
 
Philip Staal  

From: "elma verhey" <vnwar@euronet.nl>
To: "Philip Staal" <philip@sisanit.com>
Sent: 23:59 2004פברואר  12חמישי  יום
Subject: Re: contact?
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Dag Philip, 
 
Ik heb je geprobeerd te bellen - kreeg het antwoordapparaat. Net zoals  
jij (mag ik hopen) realiseer ik mij dat de info van jou vertrouwelijk  
is. En hoewel ik het zeker niet in ALLES met je eens ben, zijn er wel  
degelijk zaken die ik onjuist vind. Dat ik de aantoonbare stukken  
daarover pas onlangs heb gevonden valt bepaald niet mijn, Pauliens of  
zelfs de inspanningen van Avraham R. te verwijten. Dankzij hem kon ik in  
november een dikke week in Israel in archieven werken, terwijl het SPI  
tevens al eerder een onderzoeker in archieven in I. heeft gestuurd. Wil  
jij weten hoeveel inspanning zulks kost? Ik heb al weer twee maanden  
onbetaald verlof opgegenomen, omdat dit nu eenmaal niet anders gaat en  
ik zeker niet het verwijt op mij wil laden dat ik dit om het geld doe.  
Nog steeds is er ook in Nederland iemand bezig in allerlei archieven.  
Als je verstandig bent (sorry voor deze uitdrukking) moet je echt  
ophouden met te denken dat ik slechts in het belang van JMW bezig ben.  
Ik probeer een wetenschappelijk verantwoord boek te schrijven waarin ik  
zal aantonen dat alle goede intenties ten spijt er zeer veel is  
misgegaan. Ik zal tevens uitleggen wat de achtergrond van e.e.a. was.  
Daarin zal het zeker niet gaan over individuele zaken. Wat niet wil  
zeggen dat individuele mensen daardoor niet een beter inzicht kunnen  
krijgen in waarom e.e.a. destijd is gebeurd. 
Enfin. Als je na dit expose nog behoefte hebt aan contact bel me dan. Ik  
zal het zeker zelf ook weer proberen. 
 
Met groet, Elma. 
 
 
Philip Staal heeft op donderdag 12 februari 2004 om 11:50 het volgende  
geschreven: 
 
> Beste Elma, 
> 
> Ik heb nog niets van je gehoord. 
> Uit jouw e-mail begrijp echter dat JMW jou inzage in mijn rapport heeft 
> gegeven, alhoewel in dit rapport staat dat het strikt vertrouwelijk is. 
> 
> Voor alle duidelijkheid en om misverstanden te voorkomen laat ik je  
> hierbij 
> weten dat: 
> Niets uit mijn rapport mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt  
> door 
> middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook 
> zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijver. 
> 
> Met groet, 
> Philip 

Archief Philip Staal



> ==== 
> ----- Original Message ----- 
> From: "Philip Staal" <philip@sisanit.com> 
> To: "elma verhey" <vnwar@euronet.nl> 
> Sent: Thursday, February 05, 2004 7:02 PM 
> Subject: Re: contact? 
> 
> 
>> Beste Elma, 
>> 
>> Tuurlijk, je kan me altijd bellen. 
>> Tel. +972 4 6270381 
>> Mobiel: +972 4 798980 
>> 
>> Met vriendelijke groet, 
>> Philip 
>> ==== 
>> PS. vanavond ben ik niet thuis 
>> ======= 
>> ----- Original Message ----- 
>> From: "elma verhey" <vnwar@euronet.nl> 
>> To: "Ph. Staal" <philip@sisanit.com> 
>> Sent: Thursday, February 05, 2004 2:08 AM 
>> Subject: contact? 
>> 
>> 
>>> Beste Philip, 
>>> 
>>> Ik begrijp dat jij inmiddels ook druk bezig bent geweest. Ik ben zo 
>>> ongeveer dag en nacht aan het schrijven. Zullen we een keer met elkaar 
>>> bellen? Laat me weten.... 
>>> 
>>> Hartelijke groeten, Elma Verhey. 
>>> 
> 
> 
> 
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