
  

 

 

CONCEPT -NOTULEN 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

3 APRIL 2022, 14.00 UUR 
HUIS VAN DE WIJK 

AMSTERDAM-BUITENVELDERT 

 

1. Opening 

De Voorzitter opent de vergadering om 14.15 uur en heet de aanwezigen van harte 

welkom. Het is de eerste bijeenkomst sinds 24 oktober vorig jaar. En de eerste ‘echte’ 

Algemene Ledenvergadering sinds 2019. Het aantal aanwezige leden bedraagt 17. 

Berichten van afwezigheid ontvangen van: Trudi Bos, Victor Brilleman, Joel Cahen, 

Henriette van Dijk, Maria Francès-Kirsch, Nechamah Mayer-Hirsch, Manja Pach, Louis 

Pollack, Gerard Riemersma, Ieke Spiekman-Rottenberg, Caro van der Wijk. 

 

2. Vaststellen notulen ALV 2021 

De notulen worden goedgekeurd - er zijn geen opmerkingen. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

De enige ingekomen stukken zijn de berichten van verhindering (zie boven). De voorzitter 

kondigt de volgende activiteiten aan:  

- wandeling door Joods Amsterdam op 22 mei onder leiding van Mia Corbey-van Praag; 

- deelname aan het Famillement 2022 in Amsterdam op zaterdag 25 juni a.s; 

- lezing van Manja Pach over Joods verzet in de Amsterdamse Rivierenbuurt.  

  Locatie: Stadsarchief (datum volgt nog). 

 



  
 

4. Verslag van de secretaris over 2021 

 Het verslag wordt, evenals de notulen, goedgekeurd. 

 

5. Vaststellen jaarrekening 2021 en begroting 2022 

Aangezien het moeilijk is een Kascommissie te vinden, wordt de jaarrekening 

gecontroleerd door een accountant. Deze heeft de administratie goedgekeurd. Naar 

aanleiding van de goedkeuring van de financiële stukken is de penningmeester 

gedéchargeerd. De voorzitter benadrukt dat het ledental een punt van aandacht blijft.  

- De voorzitter bericht nog over de gang van zaken bij Maror inzake de subsidie voor de 

uitgave Gezichten van Joods Verzet. De toezegging van Maror was €5952,00. Er is 

uitbetaald €4743,00. Het resterende bedrag van €1186,00 hebben we niet gekregen. 

Dat zou worden ontvangen als het boek was afgerond, Maror trok de subsidie echter 

volledig in, omdat zij meende dat de inkomsten van de verkoop hoger zouden zijn dan 

de subsidie. Het bestuur heeft zich tegen die beslissing verzet, omdat Maror onder 

meer voorbijging aan de sluiting van de boekhandels en musea in de coronatijd 

waardoor de verkoop nooit echt op gang is gekomen. Bovendien werd geen rekening 

gehouden met de verspreiding van gratis exemplaren aan de auteurs en de NKvJG-

leden. Het protest heeft ertoe geleid dat de NKvJG het overgemaakte bedrag niet hoeft 

terug te storten.  

De voorzitter wijst erop dat het bestuur erg teleurgesteld is in de opstelling van Maror, 

die bij het digitaliseren van bijvoorbeeld de jaargangen van de Misjpoge wel goed heeft 

ondersteund. 

Naar aanleiding van de Jaarrekening zijn er diverse opmerkingen. 

- Rob van het Groenewoud adviseert wat meer reclame voor onze activiteiten buiten de 

kring te maken, in de hoop op deze manier het ledental te verhogen (NIW, Telegraaf, 

Ons Amsterdam, Het Parool, etc.). Tevens stelt hij voor wat Amsterdammers uit het 

boek Gezichten van Joods Verzet door  Het Parool te laten interviewen, onder wie 

Manja Pach en Ruben Bloemgarten (beide toevallig over de Vechtstraat). Volgens de 

voorzitter hebben veel Duits-Joodse vluchtelingen elkaar voor de oorlog ook via de 

Esperanto-beweging gevonden. Hij benadrukt dat het boek de mythe weerlegt dat  



  
 

Joden geen verzet zouden hebben gepleegd. Verder laat de voorzitter weten dat alle 

auteurs voor het lustrum zullen worden uitgenodigd  

- In de Coronaperiode is er door tal van organisaties veel gebruik gemaakt van Zoom-

meetings, maar dat is financieel voor de NKvJG (bijna) niet mogelijk. De voorzitter geeft 

aan dat dit serieus door het bestuur zal worden onderzocht, aangezien ‘hybride’ 

vergaderen in de toekomst steeds vaker zal voorkomen. Dan kunnen bijvoorbeeld ook 

de in het buitenland woonachtige leden bij de bijeenkomsten worden betrokken.  Hij 

oppert het gebruik maken van de faciliteiten van de PIG of het NIK. 

- Synie Thuis heeft een vraag over de foto op de voorpagina van het boek Gezichten van 

Joods Verzet. De vrouw is naar haar mening de zus van haar moeder, maar wie is de 

man? De voorzitter legt uit dat deze foto is samengesteld door de ontwerper op basis 

van ‘stockfoto’s’. Synie had graag een verklaring van deze foto op een van de eerste 

pagina’s in het boek gezien. Tevens merkt ze op dat het verhaal over haar vader 

Herman Natkiel, dat speelt in Noord-Friesland, aandacht heeft gekregen van Het 

Friesch Dagblad. Zij heeft een interview met de krant gehad. Voor nadere informatie 

kunnen we bij haar terecht. 

 

6. Samenstelling en verkiezing bestuur 

In het verlengde van punt 5, de goedkeuring van de financiële stukken en de décharge van 

de penningmeester, worden ook de zittende en herkiesbare bestuursleden – Henriëtte van 

Dijk, Jeanine Kool, Jaap Roos en Jeroen Sprenger – herbenoemd. Op voordracht van het 

bestuur wordt ook Amanda Kluveld (historica en onderzoeker) benoemd. 

 

7. Misjpoge 

Geen van de redactieleden is aanwezig. De redactie heeft ook geen verslag aangeboden 

over 2021. De redactie heeft besloten dit jaar slechts drie (in plaats van vier maal) te 

verschijnen door de drukke werkzaamheden die ermee gemoeid zijn. De ALV is hier niet 

gelukkig mee. Rob van het Groenewoud benadrukt het belang van de Misjpoge voor het 

“gezicht naar binnen en naar buiten” van de NKvJG. Hij biedt aan toe te treden tot de 

redactie. 



  
 

8.    Website NKvJG 

Dit onderwerp wordt vanwege tijdgebrek niet inhoudelijk behandeld. De voorzitter roept op 

reacties op het voorstel en suggesties en bijdragen voor de website aan te leveren. 

 

9. Lustrum NKvJG 2022 

De voorzitter doet een oproep aan de leden voor toetreding tot de Lustrumcommissie 

(september 2022, afhankelijk van de Joodse feestdagen). Freda Cohen Rapoport heeft 

zich daar al eerder beschikbaar gesteld. Tijdens de vergadering meldt ook Richard de 

Haas zich voor de organisatie van het lustrum. Synie Thuis houdt nog een slag om de arm, 

in verband met de Joodse feestdagen (en haar afwezigheid dan waarschijnlijk). Thema van 

het lustrum wordt ‘Joden in verzet’. Er zal onder andere aandacht worden geschonken aan 

de medewerkers / auteurs van het boek. Rob van het’ Groenewoud stelt voor als locatie 

het Verzetsmuseum Amsterdam  - gebouw Plancius – te kiezen. Uri Link adviseert bij de 

organisatie van een verwacht aantal deelnemers uit te gaan. 

 

10. Rondvraag 

Uri Link maakt een opmerking over genealogie in het algemeen en de nadruk binnen de 

NKvJG op de oorlog. De voorzitter antwoordt dat we ons in het bijzonder met de 

beoefening van Joodse genealogie in Nederland bezig houden, maar deze overschrijdt 

tegelijk ook alle grenzen gezien de herkomst van de voorouders, Spanje-Portugal en Oost-

Europa en de latere vestiging in onder meer Israël en de Verenigde Staten. Bovendien 

gaat het ook zeker niet alleen over de oorlog - het gaat óok over de Joodse cultuur. Maar 

de oorlog valt niet te negeren. Margreet de Vries geeft aan dat met het vroegere bestuur 

was afgesproken dat het niet alleen over de oorlog zou gaan. De voorzitter zegt toe dat het 

bestuur nadenkt over een discussie over de ‘kernactiviteiten’ van de NKvJG naar 

aanleiding van de opmerkingen van Uri Link en Margreet de Vries. 

 

 

 

 



  
11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 15.15 uur en dankt de aanwezigen voor hun 

belangstelling. 
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