Marcel and Philip Staal
l`hq tilite lqxn
Datum: 20 januari 2004.
Stichting Joods Maatschappelijk Werk
T.a.v. drs. H.G. Vuijsje, Algemeen directeur
De Lairessestraat 145-147
1075 HJ Amsterdam
Nederland

Re: Vermogensbeheer WO II-wezen

Archief Philip Staal

Geachte heer Vuijsje,
Naar aanleiding van onze gesprekken in de afgelopen drie jaren en in het bijzonder het
laatste gesprek d.d. 10 december 2003 in aanwezigheid van prof. A. Heertje breng ik het
volgende onder uw aandacht.
Ik heb u er regelmatig op gewezen dat bij een groot aantal WO II wezen het gevoel leeft dat
de wijze waarop het beheer en de afwikkeling van hun nalatenschap door de voogdijinstelling heeft plaatsgevonden niet correct is geweest. Ik heb er bij u verscheidene keren op
aangedrongen dat een onderzoek naar het beheer en de afwikkeling door de voogdijinstellingen, voor beide partijen, zeer gewenst is.
Ik heb u uiteengezet dat ik daarnaar een onderzoek heb gestart om antwoorden te krijgen op
bepaalde vragen die door JMW en mevrouw Verheij of niet waren gesteld dan wel
onvolledig of onjuist waren beantwoord. Ik heb u gezegd dat mijn bevindingen niet stroken
met de conclusies die door JMW ter zake, in het bijzonder van Philip en Marcel Staal, zijn
getrokken.
Ik heb u daarvan al enige voorbeelden gegeven. Mij lijkt thans het moment gekomen om u
het rapport dat ik heb opgesteld toe te zenden ter onderbouwing van onze aanspraak op
gelden die ten onrechte niet aan ons zijn uitgekeerd.
In het bijzonder vraag ik uw aandacht voor het door de schrijver van het rapport vastgestelde
en door derden geverifieerde en juist bevonden nominale vermogen.
Zoals u in het rapport kunt zien, is het vastgestelde zuiver nominale vermogen, bij het
bereiken van de meerderjarige leeftijd van Philip Staal f 80.266,47 en van Marcel Staal
f 80.266,47 (ruim 70% van dit vermogen is nominaal berekend op 1 januari 1953).
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Ik heb u gezegd dat door bemiddeling van accountant Philip Vos, aanbetalingen zijn gedaan
voor o.a. de aankoop van een huis voor Marcel en Philip Staal.
Ik deel u nu mede dat:
• Een bedrag van f 25.000,-- in september 1964 is overgeboekt naar de makelaar waar
Philip Staal zijn huis gekocht had. Verder is door bemiddeling van Ph. Vos een totaal
bedrag van ca. f 5.000,-- overgeboekt naar de leveranciers van meubels, scooter,
emigratie naar Israël, etc.
• Een bedrag van f 42.200,-- begin 1961 overgeboekt is naar de makelaar waar Marcel
Staal zijn huis gekocht had. Verder is door bemiddeling van Ph. Vos een totaal
bedrag van ca. f 3.500,-- overgeboekt naar de bankrekening van Marcel Staal in
Israël.
Mijn broer en ik maken nu aanspraak op het ten onrechte niet uitbetaalde bedrag verhoogd
met de index en rente vanaf 1 januari 1953 tot vandaag.
Ik voeg hier nog aan toe dat het rapport dat ik u thans zend niet volledig is omdat er nog
voortgaand onderzoek wordt verricht naar verschillende vermogensaandelen. Ik wil u er
alvast op wijzen dat de uitkomsten van dit onderzoek zouden kunnen leiden tot een hoger
aan ons uit te keren bedrag.
Ik hoop oprecht dat wij een inhoudelijk gesprek kunnen voeren over deze onverkwikkelijke
aangelegenheid en dat ik geen andere stappen zal behoeven te zetten om tot een waardige en
juiste beëindiging te geraken van het tussen u en mij bestaande verschil van inzicht.

Hoogachtend,

Ph. Staal
Bijlage
cc. de heer A.P. Hertog, Voorzitter Raad van Toezicht JMW
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