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Exhibit 2

Karen,
Ik heb gepraat met Dimberg. Hij vroeg of ik ten behoeve van zijn onderzoek naar je 'fitness for duty' kon
vertellen of je oordeel in de Filippijnenzaak vertroebeld was door slechte gezondheid. Ik vertelde hem dat
je naar mijn mening een belangrijke 'failure' van de Bank aan de orde had gesteld en dat de Bank in plaats
van de zaak objectief te onderzoeken een 'cover up' had gepleegd en 'retaliation' pleegde tegen jou. Ik zei
dat ik uiteraard niet kon garanderen dat je gelijk had op alle fronten omdat ik de andere kant niet had
gehoord, maar dat ik je steeds rationeel en evenwichtig had gevonden. Ik zei dat de poging het probleem
te medicaliseren mij herinnerde aan de praktijk in andere landen in een andere tijd in de geschiedenis en
dat het bedroevend zou zijn als die praktijk nu ook in de VS ingang zpou vinden. Van dit laatste leek hij te
schrikken en het gesprek kwam nagenoeg meteen tot een etnde, waarbij ik aanbood hem verder te helpen
als hij daaraan behoefte had.
Ik stuur je bcc mijn correspondentie met Ann Scoffier. Laat dat alsjeblieft niet rnerken! Ik hoop dat zij een
manier weet om Pierre Duquesne tot leven te wekken.
Pieter

(translation by Plaintiff)
Karen,
I talked to Dimberg. He asked if I could tell him for purposes of his fitness for duty assessment whether
you were troubled with bad health in your ordeal in the Philippines. I told him that as far as I was
concerned you had called attention to an important "failure" of the Bank and that instead of looking at
the matter objectively, the Bank had committed a cover-up and was "retaliating" against you. I said that
I could not guarantee that you were right on all fronts because I had not heard the other side, but that I
had always found you rational and balanced. I said that the attempt to medicalize the problem
reminded me of a practice in other countries in another time in history and that it would be unfortunate
if this practice would now make inroads into the United States. He seemed shocked by this last
statement, and our discussion came quickly to an end, at which point I offered him further assistance if n
had any need of this.
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