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1.1. VoorgeschiedenisVoorgeschiedenis

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn grote hoeveelheden monetair goud in beslag ge-
nomen door nazi-Duitsland. Een groot deel van dit goud is na de oorlog door de
westerse geallieerden teruggevonden. In december 1945 bereikten zij een akkoord
over de resti-tutie van het teruggevonden goud. Dit goud werd ondergebracht in de
zogenoemde goudpool van de Tripartite Goudcommissie (TGC), waarin de Verenigde
Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk waren vertegenwoordigd. De TGC, die zich
in sep-tember 1998 heeft opgeheven, had als taak de claims van de beroofde landen
te be-oordelen en op basis van erkende claims een evenredig deel van de goudpool toe
te kennen. De TGC heeft drie keer aan Nederland goud teruggegeven. De opbrengst
van dit goud heeft een monetaire bestemming gekregen.

De TGC heeft in september 1997 medegedeeld te willen overgaan tot uitdeling van de
vierde, tevens laatste, tranche van de goudpool. Uit de goudpool is ter waarde van
22,5 miljoen gulden aan goud naar Nederland teruggekomen. Op 3 april 1998 is in de
ministerraad besloten om deze vierde tranche van de goudpool niet langer een mone-
taire bestemming te geven, maar door middel van projectuitkeringen te bestemmen
voor in Nederland woonachtige slachtoffers die door de nazi's werden vervolgd met
het oog op vernietiging. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
is be-last met de uitvoering, omdat de zorg voor oorlogsgetroffenen tot het beleids-
terrein van dit ministerie behoort.

2.2. BestedingskaderBestedingskader

Het bedrag van 22,5 miljoen gulden is bedoeld ter financiering van projecten en niet
van organisaties. Dit betekent dat lopende activiteiten niet in aanmerking kunnen ko-
men voor subsidiëring. De projectvoorstellen dienen een plan voor een specifieke, in
tijd beperkte, activiteit in te houden. Een project kan voor ten hoogste vier jaren
worden gesubsidieerd.

Het geld dient zo over de doelgroepen te worden verdeeld dat 95% wordt toegewezen
aan projecten ten behoeve van de joodse gemeenschap. Het resterende deel zal ter be-
schikking worden gesteld aan projecten voor andere groepen vervolgden in Nederland,
zoals Roma en Sinti, homoseksuelen en Jehova's getuigen.

Projecten die langs reguliere subsidiestromen gefinancierd zouden kunnen worden, ko-
men niet in aanmerking voor financiering ten laste van de vierde tranche.

De projecten dienen ten minste op één van de volgende terreinen te liggen:

1. De zorg- of dienstverlening aan de in Nederland woonachtige slachtoffers die
door de nazi's werden vervolgd met het oog op vernietiging, alsmede aan de
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nabe-staanden van slachtoffers van de nazi-vervolging. Daarnaast kunnen de
projecten een bijdrage leveren aan de verwerking van de vervolgingservaringen
van de overlevenden.

2. Initiatieven onder de nabestaanden van vervolgingsslachtoffers om de kennis- en
cultuurtraditie die door de Tweede Wereldoorlog grotendeels vernietigd was
nieuw leven in te blazen.
Concreet kan gedacht worden aan activiteiten in het kader van scholing, vorming
en educatie, alsmede aan jeugd- en opbouwwerk en faciliteiten die daarbij nodig
zijn. Cursussen, groepsactiviteiten van religieuze, educatieve en geestelijke aard
en periodieke uitgaven zijn voorbeelden waaraan gedacht kan worden.

3. Het instandhouden van de herinnering aan degenen die zijn omgekomen in de
Tweede Wereldoorlog.
Hierbij kan men denken aan de zorg voor de graven van degenen die tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen; in het bijzonder van overledenen die geen
nagelaten betrekkingen hebben om de zorg voor de graven op zich te kunnen ne-
men.

4.    Het instandhouden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog zelf en het  
    uitdragen van de waarschuwing voor de ideologie erachter.

3.3. AdviescollegeAdviescollege

De Minister van VWS heeft op 31 augustus 1998 een onafhankelijk adviescollege, het
Adviescollege besteding vierde tranche, geïnstalleerd. Het adviescollege heeft als op-
dracht de ingediende projectvoorstellen te toetsen aan het bestedingskader en de mi-
nister te adviseren over het, al dan niet volledig, subsidiëren van projecten. De op-
dracht wordt uitgevoerd op de wijze genoemd in de brief aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal van 6 april 1998 (Kamerstukken II 1997/98, 25 839, nr. 2) en in ar-
tikel 3 van het Instellingsbesluit Adviescollege besteding vierde tranche.

Het adviescollege wordt gevormd door een voorzitter en vier leden die handelen op
per-soonlijke titel en die voor deze taak zijn benaderd op grond van hun specifieke
experti-se, hun kennis van de doelgroepen en hun onafhankelijkheid ten opzichte van
zowel het Ministerie van VWS als belangenorganisaties.

In het adviescollege hebben de volgende personen zitting:

voorzitter: de heer dr. D. Dolman
- lid van de Raad van State
- oud-voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal
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leden: de heer prof. dr. C.L. Davidson
- hoogleraar biomateriaalkunde Universiteit van Amsterdam
- oud-voorzitter Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland

de heer mr. F. Ensel
- rayon-directeur ABN-AMRO
- oud-bestuursvoorzitter Stichting Joods Maatschappelijk Werk

de heer drs. E. van Thijn
- oud-burgemeester van de gemeente Amsterdam
- oud-minister van Binnenlandse Zaken

mevrouw G.H. Wertheim-Cahen
- creatief therapeute, gespecialiseerd in de behandeling van oorlogs-

getroffenen

Aan het adviescollege zijn mevrouw mr. A.C.M. Proost en de heer mr. B. Bijl, beiden
medewerkers van het Ministerie van VWS, als secretaris toegevoegd.

4.4. AanvragenAanvragen

Om bekendheid te geven aan de mogelijkheid om projectsubsidie te ontvangen is op 1
september 1998 een advertentie geplaatst in alle landelijke en regionale dagbladen.
Vanaf die datum tot en met 28 februari 1999 kon men projectvoorstellen indienen bij
het Ministerie van VWS. Na 28 februari 1999 ingediende projectvoorstellen zijn niet in
behandeling genomen.

Vanaf 1 september 1998 tot 1 februari 1999 zijn circa 550 verzoeken om toezending
van een aanvraagformulier gedaan. In die periode werden slechts 45 projectvoorstellen
ingediend. Om potentiële indieners van projectvoorstellen te herinneren aan de uiterste
datum van indiening is medio januari een brief met die strekking gezonden aan
iedereen die om toezending van een aanvraagformulier had verzocht.

Het beperkte aantal projectvoorstellen bleek een stilte voor de storm die in februari
1999 losbarstte. Er zijn in totaal door circa 300 individuen en organisaties projectvoor-
stellen ingediend voor een bedrag van ruim 185 miljoen gulden.

De projectvoorstellen zijn ambtelijk voorbewerkt, waarbij in sommige gevallen aanvul-
lende informatie werd gevraagd, en vervolgens ter beoordeling aan het adviescollege
voorgelegd, tenzij overduidelijk niet aan de voorwaarden was voldaan. Het laatste
deed zich voor bij verzoeken om een individuele uitkering en projecten met een
bestemming buiten Nederland.
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Het adviescollege heeft de projectvoorstellen na een zorgvuldige beoordeling en onder-
linge afweging van een advies voorzien. In de situatie waarin een lid van het college
vermoedde dat zich de schijn van belangenverstrengeling zou kunnen voordoen, heeft
het desbetreffende lid zich van stemming onthouden.

Op basis van het advies zal de Minister van VWS een marginale ambtelijke toets laten
uitvoeren en vervolgens zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 1 september 1999,
een beslissing op de aanvraag nemen.

5.5.    Algemene beschouwingen   Algemene beschouwingen

Het adviescollege spreekt zijn bewondering uit voor het enthousiasme, de creativiteit
en de professionaliteit die vele aanvragen kenmerken. Daartegenover staat dat het ad-
viescollege zich niet aan de indruk kan onttrekken dat sommige aanvragen zijn gemajo-
reerd en dat andere nog onrijp zijn. Het in paragraaf 4 van dit advies genoemde bedrag
van 185 miljoen gulden, zijnde het totale bedrag van de aanvragen, moet in dit licht
worden gerelativeerd.

Gelet op de verhouding tussen het totale gevraagde bedrag en het te besteden bedrag,
is het een moeilijke taak gebleken de Minister van VWS een afgewogen advies te
geven over een rechtvaardige verdeling. Veel projectvoorstellen passen namelijk binnen
het in paragraaf 2 genoemde bestedingskader. Het adviescollege heeft daarom het
beste-dingskader aangescherpt met een aantal algemene beoordelingsnormen, die zijn
opge-nomen in paragraaf 6. Om de projectvoorstellen met elkaar te kunnen vergelijken
en tegen elkaar af te wegen, zijn de voorstellen ingedeeld in de volgende
(hoofd)catego-rieën: boeken, films, bibliotheken en studiecentra, musea, cultuur en
onderwijs, syna-gogen, begraafplaatsen, gedenktekens, zorg en websites. In paragraaf
7 zijn per cate-gorie de overwegingen weergegeven die hebben geleid tot het al dan
niet (gedeeltelijk) aanbevelen van een projectsubsidie.

Aan de in paragraaf 2 van dit advies bedoelde verdeling van 95% aan projecten voor
de joodse gemeenschap en 5% voor andere groepen vervolgden is de hand gehouden.
Het college beveelt 122 projecten voor subsidiëring aan. In een betrekkelijk klein aantal
gevallen betreft dit het gehele gevraagde bedrag. Bij gedeeltelijke toewijzing is onder-
meer overwogen dat deze mede de fondsenwerving uit andere bron kan stimuleren en
daardoor het draagvlak voor de beoogde activiteit kan vergroten.

Het advies wordt als volgt samengevat:

Boeken f  1.663.000,--
Films f  1.075.000,--
Bibliotheken en studiecentra f  2.400.000,--
Musea f  2.650.000,--
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Cultuur en onderwijs f  5.040.000,--
Synagogen f  1.940.000,--
Begraafplaatsen f  2.497.000,--
Gedenktekens f     515.000,--
Zorg f  3.970.000,--
Website f        750.000,--
Totaal f 22.500.000,--

6.6. BeoordelingsnormenBeoordelingsnormen

Het adviescollege heeft, mede aan de hand van de ontvangen aanvragen, de volgende
algemene beoordelingsnormen ontwikkeld:

a. Het project past binnen het bestedingskader genoemd in paragraaf 2 van dit advies;
b. Het project is voldoende voorbereid en uitgewerkt;
c. Het project heeft voldoende maatschappelijk draagvlak;
d. Het project heeft voldoende kwaliteit en belang;
e. De gevraagde bijdrage heeft wezenlijke invloed op het welslagen van het project;
f. De bijdrage legt geen onevenredig beslag op de beschikbare gelden.

Naast deze algemene normen zijn per categorie meer specifieke beoordelingsnormen
ontwikkeld. De gehanteerde normen worden in de volgende paragraaf toegelicht.

7.7. OverwegingenOverwegingen

In de categorie boeken heeft het college vooral gekeken naar de historische betekenis
(in relatie tot de Tweede Wereldoorlog), de meerwaarde voor de (joodse) cultuurbele-
ving, de professionaliteit van de aanvrager(s) en het maatschappelijk draagvlak (poten-
tieel lezerspubliek). Een opvallend project in deze categorie is het joods biografisch
woordenboek met biografieën over Nederlandse joden in de twintigste eeuw.
Interessante projecten zijn ook biografische studies die gewijd zijn aan omgekomen
art-sen (dossier Coppenhagen), de componist Leo Smit en de familie Meijer (vader
Jaap en zoon Ischa).

Verder zijn enkele regionale studies over joodse gemeenschappen (Winschoten,
Amersfoort, Friesland en de Achterhoek) voorgedragen. Belangwekkende projecten zijn
voorts een onderzoek naar de Jiddische nalatenschap van het Nederlands Asjken-
asische Jodendom en een uitgave over joods-religieuze gebruiken.

Daarnaast heeft het college substantiële bedragen aanbevolen voor een studie naar de
vervolging van Jehova’s getuigen, herinneringen van Sinti en Roma en biografische
studies naar voorbeeldfiguren uit de homo-lesbische gemeenschap (o.a. J.A.Schorer).
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Ook in de categorie films heeft het college in het bijzonder gelet op de historische
meer-waarde van projecten en de professionaliteit van de aanvragers, respectievelijk
produ-centen. Belangwekkende projecten in deze categorie zijn de video over het
laatste kin-dertransport uit Westerbork, de documentaire over het vrouwenorkest in
Auschwitz en de documentaire over Alexander Katan, slachtoffer van medische
experimenten in Mauthausen. Interessant is voorts de research voor een documentaire
over de voor-oorlogse Mediene. Eveneens is positief geadviseerd over een aanvraag
van de Vereni-ging van oud-Buchenwalders voor een oral history-project, een speelfilm
over Sinti en een documentaire over Lau Mazirel.

Opvallend in deze categorie is het grote aantal aanvragen dat weinig of niets met de
Sjoa (qua onderwerp of qua vorm) te maken heeft en derhalve niet is aanbevolen.
Daarnaast zijn er projecten ingediend die volgens de aanvragers slechts door exogene
financiering gerealiseerd kunnen worden, omdat ze (blijkbaar) binnen de eigen
program-mering geen prioriteit hebben. Het college acht dit een onvoldoende
motivering om een bijdrage toe te kennen. Andere aanvragen hebben, zeker ook gelet
op de omvang van het gevraagde bedrag, te weinig toegevoegde waarde.

In de categorie bibliotheken en studiecentra heeft het college een aantal grote, belang-
wekkende, goed onderbouwde projecten voorgedragen die een grote meerwaarde heb-
ben voor de (joodse) cultuur en de beleving daarvan. De projecten zijn ingediend door
instellingen van naam en faam. Zij hebben onder meer betrekking op restauratie en
con-servering van verzamelingen, op sociaal-demografisch onderzoek en op de
totstandko-ming van een joods muziekinstituut.

In de categorie musea is het college vooral gefrappeerd door het feit dat de aanvragers
veelal de meerwaarde hebben gezocht in projecten gericht op kennisoverdracht aan de
jongste generatie.

Initiatieven onder de nabestaanden van vervolgingsslachtoffers om de kennis- en cul-
tuurtraditie die door de Tweede Wereldoorlog grotendeels vernietigd was nieuw leven
in te blazen, kregen gestalte in ruim zestig projectvoorstellen. Deze betreffen activitei-
ten in het kader van scholing, vorming en educatie, alsmede jeugd- en opbouwwerk en
faciliteiten die daarbij nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn cursussen,
groepsactiviteiten van religieuze, educatieve en geestelijke aard en periodieke
uitgaven.

De ingediende projectvoorstellen van onderwijskundige aard vertoonden een
interessant beeld van de diversiteit aan initiatieven en wijze van uitvoering ervan. Er
zijn projecten ingebracht, die varieerden van zelfstudie tot ontwikkelen van studie-
materiaal voor grote groepen. Bij de selectie heeft het college zich vooral laten leiden
door de vraag of het project van voldoende algemeen belang is. Daarbij is prioriteit
verleend aan ontwikke-ling van nieuw onderwijsmateriaal.
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Ook aan enige initiatieven op muzikaal gebied werd een positief advies voor subsi-
diëring verleend wegens het algemene belang en die deze specifieke cultuuruiting heeft
voor het voortbestaan van de traditie.

Voorts heeft het college stimulering van de ruim honderddertig jaar oude traditie van
het onafhankelijke joodse opinieblad Nieuw Israelietisch Weekblad van belang geacht.

De communicatievormen met behulp van internet bleken populair. Vele gegadigden
heb-ben plannen ingediend tot ontwikkeling van een actieve website. Het
adviescollege be-veelt aan om desgewenst een gezamenlijk project te doen
ontwikkelen, opdat de te be-steden gelden efficiënt en creatief worden aangewend. De
basisstudie zou kunnen worden verricht door een kleine groep, die in overleg met de
aanvragers een werkplan formuleert.

De vele synagogen die voor de oorlog nog een functie hadden in joods Nederland, heb-
ben voor een belangrijk deel de met name religieuze component verloren. Vele van de
circa dertig projecten die het college ontving, beogen synagogen te verwerven of te
restaureren teneinde daarvan een blijvend “monument”, een herinneringscentrum, te
maken waar naast joodse ook allerlei andere activiteiten plaatsvinden. Alhoewel som-
mige gebouwen niet meer als synagoge in de religieuze zin van het woord
functioneren, meent het college dat de herinnering aan hen die daar hun gebeden
zeiden en niet te-rugkeerden, niet verloren mag gaan.
Bij het beoordelen van projecten in deze categorie is overwogen of de synagoge nog
immer als zodanig dienst doet, is gekeken naar de grootte van de joodse gemeenschap
in de desbetreffende gemeente toen en nu en is in een aantal gevallen het bijzondere
karakter van de synagoge als gebouw in de argumentatie betrokken. Zo verdienen de
synagogen in Enschede en Arnhem naar het oordeel van het college bijzondere aan-
dacht. Van het totale bedrag dat aan projecten in deze categorie is ingediend, te
weten 18,8 miljoen gulden, is circa 10% voor toekenning aanbevolen.

Er is verzocht om geld te voteren voor de nieuwbouw van synagogen en mikwes. Ook
is in een aantal gevallen verzocht om schulden met betrekking tot synagogen af te los-
sen. Het college heeft, gelet op de criteria, deze projecten niet kunnen voordragen.
Zo is er geen reden de joodse gemeenten financieel te bevoordelen in vergelijking met
andere kerkgenootschappen door de opleiding en aanstelling van rabbijnen en de
nieuw-bouw van synagogen te subsidiëren.

De plicht om de nagedachtenis aan hen, die er niet meer zijn, levend te houden, brengt
ook de verplichting met zich mee begraafplaatsen zo goed mogelijk te onderhouden.
Feit is, dat nog maar weinigen de zorg voor de circa 270 joodse begraafplaatsen (kun-
nen) dragen. Door diverse burgerlijke gemeenten in ons land wordt onderhoud aan
deze begraafplaatsen gepleegd, maar dat is veelal beperkt tot maai- en snoeiwerk-
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zaamhe-den. In dat licht is het niet verwonderlijk, dat circa dertig projecten zijn
ingediend voor onderhoud en restauratie van begraafplaatsen met een totale waarde
van bijna 24 mil-joen gulden.

Het college is van oordeel, dat hiervan slechts een bescheiden deel kan worden geho-
noreerd, omdat prioriteit is gegeven aan de “toekomst van de joodse gemeenschap” in
al haar facetten. Het wil evenwel niet voorbijgaan aan de verantwoordelijkheid voor
het verleden, die door de diverse indieners met grote toewijding in vaak uitvoerig
gedocu-menteerde projecten, aan de dag is gelegd.

Subsiewaardige projecten zijn, gezien de beschikbare middelen, voor gedeeltelijke toe-
wijzing aanbevolen. Het college heeft meegewogen of begraafplaatsen nog altijd in
gebruik zijn. Ook is gekeken naar de feitelijke besteding van de gelden, waarbij res-
tauratie en onderhoud van metaarhuisjes en zerken een hogere prioriteit hebben gekre-
gen dan andere mogelijk ook belangrijke werkzaamheden op en aan de diverse begraaf-
plaatsen.

Het college heeft het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK), dat direct en indi-
rect verantwoordelijk is voor circa 240 begraafplaatsen, een bedrag toegedacht dat de
resultante is van een afronding teneinde het totaal van alle toegekende projecten op
het door de regering beschikbare eindbedrag te brengen.

Het bedrag van f 515.000,-- dat aan gedenktekens is toegedacht neemt een beschei-
den plaats in binnen het totaal te besteden bedrag. De reden hiervoor is dat al jaren
lang initiatieven genomen zijn die hebben geleid tot het oprichten van talloze
monumen-ten. Bovendien geldt ook hier dat prioriteit is gegeven aan de toekomst van
de joodse gemeenschap. Een aantal zeer goed uitgewerkte voorstellen, waarvan het
college het bredere belang voor de gemeenschap kon onderschrijven, werd voor-
gedragen.

Veel ideeën voor het oprichten van monumenten getuigden weliswaar van grote
betrok-kenheid of creativiteit van de aanvragers, maar waren nog te weinig voorbereid.
In an-dere gevallen werd het maatschappelijk draagvlak te weinig aangetoond. Ook
overlap-ten sommige aanvragen met andere vergelijkbare maar beter gefundeerde
initiatieven, of legden de gevraagde bedragen een onevenredig beslag op de beschik-
bare gelden. In weer andere gevallen leek de gevraagde subsidie toch eerder een zaak
voor de gemeen-te waar het monument zou moeten worden opgericht dan voor
financiering vanuit deze bron.

Het totale bedrag dat is toegedacht aan projecten die op een of andere wijze met zorg
te maken hebben, beslaat een aanzienlijk deel van het beschikbare geld. De reden is
dat naar het oordeel van het college projecten die direct aan de zorg voor de oudste
overle-venden ten goede kunnen komen, in belangrijke mate gehonoreerd dienen te
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worden.

Daarnaast zijn enkele projecten die op een of andere wijze een vorm van psychosociale
ondersteuning aan alle generaties oorlogsgetroffenen beogen, voor een deel aanbevo-
len.

Bij sommige projecten was onvoldoende aangetoond of hun uitvoering ten goede zou
komen aan de beoogde doelgroepen of in het directe belang van hen zou zijn. Bij andere
kon niet voldoende worden gegarandeerd of uitvoering van het project uiteindelijk
relevante resultaten zou opleveren voor de doelgroepen. Ook is bij alle aanvragen gekeken
in hoeverre zij in aanmerking zouden komen voor vergoeding via de normale wettelijke
kanalen.

8.8. Aanbevolen bijdragenAanbevolen bijdragen

Hierna volgt een opsomming van alle, al dan niet gedeeltelijk, aanbevolen projecten.

Boeken (26)

1. Stichting Verzetsmuseum Friesland
Memorboek vermoorde joden uit Friesland f       20.000,-

-

2. Wachttoren, Bijbel- en Tractaatgenootschap
Jehova’s getuigen tegen nazisme f       20.000,--

3. De heer J.W. Regenhardt
De familie Snatager tegen de achtergrond
van de jodenvervolging in Utrecht f       30.000,--

4. De heer W. Heyl
De vijf concentratiekampen in Nederland f         5.000,--

5. Werkgroep Dossier Coppenhagen
Levensbeschrijving vermoorde artsen f       50.000,--

6. Uitgeverij SUN
Dunya Breur: Gesprek met mijn vader f         5.000,--

7. Stichting Archeologie & Monument
Boek over joodse begraafplaatsen in Drenthe f       20.000,--

8. Mevrouw M. van Tijn
Godsdienstlessenboek voor hoogste groepen basisonderwijs f       40.000,--

9. Stichting Joodse Werkkampen in Friesland en Drenthe
boek over werkverschaffingskampen en
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boek over de zussen Stern f       20.000,--

10. Ouderraad Gymnasium Haganum
Aanvulling op publicatie over omgekomen
(oud-)leraren en leerlingen f         5.000,--

11. Stichting 1940-1945
Studie over vervolging van Nederlandse Jehova’s getuigen f     120.000,--

12. De heer drs. W.A. de Wagt
Biografie B.J. Chapon f       20.000,--

13. De heer drs. F. Borensztajn
Geschiedschrijving Oostjoodse gemeenschap
in Nederland tijdens het interbellum f     100.000,--

14. Stichting Sjalhomo
Congresboek f       50.000,--

15. Mevrouw drs. E. Gans
Boek over Jaap en Ischa Meijer f     100.000,--

16. Nederlands Israëlietisch Seminarium
Uitgave joods-religieuze gebruiken Amsterdam f       50.000,--

17. Menasseh ben Israël Instituut
Onderzoek naar de Jiddische nalatenschap
van het Nederlands Asjkenazische jodendom f     150.000,--

18. Stichting 400 jaar Veenkoloniën
Onderzoek geschiedenis joodse gemeenschap Winschoten f       70.000,--

19. Stichting Staring Instituut
Publicatie over joods leven Achterhoek en Liemers f       10.000,--

20. Stichting Schiphouwer en Brinkman
Gids voor onderzoek naar geschiedenis joden Nederland f         8.000,--

21. Amsterdamse School voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek
Boek bij plaquette voormalig joods lyceum f       75.000,--

22. Leo Smit Stichting
Biografie van deze joodse componist f       50.000,-

-

23. Stichting “De Sirenen”
Publicatie herinneringen aan WO II van Sinti en Roma f     100.000,-

-
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24. Nederlands Israelietische Gemeente Amersfoort
Joodse geschiedenis ter plaatse f       50.000,--

25. Helpa (SAD Schorerstichting)
Biografieën T. Hofman en J.A. Schorer f       75.000,--

26. Bibliotheca Rosenthaliana
Joods biografisch woordenboek met biografieën
over Nederlandse joden in de twintigste eeuw f     420.000,--

______________

subtotaal f  1.663.000,--

Films (9)

1. NGN Produkties
Video onbekende kinderen,
laatste transport uit Kamp Westerbork f     300.000,--

2. Stichting Het Tijdburo
Documentaire over Alexander Katan,
vermoord in Mauthausen f     200.000,--

3. Mevrouw K. Amsberg
Research voor documentaire over de joden
in de provincie ten tijde van het interbellum f       30.000,--

4. Vereniging van oud-Buchenwalders
Video oud-gevangen uit de Duitse concentratiekampen f     300.000,--

5. Stichting Zuidenwind Filmprodukties
Research voor documentaire geschiedenis
jodenvervolging in Nederland (1933-1948) f       50.000,--

6. Stichting Oorlogs- en Verzetsmateriaal Groningen
Conservering, publicatie en presentatie
filmcollectie mr. M. Levie f       50.000,--

7. Cinemedia BV
Speelfilm over Sinti f       75.000,--

8. Scarabee Film Producties
Documentaire over leden vrouwenorkest Auschwitz f       30.000,--

9. Sine Producties
Documentaire over Lau Mazirel f       40.000,--

______________
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subtotaal f  1.075.000,--
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Bibliotheken en studiecentra (6)

1. Stichting Homodok en Anna Blaman Huis
Reconstrueren, conserveren en etaleren
historische boekencollecties f     200.000,--

2. Stichting Centrum Informatie en Documentatie Israël
Multifunctioneel studiecentrum f     200.000,--

3. Judaic European Music Foundation
Onderzoek, publicatie, onderwijs en
organisatie uitvoeringen joodse muziek f     500.000,--

4. Stichting Joods Maatschappelijk Werk
Sociaal-demografisch onderzoek joden Nederland f     500.000,--

5. Portugees Israëlitisch Seminarium Ets Haim
Restaureren en klimatologisch aanpassen gebouw,
conserveren manuscripten en boeken f     500.000,--

6. Bibliotheca Rosenthaliana
Restauratie en conservering f     500.000,--

______________

subtotaal f  2.400.000,--

Musea (8)

1. Anne Frank Stichting
Project Sjoa-ruimte f     200.000,--

2. Stichting Kunstenaarsverzet
Project joodse kunstenaars in de vervolging en de
Sjoa in na-oorlogse kunst, in samenwerking met
Herinneringscentrum Kamp Westerbork f     500.000,--

3. Stichting Verzetsmuseum Amsterdam
Innovatie rondleidingen f     300.000,--

4. Stichting Haarlems Verzetsmuseum
Educatief centrum f       50.000,--

5. Stichting Joods Historisch Museum
Kindermuseum f   1.000.000,--

6. Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Project “een naam en een gezicht”,
personifiëren slachtoffers en overlevenden f     500.000,--

7. Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland
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Aanpassen tentoonstelling f       50.000,--

8. Stichting Vrienden van Yad Vashem-Nederland
Tentoonstelling “No Child’s Play” f       50.000,--

______________

subtotaal f  2.650.000,--

Cultuur en onderwijs (16)

1. Stichting Nieuw Israelietisch Weekblad
Voortbestaan als onafhankelijk joods weekblad f     800.000,--

2. Lewandowski Koor, Amsterdam
Nieuw leven joodse gezongen traditie f       50.000,--

3. Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland
Lesmateriaal en lerarenopleiding f   1.200.000,--

4. Stichting Zigeunerjongeren Nederland
Onderzoek, hulpverlening en voorlichting
tweede generatie f     250.000,--

5. Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap
Vastleggen Nederlandse chazzanoet f     100.000,--

6. Stichting Eigendom De Lairessestraat 13, Amsterdam
Ontmoetingscentrum joodse jongeren f     400.000,--

7. Centrum voor Mondiaal Onderwijs, Nijmegen
Scriptieservice voor leerlingen van 10 tot 15 jaar,
thema’s Tweede Wereldoorlog f       50.000,--

8. Stichting Jad Achat
Voorzieningen joods onderwijs f     500.000,--

9. Klezmokum
Research en uitvoering joodse muziek f       15.000,--

10. Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider
Taalonderwijs Jiddisj f     200.000,--

11. Stichting Joods Bijzonder Onderwijs
Jahadoet onderwijs f     600.000,-

-

12. Ideëel Organiseren
Internationaal Joods Muziek Festival f     200.000,-

-
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13. Stichting Etty Hillesum Centrum, Deventer
Projectmedewerker f       50.000,--

14. Nederland Tolerant - Max Drukker Stichting
Prijsvraag beeldende kunst/multiculturele samenleving f       25.000,--

15. Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda
Voorzieningen ten behoeve van scholing, vorming, jeugdwerk f     500.000,--

16. Stichting Algemeen Pedagogisch Centrum
Onderwijsmateriaal vervolging joden, Roma en Sinti,
homoseksuelen, Jehova’s getuigen, gehandicapten f     100.000,--

______________

subtotaal f  5.040.000,--

Synagogen (14)

1. Stichting de Bornse Synagoge
Restauratie voormalige synagoge f       30.000,--

2. Stichting Synagoge Sliedrecht Hardinxveld Giessendam
Herbouw voormalige synagoge f       50.000,--

3. Vereniging van Vrienden der Synagoge Bourtange
Inrichten synagogaal museum f       30.000,-

-

4. Nederlands Israëlitische Gemeente Breda
Restauratie synagoge f     100.000,--

5. Stichting Voormalig Synagoge Leeuwarden
Herinrichting f     100.000,--

6. Stichting Behoud Synagoge Delft
Aanpassing synagoge f     100.000,--

7. Vereniging Kehilas Ja’akov
Aanpassing synagoge Gerrit van de Veenstraat Amsterdam f     200.000,--

8. Stichting Arnhemse Synagoge
Restauratie f     350.000,--

9. Nederlands Israëlitische Gemeente Winterswijk
Restauratie f       30.000,--

10. Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam
Aanpassing synagoge f     100.000,--
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11. Stichting Synagoge Nijmegen
Restauratie voormalige synagoge f     150.000,--

12. Nederlands Israëlitische Gemeente Enschede
Restauratie f     350.000,--

13. Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge
Renovatie f       50.000,--

14. Portugees-Israëlitische Gemeente
Beheer en restauratie kunstschatten f     300.000,--

______________

subtotaal f  1.940.000,--

Begraafplaatsen (15)

1. Joodse Begraafplaats Almelo
Restauratie joodse begraafplaats aan de Boddenstraat f       40.000,--

2. Nederlands Israëlitische Gemeente Breda
Restauratie joodse begraafplaats en aanbrengen plaquette f       50.000,--

3. Nederlands Israëlitische Gemeente Amersfoort
Restauratie joodse begraafplaats aan de Soesterweg,
exclusief renovatie beheerderswoning f       50.000,--

4. Nederlands Israëlitische Gemeente Groningen
Restauratie joodse begraafplaatsen aan
de Moesstraat en de Iepenlaan f       75.000,--

5. Stichting Joodse Begraafplaatsen Zeeland
Restauratie joodse begraafplaats aan
de Walensingel te Middelburg f       25.000,--

6. Nederlands Israëlitische Gemeente Aalten
Restauratie joodse begraafplaats f       15.000,--

7. Nederlands Israëlitische Gemeente Rotterdam
Restauratie joodse begraafplaatsen aan het
Toepad, de Loonslaan en de Oostzeedijk f     200.000,--

8. Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS)
Restauratie joodse begraafplaatsen Muiderberg en Diemen f     300.000,--

9. Nederlands Israëlitische Gemeente Alkmaar
Restauratie joodse begraafplaats f       30.000,--

10. Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap
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Restauratie begraafplaatsen in eigendom NIK f   1.107.000,--

11. Nederlands Israëlitische Gemeente Haarlem
Restauratie joodse begraafplaats f       40.000,--

12. Stichting Ons Bloemendaal
Restauratie joodse begraafplaats Overveen f       25.000,--

13. Nederlands Israëlitische Gemeente ’s-Gravenhage
Restauratie joodse begraafplaats Scheveningseweg
te Den Haag en joodse begraafplaats te Wassenaar f     200.000,--

14. Vereniging het Joodse Begrafeniswezen te Amsterdam
Aankoop ten behoeve van nieuwe
joodse begraafplaats Almere f       40.000,--

15. Stichting David Henriques de Castrofonds
Restauratie Portugees-Israëlitische
begraafplaats Ouderkerk “Beth Haim” f     300.000,--

______________

subtotaal f  2.497.000,--

Gedenktekens (15)

1. Stichting Peyre Fiot
Verplaatsbaar monument f       50.000,--

2. Stichting Joods Gedenkteken Wageningen e.o.
Gedenkteken joodse gemeenschap Wageningen e.o. f       20.000,--

3. Stichting Comité Loods 24
Herdenking deportatie joden Rotterdam f         9.000,--

4. Comité Joods Erfgoed Zuidlaren
Aanbrengen herdenkingsplaquette en uitgeven boekje f         5.000,-

-

5. Comité Naamsvermelding Slachtoffers WO II, Veendam
Aanbrengen herdenkingsplaquette f       10.000,--

6. Stichting Vriendenkring Nationaal Monument Vught
Gedenkteken kindertransport 6 en 7 juni 1943 vanuit Vught f       10.000,--

7. Stichting Monument voor het Ondergedoken Kind en hun Redders
Monument als hommage aan onderduikouders f     100.000,--

8. Stichting Gedenkteken Joodse Slachtoffers WO II, Haarlem
Aanbrengen herdenkingsplaquette en uitgeven boekje f       50.000,-

-
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9. Stichting Joodse Werkkampen in Friesland en Drenthe
Monument bij werkkampen f       50.000,--

10. Nederlands Israëlitische Gemeente Winterswijk
Toevoegen namen aan bestaand monument f       20.000,--

11. Stichting Vrienden van de Bonnerschool, Gieten
Gedenkteken omgekomen leerling f         1.000,--

12. Stichting Sobibor
Plaquettes op terrein Herinneringscentrum Kamp Westerbork f     100.000,--

13. Voetbalvereniging WV-HEDW
Vermelden namen omgekomen leden
op herdenkingsmonument f       15.000,--

14. Mevrouw E.F. Blanes
Herinneringsteken Joods Lyceum Stadstimmertuin Amsterdam f       25.000,--

15. Mevrouw A.H.S. Frank en mevrouw P. Prior, Amsterdam
Beeldzuilen voormalige jodenbuurt f       50.000,--

______________

subtotaal f     515.000,--

Zorg (11)

1. Stichting Joods Bejaardencentrum Den Haag
Dagopvang bewoners f     300.000,--

2. Mevrouw L.E.G. van Collem
Uitbreiding activiteiten joods café in Schiller f       20.000,--

3. Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS)
Sociëteit Joods Cultureel Centrum f     900.000,--

4. Vereniging Joodse Naoorlogse Generatie
Internationale conferentie f       50.000,--

5. Joodse Vrouwengroep Deborah
Contactgroepen f       50.000,--

6. Stichting Sinaï Centrum
Overdracht kennis traumabehandeling f     150.000,--

7. Ziekenhuis Amstelveen
Bijscholing verpleegkundigen joodse afdeling f     300.000,--
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8. Stichting Lesammeiag Hajeled
Sociale activiteiten in Sinaï Centrum verpleegde kinderen f       80.000,--

9. FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling
Kadervorming Sinti en Roma f     100.000,--

10. Vereniging Zigeuners Valkenburg aan de Geul e.o.
Activiteiten in clubgebouw f       20.000,--

11. Stichting Beth Shalom, Amsterdam
Samenvoeging verpleeghuis en zorgcentrum f   2.000.000,--

______________

subtotaal f  3.970.000,--

Website

Het adviescollege beveelt aan om een gezamenlijk project op te zetten voor de ontwik-
keling van een centrale joodse website. De basisstudie over de condities waaronder
een gezamenlijke website tot stand kan komen, zou kunnen worden verricht door een
kleine werkgroep in overleg met de verschillende aanvragers.

Projectplan f       50.000,--

Uitvoering f     700.000,--
______________

subtotaal f     750.000,--

9.9. Niet aanbevolen projectenNiet aanbevolen projecten

Ingedeeld naar categorie. Een persoon of organisatie die meerdere projectvoorstellen
heeft ingediend is ingedeeld naar de categorie waarin het grootste project past.

In het algemeen wijst het college op de in paragraaf 6 genoemde beoordelingsnormen.
Bijzondere overwegingen zijn per project vermeld.

Boeken

1. The Flame Publishing
Uitgeven dichtbundel
Publicatie is reeds geschied.

2. Loge Hollandia der B’nai B’rith
Documentatie joods cultureel erfgoed Zuid-Holland
Het project is onvoldoende voorbereid.

3. Stadsdrukkerij Amsterdam
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Uitgeven boek over dwangarbeid
Publicatie is reeds geschied.

4. De heer drs. F. Borensztajn
Engelse uitgave oorlogsdagboek
Publicatie in het Nederlands is reeds geschied.

5. Stichting Een Joodse Erfenis, Winsum
Boekjes over joodse oorlogsmonumenten
De gevraagde bijdrage heeft geen wezenlijke invloed op het welslagen van het
project. Dit is vooral een zaak van de betrokken gemeenten.

6. De heer S.E. Cohen
Autobiografie
Het project is zeer persoonlijk van karakter en beschikt dus niet over het vereiste
draagvlak.

7. Stichting Joods Gedenkteken Wageningen e.o.
Uitgeven memorboek naar aanleiding van oprichten joods gedenkteken
Het project is onvoldoende voorbereid. Zie onder Gedenktekens.

8. Stichting Hulplijn Oorlogsgetroffenen
Heruitgave en verzending boek; kosten voor lopende activiteiten
Het project heeft onvoldoende meerwaarde.

9. Mevrouw L.P.M. Giebels
Uitgave feuilletons J.I. de Haan
Het project houdt geen verband met de Tweede Wereldoorlog.

10. Salomon Stichting
Uitgave Pirkei Avos in Nederlandse vertaling
Het maatschappelijk draagvlak is onvoldoende aangetoond.

11. Stichting Kolenoe Fonds
Vertaling boek in het Engels en verspreiding in het buitenland
De vertaling van het reeds gepubliceerde boek heeft onvoldoende meerwaarde.

12. De heer R. Eljon
Biografie van zijn vader
Het project is zeer persoonlijk van karakter en beschikt dus niet over het vereiste
draagvlak.

13. Stichting Kohesie
Tentoonstelling en boek over synagogen in Nederland
Het maatschappelijk draagvlak van het project is onvoldoende aangetoond.

14. De heer F. van Gelder
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Boek over psychoanalyse en opvang joodse overlevenden
Het project is onvoldoende uitgewerkt.

15. Stichting “Familie-archief Van der Heijden/Spanjaard”
Bewerking familie-archief
De noodzaak van subsidie is niet gebleken.

16. Achdoet door Tora-leren
Bewerking boek A.S. Onderwijzer
Het gevraagde bedrag zou een onevenredig beslag op de beschikbare gelden leggen.
Boek over jodendom tijdens WO II; jubileum Jarchei Kallo
De projecten zijn onvoldoende uitgewerkt.

17. De heer Q.L.H van der Meer
Uitgeven boek
Het project is onvoldoende voorbereid.

18. Amsterdamse Akademie voor Jodendom
Vertaling boek in het Engels
De oorspronkelijke tekst is reeds gepubliceerd.
Ondersteuning Bijzondere leerstoel antropologie jodendom
Het gevraagde bedrag zou een onevenredig beslag op de beschikbare gelden leggen.

19. De heer A.L. Klaassen
Autobiografie
De aanvrager is niet vervolgd vanwege ras of geloof.

20. Werkgroep Museum Oud Overschie
Gedenkboek joodse dorpsgenoten
Het project is onvoldoende voorbereid.

Films

1. Maatschap Shutav
Joodse soapserie
Het project is van onvoldoende belang.

2. AVA Productions
Documentaire over medeplichtigheid Nederlandse publiek bij jodenvervolging
Het project wordt reeds gesteund door het Ministerie van VWS.

3. AT 5 Exploitatie BV
Documentairereeks over het jodendom
Het project heeft onvoldoende toegevoegde waarde.

4. Firma Minco
Serie radio-documentaires
Het project heeft onvoldoende toegevoegde waarde.

5. Odusseia Documentaires
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Documentaire over vluchtelingen uit de jaren dertig
De gevraagde bijdrage heeft geen wezenlijke invloed op het welslagen van het
project.

6. NIW/JMW
Organiseren cultuurfestival
Het project is onvoldoende voorbereid.

7. Het Keuningcongres
Inventariseren en beheren joodse cultuurgoederen
Het project is onvoldoende voorbereid.

8. Stichting H.A.D.T.
Op videoband vastleggen van een levensverhaal
Het project heeft onvoldoende toegevoegde waarde.

9. De heer R.M. Vugts
Dramatische bewerking verzet Aartsbisschop De Jong en Titus Brandsma
Betrokkenen behoorden niet tot de hier bedoelde groepen vervolgingsslachtoffers.

10. Survivors of the Shoah Visual History Foundation
Presentatie getuigenissen
De gevraagde bijdrage heeft geen wezenlijke invloed op het welslagen van het
project.

11. Teleac/NOT
Verscheidene educatieve radio- en televisieprogramma’s
Het project heeft blijkbaar binnen de eigen programmering geen prioriteit.

12. Cinemedia BV
Documentaire “Atlantic Wall”
Het project houdt geen verband met de Sjoa.

13. Vanzetti Produkties
Documentaire over Erwin Blumenfeld
Het project houdt niet rechtstreeks verband met WO II.

14. Brooklyn Film & Video Produkties
Boek en CD-rom met essays leerlingen middelbare scholen
Het maatschappelijk draagvlak is onvoldoende aangetoond.

15. Stichting Dansgroep Ruth Meyer
Filmimpressie van een gedicht
Het gevraagde bedrag zou een onevenredig beslag leggen op de beschikbare gelden.

16. Bromet en Dochters
Documentaire over Ischa Meijer
Het gevraagde bedrag zou een onevenredig beslag op de beschikbare gelden leggen.
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Zie overigens ook onder Boeken nr. 15.

17. Mevrouw F.C. Fokkema
Scenario film over antisemitisme bij de adel
Het project houdt geen rechtstreeks verband met WO II.

18. Molenwiek Film BV
Documentaire
Het project is van onvoldoende algemeen belang.

19. Stichting Het Discours
Documentaire over Holocaustherdenkingsplaatsen
De meerwaarde van het project is onvoldoende aangetoond.

20. Added Entertainment BV
Speelfilm
Het belang van het project, in verhouding tot het gevraagde bedrag, is onvoldoende
aangetoond.

21. Synagoge Nidche Israel Jechanes
Filmdocumentaire
Het gevraagde bedrag zou een onevenredig beslag op de beschikbare gelden leggen.

22. Stichting Spellbound Films
Documentaire
De gevraagde bijdrage heeft onvoldoende invloed op het welslagen van het project.

23. De heer A. Bijlstra en de heer M.J. Fuchs
Documentaire joodse jongeren in de diaspora
Het project is onvoldoende voorbereid.

Bibliotheken en studiecentra

1. Stichting Jechidah
Joodse mystiek
Het project houdt geen verband met WO II.

2. De heer M. Lobatto en de heer H. Heymans
In kaart brengen structuur joods Nederland
Het project is onvoldoende voorbereid.

3. Stichting Tora & Traditie
Oprichten Talmud Educatief Leer- en Studiecentrum Jodendom
Het gevraagde bedrag zou een onevenredig beslag op de beschikbare gelden leggen.

4. Stichting Vrienden van het Beth-Ha-midrasj
Inrichten studieruimte
Het maatschappelijk draagvlak is onvoldoende aangetoond.
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5. Mevrouw R. Meyer en mevrouw J. Elskamp
Ontwikkelen vragenlijst traumapatiënten
De gevraagde bijdrage heeft geen wezenlijke invloed op het welslagen van het
project.

6. Mevrouw M. Loonstein-Klein
Talmoed Hogeschool door Stichting Yeshive Amsterdam i.o.
Dit is een taak van de kerkgenootschappen.

7. Meertens Instituut
Taal- en cultuurhistorisch onderzoek Jiddischtalige almanakken
Het project houdt geen verband met WO II.

8. Stichting Chacham Zwi
Opzetten studiecentrum en uitbreiding “Kolel”
Dit is een taak van de kerkgenootschappen.

9. De heer drs. H.J.S. Mock RA
Onderzoek jurisprudentie belastingheffing 1940-1945
Het project is onvoldoende uitgewerkt.

10. De heer W.G.S. Bornstein
Opzetten bibliotheek door Stichting Educatief Centrum Jodendom; Fondsvorming
door Stichting Sa’adath Bachoeriem i.o.
De aangemelde projecten zijn onvoldoende uitgewerkt.

11. Stichting Geschiedschrijving Philips Kommando
Onderzoek concentratiekamp Vught ‘43-’44
Het project is onvoldoende voorbereid.

12. Nieuwe Communistische Partij
Oprichting documentatiecentrum
Het project heeft onvoldoende maatschappelijk draagvlak.

Musea

1. De heer L.B. Gans
Restauratie, conservering en presentatie joodse cultuurschatten in particulier bezit
Het gevraagde bedrag zou een onevenredig beslag op de beschikbare gelden leggen.
Bovendien is niet zeker in hoeverre het publiek zou kunnen kennisnemen van de
verzameling.

2. Stichting Folkingestraat Synagoge
Expositie over joden in Tsjechië
De gevraagde bijdrage heeft geen wezenlijke invloed op de continuïteit.

3. Achterhoeks Museum 1940-1945
Simulatie schuilkelder
Het project houdt wel verband met WO II (bombardementen), doch niet rechtstreeks
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met vervolging.

4. Regionaal Museum 1940-1945 Schagen e.o.
Tonen geschiedenis joodse gemeenschap
De gevraagde bijdrage heeft geen wezenlijke invloed op het welslagen van het
project.

5. Stichting Bevrijdingsmuseum 1944
Uitbreiding en modernisering
De gevraagde bijdrage heeft geen wezenlijke invloed op het welslagen van het
project.

6. Stichting Historische Verzameling Vesting Holland
Tentoonstelling door jongeren over jodenvervolging
De kwaliteit van het project is onvoldoende aangetoond.

7. Stichting Nationaal Monument Kamp Vught
Bouw bezoekers- en informatiecentrum
Het gevraagde bedrag zou een onevenredig beslag op de beschikbare gelden leggen.

8. Stichting 11 December 1944
Uitbreiding verzetsmuseum Assen
Het project is onvoldoende uitgewerkt.

Cultuur en onderwijs

1. De heer H.L. Noach
Lezingen over eigen Sjoa-ervaringen op scholen
Verwezen zij naar de in het kader van het jeugdvoorlichtingsbeleid door het
Ministerie van VWS gesubsidieerde Stichting Gastdocenten WO II-heden.

2. De heer R. Cohen
Lezingen over eigen Sjoa-ervaringen
Verwezen zij naar de in het kader van het jeugdvoorlichtingsbeleid door het
Ministerie van VWS gesubsidieerde Stichting Gastdocenten WO II-heden.

3. Joods Studiecentrum Leiden
Cursussen joodse cultuur
De gevraagde bijdrage heeft geen wezenlijke invloed op de continuïteit.

4. Stichting Carlotta Marchand
Lezingen over eigen Sjoa-ervaringen
Verwezen zij naar de in het kader van het jeugdvoorlichtingsbeleid door het
Ministerie van VWS gesubsidieerde Stichting Gastdocenten WO II-heden.
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5. Mevrouw A. Bogaard
Honorarium en huurkosten ten behoeve van exposities beeldende kunst
Het project is onvoldoende voorbereid.

6. Tulip Art Connection
Workshops op gebied joodse cultuur
Het maatschappelijk draagvlak is onvoldoende aangetoond.

7. Agoedath Jisrael en Poale Agoedath Jisrael in Nederland
Oprichting Holocaust Memorial Centre
Het gevraagde bedrag zou een onevenredig beslag op de beschikbare gelden leggen.

8. Stichting Django Reinhard-Festival
Organiseren van optredens zigeunerorkesten
Het project is onvoldoende uitgewerkt.

9. Stichting Besjalom
Oprichting joods cultureel centrum Almere
Het gevraagde bedrag zou een onevenredig beslag op de beschikbare gelden leggen.

10. Toneelvereniging Frank en Vrij
Opvoering toneelstuk “Het dagboek van Anne Frank”
De gevraagde bijdrage heeft onvoldoende invloed op het welslagen van het project.

11. Or Balev, ensemble voor joodse spirituele muziek
Opnemen CD’s
Het project heeft onvoldoende toegevoegde waarde.

12. Stichting Synagoge Lochem
Bezoek leerlingen basisscholen aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork
De gevraagde bijdrage heeft geen wezenlijke invloed op het welslagen van het
project.

13. WIZO-Nederland
Culturele bijeenkomsten
De gevraagde bijdrage heeft geen wezenlijke invloed op het welslagen van het
project.

14. Jesjiewo Ahawas Touro
Oprichting Talmoed College
Dit is een primaire taak voor kerkgenootschappen.
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15. Joodse Jeugdbeweging Bne Akiwa
Verbetering kwaliteit informele educatie
Het gevraagde bedrag zou een onevenredig beslag op de beschikbare gelden leggen.

16. Stichting Hachsjarah en Alijah
Moderniseren en professionaliseren van drie joodse jeugdorganisaties
Het gevraagde bedrag zou een onevenredig beslag op de beschikbare middelen
leggen.

17. De heer W. Steinbach
Rondtrekken met groep muzikanten
Het project is onvoldoende uitgewerkt.

18. Mevrouw R. Steinbach
Aanschaf caravan ten behoeve van verhuur voor Sinti-bedevaarten
Het project is onvoldoende uitgewerkt.

19. Stichting Comité 4/5 mei Wageningen
Educatief materiaal voor leerlingen basisscholen over monumenten in Wageningen
Zie onder Gedenktekens; bijdrage voor gedenkteken joodse gemeenschap
Wageningen.

20. Vereniging Joodse Oorlogskinderen
Opzetten bibliotheek, uitbreiding gastdocenten, CD Katznelson
De projecten hebben onvoldoende maatschappelijk draagvlak.

21. Mevrouw W.F. Kruyer
Uitgeven tijdschrift voor joodse kennis en cultuur
Een voldoende maatschappelijk draagvlak is niet aangetoond.

22. De heer E. Denneboom
Rabbinale opleiding van hemzelf
Het project heeft geen algemeen belang.

23. Jesjiewas HaMasmidiem
Joodse lessen op cassettebandjes
Zie onder Cultuur en onderwijs: Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland
en de Stichting Jad Achat.

24. Stichting Tzemach Hasadeh, Den Haag
Joodse peuterspeelzaal en basisschool
Het project is onvoldoende uitgewerkt.
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25. Stichting Het Internationaal Danstheater
Theatervoorstelling joodse dans en muziektradities
Aanvrager geeft blijkbaar in het geheel van haar activiteiten geen prioriteit aan dit
project.

26. Vereniging van Antifascistische Oud-verzetsstrijders Nederland
Verzendkosten brochures en videobanden
De behoefte is onvoldoende aangetoond.

27. Mevrouw C. de Vries-Robbers
Bureau voor de Stichting Ruach Chadashah i.o.; diverse activiteiten
Het maatschappelijk draagvlak is onvoldoende aangetoond.

28. Stichting De Joodse Wachter
Opnieuw uitgeven van dit periodiek
Het maatschappelijk draagvlak is onvoldoende aangetoond.

29. Stichting Onderwijsbegeleiding Midden-Brabant
Educatieve projecten leerlingen vanaf groep acht basisschool
De gevraagde bijdrage heeft geen wezenlijke invloed op het welslagen.

30. Stichting Tarboet
Onderwijs Hebreeuws en joodse cultuur
De gevraagde bijdrage zou in de plaats treden van een recentelijk gestaakte
financiering door de Zionistische Wereldorganisatie.

31. Stichting tot Bevordering van de Joodse Literatuur
Herstart joodse uitgeverij; uitgeven van een periodiek
Het project is onvoldoende uitgewerkt.

32. Liberaal Joodse Gemeente Amersfoort
Cursus Ivriet voor (oud-)cliënten Sinaï Centrum
Het project is van onvoldoende algemeen belang.

33. Overlegorgaan van Joden en Christenen in Nederland
Drukken en verzenden lesboek
De gevraagde bijdrage heeft geen wezenlijke invloed op het welslagen van het
project.

34. Mevrouw J. Drop
Opzetten ongebonden joods cultureel centrum
Het project is onvoldoende voorbereid.

35. Stichting Vrienden van de Gay Krant
Krant voor het middelbaar onderwijs
Het project houdt geen verband met WO II.

36. Stichting The European Art Connection
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Multi-disciplinaire kunstproductie
Een maatschappelijk draagvlak is onvoldoende aangetoond.

37. Ahawat Jisrael
Servicepunten
Het project is onvoldoende uitgewerkt.

38. Samuel Levie Stichting, Leek
Nieuw bijgebouw bij bestaand joods schooltje
Het gevraagde bedrag zou een onevenredig beslag op de beschikbare middelen
leggen.

39. Stichting M.A.F.?
Muzikaal-educatief project
Een voldoende maatschappelijk draagvlak is niet aangetoond.

40. Stichting Le Rosignol
Horecaproject
Het project is onvoldoende uitgewerkt.

41. Landelijke Roma Stichting “Roma Emancipatie” Nederland
Symposium
De boogde datum is inmiddels verstreken.

42. Stichting Yoesuf
Educatie en voorlichting
Het project houdt geen verband met WO II.

43. Stichting Nefesh
Interactief lespakket
Brede steun is niet aangetoond.

44. Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Friesland
Diverse projecten
De voorbereiding is onvoldoende.

45. Vrienden Ziekenhuis Amstelveen
Aanpassing dagverblijf joodse vleugel
De opening heeft reeds plaatsgevonden.

46. De heer B. Straatjes
Trainingen en cursussen
Het project is onvoldoende uitgewerkt.
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47. Stichting Joods Alphen
Herleven joodse gemeente
Dit is een taak van kerkgenootschappen.

48. Stichting Merkaz
Joods Cultureel Centrum Utrecht
Het project is onvoldoende uitgewerkt.

49. Stichting Nationale Hannie Schaft Herdenking
Reizende tentoonstelling
De gevraagde bijdrage heeft geen wezenlijke invloed op het welslagen van het
project.

50. Joodse Gemeente Leeuwarden
Joods onderwijs
Dit is een taak van het kerkgenootschap.

51. Mevrouw drs. E.L. Korten
Multimediaproductie over de Februaristaking
Het project is onvoldoende voorbereid.

52. Universiteit van Amsterdam
Onderzoek bijzondere rechtspleging
Andere steun voor dit omvangrijke project is niet gebleken. Het gevraagde bedrag
zou een onevenredig beslag op de beschikbare gelden leggen.

Synagogen

1. Stichting Beheer en Exploitatie Synagoge Breda
Beheer en exploitatie synagoge
Zie onder Synagogen; NIG Breda.

2. Stichting Tsedaka, Gouda
Aankoop en restauratie voormalige synagoge
Het gevraagde bedrag zou een onevenredig beslag op de beschikbare gelden leggen.

3. Stichting Mikwe, Zaltbommel
Beheer voormalige mikwe
De gevraagde bijdrage heeft geen wezenlijke invloed op de continuïteit van het
beheer.

4. Stichting Behoud Weesper Synagoge
Aflossen hypotheekschuld
De aankoop is reeds geschied. Een bijdrage tot schuldsanering wordt niet
aanbevolen.
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5. Stichting Alkmaarse Synagoge
Aankoop en restauratie voormalige synagoge
Het gevraagde bedrag zou een onevenredig beslag op de beschikbare gelden leggen.

6. Stichting Mekour Chajiem
Bouwen Mikwe
Dit is een primaire taak voor kerkgenootschappen.

7. Vereniging “Tesjoengat Israël-Hulpe Israëls”
Restauratie synagoge Gerard Doustraat, Amsterdam
De restauratie is reeds voltooid.

8. Christelijke Gereformeerde Kerk Assen
Nieuwe glas in lood ramen voormalige synagoge
Het project heeft onvoldoende belang. De oorspronkelijke ramen zijn overgebracht
naar Israël.

9. Stichting Esjet Chajil
Bouw mikwe in Buitenveldert of Amsterdam
Dit is een taak van het kerkgenootschap.

10. Beit Ha’Chidush
Exploitatie synagoge, kosten rabbijn
Dit is een taak van het kerkgenootschap.

11. Stichting Beth Ha-Knesseth, Delfzijl
Aankoop en restauratie voormalige synagoge
Het gevraagde bedrag zou een onevenredig beslag op de beschikbare gelden leggen.

12. Stichting Behoud Synagoge Vriezeveen
Verwerving gebouw
De synagoge is voor WO II, reeds in 1923, verkocht. Het pand is niet aangewezen
als monument.

Begraafplaatsen

13. Vereniging Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie
Verwerken van genealogische gegevens 1590-heden Portugese joden
Het project houdt geen rechtstreeks verband met WO II.

14. Stichting Boete en Verzoening
Werkweken herstelwerkzaamheden Israëlitische begraafplaatsen
Zie onder Begraafplaatsen: NIG Groningen.
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15. Stichting Instandhouding Joodse Begraafplaats ’s-Gravenhage
Zie onder Begraafplaatsen: NIG ‘s-Gravenhage.

16. Nederlands Israëlitische Gemeente Hengelo
Restauratie joodse begraafplaats in Hengelo en in Haaksbergen
Zie onder Begraafplaatsen: NIK.

17. Joodse Gemeente Leeuwarden
Restauratie toegangsbrug begraafplaats
Het project heeft onvoldoende belang.

18. Nederlands Israëlitische Gemeente Leiden
Restauratie joodse begraafplaats Katwijk
Zie onder Begraafplaatsen: NIK.

19. De heer ir. C. Caran
Database joodse begraafplaatsen Friesland
Brede steun is onvoldoende aangetoond.

20. Stichting Gouds Metaheerhuis
Publiciteit en aankoop metaheerhuis
Het project heeft onvoldoende meerwaarde.

21. Mikwe Israël-Emanuel
Restauratie begraafplaats Curaçao
Het project houdt geen verband met WO II.

22. NIHS Limburg
Diverse projecten
De projecten zijn onvoldoende voorbereid en uitgewerkt.

23. De heer R. Mulder
Joodse Begraafplaats Oude Pekela
Zie onder Begraafplaatsen: NIK.

24. Gemeente Goor
Joodse begraafplaats
Zie onder begraafplaatsen: NIK.

25. Gemeente Eijsden
Joodse begraafplaats
Zie onder Begraafplaatsen: NIK.

26. Stadswerken Dordrecht
Joodse begraafplaats
Zie onder begraafplaatsen: NIK.



34

Gedenktekens

1. Stichting Harry de Hartog
Voetbaltoernooi ter nagedachtenis leden joodse vereniging De Ooievaars
Het toernooi wordt al jaren gehouden.

2. Stichting Veteranen Landgoed Vrijland
Inrichten landgoed
Het project houdt geen verband met de Sjoa.

3. De heer H.A. Steinbach
Plaatsen kapel voor omgekomen familieleden
Het project is onvoldoende uitgewerkt.

4. Stichting Obermeyer, Venlo
Dubbelmonument op grens Nederland-Duitsland
Het maatschappelijk draagvlak is onvoldoende aangetoond.

5. De heer ir. J. Essebaggers
Herinneringspark
Het project is onvoldoende voorbereid.

6. Mevrouw mr. S.R. Hankes
Monument gedeporteerde joden Utrecht
Het project is onvoldoende voorbereid.

7. Genootschap Lo Tisjkach
Gedenkteken weggevoerde Nederlandse joden
Het project is onvoldoende voorbereid. Zie onder Musea: Herinneringscentrum Kamp
Westerbork.

8. Comité Gedenkteken Esther van Vriesland, Gorinchem
Gedenkteken
Subsidiëring is in dit geval een gemeentelijke taak.

9. Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding
Joods kindermonument
Het project is onvoldoende voorbereid.

10. Wijkraad voor Pernis
Nieuw oorlogsmonument
Het project houdt niet rechtstreeks verband met de Sjoa.

11. Stichting Vredeseducatie
Herinneringscentrum Fort de Bilt
De gevraagde bijdrage heeft geen wezenlijke invloed op het welslagen van het
project.
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12. 4 Mei-Comité Kamerik
Gedenkplaat
De onthulling is reeds geschied.

Zorg

1. Werkgroep Regio Arnhem
Ontmoetingsdagen joodse oorlogsgetroffenen
De gevraagde bijdrage heeft geen wezenlijke invloed op de continuïteit.

2. Stichting Handreiking Oudere Joden
Bijstaan bij administratieve zaken
Het project houdt geen verband met WO II.

3. De heer M. Roozendaal (“Groep van 4”)
Internationale contacten vier gezinnen
Het project heeft geen algemeen belang.

4. Stichting Aanzet
Hulpverlening aan één oorlogsslachtoffer
Het project heeft geen algemeen belang.

5. Centrum ’45
Preventieprojecten Sinti en tweede generatie oorlogsgetroffenen
De projecten zijn onvoldoende voorbereid. Het op de Sinti gerichte project heeft
onvoldoende maatschappelijk draagvlak.

6. De heer H.W. Steinbach
Clubhuis voor Sinti-jongeren
Het project is onvoldoende uitgewerkt.

7. De heer K. Bambergen
Clubhuis
Het project is onvoldoende uitgewerkt.

8. Mevrouw N. Meier-Lagrenet
Clubhuis
Het project is onvoldoende uitgewerkt.

9. Rosalie Gomperts-Springer Stichting
Voorzieningen voor gehandicapten
Dit is een taak van de kerkgenootschappen.

10. Lerngroep Lech Lecha
Tweewekelijkse bijeenkomsten
Het project is van onvoldoende algemeen belang.

11. Stichting ICODO
Scholing vrijwilligers
Het project is, in verhouding tot het gevraagde bedrag, van onvoldoende belang.
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12. De Schalm, samenwerkingsverband psychotraumabehandeling
Aanschaf (vak)literatuur en audiovisuele middelen
Het project betreft exploitatiekosten van een AWBZ-gefinancierde instelling.

13. Seculife BV
Dienstverlening aan ouderen
Het project is onvoldoende uitgewerkt.

14. Mevrouw A. Bien
Workshops “visual imagery and healing”
De behoefte aan het project is onvoldoende aangetoond.

15. Stichting Hachsjarah en Alijah
Inrichting clubhuis
Het project is van onvoldoende belang.

16. Aktion Sühnezeichen Friedensdiensten
Activiteiten in Nederland door Duitse vrijwilligers
Financiering ligt niet op de weg van de Nederlandse overheid.

17. Stichting Wereldvrede
Hulp aan thuislozen
Het project houdt geen verband met WO II.

18. Stichting Ondersteuning Joodse Asielzoekers en Ouderen
Huisvesting joodse asielzoekers
Het project houdt geen verband met WO II.

19. Districtsraad Zuid van de Stichting 1940-1945
Vrijwilligerswerk
Het project is onvoldoende uitgewerkt.

20. Mevrouw I.C. Cats
Gezondheidshuis
Het project is onvoldoende voorbereid en uitgewerkt.

Website

Zie paragraaf 7, Overwegingen, en paragraaf 8, Aanbevolen projectvoorstellen.



37

Overige categorieën

1. Zij aan Zij
Bureau en publiciteit ten behoeve van tijdschrift voor lesbische en biseksuele
vrouwen.
Het project houdt geen verband met WO II.

2. Stichting Ons Zoomokum
Advertenties in buurtbladen om de stichting te promoten
Het project heeft onvoldoende belang.
Aanschaf thorarollen
Dit is een taak van de kerkgenootschappen.

3. Mevrouw L. Pagrach-Coevorden
Internationaal sjadchenweekend (relatiebemiddeling)
Het project houdt geen verband met WO II.

4. Stichting Bethel
Aanschaf en exploitatie Vakantieboerderij
Het project is onvoldoende voorbereid.

5. Stichting Le-Ezrath Chinuch Chabad
Rijdende servicewagen
Het project houdt geen verband met WO II.

6. De heer N.A. Weiss
Overname sportkantine
Het project houdt geen verband met WO II.

7. Mevrouw K. Steinbach-Meier
Starten eethuis met “zigeunerkeuken”
Het project is onvoldoende uitgewerkt.

8. De heer V.E. Rosez
Diverse projecten
De projecten zijn onvoldoende uitgewerkt.

9. Nederlands College voor Rabbinale Zaken
Realisatie 27 thorarollen
Dit is een taak van de kerkgenootschappen.

10. Interprovinciaal Opperrabbinaat
Aanstelling ambulante rabbinale medewerker
Een dergelijk project is de taak van het kerkgenootschap.
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11. Raufe Stichting
Reis- en verblijfkosten rabbijn
Het project is eventueel een taak van de kerkgenootschappen.

12. Stichting Sjoeche
Fondsvorming en verscheidene activiteiten voor jongeren
De aanvrage is buiten proportie.

13. Geïnvalideerd Teruggekeerde Dwangarbeiders 1940-1945
Dekking begrotingstekort
Past niet binnen het bestedingskader.


