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50309 Transcriptie telefoongesprek Bremer de Waal op 9 maart
Telefoongesprek op dag na de brand: De Waal maakt heel duidelijk dat hij zijn
afdelingshoof dhr Paap heeft verzocht om Bremer te bellen.
6deWaal. Ron de Waal goede morgen.
7Bremer. Hallo Ron met Hans Bremer.
8deWaal: Goede morgen Hans.
10Bremer: Je klinkt een beetje ziekig is dat juist?
20deWaal: Ik kom net uit bed. Ik zit thuis. Het was gisteravond 10 uur toen had ik een
kleine 48uur rondgelopen. Ik zit thuis. Ik sta op het punt om zo naar Utrecht te gaan. Ik
heb woensdag een scholingsdag.
Maar als het goed is ben jij of word jij gebeld door het hoofd van onze afdeling
dhr Paap. Want ik weet dat jij gisteren hebt geprobeerd om hem te bereiken,
terwijl wij in een overleg zaten.
En toen is jou te kennen gegeven dat jij donderdag pas gebeld zou worden. En
toen heb ik tegen dhr Paap gezegd dat het ook voor mij onverteerbaar is als daar
zoveel tijd overheen gaat. Dus hij heeft toegezegd om met jou contact op te
nemen.
70Bremer. Dat is goed. Maar ik heb je nu te pakken. Ik wil het hebben over 1 afspraak.
Er was afgesproken dat ik met 4 man zou helpen om spullen in een zeecontainer te
zetten.
78deWaal: Ja in combinatie met vrienden van Walter (gebruiker Huis en woning op 1hoog). Het laatste wat ik heb vernomen is dat walter weer in het land is.
95Bremer: Het is belangrijk dat het er zo snel mogelijk uit is.
97deWaal: Ja, maar volgens mij is Walter al bezig. Zijn vriend die ik gisteren in de
namiddag nog gesproken heb die verklaarde mij dat Walter om een uur of 7 zou
aankomen en dat ze dan gelijk het pand zouden leegruimen.
Ik heb met zijn vriend Bas van Beusekom afgesproken dat eerst het stutwerk af
zou moeten zijn en dat het ook veilig zou moeten zijn om het pand te betreden.
140Bremer: Het stutwerk is nu redelijk veilig.
152deWaal. Als de sloper het sein geeft van het is veilig dan mag je er in.
Ik denk dat walter nu bezig is. Maar ik ben net 5 min wakker.
Er is een zeecontainer geregeld en die komt om 10 uur.
211deWaal. Er is afgesproken dat Walter zelf alles er uit zal halen. En die ga ik zo
bellen. De afspraak is dat vandaag alles er uit moet zijn.
235Bremer: Wij hebben gister alles dicht getimmerd.
255deWaal ik ga nu walter bellen. Ik zet mobiel nu uit om 11uur als ik zo de klas in
ga. Anders kost mij dat een krat bier, want dat is de afspraak. Maar ben jij op je
huisnummer te bereiken vandaag, want ik heb meneer Paap gevraagd om jou te
bellen.
284Bremer: Ik moet vandaag wel een hoop regelen.
284deWaal: Hangt er een antwoordapparaat aan?
285Bremer: Ja. Daar hangt een antwoordapparaat aan en verder ben ik altijd op mijn 06 te
bereiken. En verder ben ik altijd per email bereikbaar. Prettige dag verder. Ron.

307deWaal: Jij ook.
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