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To: Eldad Kisch
Cc: Andre Boers
Subject: Reactie op Nedforum 115

Beste Eldad,
Ik heb er geen bezwaar tegen als je onderstaande op Nedforum plaatst.
Hiermee reageer ik op jouw reactie van Nedforum 115 waarin je schrijft:
Philip Staal vond de discussie met Yossi Dotan niet tot een goed einde gebracht en vroeg een
wederwoord. Ik, (E), hoopte op een beter onderbouwd antwoord, maar dat blijft uit. Met alle
vermeende ophoping van bewijzen, blijft het in dezen een zaak van veel gepraat. Ik zal hierna, tenzij
er werkelijke feiten boven komen, de discussie over dit onderwerp beëindigen.”
Het is mij, naar aanleiding van bovenstaande reactie, duidelijk dat de Joodse gemeenschap nog
steeds deze onverkwikkelijke affaires – het beheer van de Maror-gelden en het vermogensbeheer
van de Joodse oorlogswezen - onder de pet willen houden.
Immers, vanaf 2003 is het algemeen bekend dat er, gedurende de periode van 2000 t/m 2006,
miljoenen euro’s uit de Maror-pot zijn verdwenen. Het rechtsherstel van de Joodse oorlogswezen
heeft nooit plaatsgevonden. De bewijzen zijn gepubliceerd in 2004, 2008, 2015 en 2016.
Ik heb lezingen gehouden, de heer W. Getkate van Ernst & Young heeft alle bewijzen van mij
ontvangen; met Andre en Alfi heb ik vele uren gezeten. Alle relevante documenten zijn beschikbaar
op mijn internetsite.
Ik heb een gespreksverslag gemaakt - in pdf formaat met ingebouwde links naar de betreffende
documenten - van mijn interview door E&Y en hun gestuurd (met copy naar Andre, CJO, etc.) waarin
mijn conclusies duidelijk staan beschreven.
Ernst & Young gebruikt, met mijn goedkeuring, mijn onderzoek en mijn archief en komt tot de
conclusie dat mijn bevindingen correct zijn, maar volgen niet de geldstroom. Je kan dit allemaal lezen
in “Mijn erfenis” pp. 321 t/m 336. Hetzelfde is van toepassing op Rosenblum-Holtzman.
Ruim tien jaar geleden, toen de miljoenen nog te achterhalen waren, heb ik laten weten: “Ik stop, jullie
willen dit onder het tapijt houden, ik kan mijn tijd beter gebruiken door hierover een boek te schrijven.
Maar, over tien jaar zijn er nieuwe bestuursleden die hier vragen over zullen stellen en de waarheid
willen weten”.

Het schijnt dat Ik me vergist had. Tien jaar is niet genoeg. Er moet nog een generatie gewacht
worden voordat de Joodse gemeenschap bereid is het gedrag van sommige Joodse
oorlogsslachtoffers en sommige van hun kinderen aan de kaak te stellen. Ik hoop dat de “Y”
generatie dit op zich zal nemen.
Groet,
Philip Staal
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