
 

 

 

 

MORASHA 

Stichting voor de Geschiedenis der Nederlandse Joden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2021 

 

 

  

 מורשה



2 

 

 

Inhoudsopgave 

 

 

Verslag van het bestuur.........................................................................................3 

Jaarrekening 

 Balans per 31 december 2021.........................................................................6 

 Staat van baten en lasten over 2021..…………..............................................7 

 Toelichtingen bij de balans en staat van baten en lasten ................................8 

Bijlage I – Jerusalem boekenfonds 2021 ………………………………………10 

 

  

 

 

  



3 

 

Verslag van het Bestuur over het jaar 2021 

De Stichting Morasha (Morasha is het Hebreeuwse woord voor ‘erfgoed’), heeft tot doel het 
bevorderen van historisch onderzoek naar leemten in de geschiedenis der Nederlandse Joden. 
Tot dit doel stimuleert en ondersteunt Morasha grotere en kleinere projecten. De Stichting 
treedt op als bemiddelaar tussen wetenschappers en mogelijke financiers en/of fondsen. Ook 
biedt Morasha hulp bij het vinden van publicatiemogelijkheden. 
 
Daarnaast ondersteunt Morasha het Center for Research on Dutch Jewry van de Hebrew 
University van Jeruzalem door middel van een jaarlijkse boekenactie. Met de opbrengst van 
giften van particulieren kan de bibliotheek materiaal aanschaffen om de collectie up to date te 
houden en uit te breiden. Dat is in 2020 niet gebeurd, in afwachting van de heropening van de 
bibliotheek na de Coronabeperkingen. 
In de tweede helft van 2021 is dat ingehaald toen de bibliotheek weer openging en er weer 
gereisd kon worden tussen Nederland en Israël. Totaal is er in dit verslagjaar nog ruim           
€ 1.400,00 aan materiaal (boeken en tijdschriften) uitgegeven. 
Het bestuur heeft eind 2021 besloten weer een beroep te doen op alle trouwe donateurs om 
met hun gift de bibliotheek in Jeruzalem te steunen. Aan die oproep werd ruim gehoor 
gegeven. 
 
Het bestuur bestaat in 2021 uit zes leden, voorzitter mw. drs. M.M. (Marianka) van Lunteren, 
penningmeester/secretaris mw. drs. N.T. (Nynke) Grünfeld en de heren dr. R.W. (Ruud) 
Koster, mr. E.J. (Ernst) Numann, drs. H.R. (Hans) Ziekenoppasser en drs. J. (Joop) Sanders. 
In 2021 heeft het bestuur vijf maal vergaderd via ‘Zoom’ en éénmaal in oktober fysiek.  
 
Nu een samenvatting van de activiteiten. 
Het onderzoek door dr. Tehilah van Luit, naar de toenadering tussen de Amsterdamse 
Sefardim en de Asjkenazim gedurende de tweede helft van de 18e eeuw, is in 2021 
voortgezet. Haar onderzoek werpt een nieuw licht op de Joodse geschiedenis van Amsterdam.  
De gezondheid van dr. Van Luit heeft de voortgang van het onderzoek helaas belemmerd, 
waardoor de planning, om dit in het najaar van 2021 met een publicatie af te ronden, 
onhaalbaar bleek.  
De donateurs hebben Morasha de ruimte geboden om de afronding van het onderzoek te 
verschuiven naar eind 2022. De verwachting is nu dat de resultaten van het onderzoek dan 
kunnen worden gepubliceerd. Dat zal gebeuren in samenwerking met het Menasseh ben Israël 
Instituut.  

Ondertussen zat het bestuur niet stil. Al in 2020 waren er contacten en oriënterende 
besprekingen met mw. drs. Rachel Boertjens, conservator van de Bibliotheca Rosenthaliana 
van de Universiteit van Amsterdam, over een onderzoek naar de geschiedenis van de Joodse 
pers in Nederland. 
De digitale databank van de Koninklijke Bibliotheek, Delpher, bevat een schat aan informatie, 
zeker ook aan Joodse bronnen. Om deze bronnen ook ten volle te raadplegen kan echter lastig 
zijn.  
De taalhistoricus dr. Ewoud Sanders heeft in het verleden al een gids samengesteld ten 
behoeve van het gebruik van Delpher. Specifiek gericht op het zoeken in de Joodse pers zal 
hij Delpher voor onderzoekers beter toegankelijk maken door middel van een nieuwe gids. 
Tevens zal hij workshops geven over dit onderwerp.  
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Voor dit project zijn fondsen benaderd en gevonden, zodat dit in 2022 kan worden 
gerealiseerd.  

De bibliotheek van het Centrum voor onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse 
Joden, verbonden aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem.  
Door de bijdragen uit eerdere jaren konden  in 2021 nog boeken en abonnementen worden 
aangeschaft. De bibliotheek in Jeruzalem was vanwege de corona-omstandigheden lang 
gesloten. Zodra het weer kon is de verzending van materiaal naar Jeruzalem weer hervat. Eind 
2021 is een actie gestart om nieuwe gelden voor 2022 op te halen; die actie was succesvol. 
 
De ANBI status 
Morasha is erkend als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Een 
ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI is 
vrijgesteld van schenkbelasting. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra 
giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van 
de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 
keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

  
Het bestuur heeft in zijn vergadering van 10 mei 2022 dit verslag vastgesteld.  
 
Namens het bestuur van Morasha  d.d  10 mei 2022 
 
de voorzitter, mw. drs. M.M. van Lunteren - Spanjaard     
  
de penningmeester/secretaris, mw. drs. N.T. Grünfeld 
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Nu het jaar 2021 in relatie tot 2020. 
Wij willen beginnen met de voornaamste elementen in een vergelijkend overzicht te 
presenteren:     

   

   2021      2020 

                    €       €   

Balans totaal    39.387   30.234 

Kapitaal      19.910    20.090 

Baten     11.463                6.501 

Lasten       2.310               2.653 

Exploitatie resultaat                9.153                       3.848 

Onttrekkingen minus reserveringen      -/- 9.333          -/- 2.848 

Ten gunste/laste kapitaal               -/- 180               1.000 

Boekenactie, saldo                3.842               4.134 
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Balans per 31 december 2021 

 
 
       31 december  31 december 
                    2021              2020                           

        €       € 

Activa 

Liquide middelen        39.387       30.234 

 

            
                                  

        

 

 

Passiva 

Kapitaal  19.910   20.090    

Reserveringen  19.477 10.144 

 39.387 30.234  
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Staat van Baten en lasten over 2021 

 

   2021       2020 

        €       € 

Baten 

Donaties en giften 
- Jerusalem boekenfonds   1.113    1.968 
- Delpher Project 10.000           0 
- Sefardim / Asjkenazim          0    4.525 
 11.113    6.493 
Overige opbrengsten      350     0 
Interest spaarrekening          0           8 
 11.463    6.501 
Lasten 

Projecten 

- Jerusalem boekenfonds  1.405       705  
- Sefardim / Asjkenazim     375    1.555 

                    1.780    2.260 
 
Organisatiekosten                       530       393 
 
                    2.310     2.653 

Exploitatieresultaat                    9.153                      3.848 

Reserveringen - mutaties  

- Jerusalem boekenfonds                     292              -/- 1.262  
- Delpher project           -/- 10.000 
- Remonstrantie               0        1.384 
- Sefardim / Asjkenazim                    375              -/- 2.970 

                -/- 9.333              -/- 2.848    
 

Ten gunste / laste  van kapitaal                -/- 1.800         1.000 
 

 

 



8 

 

Toelichting bij de jaarrekening 

Waarderingsgrondslagen en bepaling van het resultaat 

Activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale bedragen in euro. 
De Stichting heeft geen personeel in dienst. 
De waarderingsgrondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande boekjaar. 
 

Toelichting bij de balans per 31 december 2021 

       31-12-2021  31-12-2020 
        €    €   
Liquide middelen 

ING, rekening-courant         4.161         5.008 
ING, Spaarrekening                  35.226       25.226 
           39.387       30.234 
 

Reserveringen 

- Delpher project           10.000           0 
- Jerusalem boekenfonds    3.842    4.134 
- Sefardim / Asjkenazim    5.635    6.010 

                    19.477                    10.144 
 

Het verloop van de reserveringen is als volgt: 
 
Delpher project 
Saldo 1 januari        0          0 
Donaties      10.000                0 
Kosten               0                0 
                 10.000                            0 
Saldo 31 december                 10.000                                      0 
 
 
Jerusalem boekenfonds 

Saldo 1 januari  4.135  2.872 
Donaties        1.113         1.968 
Kosten        1.405            705 
                       292                    1.263 

Saldo 31 december                    3.842                    4.135 
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Sefardim / Asjkenazim 
Saldo 1 januari                   6.010  3.040 
Donaties               0        4.525         
Kosten           375        1.555    
                      375                    2.970 

Saldo 31 december                   5.635  6.010 

 

Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten 

    2021    2020 

         €    € 
Organisatiekosten 
Accountant     250     250 
Zoomabonnement     140   0 
Bankkosten     140      143 
     530     393 
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BIJLAGE  I 

 

MORASHA                                                   

Stichting voor de Geschiedenis der Nederlandse Joden 

 

Jerusalem boekenfonds 2021 

 

01-01-2021 Saldo        € 4.134,56 

Donaties 2021         € 1.112,50 

          € 5.247,06 

Boeken       €      964,76 

Abonnementen      -       354,00 

        €   1.318,76 

Verzendkosten       -         86,00 

          € 1.404,76 

31-12-2021 Saldo        € 3.842,30 


