Wilco: OK, en wanneer, je ziet ook ergens Marcel de komende dagen of niet?
Frank: Maandagochtend zie ik hem. Wilco: Ja, ja, ja ok. Jullie hebben elkaar nog niet gesproken in de laatste weken
hè? Frank: Ik heb hem anderhalve week geleden gesproken.
Wilco: Want ik denk dat je even, als ik even aan jouw kant sta, je even goed moet wapenen over de Telegraaf discussie,
want die begint hem knap hoog te zitten valt me op.
Frank: Want waarom?
Wilco: Nou ja kijk, hij heeft het gevoel, terecht of onterecht ik ben er nooit bij geweest, maar hè hij zegt ik heb het mede
gedaan om jou te helpen en uiteindelijk om mezelf te helpen, ik zie daar niets gebeuren het gaat alleen maar slechter, ik
heb hoe je het draait of keert toch een redelijk bedrag in vast zitten. Hij maakt zich gewoon zorgen of de
oorspronkelijke afspraken nog wel nagekomen worden bij de tijdslijnen zoals ze zijn of zoals ze niet zo zijn en waarom
er niets gebeurt. Kijk, zijn simpele redenering is als je een bod wil uitbrengen wordt het alleen maar ieder dag
interessanter dus waarom doen we dat niet?
Frank: Na ja omdat het heel simpel is omdat uiteindelijk de Amerikanen die erin zitten niet willen verkopen dat dat ook
een proces is dat het naar beneden gebracht moeten worden en kijk wat ik een beetje flauw vind van Marcel, Wilco, is
dat uiteindelijk hij wilde zelf die aandelen kopen, hij is er verantwoordelijk voor ik niet, en als hij mij vraagt denk je dat
we daar een bod op gaat doen, en ja dat denk ik wel maar als de wereld verandert zoals hij is veranderd dan hebben
wij er op dit moment geen haast mee. Net zoals we er geen haast hebben met heel veel andere dingen waar we naar een
bod zaten te kijken.
Wilco: Nee dat begrijp ik maar kijk, zijn beleving is terecht of onterecht dat jullie allerlei afspraken hebben over hoe
dat wel en niet moet op prijs en weet ik veel wat, hij ziet natuurlijk alleen maar dat die koers iedere dag weer 5 of 10
procent naar beneden gaat en maakt zich vanuit die optiek en dat begrijp ik ook wel dat heb ik ook eerder gezegd. In
eenzelfde tray als al die mannen bij hem zitten en die liften allemaal mee, respectievelijk investeren er allemaal in mee,
en die hebben allemaal ietsje minder, hoe moet ik het zeggen, buffer dan Marcel heeft, dus hij staat denk ik op zijn beurt
ook weer onder druk van die mannen van wat zit je nou eigenlijk te doen allemaal?
Frank: Nou ik hoop dat je daar graag bij helpt want ik vind het, als die discussie zo gevoerd wordt vind ik het ja een
beetje een kinderachtige discussie van hem.
Wilco: Nee maar luister, kijk, wat ik het lastige vind is, ik heb natuurlijk nooit gezeten bij die discussies zoals jullie hem
toen der tijd gevoerd hebben dus ik bedoel ik kan daar niet zoveel zinnigs over zeggen, ik bedoel ik weet niet eens of
jullie een andere belevenis hebben dat weet ik niet eens, maar ik denk dat hij in ieder geval sterk in de ... in de ... in de
... gedachte leefde dat op relatief korte termijn een bod gingen doen en vervolgens zeg je nou ja OK dat is dan kennelijk
niet zo en ja waarom dan niet, naarmate de koers verder onderuit gaat zou het in ieder geval ten opzichte van hè de
prijs die we oorspronkelijk zouden willen bieden wordt het alleen maar interessanter want de premie wordt alleen maar
met de dag groter, en dat laatste is natuurlijk waar.
Frank: Natuurlijk is dat waar, maar nogmaals we hebben nog wel twaalf andere dingen waarop we willen bieden, maar
als de wereld er anders uit komt te zien dan ga ik geen [!] euro op de Telegraaf bieden met de situatie er nu uit ziet,
dat kan ik aan mijn achterban niet verkopen. Ik, kan niet tegen ABP zeggen nou weet je wat dat zien we helemaal zitten
en dat gaan we in deze omgeving ook nog een keer [!] voor bieden, dat zou ook helemaal niemand doen.
Wilco: Nee ok maar nogmaals, dat kan ik even vanuit jouw optiek en achterban best begrijpen, ik heb alleen, nou laat ik
het dan maar even zo zeggen, het donkerbruine vermoeden dat toch een zeker verschil in belevenis aan twee kanten is,
van het hoe en waarom en de tijdslijnen en wat er verder zou gaan gebeuren en daar moet je volgens mij aan beide
kanten voor oppassen dat lijkt me niet goed.
Frank: Ja maar ik begrijp het van Marcel dan niet dat als hij daarmee zit moet hij mij ook gewoon bellen.
Wilco: Nee maar goed kijk ik heb natuurlijk al een paar keer gezegd, ik heb 1 of 2 keer gezegd, dat jij hem zou gaan
bellen en dat heb je één keer gedaan en een andere keer niet en vervolgens hebben jullie die afspraak en dat moet je
zeggen luister want ik maak het jullie nog een keer nu en dan kan je beter elkaar zien dan over de telefoon, dus op zich
is het gewoon beter om dat maandag gewoon face to face te doen, maar ik zeg je er even bij dat hij zich gewoon, hij
begint zich gewoon, voor een beter woord, hij begint zich er gewoon echt zorgen om te maken en hij heeft een beetje het
gevoel van staan we wel overeind wat we wel of niet hebben afgesproken en nogmaals ik weet niet wat jullie
afgesproken hebben, ik heb er uiteraard ook geen oordeel over want daar ben ik niet bij geweest.
Frank: Nou ik vind het, kijk dat is mijn hele grote zorg bij Marcel, dat is ook even gewoon even tussen jou en mij. Mijn

grootste zorg bij Marcel is dat hij denkt, die verdraait dat dan, ik maak me wel zorgen, en dat hij denkt dat wij het
nodig hebben dat we uiteindelijk iemand 5% koopt, terwijl we zelf samen met Delta Lloyd die 23 al hebben. Dus
waarom zouden wij nou. Hij wilde zelf inkopen en hij vraagt alleen van gaat er iets gebeuren, ja ik denk dat er iets gaat
gebeuren ja. Uiteindelijk al ie ehm als je uiteindelijk en dat weet jij beter dan wie dan ook als uiteindelijk dat voor
welke reden dan ook uitgesteld wordt en door de situatie uiteindelijk de prijs bijgesteld wordt ja.
Wilco: Nogmaals, kijk ik wil het liefst even omdat ik die gewoon niet ken. Kijk hij kan dingen tegen mij zeggen en dan
zeg ik oh ja Marcel het zal wel dat weet ik gewoon niet en dat zeg ik ook tegen jou, daar wil gewoon buiten blijven maar
ik zie gewoon laat ik het dan maar even zeggen als ik jou en als ik hem zo spreek heb ik continue het gevoel dat er
andere belevenissen zijn over hoe dat proces verder zou gaan en deadlines en de logica als de onlogica van dingen.
Maar heel veel meer dan dat zinnigs kan ik er ook niet over zeggen.
Frank: Ja we gaan het zien maandag. Ik zie hem maandag en ik ehm [...].
Wilco: Nee maar goed, kijk maar even en nogmaals ik bedoel jullie zijn de enige twee die erbij waren. Jij weet waar
[...] hebt en ik zeg ook niet dat daar een verschil tussen zit, maar ik heb in ieder geval een sterk gevoel dat hij een hele
andere gedachte over deadlines heeft en had en etc en ten rechte of ten onrechte, ook daar wil ik niet in treden, ja dat
weet ik ook niet.
Frank: Nee maar goed ik wil wel graag aan je vragen dat als dit escaleert dat je een keer samen met ons bij zit.
Wilco: Nee maar luister, natuurlijk is dat zo als het escaleert zal ik natuurlijk proberen om iedereen weer bij elkaar te
brengen.
Frank: Ja want dat is natuurlijk iets waar ik heel bang voor ben geweest altijd met hem, is dat hij denkt dat de wereld
maakbaar is en de wereld is niet maakbaar.
Wilco: Nee maar, mee eens, maar kijk aan andere kant is mijn beleving met hem en ik ken hem natuurlijk ook al lang, ik
heb nog nooit een verschil van inzicht met hem gehad over dingen die we wel of niet afspraken, dus volgens mij moet je
dat eerst vaststellen en als dat zo is moeten we kijken hoe we dat dan weer oplossen. Maar kijk volgens mij is het veel
grotere probleem, wat ik je ook al zei, niet eens zozeer hijzelf maar al die mannen die met hem mee investeren dat die
wat minder te makken hebben om het maar zo te zeggen maar ik weet nou ook weer niet of hij nou precies tegen die
mannen hetzelfde verhaal heeft gehouden als hij tegen jou zegt. Dat weet ik gewoon niet. Maar ik zie gewoon het
irritatie niveau daar ongeveer op dagbasis oplopen en ook een soort element van de onlogica loopt op waarbij het
natuurlijk hun belevenis is dat linksom of rechtsom. Dat er natuurlijk een groot blok was van jouw kant op, geen
meerderheid maar wel een grote minderheid nou ja en dan natuurlijk dat als je een redelijke premie zou bieden dat het
sense maakt maar waarvan je aan de andere kant moet zeggen dat in die logica kader per vandaag is het nog veel meer
van dus waar zijn we überhaupt aan begonnen dus waarom doen we niets
Frank: Ja dat begrijp ik maar wat ik ook tegen Marcel tien keer heb gezegd is dat we zijn met twaalf delistings bezig
dus uiteindelijk als we op 300 beginnen met RDF dan staat er op een gegeven moment 70 dus ja dan vind ik het handig
om 110 te bieden maar weet je wel ik denk dat je ook wat dat betreft je ook gewoon een beetje in de logica van de
portfolio wil denken, alleen die... .
Wilco: Maar misschien kijk ik denk dat hij ook een donkerbruin vermoeden heeft om het nou maar even zo te zeggen dat
je inderdaad met redelijk veel dingen bezig bent waar hij natuurlijk geen weet van heeft. Ik zal hem dat ook niet
vertellen. En dat dat mede een reden is waarom de dingen gaan zoals die gaan, maar hij heeft het gevoel dat hij daar
voor een beter woord geen zicht op heeft. En wat dat betreft moet je volgens mij moet je daar gewoon even klare wijn
over en weer schenken dat lijkt me in ieder geval wel verstandig.
Frank: Ok. Nee, dat gaan we doen.

