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Geachte heer de Vries, beste Alfred,
Ik kreeg van Marielle Kenemans een mailtje waarin ze meldt dat jullie haar telefonisch hebben verteld dat het gesprek
met mij niet naar wens verlopen was.
Dat heeft me aan het denken gezet.
Ik vond het vrijdag een onaangenaam gesprek, waarbij je een aantal rare, onbegrijpelijke dingen gezegd hebt:
 je verbaasde je erover dat er niet meer medewerkers van me waren, terwijl je dat enerzijds al wist en
anderzijds ook wist dat Jakomien ons schriftelijk ondubbelzinnig heeft medegedeeld dat we niet meer dan
5000 m² mochten onderzoeken, wat we ondertussen al gedaan hadden.
 je vond dat we gewoon door hadden moeten werken want we hadden toch immers een opdracht om die
opgraving te doen, dus er was geen reden om te stoppen.
 je deed alsof de planning het grootste probleem was, terwijl tot nu toe alleen het geld een rol speelde wat tot
twee keer toe tot stilleggen geleid heeft, wat uiteraard niet goed is voor de planning
 je deed alsof de planning door de archeologie steeds maar weer verandert en dat jullie niet weten waar jullie
aan toe bent, terwijl ik al ruim een maand geleden precies heb aangegeven wat de planning is, die sindsdien
ook niet veranderd is (afgezien van de onderbrekingen uiteraard). Toen ik daar iets over zei, vond je dat niet
relevant want jullie hadden nu eenmaal het gevoel dat het steeds verandert
 Toen jij je voorwaarden duidelijk had gemaakt, waarvan de deadline van maandag over een week voor de
oostelijke helft en 1,5 week later voor de westelijke helft de belangrijkste waren en ik vervolgens ook mijn
voorwaarden op tafel legde (het betalen van facturen, omdat we nog geen cent ontvangen hadden en een
vergoeding voor de hernieuwde opstart), reageerde je met de opmerking dat de onderhandelingen voorbij
waren en er nu geen eisen meer gesteld konden worden.
 Aan het einde van het gesprek deed je een poging tot chantage door te zeggen dat als ik maandag geen
kraan zou hebben, je de opdracht aan een ander bedrijf zou geven.
Daarnaast begrijp ik niet dat CRV het project anderhalve week stillegt, terwijl nu alles op alles gezet moet worden om
een bepaalde deadline te halen waarbij jij er zelfs als vanzelfsprekend vanuit ging dat we op zaterdag door zouden
werken.
Ook snap ik niet dat jullie nu pas met de prioriteit voor de oostelijke helft komen. Ik weet al ruim twee weken dat
Hollema dat gedeelte snel ter beschikking wil hebben en heb tegen Hilco Brand ook gezegd dat het voor ons geen
probleem zou zijn om dat deel eerst te doen.
Tenslotte heb ik ook moeite met het totale gebrek aan waardering over het feit dat er afgelopen week zonder enige
betaling aan het "huis" doorgewerkt is.
Met Jakomien en Hilco heb ik tot nu toe een goede, faire communicatie gehad, ook al zorgt de archeologie (en niet
ik!!) voor problemen. Je rare opstelling en opmerkingen en het gemak waarmee je de afspraken met de gemeente
over de werkput tussen de twee stallen breekt geven me echter het gevoel dat ik je niet kan vertrouwen. Ik wil
daarom niet accepteren dat de betaling van de derde factuur tot na het veldwerk wordt uitgesteld. Ik verwacht dat
zoals beloofd morgen (maandag) de eerste factuur betaald wordt. De tweede factuur is ondertussen betaald en de
betaling van de derde factuur verwacht ik deze week. Als de factuur vrijdag niet betaald is, zullen we volgende week
maandag niet verder gaan met het werk. Hetzelfde geldt voor de vergoeding van de heropstart (450 EUR af- en
aanvoer kraan; 150 EUR 1,5 week keet en toilet, 150 EUR regelwerk). Je wilde die niet betalen maar op een vage
manier compenseren met de vierkante meters van de put tussen de twee stallen, die je niet verder wilt laten
onderzoeken. We maken echter een aparte factuur hiervan en we verwachten dat die vrijdag betaald is.
Als CRV een betrouwbare partij is, zal dit toch niet voor problemen hoeven te zorgen.

met vriendelijke groeten,
Willem-Simon van de Graaf
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