
 
Philip Staal  

From: "Philip Staal" <philip@sisanit.com>
To: "Elma Verhey" <everhey@xs4all.nl>
Sent: 16:33 2005נובמבר  06ראשון  יום
Subject: Re: reactie
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Dag Elma, 
  
Bedankt, en laat hem maar, maar ik bewaar deze e-mail wel heel goed. Op de 
verkoopakte staat duidelijk Simon Godschalk Engelsman junior, makelaar, wonende te 
Amsterdam. In zijn e-mail aan jou bevestig hij dus dat hij die makelaar was en niet zijn 
Oom.  
Duidelijker kan het niet. 
  
Hartelijke groet, 
Philip Staal 
======= 

----- Original Message -----  
From: Elma Verhey  
To: Philip Staal  
Sent: Sunday, November 06, 2005 3:37 PM 
Subject: Fwd: reactie 
 
 
 
Begin doorgestuurd bericht: 
 

Van: "Simon Engelsman" <bob_e@zahav.net.il> 
Datum: 2 november 2005 11:16:56 GMT+01:00 
Aan: "Elma Verhey" <everhey@xs4all.nl> 
Onderwerp: Antw.: reactie 
 
 
Beste Elma ., 
? 
Dit zal de laatste reactie van mij zijn.Ik denk dat Marianne van Geuns in haar zeer onbehoorlijke reactie 
zich ?vergist in de persoon.Ik had een oom die S.Engelsman?heette , maar zich S.G. Engelsman 
noemde . vandaar dat ik gedurende zijn leven Jr. achter mijn naam had staan.Hij was handelaar in 
Onroerend Goed. 
? 
Het ga je goed 
? 
Bob E. 
? 
? 
? 
? 

----- Original Message ----- 
From: Elma Verhey 
To: Simon Engelsman 
Sent: Monday, October 31, 2005 2:24 PM 
Subject: Re: reactie 
 
Beste Bob, 
 
Deze twee reacties stonden op de website, nav mijn artikel. 
 

Archief Philip Staal



Vriendelijke groet, Elma Verhey 
 
 
 
Dankbaar en nog eens dankbaar het komt mijn strot uit. Waar praat Engelsman over. Ik heb het boek 
Kind van de rekening gelezen en kon wel huilen wat daar allemaal is neer geschreven. En dit denkt de 
bekende makelaar nu allemaal even recht te zetten? Misschien heeft hij het boek niet gelezen zodat hij 
nog niet weet wat hem te wachten staat als alle vieze dingen echt op tafel komen. Ja engelsman, hoge 
bomen vangen veel wind. Kan je de verkoop van panden van een minder jarige wees nog herinneren? 
Dat huis is door jou dezelfde dag met woekerwinst doorverkocht. De minderjarige wees heeft nooit dat 
geld op zijn eindafrekening gezien. Nou Engelsman je durft wel. En dankbaar ben ik dat ik nu met mijn 
64 jaar mijn mond open kan doen en dankbaar ben ik dat er mensen zijn zoals Philip Staal en Elma 
verhey.  
Marianne van Geuns, 29 october 2005, Israel 
 
 
Mischien moet er een juridies onderzoek worden opgezet over deze zaak, zelfs als mischien verjaaring in 
aanmerking komt. Volgens mij is er froude gepleegd over vemogens van weeskinderen, en als dat niet zo 
is dan kan niemand iets tegen zo'n onderzoek hebben. Zeker wij willen de waarheid weten. De maror 
gelden zijn uitkeringen van zulke zaken en nooit is daar bij, de Overheid, Banken, Beurs en 
Verzekeraars, een beroep op verjaring gedaan. Ik heb al gereageerd op het artikel van B.Engelsman 
(waarom dankbaar zijn). Wij zijn kinderen van de rekening en de rekening is nog steeds niet voldaan. 
Dankbaarheid past bij gerechtigheid. En als er meer vreemde dingen zijn gebeurd ook die moeten 
worden onderzocht. De joodse gemeenschap in Nederland kan niet stil blijven. En als men zegt de vuile 
was moet binnen blijven, dan ligt het er aan hoe vuil die was is en wie deze was schoon maakt. Als zij het 
karwijtje niet zelf kunnen doen dan moet het naar buiten, naar deskundigen.  
Elma Verhey en Philip Staal, mijn grootste dankbaarheid aan jullie die gerechtigheid zoeken en er 
zoveel tijd en inspanning aan besteden, nou zullen er gene zijn en zeggen dat ik niet objectiev ben in mijn 
gevoelens tegenover Philip mijn broer, wij hebben samen gewerkt om de fusie tegen te houden en ik ben 
objectiev want ik weet waar hij en Elma naar strijven: de waarheid en gerechtigheid voor alle wezen. 
Don Quichotte vocht tegen molens en mischien is dit ook een strijd tegen molens des te meer onze 
waardering aan Philip en Elma samen kunnem wij deze molens bevechten.  
Marcel Staal, 29 october 2005, Israel 
 

 
 
 

 

 

Page 2 of 2

07/11/2005




