
Brief-Hes-01-25-00
Subject: Re: AEX
Date: Thu, 27 Jan 2000 14:00:46 +0100
From: "Georgine & Harry Hes" <ghes@wxs.nl>
To: Philip Staal <staal@sisanit.co.il>

Date sent:              Thu, 27 Jan 2000 10:39:53 +0200
From:                   Philip Staal <staal@sisanit.co.il>
Organization:           Sisanit Marketing Ltd.
To:                     Georgine & Harry Hes <ghes@wxs.nl>
Copies to:              Avraham Roet <roeta@isdn.net.il>
        , "Yssachar (Barend) Elburg" <yselburg@netvision.net.il>
        , Baruch Bar-Tel <ilpbr_tu@netvision.net.il>
        , Gidi Peiper <elahmail@netvision.net.il>
        , "Mr. Anton Kasdorp" <akasdorp@houthoff.nl>
        , Joop Sanders <cjo@cjo.nl>
        , "parairaD@btv.amsterdam.nl" <parairaD@btv.amsterdam.nl>
        , "numannej@wxs.nl" <numannej@wxs.nl>, Eshter <estherk@cidi.nl>
        , "h.vuijsje@joodswelzijn.nl" <h.vuijsje@joodswelzijn.nl>
        , "hmarkens@worldonline.nl" <hmarkens@worldonline.nl>
        , Rob Wurms <robwurms@worldonline.nl>
Subject:                Re: AEX

Philip,

Ik denk, dat hier mijn meer op Avraham persoonlijk gerichte
correspondentie stopt. Ik heb Esther Koedam gevraagd je laatste
bericht op de agenda te zetten van de eerstvolgende  CJOvergadering.

Harry.

> Beste Harry,
>
> Bedankt voor je mailtje en jouw understanding.
>
> Graag verneem ik de plaats en tijd van de bespreking tussen het CJO en AEX 
welke
> plaats vind op 10 februari, zodat we dit kunnen meedelen aan Dhr. Mr. A. 
Kasdorp.
>
> Alhoewel je schrijft: "wat deze mails betreft van mij persoonlijk uit: roger 
and
> out." wil ik toch nog een paar opmerkingen maken betreffende de te voeren
> onderhandelingen.
>
> 1. Het is van weinig belang wat de persoonlijke mening van een bestuurslid van
> Platform Israel is, dit is immers geen persoonlijke zaak. Mijn e-mail van 25
> januari geeft het standpunt weer van Platform Israel. Verschillende 
vergaderingen
> van het volledige bestuur van Platform, waarin alle Israelische
> verenigingen/stichtingen van uit Nederland afkomstige joden zijn 
vertegenwoordigd,
> hebben tot dit standpunt geleid.
>
> 2. In je e-mail van 25 januari schrijf je dat je een duidelijke parallel ziet 
met
> de Ned. Ver. van Banken, waar ik (Harry Hes) de gesprekken zelf heb 
meegemaakt.
> Hieruit begrijp ik dat de onderhandelingen met de Ned. Ver. van Banken in een 
ver
> gevorderd stadium is.
> Indien dat zo is willen wij (Platform Israel) juist geen parallel zien met 
deze
> onderhandelingen.
> Het is toch van het grootste belang dat ook hier Platform en CJO een 
gezamelijk
> standpunt inneemt. En, het standpunt van de CJO is in deze niet bekend bij 
Platform
> Israel.
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>
> 3. Indien het CJO van mening is, zoals blijkt uit jouw brieven, dat er SAMEN 
met
> Platform Israel onderhandeld moet worden met de banken, AEX en de overheid, 
dan is
> het echt noodzakelijk dat Platform Israel en het CJO met elkaar om de tafel 
gaan
> zitten om tot een gezamelijk standpunt te komen. Lukt dit niet dan is het niet
> ondenkbaar dat ieder zijn eigen weg gaat, en dit moeten we echt zien te 
voorkomen.
> Ik stel daarom voor dat een delegatie van het CJO naar Israel komt om het een 
en
> ander te bespreken met Platform Israel.
>
> Met vriendelijke groet,
> --
> Philip Staal
> Fax: +972-6-6270382
> ===============
>
> Georgine & Harry Hes wrote:
>
> > Date sent:              Tue, 25 Jan 2000 21:03:17 +0200
> > From:                   Philip Staal <staal@sisanit.co.il>
> > Organization:           Sisanit Marketing Ltd.
> > To:                     Harry Hes <ghes@wxs.nl>
> > Copies to:              "parairaD@btv.amsterdam.nl" 
<parairaD@btv.amsterdam.nl>
> >         , "numannej@wxs.nl" <numannej@wxs.nl>
> >         , "esterk@cidi.nl" <esterk@cidi.nl>
> >         , "h.vuijsje@joodswelzijn.nl" <h.vuijsje@joodswelzijn.nl>
> >         , "hmarkens@worldonline.nl" <hmarkens@worldonline.nl>
> >         , Rob Wurms <robwurms@worldonline.nl>
> >         , Gidi Peiper <elahmail@netvision.net.il>
> >         , Baruch Bar-Tel <ilpbr_tu@netvision.net.il>
> >         , "Yssachar (Barend) Elburg" <yselburg@netvision.net.il>
> >         , Avraham Roet <roeta@isdn.net.il>
> > Subject:                AEX
> >
> > Beste Philip,
> >
> > Ik begrijp, dat Avraham niet in de gelegenheid was me zelf te
> > antwoorden. Je antwoord doet me deugd, je voelt naar ik hoop en
> > vertrouw toch ook, dat ik graag A.'s persoonlijke reactie had
> > geweten.
> > Uit je brief maak ik op, dat het gesprek met de AEX op 10/2 kan
> > plaats vinden. Nog een opmerking: ik hoop, dat in mijn mail hebt
> > kunnen en willen lezen, dat we het in het CJO (dus inclusief de
> > betrokken Israel vertegenwoordiger) eens moeten zijn over de claim
> > die we willen neerleggen, wanneer dat dan ook gebeurt.
> > En voor het overige wat deze mails betreft van mij persoonlijk uit:
> > roger and out.
> > Vriendelijke groet,
> >
> > Harry.
> >  
>
>

----------
Ir. Harry N. Hes
Georgine B. Hes - van Voolen
Zaandam,  The Netherlands

"Count your blessings, count them one by one"
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Subject: AEX
Date: Tue, 25 Jan 2000 21:03:17 +0200
From: Philip Staal <staal@sisanit.co.il>
Organization: Sisanit Marketing Ltd.
To: Harry Hes <ghes@wxs.nl>
CC: "parairaD@btv.amsterdam.nl" <parairaD@btv.amsterdam.nl>,
     "numannej@wxs.nl" <numannej@wxs.nl>, "esterk@cidi.nl" <esterk@cidi.nl>,
     "h.vuijsje@joodswelzijn.nl" <h.vuijsje@joodswelzijn.nl>,
     "hmarkens@worldonline.nl" <hmarkens@worldonline.nl>,
     Rob Wurms <robwurms@worldonline.nl>,
     Gidi Peiper <elahmail@netvision.net.il>,
     Baruch Bar-Tel <ilpbr_tu@netvision.net.il>,
     "Yssachar (Barend) Elburg" <yselburg@netvision.net.il>,
     Avraham Roet <roeta@isdn.net.il>

Beste Harry,

Avraham stuurde mij deze e-mail en vroeg mij hem te beantwoorden.
Hieronder mijn opmerkingen:

Net zoals het CJO verantwoordelijk is tegenover de in Nederland wonende
joden is Platform Israel verantwoordelijk tegenover de in Israel
wonenende joden afkomstig uit Nederland. Zowel het CJO als Platform
Israel moet de te tekenen overeenkomst kunnen verdedigen tegenover de
"achterban".

Het is, in het belang van Platform Israel en het CJO, dat wij gezamelijk
en met een standpunt onderhandelen met de banken, AEX en de Nederlandse
overheid. Echter, zowel als het CJO heeft Platform Israel een achterban
waarmee rekening gehouden moet worden.

Je schrijft in je e-mail en ik citeer:
"Op zichzelf is het prima, dat de Israelische groep zich roert vanuit de
eigen emotie. Tegelijk moet je je realiseren, dat dat hier in Nederland
als ongewenst kan worden ervaren en het proces van praten en
onderhandelen met wie dan ook kan frustreren. En voor dat proces en dat
resultaat staan we, naar ik hoop, gemeenschappelijk."
Ik ben het hiermee volkomen eens en ook Platform Israel vind het
noodzakelijk dat wij een gemeenschappelijk standpunt innemen tijdens de
onderhandelingen.
Echter, een gemeenschappelijk standpunt kan alleen dan bereikt worden
indien het CJO en Platform Israel, voordat de onderhandelingen beginnen,
met elkaar om de tafel gaan zitten om het eens te worden.
Je kan toch niet van ons verwachten dat wij jullie standpunt vernemen
tijdens de onderhandelingen en daar dan niet onze mening over geven.

Verder schrijf je in je e-mail en ik citeer:
"Wat het eerste gesprek met de AEX betreft: de agenda duidt op een
verkennend en agenderend gesprek. Daarbij is het m.i. van het grootste
belang, dat wij aan het eind van dat gesprek kunnen aangeven waar onze
eisen liggen. Maar er zal zeker niet worden onderhandeld."
De agenda, welke mede tot stand is gekomen naar aanleiding van Avraham's
brieven, duidt op een verkennend gesprek en, in principe hebben we er
dan ook geen moeilijkheden mee dat er niemand van Platform bij aanwezig
is, temeer daar onze juridische adviseur Mr. A. Kasdorp hierbij aanwezig
zal zijn.

Verder schrijf je en ik citeer:
"Daarbij is het m.i. van het grootste belang, dat wij aan het eind van
dat gesprek kunnen aangeven waar onze eisen liggen." Echter, met deze
zin hebben wij grote problemen.
Immers, hoe kan je van ons verwachten dat wij het met jullie eisen eens
zijn (het kan natuurlijk maar hoeft niet persee) indien die niet met ons
besproken is.

Stel dus voor om, indien samenwerking tussen ons op prijs wordt gesteld,
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tijdens deze eerste bespreking, geen eisen aan te geven alvorens dit met
ons besproken te hebben.

Met vriendelijke groet,
Philip Staal
============

Subject: Fw: aex
Date: Tue, 25 Jan 2000 15:57:21 +0200
From: roeta <roeta@isdn.net.il>
To: Philip Staal <staal@sisanit.co.il>

Beste Philip,

Deze e-mail heb ik vanmorgen ontvangen.
Avraham heeft deze e-mail nog niet gelezen,hij is namelijk al in het
ziekenhuis.
Ik heb wel telefonisch contact met Avraham gehad en hem verteld over de
bijliggende e-mail.
Hij heeft aan mij gevraagd of jij zo vriendelijk wil zijn om een reactie te
geven op deze e-mail.
Je kunt Avraham bereiken op nummer: 03 - 5201656

Met vriendelijke groet,

Dafna
-----Original Message-----
From: Georgine & Harry Hes <ghes@wxs.nl>
To: roeta <roeta@isdn.net.il>
Cc: parairaD@btv.amsterdam.nl <parairaD@btv.amsterdam.nl>; numannej@wxs.nl
<numannej@wxs.nl>; estherk@cidi.nl <estherk@cidi.nl>;
h.vuijsje@joodswelzijn.nl <h.vuijsje@joodswelzijn.nl>;
hmarkens@worldonline.nl <hmarkens@worldonline.nl>; robwurms@worldonline.nl
<robwurms@worldonline.nl>

Date: 252000 14:54 ינואר  שלישי יום
Subject: aex

Beste Avraham,

Hoewel moeilijk te scheiden mail ik je nu een keer met een meer
persoonlijke noot dan als deelnemer in het CJO. Kies maar waar je het
accent wilt leggen.

Dank voor het faxen van de hele megille betreffende de AEX. Het geeft
me inderdaad het totale beeld, dat ik graag wilde hebben.

Ik proef hieruit, dat emotie en ongeduld het Platform hebben verleid
tot een autonome stellingname en communicatie richting AEX. Ik kan me
dat voorstellen. De afstand tussen Israel, de Nederlands-joodse
gemeenschap daar, en ons is, fysiek, cultureel,
sociaal/maatschappelijk, kortom, op alle terreinen groot geworden.
Dat heeft te maken met onze eigen respectieve keuzes om hier te
blijven of weg te gaan. Het zou jammer zijn als deze afstand tot
onbegrip en wantrouwen tussen ons zou leiden.

Op zichzelf is het prima, dat de Israelische groep zich roert vanuit
de eigen emotie. Tegelijk moet je je realiseren, dat dat hier in
Nederland als ongewenst kan worden ervaren en het proces van praten
en onderhandelen met wie dan ook kan frustreren. En voor dat proces
en dat resultaat staan we, naar ik hoop, gemeenschappelijk. Jouw
positie in het CJO dient dat doel. En je maakt ons kwetsbaar door
emoties, die op den duur onbeheersbaar zullen blijken te zijn, los te
maken, zoal in het geval van de AEX.
Ik kan me voorstellen, dat je graag bij het eerste gesprek zou willen
zijn. Ik kan me ook voorstellen, dat je je afwezigheid extra voelt
omdat dat veroorzaakt wordt door een fysiek ongemak, dat chirurgisch
moet worden verholpen. Dat is nooit leuk. Ik wens je sterkte en een
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snel herstel.

Wat het eerste gesprek met de AEX betreft: de agenda duidt op een
verkennend en agenderend gesprek. Daarbij is het m.i. van het
grootste belang, dat wij aan het eind van dat gesprek kunnen aangeven
waar onze eisen liggen. Maar er zal zeker niet worden onderhandeld.
Ik zie een duidelijke parallel met de Ned. Ver. van Banken, waar ik
de gesprekken zelf heb meegemaakt.
Waar het nu op neer komt, lijkt me, is, dat we de cijfermatige
opstelling, waarmee we naar de AEX gaan, bij jou toetsen, zodat jij
het daarmee eens kunt zijn. Dan kan het gesprek op 10 feb. plaats
hebben op die basis. Over onze indrukken en het vervolgtraject moeten
we dan zo wie so met elkaar praten, omdat immers niet alle deelnemers
in het CJO aanwezig zullen zijn. Als er geen basis van vertrouwen is
in de mensen, die wij als delegatie afvaardigen, zijn we echt
uitgepraat.

Tenslotte, ik zou zo snel mogelijk afwillen van de toon, die de mail
uit Israel nu kenmerkt. Zo moeten wij niet met elkaar om willen gaan
en dat is ook helemaal niet nodig. Ik denk dat jij in deze een
bepalende rol speelt en ik zou je willen vragen, de vertrouwensbasis
die er moet en kan zijn niet verder te laten aanvreten. We hebben
alle positieve energie nodig voor onze bewegingen naar buiten toe en
daaraan wordt in negatieve zin al genoeg geknabbeld.

Ik wens je wijsheid.

Hartelijke groet,

Harry Hes.

----------
Ir. Harry N. Hes
Georgine B. Hes - van Voolen
Zaandam,  The Netherlands

"Count your blessings, count them one by one"
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