Formulier: Verzoek inzake JOKOS dossier

JOKOS dossier
Dossier opgebouwd rondom claims die na de oorlog bij de Bondsrepubliek Duitsland werden
ingediend voor tijdens de oorlog geroofde inboedels. De roof van deze inboedels werd aangeduid als
M-Aktion (Möbel-Aktion), vandaar dat deze claims worden aangeduid als Möbel-claims of M-Claims.
In de dossiers zitten verschillende documenten, waaronder aanvraagformulieren,
berekeningsformulieren, verklaringen van erfrecht en in een aantal gevallen een Abnahmeverzeichnis
of Inventarislijst.
De Stichting Jokos was een samenwerkingsverband van een aantal Joodse organisaties (Stichting
Joods Maatschappelijk Werk, Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, Portugees-Israëlitisch
Kerkgenootschap, Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland, Stichting Schadeloosstelling
Joodse Oorlogsslachtoffers in Nederland).
De JOKOS archieven worden bewaard bij het Stadsarchief Amsterdam en zijn eigendom van de
Stichting Joods Maatschappelijk Werk.
Voor inzage is toestemming van Joods Maatschappelijk Werk (JMW) nodig.
Inzage in het JOKOS dossier
JMW geeft wegens privacyredenen alleen inzage aan de betrokkenen zelf of aan familieleden van het
betreffende gezin. Indien u toestemming wordt verleend, zal JMW het JOKOS dossier bij het
Stadsarchief Amsterdam opvragen. Met u wordt een afspraak gemaakt om het dossier in te zien. In
principe gebeurt dit op één van de kantoren van JMW. Het dossier wordt u daar overhandigd door
een maatschappelijk werker van JMW. Deze neemt het dossier ook weer in. Indien u dat prettig vindt
kunt u het dossier ook samen met de maatschappelijk werker inzien. Voor sommigen kunnen de,
weliswaar zakelijke, gegevens die in het dossier zijn opgenomen emotionerend zijn.

Formulier: Verzoek inzage JOKOS dossier
1. Gegevens aanvrager

1

Naam aanvrager:

:

Voorna(a)m(en)

:

Adres

:

Postcode woonplaats

:

Geboortedatum

:

Telefoonnummer

:

Emailadres

:

2. Gegevens aangevraagd JOKOS dossier
Naam gezinshoofd

:

Voorna(a)m(en)

:

Adres waar het gezin woonde

:

Woonplaats waar het gezin woonde

:

Nummer JOKOS dossier

2

:

3. Familierelatie met het gezin waarvan het JOKOS dossier ter inzage wordt gevraagd:
__________________________ (naam gezinshoofd) was mijn ______________________

Voor inzage in het JOKOS dossier, moet u zich kunnen legitimeren.
Naar waarheid ingevuld,
Handtekening

Datum:

U kunt dit formulier opsturen aan:
JMW, Van Boshuizenstraat 12
1083 BA Amsterdam
of mailen naar omwsecretariaat@joodswelzijn.nl

1

Indien u meerdere JOKOS dossiers wilt inzien, verzoeken wij u voor elk dossier een apart formulier
in te vullen.
2
Het dossiernummer is te vinden via het Digitaal monument Joodse Gemeenschap in Nederland
(www.joodsmonument.nl) via ‘verhalen’.

