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Verslag en Besluiten
aangaande aanvragen over de elfde ronde die ingediend zijn tot aan 31.10.2011
Afkortingen en verklaringen
Maror = Morele Aansprakelijkheid Roof en Rechtsherstel
SMO = Stichting Maror-gelden Overheid
SCMI = Stichting Collectieve Maror-gelden Israel

SPI = Stichting Platform Israel
Ronde – De aangegeven periode voor het indienen van aanvragen

Voorwoord
De Stichting Collectieve Marorgelden Israël is sinds 2.8.2004 in Israël geregistreerd als een
buitenlandse Stichting.
De doelstellingen van de Stichting zijn het verkrijgen, besturen en verdelen van de Marorgelden
voor collectieve doelstellingen in Israël en ten behoeve van de Nederlands-Joodse gemeenschap
in Israël.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste negen leden die vertegenwoordigers zijn van
in de Nederlandse gemeenschap bekende organisaties in Israël en voorts drie leden die niet

verbonden zijn aan enige organisatie in de nederlandse gemeenschap. Het huidige bestuur telt
negen leden, vertegenwoordigers van organisaties en vier onafhankelijke leden. Bovendien
worden plaatsvervangers benoemd voor het geval een lid verhinderd is om aan een
bestuursvergadering deel te nemen.De organisaties hebben echter moeite met het benoemen
van plaatsvervangers.
Het bestuur behandelt aanvragen voor uitkeringen die ieder jaar ingediend worden tot 31
oktober. Aanvragen die na deze datum ingediend worden, worden niet behandeld.
Een organisatie is gerechtigd een aanvraag voor een uitkering in te dienen over een periode van
twee jaar.De aanvraag kan betrekking hebben op de twee jaar die ingaan op de eerste januari
van het aansluitende jaar, of wel een jaar van te voren.
Het bestuur besluit over de aanvragen tot een uitkering overeenkomstig de regels van de
statuten, het uitkeringsreglement en het beleidsplan.
Een organisatie heeft het recht om tegen de bestuursbesluiten een bezwaar in te dienen bij de
bezwarencommissie, waarvan de leden niet verbonden zijn aan een organisatie in de
nederlands-joodse gemeenschap in Israël.
Organisaties die een uitkering ontvangen zijn verplicht tussentijds te rapporteren over het gebruik
van de gelden en eveneens na de voltooing van het project ten bate waarvoor de uitkering
aangevraagd is.
Het bestuur kies uit haar midden drie commissies:

Het Dagelijks Bestuur (DB), bestaande uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester
en een bestuurslid.
De taak van het Dagelijks Bestuur bestaat uit het behandelen van de lopende
zaken van de Stichting.
De folow-up commissie, die tot taak heeft toezicht te houden op het gebruik van
de gelden voor het doel waarvoor ze verleend zijn en uitbetaling van de
uitkeringen.
De financiële commissie, die tot taak heeft om van nabij toezicht te houden op
het beheer van de gelden door twee beleggingsmaatschappijen.
Nadere informatie is te vinden op de website: www.scmi.org.il

Samenstelling en werkzaamheden van het bestuur in het afgelopen jaar
Het bestuur in deze ronde bestond uit dertien leden. Er zijn 10 bestuursvergaderingen
gehouden waarvan de eerste op 18 september 2011 was en de laatste op 10 juni 2012.
Aan het begin van het jaar voegden zich drie nieuwe leden toe aan het bestuur te weten:
Shimon van Buren, vertegenwoordiger van Jad Davids; Rachel Fish, vertegenwoordiger van Beth
Juliana; Zeev de Levie, vertegenwoordiger van het Stipendiumfonds.
Na veel moeite zijn we erin geslaagd een nieuw bestuurslid te vinden,Ya'acov Peled,die bereid
was om de functie van penningmeester te vervullen op voorwaarde dat de adviseur Ido
Heymans hem zou begeleiden tot het eind van de ronde. Echter begin Augustus besloot hij, uit
eigen beweegredenen, om de taak niet op zich te nemen, zodat wij nogmaals voor de moeilijke
taak staan om een penningmeester te vinden. Ondertussen blijft de voorzitter, Avraham (Albert)
de Vries de taak van penningmeester vervullen, terwijl Ido Heymans bereid is om het bestuur
van SCMI te blijven helpen als deskundig adviseur op grond van art.5.6 van de statuten.
Aan het eind van deze ronde deelde Benno Bonnewit, vertegenwoordiger van de
Stichting voor het onderzoek van het Nederlandse Jodendom, zijn besluit mee om uit het
bestuur te treden.
Volgens de statuten benoemt de Algemene Vergadering van SPI de bestuursleden van SCMI en
de termijn begint overeenkomstig de datum waarop de AV plaatsvindt.
Aangezien hiervoor geen vaste datum is, betekent dit dat daadwerkelijk voor ieder
bestuurslid,of een paar leden samen, de benoemingsdatum verschilt. Derhalve hebben de DB's
van beide organisaties de officiële datum, dat een nieuw lid in functie treedt, gesteld op 1
september.

Aanvragen en uitkeringen die resp. ingediend en uitgekeerd zijn.
In deze ronde zijn 18 aanvragen ingediend door 12 organisaties. Twee aanvragen zijn door één
organisatie ingetrokken. Twee aanvragen zijn afgewezen, 14 aanvragen zijn gehonoreerd. Voor
de jaren 2012-2013-2014 is een totaal bedrag van NIS 7.424.000 aangevraagd.
We memoreren dat voor het jaar 2012 nog NIS 275.000 voor verdeling resteerde. Voor het
jaar 2013 is tot nu toe een bedrag van NIS 2.250.000 verdeeld en voor het jaar 2014 een
bedrag van NIS 2.000.000. In totaal is over deze jaren NIS 4.525.000 verdeeld. 85% is
toegekend ten behoeve van zorg en welzijn.

Gebruik van het globale voorschot
In 2004 werd besloten om NIS 16 miljoen te begroten als een globaal voorschot ten behoeve
van de Nederlandse organisaties in Israël. Een groot deel van de organisaties benutte het totale
voorschot dat hen toegekend was. Aan het eind van 2011 is er nog maar één organisatie met
een overschot van NIS 200.000 van het globale voorschot. We hopen dat in de loop van 2012
ook dit laatste overchot gebruikt zal worden.

Bezwaarschriften
Vorig jaar - de tiende ronde – werden geen bezwaarschriften ingediend tegen beslissingen van
het bestuur. In de huidige ronde (de11de) zijn drie bezwaren ingediend die binnenkort
behandeld zullen worden.

Verandering aanvraagformulier
Het aanvraagformulier, dat o.a.een beschrijving van het project bevat, het bedrag dat
aangevraagd wordt, zowel als een tijdschema waarin het project uitgevoerd wordt, is veranderd
en hoofdzakelijk verkort. De organisaties werden verzocht om één exemplaar met alle
bijbehorende documenten aangetekend te sturen naar het kantoor van SCMI en één exemplaar
van het aanvraagformulier per e-mail te sturen.
Dit laatste is samen met de bijbehorende documenten per e-mail aan de bestuursleden
doorgestuurd . Deze werkwijze maakt het maken van dossiers voor de bestuursleden overbodig
en betekent tevens besparing van geld en tijd.

Verandering van de wijze van stemming over de verdeling van de
uitkeringen
De laatste jaren - sinds 2007, het begin van de zitting van het huidige bestuur - was het
gebruikelijk dat aan de bestuursleden een verdelingsvoorstel gepresenteerd werd, dat
voorbereid was door de penningmeester en de secretaris. Bij de bespreking van dit voorstel
konden de bestuursleden hun mening geven over elk voorstel afzonderlijk.
Bij het begin van deze ronde is besloten om deze procedure te veranderen en o.i. te verbeteren.
Aan ieder bestuurslid is een tabel toegestuurd waarop al de bedragen verschenen die de
organisaties vroegen en bovendien het totale bedrag dat tot verdeling ter beschikking stond. Elk
bestuurslid werd verzocht om zijn voorstel in te dienen. Practisch alle leden dienden hun
voorstel in.
Op de bestuursvergadering werden drie tabellen getoond.

Een tabel met het gemiddelde van alle voorstellen inclusief het voorstel van het
bestuurslid voor zijn eigen organisatie
 Een tabel waar het voorstel van het bestuurslid geneutraliseerd was.
 Een tabel met het gemiddelde van de eerste twee tabellen.
Over de laatste tabel is gestemd.


Het bleek dat de verschillen tussen de algemene tabel en de tabel waarbij het bedrag was
ingevuld door het bestuurslid voor zijn eigen organisatie, niet groot waren.
Dit betekent dat de bestuursleden objectief oordelen zonder daarbij de belangen van de eigen
organisatie in rekening te brengen.

Opheffing van twee organisaties
SINJOI en de Amutah lerivhat jotse Holand werden na een lange en moeizame procedure
gesloten.Beide Stichtingen restitueerden aan SCMI het surplus aan gelden dat niet benut was.

Fundraising door de organisaties
De Marorgelden stelden het merendeel van de Nederlansde organisaties in Israël in staat om
hun actieviteiten uit te breiden en/of te verdiepen. Vijf jaar geleden besloot het bestuur om per
jaar niet meer dan NIS 3.5 miljoen aan uitkeringen aan de organisaties te verlenen, om op zo'n
manier de verdeling van de Marorgelden ten minste tot 2017 te verzekeren. Het merendeel van
de organisaties is erin geïnteresseerd om hun activiteit voort te zetten op hetzelfde niveau dat
ze bereikten dank zij de Marorgelden.
Iedere organisatie probeerde derhalve op eigen krachten geld te mobiliseren uit bronnen in
binnen-en buitenland, echter zonder het gewenste resultaat.
Uit bezorgdheid over het voortbestaan van de Nederlandse organisaties, initieerden Avraham
Roet en Albert de Vries het idée om een persoon aan te trekken die gespecialiseerd is op dit
gebied en de bronnen en de procedures kent voor het mobiliseren van gelden. Zes organisaties
stemden in om een deel te zijn van dit initiatief. Volgens het overeengekomen principe zal de
deskundige met iedere organisatie afzonderlijk werken. (In sommige gevallen zal overwogen
worden of twee of meer organisaties samen gaan).
De gezamelijke gang van zaken zal geleid worden door een commissie, waarin één
vertegenwoordiger van elk van de deelnemende organisaties zitting zal hebben.
Overeengekomen is dat een aanvraag bij SCMI ingediend zal worden, die zich positief zal
opstellen om de uitgaven verbonden aan dit initiatief gedurende twee jaar te dekken.
Desondanks is het duidelijk dat een aanvraag die door één van de organisaties uit naam van alle

organisaties ingediend wordt, dezelfde procedure van de hoorzitting en bespreking dient te
ondergaan, zoals bij ieder ander project. Een commissie is opgericht die tot taak heeft om een
geschikte persoon te zoeken. Ook heeft een ontmoeting plaatsgevonden van alle organisaties
die meedoen aan het project.
Tot nu toe zijn dit de volgende organisaties: de I.O.H., EMZ/Nini Czopp, Elah, Jad Davids en de
twee ouderhuizen, Beth Joles en Beth Juliana.

SAMO
Toen het bestuur op 18 september 2011 haar eerste vergadering hield was het geldbedrag
waarover beschikt kon worden ongeveer NIS 7 miljoen.
Aangezien wij in één ronde voor twee jaar uitkeringen verdelen, per jaar NIS 3.5 miljoen,
bekende dit er nog één ronde verdeeld kon worden.
Ongeveer een jaar voordien wendde het SCMI bestuur zich tot het bestuur van SAMO met het
verzoek om een bedrag van € 1 miljoen over te maken op de rekening van SCMI, als gedeelte
van de € 3 miljoen die genoteerd staan in de boeken van SAMO ten gunste van SCMI. We
maakten ons verzoek nog eens duidelijk in een gesprek met het bestuur van SAMO, tijden het
bezoek van de Nederlansde leden aan Israël in december 2010. Bovendien stelden we voor om
het geld naar Israël over te brengen, waarbij het beheer over de gelden in handen van SAMO
zou blijven, teneinde de gelijke waarde van de Shekel tegenover de Euro zeker te stellen. Er
volgde een briefwisseling waarbij SAMO eisen stelde zoals informatie over de besteding van het
geld door SCMI. Wij stuurden hen het bijgewerkte beleidsplan dat geldig is tot 2015.
We werden verzocht om een bevestiging te overhandigen van CJO en SPI, dat beide organisaties
er mee instemmen dat het geld overgemaakt zou worden en ook deze eis zijn we nagekomen.
Ondanks alles kregen we geen geld. Toen we zagen dat na de huidige ronde we geen volgende
ronde konden garanderen (de 12de ronde die 31 oktober 2012 zou moeten beginnen),
begonnen we op de bestuursvergadering van 18 september 2011 te praten over de mogelijkheid
om de bedragen die toegekend zouden worden in de 11de ronde te verminderen met een derde
als we het geld niet zouden ontvangen tot 31 decmber 2011. Het besluit werd unaniem
gesteund door alle vertegenwoordigers van de organisaties en de onafhankelijke leden. We
bleven de ontwikkelingen volgen op de bestuursvergaderingen, maar toen we zagen dat onze
aanhoudende brieven aan SAMO geen resultaat opleverden, besloten we om ons rechtsteeks te
wenden tot het hoofd van de juridische afdeling van het Ministerie van Financiën in Nederland.
De resultaten waren meer dan verrassend: Nog in dezelfde week dat bij SAMO bekend werd dat
een bespreking in Den Haag had plaatsgevonden bereikte ons het bericht van SAMO dat zij het
gewenste bedrag p.o. zouden overmaken.
Op dit moment doen we ons best om de rest van de gelden over te brengen.

De finaciële rapporten van SCMI over het jaar 2011
Tijdens de vergadering van 10.6.2010 presenteerde onze accountant Ilan Kamil de financiële
rapporten over het jaar 2011. Hij concentreerde zich op de volgende onderwerpen:





Het totale bezit van de Stichting aan het eind van 2011 bedraagt NIS 16 ½ miljoen .
De samenstelling van de investeringen zijn solide. Dit jaar hebben de investeringen hun
waarde behouden, hetgeen in deze dagen volgens alle maatstaven een mooie prestatie
is.
Vanaf het jaar 2007 (het begin van het huidige bestuur) hebben de investeringen een
winst opgeleverd van NIS 4 miljoen. Dit is een zeer bijzondere prestatie gezien de
bestaande marktomstandigheden als gevolg van de financiële wereldcrisis.
Voor het eigen kapitaal geldt het volgende:
o

Gelden die niet meer vrij zijn (uitkeringen voor projecten die in uitvoering zijn),
totaal NIS 8 miljoen. Sinds 2007 hebben wij ons best gedaan om deze openstaande
verplichtingen te verminderen van NIS 17 miljoen in het jaar 2007 naar ongeveer 6
miljoen midden 2012. In 2011 is een bedrag van
NIS 4.382.907,00 t.b.v. projecten uitbetaald.

o Aan het eind van 2011 was het bedrag dat vrij was voor verdeling NIS 8.5 miljoen.
Aan het eind van de vergadering accordeerde het bestuur van SCMI unaniem de financiële
rapporten en besloot om accountant Ilan Kamil ook voor 2012 als accountant van de Stichting te
benoemen.

Beperking van de uitgaven
Het huidige bestuur heeft veel gedaan om de lopende uitgaven te beperken en de inspanning is
nu al vijf jaar met succes bekroond. Beperking van de uitgaven is een uitvloeisel van een zeer
strict en spaarzaam beleid, inperking van het personeel en voornamelijk van het gezamelijk
besluit van de organisaties de zaal aan de Sdr. Yehudith vaarwel te zeggen. In 2011 was er een
lichte stijging van de uitgaven die ten slotte NIS 311.000 bedroegen. Het is ons streven om de
komende jaren nog meer onze uitgaven te beperken.

Beheer van de bezittingen van het Marorfonds
Het merendeel van het voor ons bestemde geld is overgemaakt naar Israël, maar nog steeds zijn
er tegoeden die in handen zij van SAMO in Nederland in Euro's. Omdat onze verplichtingen in
Shekels zijn, is ons financiële beleid er op gericht om te vermijden blootgesteld te worden aan
schommelingen in de wisselkoers. Daarom wordt ieder bedrag dat uit het buitenland komt
omgezet in Shekels. Vooruitziende in de toekomst verzochten we, midden 2009, SAMO om de
resterende gelden aan ons over te maken of respectievelijk om te zetten in shekels om op die
manier niet blootgesteld te zijn aan de koersschommelingen. Tot onze spijt gaf SAMO geen
gehoor aan ons verzoek. Zoals hierboven is gezegd, bleven we druk uit oefenen opdat onze

eisen ingewilligd zouden worden. Uiteindelijk werd € 1 miljoen in april 2012 overgemaakt (zie
bovenstaande).
In Nederland bevinden zich nog ongeveer € 2.25 miljoen ten gunste van Israël en daarom
verschijnen ze niet in het financiële rapport.
De gelden die hier zijn - en die nog niet uitbetaald of uitgekeerd zijn - worden met de meest
mogelijke voorzichtigheid beheerd door twee portefeuillebeheerders, die richtlijnen krijgen van
de financiële commissie van het bestuur, waarvan de leden een uitgesproken economische
achtergrond hebben.
We kunnen verklaren dat zelfs in 2011 er geen verliezen geleden zijn bij het beheer van de
portefeuilles ten tijde dat in de hele wereld een negatieve tendens bestond.

Het indienen van nieuwe projecten voor de 12de ronde is tot 31 oktober
2012.
Samenvatting na elf rondes in getallen en bedragen
Het bestuur van SMO heeft alleen in de eerste rondes uitkeringen toegekend.
Het bestuur van SCMI heeft in de overige rondes de uitkeringen toegekend.

A. Algemene samenvatting van de rondes 1-11
Totaal aantal rondes
1-10

M = Miljoen

Totaal aantal rondes
1-11

Aantal
Bedragen
Aantal
Bedragen
Aantal
Bedragen
aanvragen in M NIS aanvragen in NIS M aanvragen in NIS M

1 Bestemd voor
uitkeringen deze
ronde
2 Ontvangen
aanvragen

ronde 11 is voor
2012,
en gedeeltelijk 2013,
2014

59.5

360

454.5

4.5

18

7.4

64

378

461.9

3 Door
organisaties
teruggetrokken

30

46.3

2

0.2

32

46.5

4 Voldeden niet
aan de regels

37

49.9

0

0

37

49.9

5 Niet behandeld
wegens
ontbrekende
gegevens

2

3.7

0

0

2

3.7

6 Voldeden aan
statuten en
uitkeringregels

291

343.83

18

12.7

309

356.6

7 Uit eigen
middelen en van
derden
8 Het bedrag
verzocht van
Maror

9 Afgewezen
aanvragen.
Redenen aan de
organisaties
meegedeeld

108

123.3

5.3

128.6

230.83

7.4

238.3

69.3

2

0,162

110

69,46

0

10 Vooraf
toestemming
gekregen voor
dekking uit het
globale
voorschot

15

11 Organisatie ziet
af van uitkering,
het project wordt
niet uitgevoerd

1

12 Aanvragen
samengevoegd
met andere van
dezelfde
organisatie

8

13 Goedgekeurde
aanvragenuitkeringen uit
Marorgelden

161

14 Ingediende
bezwaren

50

15 Toegewezen
bezwaren

15

3.27

0

16 Uitkeringen uit
Maror-gelden,
incl.toegewezen
bezwaren

176

59.6

16

0.1

1

15

0.1

2

0.2

8

56.9

14

4.525

177

0

0

50

4.5

61.4

15

3.27

192

64.1

Uit Maror-gelden Overheid
in rondes 1 en 2

23.2 Uit Collectieve Maror-gelden
Israël in rondes 3-11

40.9

De Maror-gelden voor collectieve doeleinden zijn bestemd voor het beantwoorden aan de
behoeften van nuvan de gemeenschap van ex-Nederlanders in Israël, met speciale aandacht
voor de overlevenden van de Sjoah. Ongeveer 80% van de uitgekeerde bedragen werd in deze elf
uitkeringsrondes toegekend voor Zorg en Welzijn, vooral aan projrcten ten behoove van ouderen,
d.w.z. overlevenden van de Sjoah (hofdzakelijk en zij die voor 1940 op Alija kwamen.

B. Verdelingstabel van de 10de ronde (in duizend shekel)
Deze tabel werd niet gepubliceerd in het vorige rapport en wordt daarom nu
gepubliceerd zoals beloofd.
Project
nr.

Organisatie

Project naam

Voor de
jaren

Uitkeringen

Status v.h.
project

2011

2012

11/901

I.O.H.

Core activity

2011-2012

Ingetrokken

Ingetrok
ken

vervolg

11/902

I.O.H.

Supervisie
vrijwilligers

2011-2012

25

25

vervolg

I.O.H.

Subsidie huur
Sdr. Yehudith

25

25

vervolg

Stipendium
fonds

stipendia

2011-2012

250

250

vervolg

Joods
vastgoed

Onderzoek joods
vastgoed Ned.
Vervolg aanvraag
10/804

2010-2011

75

11/903

11/904

vervolg
aanvraag
10/804

11/904

Joods

Aanvulling

25

vastgoed
11/905

Ghetto
Fighters
Museum

Joods Nederland
in de Sjoah,
geschiedenis,
herinnering

2011-2012

25

150

11/906

Ghetto
Fighters
Museum

Ondergedoken
kinderen,theater
in het museum

2011

60

11/907

Nini Czopp

Vervolg core
activity

2011-2012

700

700

vervolg
08/624

11/908

Nini Czopp Thuiszorg

2011-2012

100

100

vervolg
08/623

11/909

Nini Czopp Zonen project

2011-2012

0

0

Geen
uitkering
verleend

2011-2012

125

125

vervolg
09/716

11/910

Nini Czopp

Maatschappelijk
werk
in ouderhuizen

11/911

Elah *

Aanvullende
subsidie
psychotherapy

2011-2012

70

11/912

Elah

Groepswerk intergeneraties

2011-2012

0

11/913

Elah

Shiruth Leumi
voor Sjoah
overlevenden

2011-2012

0

70 Aanvulling
projecten
10/814 en
11/911
0

Geen
uitkering
verleend

0

Geen
uitkering
verleend

11/914

Elah *****

Upgrading
computer
systeem

2011-2012

11/915

Elah

Onderzoek,
ontwikkeling,
propaganda

2011-2012

Bezwaar

Elah ***

Groepswerk

2011-2012

11/916

Yad
Vashem

Sjoah verhalen

11/917

Het centrum
voor Joods

Optisch archief

25

100

Aanvulling
project
10/820
ingetrokken

130

130

25

40

100

180

50

50

1,810

1,945

2011

2011-2012

onderzoek**

*

De verdeling dit jaar is een aanvulling op datgene
wat het het vorig jaar toegekend is voor dezelfde periode, zodat totaal
voor een jaar niet meer dan NIS 3.5 miljoen toegekend

**

Het optisch archief wordt gefinanciërd uit het overschot van
het project van SPI dat niet benut is

***

De verdeling dit jaar is een aanvulling op
toegekend is in dezelfde periode van de vorige ronde

****

In de vorige ronde is aan Elah al NIS 75.000 uitgekeerd
voor upgrading van het computer systeem

C. Verdelingstabel van de 11de ronde
Nr.
project

Naam
organie
satie

Naam
project

Toeken

Toeken

Toeken

ning

ning

ning

van
overschot

voor 2013

voor 2014

Totaal
toegekend

2012

12/102

Stipendium
fonds

Voortzetting
v.h. fonds

120

155

275

12/103

Jad Davids

Geldelijke
ondersteuning

220

265

485

12/104

I.O.H.

Core activiteit

535

525

1,060

12/105

I.O.H.

Huursubsidie

0

0

0

12/106

SPI

Onkostenvergo
eding

20

20

12/107

Beth
Juliana

Geestelijke
begeleiding

25

12/108

Beth
Juliana

Bezigheids
therapy

25

12/110

Centrum
joods
onderzoek

Theater tijdens
de Sjoah

12/113

Nini Czopp

Verzorging
chronische
zieken

12/114

Elah

Opbouwwerk

135

140

275

12/115

Elah

Subsidie
psychotherapy

475

620

1,095

12/116

Elah

Schrijfgroepen

40

40

12/118

Yad
Vashem

Documentatie
Sjoah
getuigenissen

40

40

80

Reserves voor bezwaren

100

160

260

25

50

25

35

225

600

35

825

Totaal aan toekenningen

2,250--

2,000

1,250

1,500

275*

*

Overschot dat in de vorige ronde niet
verdeeld is

**

Nog te verdelen gelden in de volgende ronde

Channa Rinat, secretaris

Avraham(Albert) de Vries, voorzitter

(het verslag is geschreven door Channa Rinat en Ido Heymans)

