen contact met de betrokkenen daarover? Ook geen contact met Majoor? 

– Roet vraagt Majoor om te bemiddelen. Zalm biedt eind april aan als 
beide partijen erom vragen?

– Lunch Lindenberg (ing) op 12 mei 2000 met Roet. Wat is de betekenis 
ervan geweest?

– Op 15 mei 2000 zitten Van Wassenaer, Neukirchen, Schijf en Van Outers-
terp voor het eerst aan tafel met het cj0 over de beurs; discussie over 
Paardekooperrapport (505 mln.). Hebben de bankiers zich erin verdiept 
welk historisch schadebedrag en welke rentefactor gehanteerd moet 
worden? Klopt het dat Blocks een doortimmerde rekensom aan zijn ach-
terban gepresenteerd heeft dat je ook op 30 mln. kan uitkomen? Waarom 
presenteert Blocks deze niet? 



381– Blocks hoort via Naftaniel van zijn overleg op 21 mei 2000 met het wjc in 
Jeruzalem?

– 24 mei 2000 technische cijferberekening door MinFin gepresenteerd. 
Komt dit te laat, achteraf bezien?

– Is er een rol van De Nederlandsche Bank geweest in het proces? Eind mei 
2000 doet Wellink een uitspraak over dat het wjc ruw en ongenuanceerd 
bezig is.

– Overleg van 5 juni 2000 (door Blocks gemist overleg vanwege een vlieg-
tuigprobleem): Möller/Heemskerk laten het al snel over aan de bankiers 
en vertrekken. Waarom bieden bankiers 100 mln. (42% schadebedrag · 
rentefactor 20) aan? Ze lijken op te schuiven naar aanvaarding van het 
gehele schadebedrag, maar waarom?

– Waar zit begin juni 2000 – na de ontmoeting van het cj0 en wjc en de 
uitgesproken boycotdreiging – de regie, zowel aan Joodse als aan ban-
kenkant? Actie Markens/Numann richting Blocks en De Swaan in mei/
juni 2000. Alleen op 7 juni 2000 overleg met Blocks op school Markens? 
Had Blocks toen ook contact met De Swaan? Waarom ging het mis? Had 
Blocks aan de bankenkant nog geen akkoord voor 240 mln. evenals Mar-
kens/Numann?

– Rol van Fischer (zegt op 6 juni 2000 voor de radio dat een rentefactor van 
13/14 reëel is)? Zelf schrijft Blocks op 6 juni dat een rentefactor van 20 
reëel is. Schuift Blocks op?

– Heeft Blocks een oordeel over de laatste fase van het proces? Wat ge-
beurt er in de bijeenkomst van ing-ers met de assistent van Hevesi op 12 
juni 2000 in New York)? Rol van wjc, cj0, Fischer, Manckiewitz (Hill&-
Knowlton), ambassade, Majoor? Wist Blocks niet van de bijeenkomst?

– Finale overleg 15 juni. Van Wassenaer vraagt het cj0 waarom het bod van 
240 mln. niet aanvaard wordt.

– Media-optreden na het akkoord (‘Geur van Chantage’). 
– Zijn optreden voor de algemene ledenvergadering van de VvdE op 6 juli 

2000. Niet iedereen wilde eigenlijk instemmen?
– Heeft het wjc wel ingestemd met beursakkoord (briefje Avi Beker van 24 

juli 2000)?
– 24 mln. extra ophalen bij de banken en de verdeling en de eindeloze in-

terne discussie hierover.
– Blocks gaat al snel in op een uitnodiging van Markens om les te geven op 

de school van Markens. Hoe zit dat met de andere bankiers, hoe voelen 
zij zich na de gedane zaken?

 Algemeen

– Hoe keek Blocks toen aan tegen de rol van:
 – Roet
 – Naftaniel
 – Markens/Numann



382  – Majoor
 – Fischer
 – Van Maanen
 – Zalm
 – Möller
 – Heemskerk
– Hoe zou Blocks zijn eigen rol typeren? Wat vindt Blocks ervan dat het 

cj0 steeds een onderscheid maakt naar Blocks (‘zonder hem kan het 
niet’) en de andere bankiers?

– Wil Blocks nog een keer het proces en de uitkomst beoordelen? Had het 
anders kunnen lopen? Was bij de beurs niet een maand eerder een bod 
van 200 mln. aanvaard?

– Hebben abn amro en ing in de VS relatief onafhankelijk geopereerd 
van de nvb?
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Lijst van afkortingen

adl Anti-Defamation League
aex Amsterdam Exchange Index
ajc American Jewish Committee
amad Ambassadeur in Algemene Dienst
anp Algemeen Nederlands Persbureau
ara Algemeen Rijksarchief
arv Adviescollege Restitutie en Verdeling
asva Algemene Studenten Vereniging Amsterdam
az Algemene Zaken
bgw Directie Binnenlands Geldwezen
bsg Bureau Secretaris-Generaal
BuiZa Buitenlandse Zaken
bzk Binnenlandse Zaken
cea Comité Européen des Assurances
ceo Chief Executive Officer
cfdhs Committee of Former Dutch Holocaust Survivors
cidi Centrum Informatie en Documentatie Israël
civs Commission pour l’Indemnisation des Victimes 
 de Spoliations
cjo Centraal Joods Overleg
CRvB Centrale Raad van Beroep
crt Claims Resolution Tribunal
deu Directie Europa
dnb De Nederlandsche Bank
ejc European Jewish Congress
fjn Federatief Joods Nederland
fnz Federatie Nederlandse Zionisten
hdvvb Hoofddirectie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en   
 Burgeroorlogsgetroffenen
hok Het Ondergedoken Kind
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icheic International Commission on Holocaust Era Insurance 
 Claims
Inv.nr(s) Inventarisnummer(s)
jcc Jewish Claims Conference
jcpa Jerusalem Center for Public Affairs
jmw Joods Maatschappelijk Werk
jok Joodse OorlogsKinderen
Jokos Stichting Joodse Kerkgenootschappen en Sociale 
 Organisaties
jonag Joodse Naoorlogse Generatie
Just Justitie
jwc Joods Wereld Congres
Liro Lippmann, Rosenthal & Co.
lvvs Liquidatie van Verwaltung Sarphatistraat
Maror Morele Aansprakelijkheid Roof en Rechtsherstel
mou Memorandum of Understanding
mp Minister-President
mr Ministerraad
na Nationaal Archief
nac Nederlands Auschwitz Comité
nbc National Broadcasting Company
nidi Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
nik Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
niod Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
niw Nieuw Israëlitisch Weekblad
nlg Nederlandse Gulden
nmb Nederlandsche Middenstandsbank N.V.
ns Nationaal Socialisme 
nvb Nederlandse Vereniging van Banken
nzz Neue Zürcher Zeitung
ocw Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
pa Persoonlijk Archief
pajo Pressiegroep Afwikkeling Joodse Oorlogsclaims
pik Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap 
pr Public Relations
ptg Projectgroep Tegoeden Tweede Wereldoorlog
PwC PricewaterhouseCoopers
riod Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
rps Rijkspostspaarbank
RvC Raad van Commissarissen
sies Stichting Individuele Effectenaanspraken Sjoa
sim Stichting Individuele Maror-gelden
smo Stichting Maror-gelden Overheid
soto Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang



385spi Stichting Platform Israël
swojob Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek Joods 
 Onteigend Bezit
szw Sociale Zaken en Werkgelegenheid
tgc Tripartiete Goud Commissie
tk Tweede Kamer
u.s. United States
usa United States of America
vbv Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers
vs Verenigde Staten
VvdE Vereniging voor de Effectenhandel
vvra Vermögensverwaltungs- und Rentenanstalt
VvV Verbond van Verzekeraars
vws Volksgezondheid, Welzijn en Sport
wjb Directie Wetgeving, Juridische zaken en Bestuurlijke 
 aangelegenheden
wjc World Jewish Congress
wjro World Jewish Restitution Organization
wo ii Tweede Wereldoorlog
wtc World Trade Center
wuv Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers
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