Van: "Dohmen, Joep" <J.dohmen@nrc.nl>
Datum: vrijdag 22 juni 2018 14:15
Aan: Bert Kreemers <info@bertkreemers.nl>
Onderwerp: RE: Herhaald verzoek NRC
Beste Bert,
Ik lees in jouw antwoord dat ,,met kracht ontkend wordt dat de heer Kalbfleisch de door jou aan hem
toegeschreven uitlatingen -zeker in de door jou geschetste context- heeft gedaan.” Je meldt er echter geen
bron bij. Om het aan iemand te kunnen toeschrijven in de krant hoor ik graag van je of het de heer Kalbfleisch,
de voormalige-commissie, Wim Deetman of Bert Kreemers is die dit met klem ontkent. Bij gebrek aan een bron
is de ondertekenaar de bron.

Vriendelijke groeten,
Joep Dohmen
Redacteur

Rokin 65
1012KK Amsterdam
postbus 20673
1001NR Amsterdam
T +31 20 755 3000
M +31 6 21253147
www.nrc.nl
Van: Bert Kreemers [mailto:info@bertkreemers.nl]
Verzonden: vrijdag 22 juni 2018 11:12
Aan: Dohmen, Joep <J.dohmen@nrc.nl>
CC: Zantwijk, Lydia van <L.vanZantwijk@nrc.nl>
Onderwerp: Re: Herhaald verzoek NRC
Beste Joep
Op 1 juni jl is bijgevoegd feitelijk overzicht aan de hoofdredacteur van NRC Handelsblad en aan jou
toegezonden. Op 4 juni ontving ik een e-mailbericht van mevrouw Van Zantwijk, de persoonlijk adviseur van de
heer Vandermeersch. Bij het e-mailbericht was gevoegd een op 29 mei 2018 gedateerde brief van de
hoofdredacteur. Ik heb mevrouw Van Zantwijk de goede ontvangst bevestigd.
Gisteren heeft mr. Kemper per post een brief met een concept-klacht toegezonden aan de hoofdredacteur met
het verzoek om daarop te reageren en om jou afschrift van dat schrijven te geven.
Voor de goede orde meld ik dat met kracht ontkend wordt dat de heer Kalbfleisch de door jou aan hem
toegeschreven uitlatingen -zeker in de door jou geschetste context- heeft gedaan en dat een door jou hem in
de mond gelegde uitlating nimmer eerder of later naar voren is gebracht en volstrekt haaks staat op wat hij op
welke wijze dan ook gedurende jaren voor de diverse commissies in overleg met slachtoffers daadwerkelijk
heeft gedaan, waaraan toegevoegd moet worden, dat een kennelijk op handen zijnde herhaalde publicatie als
nodeloos grievend zal worden ervaren.

Met vriendelijke groet
Bert Kreemers
Van: "Dohmen, Joep" <J.dohmen@nrc.nl>
Datum: donderdag 21 juni 2018 21:02
Aan: Bert Kreemers <bertkreemers@kpnmail.nl>
Onderwerp: Herhaald verzoek NRC
Beste Bert,
Eerder stuurde ik een e-mail met daarin het verzoek om de heer Kalbfleisch te vragen of hij een reactie wenste
te geven op de uitlatingen aangaande zijn in de krant aangehaalde uitspraak dat van werken nog nooit iemand
slechter geworden is. Jij antwoordde daarop dat eerst het antwoord van de hoofdredactie op jullie e-mail werd
afgewacht. Naar ik begrijp is dat antwoord verstuurd.
Vanwege een naderende publicatie in onze krant - waarin de uitspraak opnieuw zal worden aangehaald verzoek ik je nogmaals mijn verzoek door te geven aan jullie voormalig commissielid Kalbfleisch.
In dit artikel wordt onder meer gemeld dat de uitspraak van mevrouw Annemie Knibbe (over de uitspraak van
de heer Kalbfleisch) ondersteund wordt door haar collega mevrouw Maud Knips, die aanwezig was tijdens het
gesprek. Ook zij heeft het de heer Kalbfleisch horen zeggen.
Voorts is er een lotgenote. Zij ging in 2014 naar de commissie Hulp, Erkenning en Genoegdoening. Ze verklaart:
,,Ik zat met mijn dochter (…) bij die commissie-HEG in Den Haag. Toen ik de dwangarbeid aanroerde stond
commissielid Pieter Kalbfleisch op en zei hij: ‘Van werken is nog nooit iemand slechter geworden’. Ik zei: ‘Maar
dan kies je je baan zelf. Wij moesten onder dwang werken, en gratis. Dat noem ik slavenarbeid’. Hij heeft er
niet meer op geantwoord.”
Graag een reactie voor volgende week dinsdag 17 uur.
Vriendelijke groeten,
Joep Dohmen
Redacteur

Rokin 65
1012KK Amsterdam
postbus 20673
1001NR Amsterdam
T +31 20 755 3000
M +31 6 21253147
www.nrc.nl

