
 
Philip Staal  

From: "Frits Hoek" <hoekfritsra@hetnet.nl>
To: "Philip Staal" <philip@sisanit.com>
Sent: 10:20 2005מאי  10שלישי  יום
Attach: ATT00299.eml
Subject: RE: boek en monument
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11/05/2005

Beste Philip, 
  
Je bent inderdaad bijzonder goed geïnformeerd. Ik lees Trouw, Telegraaf en NIW niet (kan ik als niet-
abonnee niet op Internet lezen), dus ik heb nogal wat artikelen gemist.  
Ik was inderdaad aanwezig bij de presentatie van het boek van Elma; dat zij mij noemde was heel erg 
vriendelijk van haar. Maar mijn bijdrage aan haar boek was zeer gering. Ik heb enkele eerdere versies van 
haar manuscript becommentarieerd waar het ging om financiële paragrafen (die uiteindelijk niet zijn 
opgenomen). Voorts heb ik haar manuscripten kritisch gelezen en waar van toepassing van opmerkingen 
voorzien. Ik heb uiteraard geen invloed op de inhoudelijke kant gehad, want daar weet ik natuurlijk niets van.
 
Nog even over de wel eens eerder gemaakte opmerkingen (bijvoorbeeld door Elma) inzake het niet in het 
onderzoek betrekken van de vermogens van de Joodse oorlogswezen door de Commissies Kordes, Scholten 
en Van Kemenade.  
Ik heb nog eens in mijn oude aantekeningen gekeken.  
De Si Kordes had als eerste taak een onderzoek te doen naar aanleiding van de plotseling gevonden Liro-
kaarten (onderzoek eind januari 1998 afgerond). De tweede taak was een onderzoek te doen naar, wat 
minister Zalm had genoemd, de “tastbare” zaken. De Cie. Scholten moest onderzoek doen naar de “niet 
tastbare” zaken (zoals levensverzekeringen, banken, octrooien, etc).  
Als er dus in 1997/1998 kennis had bestaan over de behandeling en het beheer van de vermogens van de 
Joodse oorlogswezen, dan had dat dus gepast in de taakopdracht aan de Cie. Scholten. Maar niemand is 
zich daar toen van bewust geweest, ook niet de leden van de Cie. Van Kemenade (waaronder feitelijk de Cie. 
Scholten viel). 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Frits 
  
   

Archief Philip Staal



 
Philip Staal  

From: "Philip Staal" <philip@sisanit.com>
To: "Frits Hoek" <hoekfritsra@hetnet.nl>
Sent: 22:37 2005מאי  09שני  יום
Subject: Re: boek en monument
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22/05/2005

Beste Frits, 
  
Bedankt voor de mededeling. 
Ik was op de hoogte van de gebeurtenissen en heb het boek van Verhey al gelezen.  
  
De reactie van JMW was mij ook al bekend en wel reeds op 11 april. Je kan JMW's en mijn 
reactie op Kind van de rekening vinden via mijn website www.wezen.org via de News page.
In dagblad Trouw, Telegraaf, Parool etc. werd aandacht besteed aan het boek op 12 april. 
De inhoud van het boek, alsmede JMW's reactie waren op 11 april uitgelekt naar Trouw en 
NIW (Trouw twee artikelen op 12 april en Nieuw israelitisch Weekblad besteede aandacht 
op vrijdag 15 april aan het boek). 
Je kan de krantenartikelen op mijn website www.wezen.org lezen (klik op 'Krantenartikelen' 
op home page of via News page). 
  
Als ik goed ingelicht ben was jij ook bij de presentatie van het boek 'Kind van de 
rekening' op 20 april aanwezig en heeft Verhey je zelfs bedankt voor het kritisch lezen en 
jouw opmerkingen (Vuijsje heeft ze niet genoemd). 
Op 21 april heeft Trouw hier wederom een artikel over geschreven. 
  
Met vriendelijke groet, 
Phili[p 
==== 

----- Original Message -----  
From: Frits Hoek  
To: Staal, Philip  
Sent: Monday, May 09, 2005 3:33 PM 
Subject: boek en monument 
 
Hallo Philip, 
  
In de tweede helft van April hebben hier enkele gebeurtenissen plaatsgevonden; ik weet niet of je daar 
(reeds) van op de hoogte bent. 
 
Op 20 april werd het boek van Elma Verhey gepresenteerd door de uitgever De Bezige Bij. De presentatie 
vond plaats bij het Niod. 
Blom hield een speech waaruit bleek dat hij bijzonder was ingenomen met het boek. In de pers werd 
nauwelijks aandacht besteed aan het boek.  JMW was minder blij; eind april verscheen er al een reactie 
(getiteld Een goede naam) van JMW op het boek. 
 
Precies een week later werd door Ies Lipschits het digitale Joodse monument officieel gepresenteerd 
(www.joodsmonument.nl)  
In de pers (NRC-Handelsblad; Het Parool) werd daar tamelijk veel aandacht aan besteed. 
 
Zo, nu ben je weer op de hoogte. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Frits  




