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Beer Sheva , September 28, 2004 
  
Aan De Heer Hans Vuijsje 
Stichting Joods Maatschappelijk Werk 
jmw.amsterdam@joodswelzijn.nl 
De Lairessestraat 145-147 
1075 HJ Amsterdam 
Nederland 
  
Beste Hans 
  
Met plezier noteer ik vandaag dat je op het laatste moment toch besloten heb om de zaak van het wezen vermogensbeheer   in besloten kring te bespreken. 
Zoals je zeker  wel weet uit vele brieven , contacten en telefoon gesprekken met ondergetekenden , 
sinds minstens 1999, zijn wij de gekozen vertegenwoordigers  van de meeste oorlogswezen in Israel. 
Verder zal het je wel niet ontgaan zijn dat wij een project naar onderzoek van het vermogensbeheer hebben ingediend 
bij de Stichting Collectieve Marorgelden Israel en dat dit project is goedgekeurd , en wij hier nu actief mee bezig zijn. 
Het ligt dus voor de hand dat  wij daadwerkelijk worden betrokken in het zoeken naar een bevredigende oplossing voor  dit alles omvattende  probleem. 
De opvatting dat het hier om een prive zaak (van Staal) zou  gaan, waar wij niets mee te maken  hebben,  
gaat hier helemaal niet op. 
  
Immers, als het betwiste geld toebehoord aan de wezen, is het dus alleen maar gedeeltelijk van Staal, want Staal 
vertegenwoordigd alleen zichzelf en zijn broer. 
Verder vertegenwoordigt Staal geen enkele andere wees. Hij kan dus ook geen onderhandelingen voeren in naam 
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van andere wezen. Hij zou dit misschien wel proberen te doen als zelf  gekroonde keizer van alle wezen maar dit wordt ernstig betwijfeld.
Wel probeert hij alle leiddraden bij hem te centraliseren en publiceert ook in de  richting van een algemene compensatie, (het idee dat door ons is geoppert nog in 2000), maar hij heeft 
alle contacten met onze organizatie 
onlangs op een grondige manier verbroken , wat dus in een heel andere richting wijst. 
Dus wij veronderstellen dat Staal onderhandelingen voor zich zelf zal voeren, iets wat hij geoorloofd is te doen. 
Maar  niet lang daarna zal er dan iemand anders komen die dezelfde manoeuvre gaat herhalen 
met zijn bewijsstukken en relevant forensic accountant rapport, en zijn we dan dus terug op “square one” 
  
Het zal jou dus ook wel duidelijk zijn dat onderhandelingen met Staal alleen , geen enkele zin hebben. 
Alleen met een wettelijke vertegenwoordiging van alle wezen, wat onmogelijk is zonder ons, bestaat er een kans  
van slagen. 
Wij vertrouwen dus  dat wij binnenkort wel zullen horen wat jou plannen en voorstellen zijn. 
  
Met vriendelijke groet                                                                         copy: Rechtbank Amsterdam , sector civiel recht 
Shimon de Winter , voorzitter                                                                      Parnassusweg 220      
Shalom Pront , secretaris                                                                              Postbus 84500 , 1080 BN Amsterdam 
                                                                                                                          Dossier 294231 / HA RK 04 - 546                                                                                                              
  
  

Page 2 of 2

22/01/2005


