Peter Takkenberg: Nou he gaan we vrijdag even een bak koffiedrinken over Tektok, want
het is allemaal wat ingewikkelder dan het lijkt en  ehh  ik kan je al
wel zeggen dan kan je er even over na gaan denken  ehh  dat daar  ehh
 niet een rol voor jou ligt weggelegd  ehm  is weggelegd. Dat ehh
heeft ook te maken dat intern zeg maar heb besproken in mijn lijn. Ik
wil je vrijdag even uitleggen hoe dat nou zit.
Dat heeft te maken met
gelijkheid richting alle journalisten en daarvoor een uniform verhaal
willen vertellen en het heeft ook een klein beetje te maken met de
laatste aantal weken aantal kleine dingen rond jouw persoon gebeurd. Je
bent af en toe scherp kritisch richting de overheid in zijn algemeenheid
en ik merk dat mijn eigen organisatie ook zegt 'luister we vinden dat
ehh' Dit moet echt een feestje zijn in het kader van de werving en we
willen daar geen risico bij in geen enkel opzicht. We willen dat gewoon
niet. Dat is een besluit en daar kan ik op zich ook wel inkomen.
Brenno de Winter: Speelt daar de Groene Hart Zaak nog een rol in?
PT: Wat eh?
BW: Speelt daar de Groene Hart Zaak nog een rol in?
PT: Ja indirect, maar niet wellicht op de manier zoals je misschien wel
denkt. Dat speelt daar indirect een rol in. Dat allemaal bij elkaar zijn
kleine pluisjes die met elkaar zeg maar maken dat we het niet handig
vinden op dit moment om je daar de rol in te geven, zoals je die hebt
gehad. Ik moet eerlijk zeggen dat is voor Chris nu ingewikkeld, die zit
daar echt wel een beetje mee
BW: Ja
PT: Ja godverdomme hij is een standaard onderdeel van het programma. Ik
zeg 'Chris dat snap ik he en als het daarmee jij zegt mijn programma en
daarmee aan de gang gaan dan vind ik het ook prima, maar dan houdt het op
gewoon weet je. Gaan we gewoon niet verder met elkaar meer in zee. Want
het is in mijn lijn een punt, waarvan we zeggen dat doen we gewoon niet.
Nou klaar dan houden we ons daar gewoon netjes aan en wil ik verder ook
geen discussie meer over hebben.'
Hij zei wel: Pim wil je dat zelf even aan Brenno uitleggen, want ik vind dat toch wel wat
ingewikkeld. Ik zeg:
Dat snap ik dus ik ga het wel uitleggen en dan kan het nog prima zijn
dat jij of hij daar wellicht toch een ander beeld bij hebben. Maar goed
dat is maar even zoals het is.
BW: Ok dan spreken we elkaar vrijdag dan even over.
PT: Ok. Nou dan leg ik je dan wel even uit en dan  ehh  drinken we
even een kop koffie erbij. Ik ben sowieso geďnteresseerd in de zaak

zelf. Wat daar nog uit komt.
BW: Is goed zie ik je vrijdag
PT: Ja?
BW: Ok
PT: Ok later. Doei. He.

