
e-mail bericht 
 
Aan: drs H. G. Vuijsje 
 h.vuijsje@joodswelzijn.nl   
 
Van:  Frits Hoek,  Roerdomp 3,  3628 CA Kockengen,        datum   28 oktober 2004.   
 hoekfritsra@hetnet.nl     
 telefoon: 0653 213 173       telefax: 0346 242257       mobiel: 0653 213173 
 
 
Beste Hans, 
 
Ik ontving vanmorgen via telefax de kopie van de Memorie van Successie van de 
nalatenschap van de ouders van Philip Staal. 
Alhoewel de fax niet overal erg duidelijk was, denk ik toch reeds het volgende te kunnen 
opmerken. Ik zou ook nog een fotokopie van de MvS per post ontvangen (verwacht ik dus 
morgen); mocht ik daar nog iets op lezen dat ik nu over het hoofd heb gezien, dan laat ik je 
dat nog weten. 
 
Zoals ik je ook al telefonisch vertelde, betreft het de aangifte successierecht terzake van de 
nalatenschap van de ouders van Philip Staal. Deze aangifte is volgens aantekening van de 
belastinginspecteur op 15 november 1954 vastgesteld. 
De aangiftes die pas na juni 1949 konden worden gedaan (Wet J 227) hadden betrekking op 
de waarde van de boedel op het moment van overlijden.  
Dus de kopie-aangifte dat je mij hebt doen toekomen heeft betrekking op de boedel op of 
omstreeks 11 juni 1943. 
Dat betekent dat de effecten (waarvan de opsomming overeenstemt met de opstelling van 
Philip Vos) zullen zijn gewaardeerd per juni 1943. De Amsterdamse effectenbeurs was toen 
“gewoon” open. De koersen op de MvS kan ik nu niet verifiëren. 
De na de effecten opgegeven vorderingen en passiva zijn niet exact gelijk aan de opstelling 
van Ph. Vos. Bovendien blijkt de inspecteur de als schuld afgetrokken post 
vermogensaanwasbelasting ad ƒ 4.000 te hebben gecorrigeerd. 
 
De kopie van deze MvS kan naar mijn mening niet dienen om vast te stellen - of aan te tonen 
- wat in totaal na de uiteindelijke en definitieve regeling van de nalatenschap van de heer en 
mevrouw Staal  ten gunste van de beide kinderen Staal aan de Rudelsheim-Stichting door de 
notaris is overgedragen. 
 
Ik hoop je hiermee voldoende informatie te hebben verstrekt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Frits.   
 
 
 

Archief Philip Staal
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Philip Staal  

From: "Philip Staal" <philip@sisanit.com>
To: "Frits Hoek" <hoekfritsra@hetnet.nl>
Sent: 18:50 2004אוקטובר  28חמישי  יום
Subject: Re: aangifte successierecht
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Beste Frits, 
 
Bedankt voor het sturen van jouw reactie aan Vuijsje. 
Deze MvS heeft Vuijsje van mij gekregen, ik heb maandag een bespreking met 
hem en ter voorbereiding hiervan heb ik hem laten weten, per e-mail op welk 
adres hij deze MvS kan downloaden. Ik heb in dezelfde e-mail geschreven dat 
deze MvS vertrouwelijk is en daarom dit adres usernaam en paswoord protected 
is. Vuijsje had dus nooit zonder mijn toestemming deze MvS aan derden mogen 
sturen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Philip Staal 
======= 
 
 
 
----- Original Message -----  
From: "Frits Hoek" <hoekfritsra@hetnet.nl> 
To: "Staal, Philip" <philip@sisanit.com> 
Sent: Thursday, October 28, 2004 4:39 PM 
Subject: FW: aangifte successierecht 
 
 
> 
> 
> -----Oorspronkelijk bericht----- 
> Van: Frits Hoek [mailto:hoekfritsra@hetnet.nl] 
> Verzonden: donderdag 28 oktober 2004 16:31 
> Aan: Staal, Philip 
> Onderwerp: aangifte successierecht 
> 
> Beste Philip, 
> 
> Hans Vuijsje vroeg mij vanmorgen of ik hem iets kon vertellen over een 
> kopie-aangifte successierechten. 
> Die kopie-aangifte heeft hij mij vervolgens gefaxed. 
> Je voelt het al aankomen: het was de kopie van de aangifte die jij uit het 
> Centraal Archief in Apeldoorn hebt ontvangen. 
> Ik heb Hans een mailtje gestuurd met een toelichting op aangiftes na de 
> oorlog in het algemeen. 



> Ik heb hem voorts verteld dat het hier gaat om de aangifte naar de 
toestand 
> van de nalatenschap in juni 1943. 
> De kopie waar Hans over beschikt geeft dan ook geen uitsluitsel over de 
> samenstelling en de omvang van de nalatenschap zoals die aan jou en jouw 
> broer toekwam en aan de Rudelsheim-Stichting in beheer is gegeven tot 
jullie 
> meerderjarigheid. 
> 
> Ik heb uiteraard geen mededelingen gedaan over jouw activiteit om de acte 
> van de boedelnotaris op het spoor te komen. 
> 
> Ik vind het natuurlijk niet prettig om tussen "twee vuren" te zitten. 
> Anderzijds heeft Hans Vuijsje mij (i.c. de Commissie Kordes) in 1998 
> bijzonder geholpen met informatie over onder meer Jokos, waardoor ik het 
> moeilijk vind om Hans nu niet met informatie te helpen. 
> Mijn tekst aan Hans heb ik bijgevoegd. 
> 
> Met vriendelijke groet, 
> 
> Frits. 
> 
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