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GERLOF LEISTRA 

Peter van Walsum 

’Rond Suriname 

heerste sfeer van 
geheimzinnigheid’ 

ans van Mierlo heeft ØØn verslaving 

Suriname Zijn hele politieke loopbaan 

baan meer dan dertig jaar lang hield 

hij zich intensief met dat land bezig De wijze 

waarop hij dat deed als volksvertegenwoordiger 

diger als adviseur en als minister is tekenend 

voor de wijze waarop Van Mierlo politiek 
bedrijft 

drijft met een groot vertrouwen in persoonlijke 

lijke contacten en moeilijk te verleiden daar 

verantwoording voor af te leggen De kiezer 

moest hem vertrouwen zoals je een vriend 

vertrouwt 

De verslaving aan Suriname begon al in 

1966 het oprichtingsjaar van D66 Toen 

pleitte hij in het zogeheten Politiek Concept 

voor een onafhankelijk Suriname Niet zo 

gek want een van de medeoprichters van D66 

was de van oorsprong Surinaamse journalist 

Frank Wijngaarde een collega van Hans van 

Mierlo bij het Algemeen Handelsblad Daar 

was Van Mierlo in 1960 na het afronden van 

zijn rechtenstudie in dienst getreden Vlak na 

de oprichting van D66 nam hij 

ontslag en werd voor zijn partij 
fractievoorzitter in de Tweede 

Kamer 

Vanwege groeiende kritiek 

op zijn sterke voorkeur voor de 

PvdA - Van Mierlo was minister 
van staatsrechtelijke vernieuwing 

wing in het schaduwkabinet van 

PvdA-leider Joop den Uyl 
- trad 

hij in 1974 terug als 
fractievoorzitter 

zitter van D66 en werd namens de 
fractie woordvoerder voor buitenlandse 

tenlandse zaken ontwikkelingssamenwerking 

samenwerking en Suriname Hij 

werd lid van de Koninkrijkscommissie 

missie die de onafhankelijkheid 

van Suriname moest voorbereiden 

den 

’Slavernij en kolonialisme 

slaan diepe wonden in de zielen van mensen 

en in die van hun samenleving zei hij tijdens 

het kamerdebat over de beºindiging van de 

statutaire band met Suriname eind oktober 

1975 Hij vervolgde ’Als parlementslid van 

dat wat binnenkort met een schitterend eufemisme 

misme het "voormalig moederland zal heten 

ten spreek ik mijn diep respect uit voor het 

land dat zich uit de frustraties van het verleden 

den weet op te richten door middel van "het 

woord de onderhandeling de dialoog Het 

wetsvoorstel over de onafhankelijkheid werd 

na drie dagen debatteren aangenomen met 

106 stemmen voor - waaronder die van Van 

Mierlo - en vijf tegen die van ’klein 
rechts’ 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Na moeizame onderhandelingen werd Suriname 

name op 25 november 1975 onafhankelijk 

Van de 
’afkoopsom’ 

van 3 miljard gulden 

was 2 miljard bestemd voor projecthulp De 

beoordeling van de projecten werd 
toevertrouwd 

trouwd aan de Commissie Ontwikkelingssamenwerking 

menwerking Nederland-Suriname (CONS 

waarin deskundigen van beide landen zitting 
hadden 

Belangrijkste project was de ontwikkeling 

ling van West-Suriname Dat plan voorzag 
onder meer in de bouw van een stuwdam die 

de energie zou leveren voor de verwerking 

van bauxiet uit het nabijgelegen Bakhuysgebergte 

gebergte Een spoorlijn moest de verbinding 

vormen met de aluminiumfabriek in Paranam 

nam ten zuiden van Paramaribo In het westen 

ten zou een nieuwe stad verrijzen Apoera 

Voor luchtverkeer werd een landingsbaan 

aangelegd 

De Nederlandse CONS-delegatie stond 

onder leiding van prof Ferdinand van Dam 

In oktober 1 980 dus ruim acht maanden na de 

militaire coup die sergeant Desi Bouterse op 

25 februari van dat jaar aan de macht had ge- 

gebracht 

bracht werd Hans van Mierlo lid 

van de CONS Drie jaar eerder 

was hij uit de Kamer gestapt 
omdat 

dat hij slecht overweg kon met de 

nieuwe partijleider Jan Terlouw 

In de tussentijd was hij onder 

meer lid van de Adviesgroep 
Defensie 

fensie Aangelegenheden en achter 

ter de schennen was hij 
betrokken 

ken bij het tv-programma De achterkant 

terkant van het gelijk van zijn 

vriend Marcel van Dam 

De aanstelling bij de CONS 

dankte Van Mierlo aan zijn politieke 

tieke vriend Joop den Uyl Die 

had een goed woordje voor hem 

gedaan bij de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking 

wikkelingssamenwerking Jan de 

Koning (CDA Deze aarzelde 

geen moment al was het onge- 

ongebruikelijk 

bruikelijk dat een niet-ambtenaar van het ministerie 

nisterie 
zo’ 

n functie kreeg 
Een wachtgeldregeling als ex-kamerlid 

en presentiegelden stelden Van Mierlo in staat 

zich met hart en ziel op de CONS te storten 

Hij raakte al snel bevriend met diverse leden 

van de Surinaamse CONS-delegatie onder 

wie Harvey Naarendorp en kwam regelmatig 
in Paramaribo 

In het informele circuit kwam hij 
Bouterse 

terse weieens tegen en net als de meeste Nederlandse 

derlandse politici gaf hij hem ondanks het 

plegen van de staatsgreep het voordeel van de 

twijfel 

Voor de CONS had Van Mierlo volgens 

voorzitter Ferdinand van Dam grote waarde 
’Je moest hem niet lastig vallen met vragen 

over boekhoudkunde Maar hij was geniaal in 

sociale contacten Door zijn ’ongehoorde 
charme’ 

kon hij impasses doorbreken Toen 

het kabinet- Van Agt-I bedong dat een deel 

van de ontwikkelingsgelden voortaan via 

missie en zending 
- de zogeheten non-gouvernementele 

vernementele organisaties - besteed zou worden 

den reageerden de Surinamers woedend Van 
Dam ’Op het moment dat de onderhandelingen 

gen muurvast zaten nam Van Mierlo het 

woord Met een grap loste hij het 

probleem op De Surinamers zei 

hij hoefden niet te vrezen dat ze 

er minder van zouden worden 

Het ging hier immers om de Pot 

van God 

Vanaf het begin deden er verhalen 

halen de ronde over grootschalige 

lige corruptie en verspilling van 

de steungelden Toen de spoorlijn 

van Apoera naar Paranam er in 
1979 lag -kosten ruim 

tweehonderd 

derd miljoen gulden - bestond er 

door veel goedkopere bauxietwinning 

winning elders nauwelijks meer 

interesse voor de Surinaamse reserves 

serves De spoorlijn ’van niets 

naar 
nergens’ 

raakte op den duur 

overwoekerd door het oerwoud 
Van een gedegen toetsing van 

de projectaanvragen door de 

CONS kwam weinig terecht De 

uitvoering van de projecten was 

volledig gedelegeerd aan 
Suriname 

name wat de controle bemoeilijkte 

lijkte Dubieuze aanbestedingen 

waren geen uitzondering Slechts 

een enkele maal kwam het tot 

vervolging 
Over de omstreden gang van 

zaken publiceerde de Nederlandse 

landse Algemene Rekenkamer in 
1982 een kritische studie Maar 

Van Dam noemt het een ’knullig 
rapport van twee mensen die 
nooit verder waren geweest dan 
Umuiden’ 

MINISTERSPOST 
Tot zijn spijt moest Van Mierlo in 

1981 uit de CONS stappen Net 

terug van een van zijn vele reizen 

naar Suriname vroeg zijn 
partijgenoot 

genoot Laurens-Jan Brinkhorst 

die zelf minister van Buitenlandse 

landse Zaken had willen worden 

of Van Mierlo de portefeuille van 

Defensie op zich wilde nemen in Van Agt-II 

Dat kabinet trad aan op 1 1 september 1981 . 

Als minister kon Van Mierlo zich intensief 

sief met Suriname blijven bemoeien Het ministerie 

nisterie van Defensie was via zijn militair attachØ 

tachØ in Paramaribo goed op de hoogte van de 

situatie in de voormalige kolonie Tot van 
Mierlo’ 

s komst had plaatsvervangend directeur 

teur Juridische Zaken Joris Demmink een 

centrale rol op het departement als het om 
Suriname 

riname ging Een ’vrij zotte 
situatie’ 

zegt 

VVD’er Wim van Eekelen tot september 

1981 staatssecretaris op Defensie ’Wat 

moest Juridische Zaken nou met Suriname 

Maar Demmink was close met Van 
Mierlo’ 

s 

voorganger Scholten Voor Van Mierlo was 

Demmink geen onbekende ze waren elkaar 

al eerder tegen het lijf gelopen in Suriname 
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Van Mierlo als lid van de CONS Demmink 

op missie namens Defensie 

Militair attachØ in Paramaribo was aanvankelijk 

vankelijk kolonel Hans Valk Al ver voor de 

coup van 1980 rapporteerde Valk in het 
geheim 

heim over de explosieve situatie in het Surinaamse 

naamse leger Naast de verplichte officiºle 

rapportage stuurde hij vanaf begin 1978 
regelmatig 

gelmatig handgeschreven brieven aan 
Demmink 

mink persoonlijk ’Beste 
Joris’ 

Valk ’Daarin 

deed ik uitgebreid verslag van mijn 
ervaringen 

gen met Bouterse Het was mijn taak om Bouterse 

terse in de goede richting te duwen 

Op verdenking van te nauwe banden met 

de coupplegers werd Valk in mei 1980 overgeplaatst 

geplaatst naar de NAVO in Brussel Op diens 
afscheidsreceptie in de ambtswoning van 

ambassadeur 

bassadeur Vegelin van Claerbergen zei Bouterse 

terse volgens de aanwezige diplomaten provocerend 

vocerend ’Laat mij nu in dit gezelschap iets 

onthullen wat alleen u en ik weten kolonel 

zonder u zou de staatsgreep niet hebben 

plaatsgevonden We zullen u hiervoor altijd 

dankbaar zijn 

Pas in 1984 onderzocht een gezamenlijke 

commissie van de ministeries van Defensie 

en Buitenlandse Zaken de mogelijke rol van 

Valk als 
’inspirator’ 

van de staatsgreep Ook 

Demmink moest zich verantwoorden Over 
hem luidde het oordeel dat hij half september 

1 98 1 het belang van een vitaal 
Suriname-rapport 

port van de Landmacht Inlichtingendienst 

’niet 
juist’ 

had ingeschat en rapportage aan 

de departementsleiding 
- Van Mierlo was net 

vier dagen minister - ’niet achterwege had 

mogen 
laten’ 

WAPENLEVERANTIES 
Volgens een ingewijde een topambtenaar van 

Justitie bleef het echte verhaal onverteld Namens 

mens Defensie zou Demmink sinds eindjaren 

zeventig intensieve contacten met de CIA 

hebben onderhouden ’De Amerikanen vreesden 

den de toenemende Cubaanse invloed in Suriname 

name en in nauw overleg werd Bouterse 

klaargestoomd om een staatsgreep te plegen 

Demmink die in maart 1982 was overgestapt 
naar Justitie was 

’dolblij’ 
aldus de ingewijde 

wijde dat in het rapport zijn rol onderbelicht 

bleef 

Eind 198 1 verslechterde de situatie in Suriname 

riname Bouterse ontpopte zich steeds meer 

als dictator Hoe lang kon Nederland hem nog 
het voordeel van de twijfel gunnen Binnen 

het kabinet werd daar verschillend over gedacht 

dacht Buitenlandse Zaken onder leiding van 

minister Max van der Stoel (PvdA had het 

liefst zo min mogelijk met Bouterse te maken 

Diplomaten van de ambassade in Paramaribo 

moesten hem mijden Op Defensie (Van 

Mierlo vond men juist dat Bouterse moest 

worden 
’ingepakt’ 

alleen door intensief contact 

tact via de aan de Nederlandse ambassade 

verbonden Militaire Missie viel hij te 
controleren 

leren 

De bij de onafhankelijkheid toegezegde 

wapenleveranties gingen onverminderd door 

Het Surinaamse leger ontving onder meer 

pantserwagens mitrailleurs pistolen en junglekarabijnen 

lekarabijnen De betaling door Bouterse 
verliep 

liep minder soepel Regelmatig moest Bas 

van Tussenbroek militair attachØ in Paramaribo 

ribo van half september 1981 tot eind januari 

1983 namens minister Van Mierlo de Surinaamse 

naamse bevelhebber een schriftelijke aanma- 

aanmaning 

ning bezorgen Het ging daarbij 
om miljoenen 

Ook Van Mierlo begon zich 

zorgen te maken over de groeiende 

ende Cubaanse invloed in Suriname 

name Op zijn verzoek reisde het 

toenmalige hoofd van de Landmacht 

macht Inlichtingendienst kolonel 

nel Bram Schulte begin 1982 in 

het diepste geheim naar Washington 

hington Schulte had daar net vier 

jaar gezeten als militair attachØ 

en was goed bevriend met luitenant-generaal 

nant-generaal James Williams 

van de Defence Intelligence 

Agency Schulte ’Doel van mijn 

geheime missie was de Amerikanen 

nen ons beleid uit te leggen Strategisch 

tegisch gezien speelde het immers 

mers allemaal in hun achtertuin 

Zij waren blij dat wij onze 
verantwoordelijkheid 

woordelijkheid namen 

In een poging Bouterse in het 

gareel te houden besloot Defensie 

sie een Nederlandse adjudant 

Ernst Verdier naar Paramaribo te 

sturen Officieel moest hij het 
Surinaamse 

rinaamse leger helpen bij het 
beheer 

heer van de wapenvoorraden In 

werkelijkheid moest hij Bouterse c in de gaten 

ten houden 

Dilettantenwerk zegt Bas van Tussenbroek 

broek ’Bouterse had meteen door dat Verdier 

moest infiltreren Van Mierlo en consorten 

hebben de Surinamers altijd onderschat 

MISLUKTE TEGENCOUP 

Op 1 1 maart 1 982 vond er in Suriname een 
tegencoup 

gencoup plaats onder leiding van de 
militairen 

ren Surendre Rambocus en Wilfred Hawker 
Een deel van het leger liep over Bouterse 

verschanste 

schanste zich met de resterende troepen in 

Fort Zeelandia Door dubbelspel mislukte de 

Rambocus-coup Hawker raakte bij de acties 
gewond en werd nog diezelfde dag liggend 

op een brancard door Bouterse-getrouwen 

geºxecuteerd 

Gealarmeerd door de berichten uit Suriname 

name belde Van Mierlo meteen Harvey 
Naarendorp 

rendorp inmiddels minister van Buitenlandse 

Zaken en een van de linkse adviseurs van 

Bouterse De vrienden spraken af elkaar eind 

van die maand op Cura9ao te zien Niemand 

mocht daarvan weten 

Tot zijn verbazing werd Bas van 
Tussenbroek 

broek op 30 maart 1 982 door het hoofd van de 

Militaire Inlichtingendienst Bram Schulte 

naar Curasao gedirigeerd om als dekmantel te 

dienen voor Van Mierlo’s bezoek aan het eiland 

land De minister had net in Washington het 

Nederlandse standpunt over de kruisraketten 

toegelicht en maakte een 
’onverwachte’ 

tussenstop 

senstop op de Antillen Amper aangekomen 
in het Avila Beach Hotel in Willemstad op 

Cura§ 

ra§ ao vroeg een Surinaamse kennis Van 
Tussenbroek 

senbroek grijnzend of hij soms net als Van 

Mierlo een geheime ontmoeting met 
Naarendorp 

dorp had ’Die kennis was door Naarendorp 
zelf ingelicht Het halve hotel bleek van de 

"geheime missie van Van Mierlo op de 

hoogte Met Surinamers moet je wat dat betreft 

treft uitkijken vertrouwelijke details worden 

bewust gelekt of verdraaid Dat wil Van 

Mierlo maar niet begrijpen 

In Nederland wist niemand van de ontmoeting 

moeting ook Van Mierlo’s collega’s in het 

kabinet niet Max van der Stoel (minister van 

Buitenlandse Zaken ’Noch van tevoren 

noch na afloop heeft collega Van Mierlo mij 
over diens ontmoeting met mijn ambtgenoot 

Naarendorp geïnformeerd Bram 
Stemerdink 

dink voor de PvdA staatssecretaris van Defensie 

fensie in Van Agt-II ’Van Mierlo overlegde 

nooit over zijn Suriname-beleid Suriname 

was zijn grote liefde maar niemand wist 

waarmee hij bezig was Zo’n geheime 
ontmoeting 

moeting met Naarendorp vind ik 
onverstandig 

dig Als minister van Defensie hoor je zo niet 

te opereren Max Rood (D66 minister van 

Binnenlandse Zaken in Van Agt-III 
’Zo’ 

n geheime 

heime ontmoeting zou ook niet mijn 
approach 

ach zijn Ik zou zoiets altijd in overleg doen 

Oud-premier Dries van Agt (CDA ’Van 

Mierlo heeft mij nooit direct betrokken bij 
zijn Suriname-beleid Ik vernam daarvan 

slechts vage echo’s Maar als ik indertijd van 

zijn persoonlijke contacten had gehoord bijvoorbeeld 

voorbeeld met Naarendorp dan had ik daar 

zeker een stokje voor gestoken Het bedrijven 

van particuliere diplomatie is in die positie 

een hachelijke zaak Zelf heb ik die methode 

nooit toegepast Overleg op dat niveau moet 

controleerbaar zijn 

ALARMERENDE SITUATIE 
De executie van Hawker in maart 1982 was 

het eerste signaal dat de situatie in Suriname 

uit de hand dreigde te lopen Tegenstanders 

van Bouterse werden openlijk met de dood 

bedreigd In haar rapportage aan het ministerie 

rie van Buitenlandse Zaken in Den Haag 
maakte de Nederlandse ambassade geregeld 

melding van de toenemende destabilisatie 

Van Mierlo was via de Militaire Missie en via 

zijn eigen contacten uitstekend geïnformeerd 

Hoe kon hij voorkomen dat Bouterse definitief 

tief op het verkeerde spoor raakte 

Inmiddels was op 29 mei 1982 het derde 

kabinet-Van Agt aangetreden zonder de 

PvdA Hans van den Broek (CDA bleef 

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Van 

der Stoel verdween en premier Van Agt deed 

het ministerschap van Buitenlandse Zaken 
erbij 

bij In de praktijk stelde dat volgens de 
toenmalige 

malige woordvoerder op Buitenlandse 
Zaken 

ken Jan-Willem Bertens (D66 weinig voor 

’Van Agt vond het aangenaam om zoals hij 

dat altijd zei onder het genot van een goed 

glas wijn bij ons te derangeren 

Voor Van Mierlo die zowel Van Agt als 

Bertens goed kende uit zijn Nijmeegse studententijd 

dententijd was dat een ideale situatie om zijn 

eigen Suriname-politiek te blijven voeren 

’Rond Suriname heerste in Den Haag een 

sfeer van ongelooflijke geheimzinnigheid 

zegt Peter van Walsum destijds op het ministerie 

terie van Buitenlandse Zaken chef van de directie 

rectie Westelijk Halfrond (waaronder Suriname 

name valt en nu ambassadeur in Bonn ’In 

die sfeer zijn er mogelijk dingen gebeurd 

waarvan ik niet wist 

Meer dan ooit was het zaak om Bouterse 

in de gaten te houden De berichten uit Suriname 

name werden steeds alarmerender Bedreigingen 

gingen en intimidaties waren in het najaar aan 

de orde van de dag Er circuleerden volgens 

voormalige diplomaten van de Nederlandse 

ambassade zelfs dodenlijsten ’Van Mierlo 

maakte zich terecht ernstig zorgen 

In alle stilte werkte Defensie aan een 

noodscenario de naar schatting zesduizend 

Nederlanders in Suriname te beschermen Op 
de kamer van ambassadeur Johan Hoekman 
spraken de Nederlandse diplomaten in Suriname 

name steeds vaker over de uiterst gevaarlijke 

situatie Naast Hoekman waren daarbij 

meestal Alexander Heidring en Ronald 

Schermel - respectievelijk tweede en derde 

man - en militair attachØ Bas van Tussenbroek 

broek aanwezig Ook de kersverse pers- 

pers’Couper’ 

’Couper’ Hawker voor zijn executie door Bouterse-aanhang 

Bouterse organiseert in Fort Zeelandia de verdediging tegen de Rambocus-coup van 11 maart 1982 
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Van Mierlo als lid van de CONS Demmink 

op missie namens Defensie 

Militair attachØ in Paramaribo was aanvankelijk 

vankelijk kolonel Hans Valk Al ver voor de 

coup van 1980 rapporteerde Valk in het 
geheim 

heim over de explosieve situatie in het Surinaamse 

naamse leger Naast de verplichte officiºle 

rapportage stuurde hij vanaf begin 1978 
regelmatig 

gelmatig handgeschreven brieven aan 
Demmink 

mink persoonlijk ’Beste 
Joris’ 

Valk ’Daarin 

deed ik uitgebreid verslag van mijn 
ervaringen 

gen met Bouterse Het was mijn taak om Bouterse 

terse in de goede richting te duwen 

Op verdenking van te nauwe banden met 

de coupplegers werd Valk in mei 1980 overgeplaatst 

geplaatst naar de NAVO in Brussel Op diens 
afscheidsreceptie in de ambtswoning van 

ambassadeur 

bassadeur Vegelin van Claerbergen zei Bouterse 

terse volgens de aanwezige diplomaten provocerend 

vocerend ’Laat mij nu in dit gezelschap iets 

onthullen wat alleen u en ik weten kolonel 

zonder u zou de staatsgreep niet hebben 

plaatsgevonden We zullen u hiervoor altijd 

dankbaar zijn 

Pas in 1984 onderzocht een gezamenlijke 

commissie van de ministeries van Defensie 

en Buitenlandse Zaken de mogelijke rol van 

Valk als 
’inspirator’ 

van de staatsgreep Ook 

Demmink moest zich verantwoorden Over 
hem luidde het oordeel dat hij half september 

1 98 1 het belang van een vitaal 
Suriname-rapport 

port van de Landmacht Inlichtingendienst 

’niet 
juist’ 

had ingeschat en rapportage aan 

de departementsleiding 
- Van Mierlo was net 

vier dagen minister - ’niet achterwege had 

mogen 
laten’ 

WAPENLEVERANTIES 
Volgens een ingewijde een topambtenaar van 

Justitie bleef het echte verhaal onverteld Namens 

mens Defensie zou Demmink sinds eindjaren 

zeventig intensieve contacten met de CIA 

hebben onderhouden ’De Amerikanen vreesden 

den de toenemende Cubaanse invloed in Suriname 

name en in nauw overleg werd Bouterse 

klaargestoomd om een staatsgreep te plegen 

Demmink die in maart 1982 was overgestapt 
naar Justitie was 

’dolblij’ 
aldus de ingewijde 

wijde dat in het rapport zijn rol onderbelicht 

bleef 

Eind 198 1 verslechterde de situatie in Suriname 

riname Bouterse ontpopte zich steeds meer 

als dictator Hoe lang kon Nederland hem nog 
het voordeel van de twijfel gunnen Binnen 

het kabinet werd daar verschillend over gedacht 

dacht Buitenlandse Zaken onder leiding van 

minister Max van der Stoel (PvdA had het 

liefst zo min mogelijk met Bouterse te maken 

Diplomaten van de ambassade in Paramaribo 

moesten hem mijden Op Defensie (Van 

Mierlo vond men juist dat Bouterse moest 

worden 
’ingepakt’ 

alleen door intensief contact 

tact via de aan de Nederlandse ambassade 

verbonden Militaire Missie viel hij te 
controleren 

leren 

De bij de onafhankelijkheid toegezegde 

wapenleveranties gingen onverminderd door 

Het Surinaamse leger ontving onder meer 

pantserwagens mitrailleurs pistolen en junglekarabijnen 

lekarabijnen De betaling door Bouterse 
verliep 

liep minder soepel Regelmatig moest Bas 

van Tussenbroek militair attachØ in Paramaribo 

ribo van half september 1981 tot eind januari 

1983 namens minister Van Mierlo de Surinaamse 

naamse bevelhebber een schriftelijke aanma- 

aanmaning 

ning bezorgen Het ging daarbij 
om miljoenen 

Ook Van Mierlo begon zich 

zorgen te maken over de groeiende 

ende Cubaanse invloed in Suriname 

name Op zijn verzoek reisde het 

toenmalige hoofd van de Landmacht 

macht Inlichtingendienst kolonel 

nel Bram Schulte begin 1982 in 

het diepste geheim naar Washington 

hington Schulte had daar net vier 

jaar gezeten als militair attachØ 

en was goed bevriend met luitenant-generaal 

nant-generaal James Williams 

van de Defence Intelligence 

Agency Schulte ’Doel van mijn 

geheime missie was de Amerikanen 

nen ons beleid uit te leggen Strategisch 

tegisch gezien speelde het immers 

mers allemaal in hun achtertuin 

Zij waren blij dat wij onze 
verantwoordelijkheid 

woordelijkheid namen 

In een poging Bouterse in het 

gareel te houden besloot Defensie 

sie een Nederlandse adjudant 

Ernst Verdier naar Paramaribo te 

sturen Officieel moest hij het 
Surinaamse 

rinaamse leger helpen bij het 
beheer 

heer van de wapenvoorraden In 

werkelijkheid moest hij Bouterse c in de gaten 

ten houden 

Dilettantenwerk zegt Bas van Tussenbroek 

broek ’Bouterse had meteen door dat Verdier 

moest infiltreren Van Mierlo en consorten 

hebben de Surinamers altijd onderschat 

MISLUKTE TEGENCOUP 

Op 1 1 maart 1 982 vond er in Suriname een 
tegencoup 

gencoup plaats onder leiding van de 
militairen 

ren Surendre Rambocus en Wilfred Hawker 
Een deel van het leger liep over Bouterse 

verschanste 

schanste zich met de resterende troepen in 

Fort Zeelandia Door dubbelspel mislukte de 

Rambocus-coup Hawker raakte bij de acties 
gewond en werd nog diezelfde dag liggend 

op een brancard door Bouterse-getrouwen 

geºxecuteerd 

Gealarmeerd door de berichten uit Suriname 

name belde Van Mierlo meteen Harvey 
Naarendorp 

rendorp inmiddels minister van Buitenlandse 

Zaken en een van de linkse adviseurs van 

Bouterse De vrienden spraken af elkaar eind 

van die maand op Cura9ao te zien Niemand 

mocht daarvan weten 

Tot zijn verbazing werd Bas van 
Tussenbroek 

broek op 30 maart 1 982 door het hoofd van de 

Militaire Inlichtingendienst Bram Schulte 

naar Curasao gedirigeerd om als dekmantel te 

dienen voor Van Mierlo’s bezoek aan het eiland 

land De minister had net in Washington het 

Nederlandse standpunt over de kruisraketten 

toegelicht en maakte een 
’onverwachte’ 

tussenstop 

senstop op de Antillen Amper aangekomen 
in het Avila Beach Hotel in Willemstad op 

Cura§ 

ra§ ao vroeg een Surinaamse kennis Van 
Tussenbroek 

senbroek grijnzend of hij soms net als Van 

Mierlo een geheime ontmoeting met 
Naarendorp 

dorp had ’Die kennis was door Naarendorp 
zelf ingelicht Het halve hotel bleek van de 

"geheime missie van Van Mierlo op de 

hoogte Met Surinamers moet je wat dat betreft 

treft uitkijken vertrouwelijke details worden 

bewust gelekt of verdraaid Dat wil Van 

Mierlo maar niet begrijpen 

In Nederland wist niemand van de ontmoeting 

moeting ook Van Mierlo’s collega’s in het 

kabinet niet Max van der Stoel (minister van 

Buitenlandse Zaken ’Noch van tevoren 

noch na afloop heeft collega Van Mierlo mij 
over diens ontmoeting met mijn ambtgenoot 

Naarendorp geïnformeerd Bram 
Stemerdink 

dink voor de PvdA staatssecretaris van Defensie 

fensie in Van Agt-II ’Van Mierlo overlegde 

nooit over zijn Suriname-beleid Suriname 

was zijn grote liefde maar niemand wist 

waarmee hij bezig was Zo’n geheime 
ontmoeting 

moeting met Naarendorp vind ik 
onverstandig 

dig Als minister van Defensie hoor je zo niet 

te opereren Max Rood (D66 minister van 

Binnenlandse Zaken in Van Agt-III 
’Zo’ 

n geheime 

heime ontmoeting zou ook niet mijn 
approach 

ach zijn Ik zou zoiets altijd in overleg doen 

Oud-premier Dries van Agt (CDA ’Van 

Mierlo heeft mij nooit direct betrokken bij 
zijn Suriname-beleid Ik vernam daarvan 

slechts vage echo’s Maar als ik indertijd van 

zijn persoonlijke contacten had gehoord bijvoorbeeld 

voorbeeld met Naarendorp dan had ik daar 

zeker een stokje voor gestoken Het bedrijven 

van particuliere diplomatie is in die positie 

een hachelijke zaak Zelf heb ik die methode 

nooit toegepast Overleg op dat niveau moet 

controleerbaar zijn 

ALARMERENDE SITUATIE 
De executie van Hawker in maart 1982 was 

het eerste signaal dat de situatie in Suriname 

uit de hand dreigde te lopen Tegenstanders 

van Bouterse werden openlijk met de dood 

bedreigd In haar rapportage aan het ministerie 

rie van Buitenlandse Zaken in Den Haag 
maakte de Nederlandse ambassade geregeld 

melding van de toenemende destabilisatie 

Van Mierlo was via de Militaire Missie en via 

zijn eigen contacten uitstekend geïnformeerd 

Hoe kon hij voorkomen dat Bouterse definitief 

tief op het verkeerde spoor raakte 

Inmiddels was op 29 mei 1982 het derde 

kabinet-Van Agt aangetreden zonder de 

PvdA Hans van den Broek (CDA bleef 

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Van 

der Stoel verdween en premier Van Agt deed 

het ministerschap van Buitenlandse Zaken 
erbij 

bij In de praktijk stelde dat volgens de 
toenmalige 

malige woordvoerder op Buitenlandse 
Zaken 

ken Jan-Willem Bertens (D66 weinig voor 

’Van Agt vond het aangenaam om zoals hij 

dat altijd zei onder het genot van een goed 

glas wijn bij ons te derangeren 

Voor Van Mierlo die zowel Van Agt als 

Bertens goed kende uit zijn Nijmeegse studententijd 

dententijd was dat een ideale situatie om zijn 

eigen Suriname-politiek te blijven voeren 

’Rond Suriname heerste in Den Haag een 

sfeer van ongelooflijke geheimzinnigheid 

zegt Peter van Walsum destijds op het ministerie 

terie van Buitenlandse Zaken chef van de directie 

rectie Westelijk Halfrond (waaronder Suriname 

name valt en nu ambassadeur in Bonn ’In 

die sfeer zijn er mogelijk dingen gebeurd 

waarvan ik niet wist 

Meer dan ooit was het zaak om Bouterse 

in de gaten te houden De berichten uit Suriname 

name werden steeds alarmerender Bedreigingen 

gingen en intimidaties waren in het najaar aan 

de orde van de dag Er circuleerden volgens 

voormalige diplomaten van de Nederlandse 

ambassade zelfs dodenlijsten ’Van Mierlo 

maakte zich terecht ernstig zorgen 

In alle stilte werkte Defensie aan een 

noodscenario de naar schatting zesduizend 

Nederlanders in Suriname te beschermen Op 
de kamer van ambassadeur Johan Hoekman 
spraken de Nederlandse diplomaten in Suriname 

name steeds vaker over de uiterst gevaarlijke 

situatie Naast Hoekman waren daarbij 

meestal Alexander Heidring en Ronald 

Schermel - respectievelijk tweede en derde 

man - en militair attachØ Bas van Tussenbroek 

broek aanwezig Ook de kersverse pers- 

pers’Couper’ 

’Couper’ Hawker voor zijn executie door Bouterse-aanhang 

Bouterse organiseert in Fort Zeelandia de verdediging tegen de Rambocus-coup van 11 maart 1982 
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attachØ Bert van Geel schoof regelmatig aan 

bij de besprekingen 

Maar Hoekman deelde niet alle beschikbare 

bare informatie zegt een van zijn oud-collega’s 

ga’s ’Die adjudant Verdier bijvoorbeeld 

hebben wij nooit op de ambassade gezien 

maar Hoekman wist daar wel van Er was 

veel geheim codemateriaal zegt hij Blauwe 

stukken waren vertrouwelijk rose geheim en 

rood betekende super geheim ’De rode stukken 

ken zaten in de kluis en waren alleen bestemd 

voor Hoekman Daar bleven wij buiten 

DODENLIJST DECEMBERMOORDEN 

In de loop van 1982 dreigde Bouterse de 

greep op het land te verliezen Suriname ging 
gebukt onder stakingen en de kritiek op ’de 

helden van 
1980’ 

groeide ’De Surinaamse 

revolutie is te vriendelijk hield Maurice Bishop 

hop van Grenada zijn vriend Bouterse voor 

tijdens een bezoek aan Suriname in oktober 

1982 Onder aanvoering van vakbondsleider 

Cyrill Daal van de Moederbond zetten duizenden 

zenden betogers Bouterse te kijk De reactie 

van Bishop ’De reactionaire krachten zijn te 

sterk Je moet je tegenstanders elimineren 

anders doen zij dat met jou 

Bouterse had de boodschap van Bishop 
goed begrepen Tijdens de afscheidsreceptie 

van Bishop zei hij tegen zijn gehoor ’U kunt 

alvast beginnen met het doorstrepen van een 

aantal namen in onze gemeenschap Vooral 

de leider van de Moederbond moest het ontgelden 

gelden 

Volgens de Surinaamse oud-minister Jan 

Sariman bewindsman ten tijde van de Decembermoorden 

cembermoorden pleitte met name Errol Alibux 

bux minister van Sociale Zaken namens de 

ultralinkse Progressieve Arbeiders en Landbouwers 

bouwers Unie (PALU voor ’een zware 

schok die iedereen moet 
beroeren’ Samen 

met de legerleiding stelde Alibux een 
doden- 

dodenlijst 

lijst op aldus Sariman in zijn boek De Decembermoorden 

cembermoorden 
Het derde kabinet- Van Agt maakte op 4 

november 1982 plaats voor Lubbers-I Op 
Defensie werd Van Mierlo vervangen door de 

aimabele Job de Ruiter (CDA Volgens diverse 

verse bronnen vroeg Lubbers zijn vriend Van 

Mierlo om minister te worden Een opmerkelijk 

lijk verzoek aangezien Van 
Mierlo’ 

s partij 

geen deel uitmaakte van het kabinet Van 

Mierlo zag er uiteindelijk van af Wel sprak hij 
in die maanden regelmatig met premier Lubbers 

bers beaamt deze 

In Suriname groeide intussen de spanning 

ning Ter gelegenheid van zijn afscheid als 

voorzitter van de Nederlandse sectie van de 

CONS kreeg Ferdinand van Dam net benoemd 

noemd tot bewindvoerder bij de Wereldbank 

in Washington op dinsdagavond 7 december 

1982 van de Surinaamse regering een receptie 

aangeboden in hotel Krasnapolsky aan de 
Domineestraat 

mineestraat in Paramaribo Opvallend vroeg 

verliet ØØn van zijn gasten minister van Buitenlandse 

tenlandse Zaken Harvey Naarendorp het 

feestje Met onbekende bestemming 
Diezelfde nacht laat Bouterse zestien vermeende 

meende tegenstanders van zijn regime arresteren 

teren en overbrengen naar Fort Zeelandia 

Onder hen bevinden zich prominente figuren 

als AndrØ Kamperveen oud-minister van 

Cultuur en Sport en eigenaar van het populaire 

laire radiostation ABC de vakbondsleiders 

Cyrill Daal en Fred Derby 
’couper’ 

Surendre 

Rambocus de journalisten Frank Wijngaarde 

(de oud-collega van Van Mierlo Jozef Slagveer 

veer Bram Behr en Leslie Rahman en de ad- 

advocaten 

vocaten Kenneth Gonsalves (deken van de 

Orde van Advocaten Eddie Hoost (oud-minister 

nister van Justitie en verdediger van Rambocus 

cus en Harold Riedewald 

Op verzoek van Bouterse schrijft Harvey 

Naarendorp de televisiespeech waarmee 
’Bevel’ 

vel’ 
het Surinaamse volk inlicht over de arrestaties 

taties Nog geen 24 uur later worden in Fort 

Zeelandia vijftien arrestanten zonder enige 

vorm van proces gedood Alleen het leven van 

Fred Derby wordt gespaard 

Suriname reageert geschokt In mei 1987 

zou Bouterse tegenover een Braziliaanse 

journalist erkennen dat hij had 

deelgenomen aan de slachtpartij 
Ambassadeur Hoekman 

hoort donderdagochtend 9 december 

cember 1982 dat er in Fort Zeelandia 

landia doden zijn gevallen Nadat 

hij een bevestiging heeft 
gekregen 

gen stelt hij Nederland per telex 

op de hoogte Daarvoor maakt hij 
gebruik van de radiomast in de 

tuin van de ambassade internationaal 

tionaal telefoonverkeer was sinds 

de nacht van 7 op 8 december niet 

meer mogelijk 

De Decembermoorden slaan 
ook in Nederland diepe wonden 

Het louter uitspreken van ontzetting 

ting is in de ogen van premier 

Ruud Lubbers ’te 
diplomatiek’ 

De Surinaamse ambassadeur 

Henk Herrenberg wordt door 
minister 

nister van Buitenlandse Zaken 

Hans van den Broek ontboden 

naar zijn privØwoning in Velp 

een in het diplomatieke verkeer 

hoogst ongebruikelijke stap 
De suggestie van een militaire 

taire inval ondersteund door onder 

der anderen Van Mierlo en de 

Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken 

ken George Shultz die toevallig voor een 

bliksembezoek in Nederland is wijst Lubbers 

gedecideerd van de hand 

Bij wijze van represaille wordt het 
verdrag 

drag opgeschort en staakt de Nederlandse 
regering 

gering met onmiddellijke ingang alle 
ontwikkelingshulp 

kelingshulp Suriname wordt volledig op 
zichzelf teruggeworpen Later blijkt dat de 

wapenleveranties aan het Surinaamse leger al 

vrij snel weer op gang kwamen 

OFFICI¸LE BEZOEKEN 
Na zijn aftreden als minister nam Hans van 

Mierlo voor D66 plaats in de Eerste Kamer In 

1986 keerde hij terug naar de Tweede Kamer 

Daar bleef hij tot hij op 22 augustus 1994 

vice-premier en minister van Buitenlandse 

Zaken werd in het paarse kabinet dat hij zelf 

had helpen formeren In die rol kon hij zich 

weer intensief bemoeien met Suriname Hier 

was in 1991 onder leiding van president 
Ronald 

nald Venetiaan een nieuwe regering 
aangetreden 

den Langzaam maar zeker leek de democratie 

tie zich te herstellen maar Bouterse bleef op 
de achtergrond nadrukkelijk aanwezig 

Tussen begin december ’94 en juni ’96 

bracht Van Mierlo vijfmaal een officieel bezoek 

zoek aan Suriname Belangrijkste gespreksonderwerp 

onderwerp waren de zogeheten 
suppletiegelden 

den aan Surinaamse militairen een vanaf 25 

november 1975 door Nederland betaalde financiºle 

nanciºle aanvulling op het Surinaamse 
salaris 

ris die na de Decembermoorden was gestaakt 

staakt Minister Joris Voorhoeve van Defensie 

(VVD wilde voor hervatting van de 
betalingen 

gen eerst een onderzoek naar de Decembermoorden 

moorden Van Mierlo had meer begrip voor de 
Surinaamse eisen De emoties tussen beide 

bewindslieden liepen hoog op Uiteindelijk 

moest premier Wim Kok de knoop doorhak- 

doorhakken 

ken Vrijwel alle militairen kregen de aanvulling 

ling van vele tienduizenden guldens op 
Bouterse 

terse en een paar van zijn maten na 

In Suriname was Desi Bouterse zij het op 
de achtergrond nog altijd de machtigste man 

Naast zijn militaire loopbaan ontpopte hij 
zich steeds meer als ondernemer Beginjaren 

tachtig was 
’Bouta’ 

in Braziliº via de toenmalige 

lige ambassadeur Errol Alibux in contact gekomen 

komen met de Colombiaanse drugsbaron Pablo 

blo Escobar leider van het beruchte Cali-kartel 

tel Al snel deden Bouterse c volop zaken 

met de Colombianen Met name de landingsbaan 

baan bij Apoera met Nederlands geld 
aangelegd 

legd kwam daarbij goed van pas De per 

vliegtuig aangevoerde pasta werd in eigen 
laboratoria 

boratoria omgezet in cocaïne Die werd vervolgens 

volgens zo blijkt uit het COPA-dossier in 

boomstammen ingevroren vis en fruit en per 
diplomatieke post naar Nederland gesmokkeld 

keld 

Nederlandse inlichtingendiensten - de 

BVD concentreerde zich op de Surinamers in 
Nederland de MID en de Inlichtingendienst 
Buitenland op Suriname 

- en de Centrale Recherche 

cherche Informatiedienst (CRI kregen al 

spoedig lucht van de handel Maar anders dan 

de Amerikanen die in 1986 Bouterses rechterhand 

terhand Etienne B oerenveen naar de VS lokten 

ten arresteerden en tot een lange gevangenisstraf 

straf veroordeelden weigerde Justitie stappen 

pen te ondernemen Daarbij speelde Joris 
Demmink opnieuw een rol Een paar jaar geleden 

leden bleek dat minister Frits Korthals Altes 

(VVD van Justitie in 1986 een belangrijk 

CRI-rapport over de betrokkenheid van Bouterse 

terse bij drugshandel nooit had gezien In zijn 

functie als hoofd van de directie Politie zou 

Demmink het rapport bewust in zijn la hebben 

ben gehouden omdat het volgens hem niets 

nieuws bevatte Volgens het ministerie trof 

Demmink echter geen enkele blaam 

SURINAAMSE DRUGSMAFFIA 
Pas in 1992 nam het Nederlandse Openbaar 

Ministerie de signalen over het schaduwbestaan 

staan van Desi Bouterse als drugsbaron serieus 

eus In Den Haag werd een speciaal 
rechercheteam 

cheteam geformeerd het COPA-team dat de 
cocaïnestromen van Suriname naar Nederland 

land moest onderzoeken De letters COPA 
vormen de afkorting van 

Colombia-Paramaribo 

ribo Op 4 mei 1994 begon Justitie officieel 

een gerechtelijk vooronderzoek (gvo tegen 

Bouterse 

Lange tijd opereerde het COPA-team in 

het diepste geheim maar op 2 november 1 995 
verbrak de onderzoeksleider officier van justitie 

titie Charles van der Voort de stilte In zijn 

live op televisie uitgezonden verhoor door de 
commissie- Van Traa sprak hij onder ede over 

het onderzoek tegen Bouterse als ’een krankzinnig 

zinnig 
avontuur’ 

.  Ondanks de overvloed aan 

bewijzen tegen Bouterse en zijn maten had hij 

de indruk ’dat verscheidene ministeries erbij 

gebaat zijn als het onderzoek toch niets 
wordt’ 

.  Van der Voort doelde vooral op 
Buitenlandse 

tenlandse Zaken waar Van Mierlo inmiddels 

de scepter zwaaide 

Het dossier-Bouterse werd aanleiding 
voor een verhitte stammenstrijd tussen Buitenlandse 

tenlandse Zaken en Justitie ’Er was steeds 

wat met Buitenlandse Zaken zegt een topambtenaar 

ambtenaar van Justitie ’Zij vonden dat wij 
geen zaak hadden en wilden dat het onderzoek 

zoek stopte Joris Vos tot voorkort directeurgeneraal 

generaal Politieke Zaken onder Van Mierlo 

vroeg herhaaldelijk inzage in het dossier 

Demmink bij Justitie inmiddels 
opgeklommen 

klommen tot directeur-generaal Internationale 

nale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken 

ken zag niet zoveel bezwaar Maar procureur-generaal 

reur-generaal Arthur Docters van Leeuwen 

Harvey Naarendorp 

sprak Van Mierlo 

maart ’82 in het 

geheim op Curasao 

Max van der Stoel ’Over 

ontmoeting met Naarendorp 

heeft Van Mierlo 

niet 
geïnformeerd’ 

Bouterse dankte kolonel Valk voor diens hulp bij de staatsgreep 

Dries van Agt ’Van 

Mierlo heeft mij nooit 

direct betrokken 

bij 

Suriname-beleid’ 

Na de Decembermoorden eind 1982 suggereerde Van Mierlo een militaire inval in Suriname 
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attachØ Bert van Geel schoof regelmatig aan 

bij de besprekingen 

Maar Hoekman deelde niet alle beschikbare 

bare informatie zegt een van zijn oud-collega’s 

ga’s ’Die adjudant Verdier bijvoorbeeld 

hebben wij nooit op de ambassade gezien 

maar Hoekman wist daar wel van Er was 

veel geheim codemateriaal zegt hij Blauwe 

stukken waren vertrouwelijk rose geheim en 

rood betekende super geheim ’De rode stukken 

ken zaten in de kluis en waren alleen bestemd 

voor Hoekman Daar bleven wij buiten 

DODENLIJST DECEMBERMOORDEN 

In de loop van 1982 dreigde Bouterse de 

greep op het land te verliezen Suriname ging 
gebukt onder stakingen en de kritiek op ’de 

helden van 
1980’ 

groeide ’De Surinaamse 

revolutie is te vriendelijk hield Maurice Bishop 

hop van Grenada zijn vriend Bouterse voor 

tijdens een bezoek aan Suriname in oktober 

1982 Onder aanvoering van vakbondsleider 

Cyrill Daal van de Moederbond zetten duizenden 

zenden betogers Bouterse te kijk De reactie 

van Bishop ’De reactionaire krachten zijn te 

sterk Je moet je tegenstanders elimineren 

anders doen zij dat met jou 

Bouterse had de boodschap van Bishop 
goed begrepen Tijdens de afscheidsreceptie 

van Bishop zei hij tegen zijn gehoor ’U kunt 

alvast beginnen met het doorstrepen van een 

aantal namen in onze gemeenschap Vooral 

de leider van de Moederbond moest het ontgelden 

gelden 

Volgens de Surinaamse oud-minister Jan 

Sariman bewindsman ten tijde van de Decembermoorden 

cembermoorden pleitte met name Errol Alibux 

bux minister van Sociale Zaken namens de 

ultralinkse Progressieve Arbeiders en Landbouwers 

bouwers Unie (PALU voor ’een zware 

schok die iedereen moet 
beroeren’ Samen 

met de legerleiding stelde Alibux een 
doden- 

dodenlijst 

lijst op aldus Sariman in zijn boek De Decembermoorden 

cembermoorden 
Het derde kabinet- Van Agt maakte op 4 

november 1982 plaats voor Lubbers-I Op 
Defensie werd Van Mierlo vervangen door de 

aimabele Job de Ruiter (CDA Volgens diverse 

verse bronnen vroeg Lubbers zijn vriend Van 

Mierlo om minister te worden Een opmerkelijk 

lijk verzoek aangezien Van 
Mierlo’ 

s partij 

geen deel uitmaakte van het kabinet Van 

Mierlo zag er uiteindelijk van af Wel sprak hij 
in die maanden regelmatig met premier Lubbers 

bers beaamt deze 

In Suriname groeide intussen de spanning 

ning Ter gelegenheid van zijn afscheid als 

voorzitter van de Nederlandse sectie van de 

CONS kreeg Ferdinand van Dam net benoemd 

noemd tot bewindvoerder bij de Wereldbank 

in Washington op dinsdagavond 7 december 

1982 van de Surinaamse regering een receptie 

aangeboden in hotel Krasnapolsky aan de 
Domineestraat 

mineestraat in Paramaribo Opvallend vroeg 

verliet ØØn van zijn gasten minister van Buitenlandse 

tenlandse Zaken Harvey Naarendorp het 

feestje Met onbekende bestemming 
Diezelfde nacht laat Bouterse zestien vermeende 

meende tegenstanders van zijn regime arresteren 

teren en overbrengen naar Fort Zeelandia 

Onder hen bevinden zich prominente figuren 

als AndrØ Kamperveen oud-minister van 

Cultuur en Sport en eigenaar van het populaire 

laire radiostation ABC de vakbondsleiders 

Cyrill Daal en Fred Derby 
’couper’ 

Surendre 

Rambocus de journalisten Frank Wijngaarde 

(de oud-collega van Van Mierlo Jozef Slagveer 

veer Bram Behr en Leslie Rahman en de ad- 

advocaten 

vocaten Kenneth Gonsalves (deken van de 

Orde van Advocaten Eddie Hoost (oud-minister 

nister van Justitie en verdediger van Rambocus 

cus en Harold Riedewald 

Op verzoek van Bouterse schrijft Harvey 

Naarendorp de televisiespeech waarmee 
’Bevel’ 

vel’ 
het Surinaamse volk inlicht over de arrestaties 

taties Nog geen 24 uur later worden in Fort 

Zeelandia vijftien arrestanten zonder enige 

vorm van proces gedood Alleen het leven van 

Fred Derby wordt gespaard 

Suriname reageert geschokt In mei 1987 

zou Bouterse tegenover een Braziliaanse 

journalist erkennen dat hij had 

deelgenomen aan de slachtpartij 
Ambassadeur Hoekman 

hoort donderdagochtend 9 december 

cember 1982 dat er in Fort Zeelandia 

landia doden zijn gevallen Nadat 

hij een bevestiging heeft 
gekregen 

gen stelt hij Nederland per telex 

op de hoogte Daarvoor maakt hij 
gebruik van de radiomast in de 

tuin van de ambassade internationaal 

tionaal telefoonverkeer was sinds 

de nacht van 7 op 8 december niet 

meer mogelijk 

De Decembermoorden slaan 
ook in Nederland diepe wonden 

Het louter uitspreken van ontzetting 

ting is in de ogen van premier 

Ruud Lubbers ’te 
diplomatiek’ 

De Surinaamse ambassadeur 

Henk Herrenberg wordt door 
minister 

nister van Buitenlandse Zaken 

Hans van den Broek ontboden 

naar zijn privØwoning in Velp 

een in het diplomatieke verkeer 

hoogst ongebruikelijke stap 
De suggestie van een militaire 

taire inval ondersteund door onder 

der anderen Van Mierlo en de 

Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken 

ken George Shultz die toevallig voor een 

bliksembezoek in Nederland is wijst Lubbers 

gedecideerd van de hand 

Bij wijze van represaille wordt het 
verdrag 

drag opgeschort en staakt de Nederlandse 
regering 

gering met onmiddellijke ingang alle 
ontwikkelingshulp 

kelingshulp Suriname wordt volledig op 
zichzelf teruggeworpen Later blijkt dat de 

wapenleveranties aan het Surinaamse leger al 

vrij snel weer op gang kwamen 

OFFICI¸LE BEZOEKEN 
Na zijn aftreden als minister nam Hans van 

Mierlo voor D66 plaats in de Eerste Kamer In 

1986 keerde hij terug naar de Tweede Kamer 

Daar bleef hij tot hij op 22 augustus 1994 

vice-premier en minister van Buitenlandse 

Zaken werd in het paarse kabinet dat hij zelf 

had helpen formeren In die rol kon hij zich 

weer intensief bemoeien met Suriname Hier 

was in 1991 onder leiding van president 
Ronald 

nald Venetiaan een nieuwe regering 
aangetreden 

den Langzaam maar zeker leek de democratie 

tie zich te herstellen maar Bouterse bleef op 
de achtergrond nadrukkelijk aanwezig 

Tussen begin december ’94 en juni ’96 

bracht Van Mierlo vijfmaal een officieel bezoek 

zoek aan Suriname Belangrijkste gespreksonderwerp 

onderwerp waren de zogeheten 
suppletiegelden 

den aan Surinaamse militairen een vanaf 25 

november 1975 door Nederland betaalde financiºle 

nanciºle aanvulling op het Surinaamse 
salaris 

ris die na de Decembermoorden was gestaakt 

staakt Minister Joris Voorhoeve van Defensie 

(VVD wilde voor hervatting van de 
betalingen 

gen eerst een onderzoek naar de Decembermoorden 

moorden Van Mierlo had meer begrip voor de 
Surinaamse eisen De emoties tussen beide 

bewindslieden liepen hoog op Uiteindelijk 

moest premier Wim Kok de knoop doorhak- 

doorhakken 

ken Vrijwel alle militairen kregen de aanvulling 

ling van vele tienduizenden guldens op 
Bouterse 

terse en een paar van zijn maten na 

In Suriname was Desi Bouterse zij het op 
de achtergrond nog altijd de machtigste man 

Naast zijn militaire loopbaan ontpopte hij 
zich steeds meer als ondernemer Beginjaren 

tachtig was 
’Bouta’ 

in Braziliº via de toenmalige 

lige ambassadeur Errol Alibux in contact gekomen 

komen met de Colombiaanse drugsbaron Pablo 

blo Escobar leider van het beruchte Cali-kartel 

tel Al snel deden Bouterse c volop zaken 

met de Colombianen Met name de landingsbaan 

baan bij Apoera met Nederlands geld 
aangelegd 

legd kwam daarbij goed van pas De per 

vliegtuig aangevoerde pasta werd in eigen 
laboratoria 

boratoria omgezet in cocaïne Die werd vervolgens 

volgens zo blijkt uit het COPA-dossier in 

boomstammen ingevroren vis en fruit en per 
diplomatieke post naar Nederland gesmokkeld 

keld 

Nederlandse inlichtingendiensten - de 

BVD concentreerde zich op de Surinamers in 
Nederland de MID en de Inlichtingendienst 
Buitenland op Suriname 

- en de Centrale Recherche 

cherche Informatiedienst (CRI kregen al 

spoedig lucht van de handel Maar anders dan 

de Amerikanen die in 1986 Bouterses rechterhand 

terhand Etienne B oerenveen naar de VS lokten 

ten arresteerden en tot een lange gevangenisstraf 

straf veroordeelden weigerde Justitie stappen 

pen te ondernemen Daarbij speelde Joris 
Demmink opnieuw een rol Een paar jaar geleden 

leden bleek dat minister Frits Korthals Altes 

(VVD van Justitie in 1986 een belangrijk 

CRI-rapport over de betrokkenheid van Bouterse 

terse bij drugshandel nooit had gezien In zijn 

functie als hoofd van de directie Politie zou 

Demmink het rapport bewust in zijn la hebben 

ben gehouden omdat het volgens hem niets 

nieuws bevatte Volgens het ministerie trof 

Demmink echter geen enkele blaam 

SURINAAMSE DRUGSMAFFIA 
Pas in 1992 nam het Nederlandse Openbaar 

Ministerie de signalen over het schaduwbestaan 

staan van Desi Bouterse als drugsbaron serieus 

eus In Den Haag werd een speciaal 
rechercheteam 

cheteam geformeerd het COPA-team dat de 
cocaïnestromen van Suriname naar Nederland 

land moest onderzoeken De letters COPA 
vormen de afkorting van 

Colombia-Paramaribo 

ribo Op 4 mei 1994 begon Justitie officieel 

een gerechtelijk vooronderzoek (gvo tegen 

Bouterse 

Lange tijd opereerde het COPA-team in 

het diepste geheim maar op 2 november 1 995 
verbrak de onderzoeksleider officier van justitie 

titie Charles van der Voort de stilte In zijn 

live op televisie uitgezonden verhoor door de 
commissie- Van Traa sprak hij onder ede over 

het onderzoek tegen Bouterse als ’een krankzinnig 

zinnig 
avontuur’ 

.  Ondanks de overvloed aan 

bewijzen tegen Bouterse en zijn maten had hij 

de indruk ’dat verscheidene ministeries erbij 

gebaat zijn als het onderzoek toch niets 
wordt’ 

.  Van der Voort doelde vooral op 
Buitenlandse 

tenlandse Zaken waar Van Mierlo inmiddels 

de scepter zwaaide 

Het dossier-Bouterse werd aanleiding 
voor een verhitte stammenstrijd tussen Buitenlandse 

tenlandse Zaken en Justitie ’Er was steeds 

wat met Buitenlandse Zaken zegt een topambtenaar 

ambtenaar van Justitie ’Zij vonden dat wij 
geen zaak hadden en wilden dat het onderzoek 

zoek stopte Joris Vos tot voorkort directeurgeneraal 

generaal Politieke Zaken onder Van Mierlo 

vroeg herhaaldelijk inzage in het dossier 

Demmink bij Justitie inmiddels 
opgeklommen 

klommen tot directeur-generaal Internationale 

nale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken 

ken zag niet zoveel bezwaar Maar procureur-generaal 

reur-generaal Arthur Docters van Leeuwen 

Harvey Naarendorp 

sprak Van Mierlo 

maart ’82 in het 

geheim op Curasao 

Max van der Stoel ’Over 

ontmoeting met Naarendorp 

heeft Van Mierlo 

niet 
geïnformeerd’ 

Bouterse dankte kolonel Valk voor diens hulp bij de staatsgreep 

Dries van Agt ’Van 

Mierlo heeft mij nooit 

direct betrokken 

bij 

Suriname-beleid’ 

Na de Decembermoorden eind 1982 suggereerde Van Mierlo een militaire inval in Suriname 
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weigerde pertinent pottenkijkers in de keuken 

ken De 
’super-PG’ 

die in zijn vorige functie 

als BVD-chef geregeld voor de Surinaamse 
drugsmaffia waarschuwde had het dossier 
laten toetsen door drie van zijn beste advocaten-generaal 

ten-generaal Bovendien had hij het laten 
zuiveren 

veren van alle CID-achtige informatie om 

eventuele problemen over niet-toegestane opsporingsmethoden 

sporingsmethoden te voorkomen Hij wilde 
de vervolging van Bouterse doorzetten 

ondanks 

danks tegenwerking van Buitenlandse Zaken 

dat de nadruk legde op de nadelige 
diplomatieke 

tieke gevolgen 

Op zondag 27 april 1997 bevestigt Docters 

ters van Leeuwen in het tv-programma Buitenhof 

tenhof niet uit te sluiten dat Bouterse na afronding 

ronding van het lopende onderzoek ’binnen 

een 
jaar’ 

voor de rechter wordt gedaagd De 

volgende dag benoemt de Surinaamse 
president 

dent Jules Wijdenbosch zijn partijgenoot 
Bouterse tot adviseur van staat een functie 

die hem diplomatieke onschendbaarheid verleent 

leent Bouterse blijft laconiek en suggereert 

een week later tegenover Buitenhof te beschikken 

schikken over een schaduwdossier ’Ze roepen 

pen geesten op die ze niet kunnen bezweren 

Op aandringen van Docters van Leeuwen 
schakelt Nederland half juni Interpol in om 

een internationaal arrestatiebevel tegen Bouterse 

terse te verspreiden Vooral Van Mierlo zit 

met de situatie in zijn maag Zojuist teruggekeerd 

keerd van vakantie maakt hij in het geheim de 

afspraak om de Surinaamse president Jules 

Wijdenbosch die hij kent sinds diens Nederlandse 

landse studententijd woensdag 20 augustus 
’ergens op het westelijk 

halfrond’ 
(dus niet in 

Nederland te ontmoeten In het weekeinde 

voorafgaand aan de 
’top’ 

spreekt hij op zijn 

ministerie in Den Haag anderhalfuur met een 

oude bekende uit Suriname Errol Alibux 

vertrouweling van Bouterse en 

minister van Natuurlijke Hulpbronnen 

bronnen in de regering- Wijdenbosch 

bosch 

Tegenover Elsevier ontkent 

Buitenlandse Zaken aanvankelijk 

in alle toonaarden het vooroverleg 

leg met Alibux Had Van Mierlo 

zijn eigen voorlichters niets verteld 

teld en moest ook deze ontmoeting 

ting geheim blijven Het wordt 

nog merkwaardiger als Alibux 

zich tijdens de 
’top’ 

in Rio de Janeiro 

neiro ontpopt als de belangrijkste 

gesprekspartner voor de Nederlandse 

landse delegatie Via zijn mobiele 

telefoon zoekt hij voortdurend 

contact met Bouterse waardoor 

Van Mierlo in feite aan de onderhandelingstafel 

handelingstafel zit met de gezochte 

zochte Bouterse zelf 

Een dag na die ontmoeting 
onthult NRC Handelsblad dat 

Van Mierlo hoogst persoonlijk 

een maand eerder op vrijdag 18 

juli de aanhouding van Bouterse heeft 
verhinderd 

hinderd Op die dag ziet de kanselier van de 

Nederlandse ambassade in Braziliº Bouterse 

in het vliegtuig van Paramaribo naar Belem 

zitten vergezeld van Alibux Wetend dat Nederland 

derland Interpol heeft ingeschakeld waarschuwt 

schuwt hij meteen Justitie Minister Winnie 

Sorgdrager (D66 van Justitie alarmeert Van 

Mierlo op zijn vakantieadres in Italiº Die 

spreekt onverwacht zijn veto uit De Brazilianen 

nen zouden op diplomatiek niveau nog niet 

rijp zijn voor de arrestatie van Bouterse Van 

Mierlo vreesde vooral nadelige gevolgen 

voor de relatie met Braziliº Overigens ontkende 

kende de hoogste procureur-generaal in Braziliº 

ziliº dit in oktober 1997 op een congres in 
Ottawa 

tawa tegenover de Nederlandse procureur-ge- 

procureur-generaal 

neraal Dato Steenhuis Mogelijk heeft Van 

Mierlo ook het veto uitgesproken om te voorkomen 

komen dat hij moest terugkomen naar Nederland 

land Aanhouding van Bouterse zou tot een 
spoeddebat in de Kamer hebben geleid Van 
Mierlo had daar weinig zin in aangezien zijn 

relatie met zijn vriendin Aafke van der Made 
net op de klippen was gelopen zegt een 

oudambtenaar 

ambtenaar van Buitenlandse Zaken ’Van 

Mierlo voelde er mede om die reden weinig 
voor om voortijdig van vakantie terug te 

keren 

ren 

De verontwaardiging in Nederland is 

groot waarom bemoeit Van Mierlo zich als 
minister van Buitenlandse Zaken met de onafhankelijke 

afhankelijke rechtsgang In een spoeddebat 

in de Tweede Kamer houden de beide D66- 

ministers zich maar net staande Van Mierlo 

weet niet echt te overtuigen 

EXPLOSIEF DOSSIER 
Tijdens het bezoek van de advocaat van Desi 

Bouterse de Nederlandse strafpleiter Bram 
Moszkowicz aan Suriname in oktober 1997 
speculeren Bouterse c opnieuw over het bestaan 

staan van een schaduwdossier Naar aanleiding 

ding daarvan schrijft JVRC op 18 oktober ’In 

ruil voor het niet openbaren van het Surinaamse 

naamse schaduwdossier zou minister Van 

Mierlo zijn collega Sorgdrager van Justitie 

volgens het Surinamekamp moeten dwingen 
een ministeriºle aanwijzing te laten uitgaan 

waardoor het dossier-Bouterse in de prullenbak 

bak verdwijnt President Wijdenbosch zegt 
dat hij desnoods voor Bouterse als getuige wil 

optreden met informatie waarmee hij de strafzaak 

zaak onderuit denkt te kunnen halen 

Moszkowicz die op de hoogte is gesteld 
van de inhoud van het schaduwdossier maar 

daar niets over kwijt wil verzekert uiteraard 

dat de stukken explosief zijn ’Ik ga er van uit 

dat er van de zijde van mijn cliºnt zoveel gevoelig 

voelig materiaal op tafel kan komen dat 
Nederland 

derland zich twee keer zal bedenken om de 

vervolging voort te zetten 

VAN MIERLO’S ENGELENGEDULD 
Met Suriname heeft Van Mierlo die graag in 

Paars-ïï minister van Buitenlandse Zaken had 

willen worden ondanks alles nog altijd een 

engelengeduld Zelf sprak hij diverse keren 

onder vier ogen met de Surinaamse president 

Wijdenbosch hoewel het kabinet-Kok officeel 

ceel niets met hem te maken wilde hebben 
Tegen NRC Handelsblad zei de Surinaamse 
ex-minister van Financiºn Atta Mungra in 
april van dit jaar dat Wijdenbosch misbruik 
maakte van zijn vriendschap met Van Mierlo 

’De president zegt altijd dat hij zijn goede 

vriend Van Mierlo er wel onder krijgt Zo vertelt 

telt hij graag met veel bravoure over een 
geheime 

heime ontmoeting die hij vorig jaar in Rome 
had met Van Mierlo Toen hebben ze samen 

een hele avond met ontbloot bovenlijf bier zitten 

ten drinken op een hotelkamer Wijdenbosch 
denkt dat Van Mierlo Suriname altijd het 

voordeel van de twijfel zal geven 

In een zoveelste poging de vastgelopen 

verhoudingen te verbeteren voerden op 27 

maart van dit jaar ambtenaren van Buitenlandse 

landse Zaken in Brussel overleg met een 
Surinaamse 

naamse delegatie onder leiding van minister 

Errol Alibux Op 10 april werd er opnieuw 

urenlang vergeefs onderhandeld nu in New 
York In de Tweede Kamer maakten de 

woordvoerders van de VVD en het CDA in 

april ernstig bezwaar tegen deze 
’pendeldiplomatie’ 

plomatie’ 
.  Van Mierlo zelf pleitte er voor de 

dialoog voort te zetten ’Je voelt datje niet tot 

een beºindiging van de betrekkingen wilt 
komen 

men Een motie van afkeuring bleef ook dit 

keer uit 

Oud-premier Van Agt ’Het resultaat van 

alle persoonlijke contacten van mijn oud-collega 

lega Van Mierlo is om het op zijn zachtst te 

zeggen negatief De verhouding met 
Suriname 

name is slechter dan ooit Bij het achterwege 
blijven van concrete resultaten moetje stoppen 

pen met 
zo’ 

n beleid 

Eimert van Middelkoop sinds 1989 Suriname-woordvoerder 

name-woordvoerder voor het GPV zegt inzake 

zake Suriname zeer te hechten aan het primaat 

maat van Buitenlandse Zaken ’Daarom was 

de solistische handelwijze van Van Mierlo als 

minister van Defensie niet juist zeer onzorgvuldig 

vuldig en politiek ongepast Met zijn 
optreden 

den als minister van Buitenlandse Zaken heb 

ik minder problemen Het zou mij niets 
verbazen 

bazen als hij nog altijd denkt door maar veel te 

praten uiteindelijk te overtuigen Daar kan hij 
wel te naïef in zijn De Surinaamse kant is zo 

rot als een mispel Als je praat met mensen die 

niet deugen moetje dat nooit onder vier ogen 

doen 

Voormalig inlichtingenofficier Joop 
Koenders pleit voor een parlementaire enquŒte 

quŒte Een oud-ambassaderaad ’De waarheid 

heid moet bovenkomen Die kan niet langer 
afgedekt worden 

’ 

Vraag is echter of de direct 

betrokkenen bereid zijn ooit nog volledig 

opening van zaken te geven ’Voor veel 
mensen 

sen is het een reuze gŒnante zaak zegt ambassadeur 

bassadeur Peter van Walsum ’Aan de ene 
kant heb je de mensen uit het kabinet-Den Uyl 

die zich achteraf schamen over de wijze 

waarop ze Suriname te vroeg de 
onafhankelijkheid 

lijkheid hebben ingejaagd De tweede categorie 

rie bestaat uit mensen die Bouterse het voordeel 

deel van de twijfel hebben gegund Die had- 

hadden 

den blijkbaar zo weinig vertrouwen in de 
democratie 

mocratie dat ze er geen onoverkomelijke bezwaren 

zwaren in zagen om het militaire bewind van 

Bouterse te steunen Als je die twee categorieºn 

rieºn bij elkaar optelt heb je heel wat mensen 

met boter op hun hoofd 

WRANG AFSCHEID 
Net in de week dat Van Mierlo zijn vertrek uit 

de politiek aankondigde werd bekend dat 

Bouterse voor een privØbezoek naar Trinidad 

was afgereisd Opnieuw slaagde hij erin 
Nederland te provoceren Ondanks een klemmend 

mend verzoek van Nederlandse zijde weigerde 

gerde Trinidad Bouterse te arresteren er is 

geen bilateraal verdrag dat uitlevering 
mogelijk 

lijk maakt De procureur-generaal van Trinidad 

dad R Maharaj beweerde dat zijn land daar 

wel reeds twee jaar geleden om had gevraagd 

En afgelopen zaterdag onthulde NRC Handelsblad 
delsblad dat Van Mierlo en Sorgdrager anders 

ders dan zij vorig jaar tegenover de Tweede 
Kamer suggereerden al twee keer eerder arrestatie 

restatie van Bouterse in Braziliº hadden verboden 

boden in januari en in juni 1997 

Eens te meer dringt zich de vraag op 
of Nederland wel het maximale 
doet om Bouterse voor de Nederlandse 

derlandse rechter te krijgen Een 

dergelijke inspanning is nodig 

om een veroordeling bij verstek 

f 
mogelijk te maken Nu loopt het 

Openbaar Ministerie het risico dat 

het niet-ontvankelijk wordt verklaard 

klaard Dan gaat Bouterse definitief 

Tijuit 

Een wranger afscheid voor Hans 

,  van Mierlo is moeilijk voorstelbaar Ze- 

.  ker omdat de Surinaamse ambassadeur 

op Trinidad en de gastheer van Bouterse 

een oude bekende van hem is Harvey 

Naarendorp ƒ 

Bram Stemerdink 

’Niemand wist waar 

Van Mierlo 

mee bezig 

was’ 

Na de aankondiging van zijn vertrek uit Den Haag liep Van Mierlo collega Winnie Sorgdrager tegen het lijf 

Docters van Leeuwen 

’Boutersekomt 

binnen eenjaar 

voor de 
rechter’ 

Dankzij Den Uyl werd Van Mierlo CONS-lid 

Bouterse reageert 

7e roepen geesten 

op die ze niet 

kunnen 
bezweren’ 

ESM Nummer 30 (25 juli 1998), pagina 16. © ELSEVIER



weigerde pertinent pottenkijkers in de keuken 

ken De 
’super-PG’ 

die in zijn vorige functie 

als BVD-chef geregeld voor de Surinaamse 
drugsmaffia waarschuwde had het dossier 
laten toetsen door drie van zijn beste advocaten-generaal 

ten-generaal Bovendien had hij het laten 
zuiveren 

veren van alle CID-achtige informatie om 

eventuele problemen over niet-toegestane opsporingsmethoden 

sporingsmethoden te voorkomen Hij wilde 
de vervolging van Bouterse doorzetten 

ondanks 

danks tegenwerking van Buitenlandse Zaken 

dat de nadruk legde op de nadelige 
diplomatieke 

tieke gevolgen 

Op zondag 27 april 1997 bevestigt Docters 

ters van Leeuwen in het tv-programma Buitenhof 

tenhof niet uit te sluiten dat Bouterse na afronding 

ronding van het lopende onderzoek ’binnen 

een 
jaar’ 

voor de rechter wordt gedaagd De 

volgende dag benoemt de Surinaamse 
president 

dent Jules Wijdenbosch zijn partijgenoot 
Bouterse tot adviseur van staat een functie 

die hem diplomatieke onschendbaarheid verleent 

leent Bouterse blijft laconiek en suggereert 

een week later tegenover Buitenhof te beschikken 

schikken over een schaduwdossier ’Ze roepen 

pen geesten op die ze niet kunnen bezweren 

Op aandringen van Docters van Leeuwen 
schakelt Nederland half juni Interpol in om 

een internationaal arrestatiebevel tegen Bouterse 

terse te verspreiden Vooral Van Mierlo zit 

met de situatie in zijn maag Zojuist teruggekeerd 

keerd van vakantie maakt hij in het geheim de 

afspraak om de Surinaamse president Jules 

Wijdenbosch die hij kent sinds diens Nederlandse 

landse studententijd woensdag 20 augustus 
’ergens op het westelijk 

halfrond’ 
(dus niet in 

Nederland te ontmoeten In het weekeinde 

voorafgaand aan de 
’top’ 

spreekt hij op zijn 

ministerie in Den Haag anderhalfuur met een 

oude bekende uit Suriname Errol Alibux 

vertrouweling van Bouterse en 

minister van Natuurlijke Hulpbronnen 

bronnen in de regering- Wijdenbosch 

bosch 

Tegenover Elsevier ontkent 

Buitenlandse Zaken aanvankelijk 

in alle toonaarden het vooroverleg 

leg met Alibux Had Van Mierlo 

zijn eigen voorlichters niets verteld 

teld en moest ook deze ontmoeting 

ting geheim blijven Het wordt 

nog merkwaardiger als Alibux 

zich tijdens de 
’top’ 

in Rio de Janeiro 

neiro ontpopt als de belangrijkste 

gesprekspartner voor de Nederlandse 

landse delegatie Via zijn mobiele 

telefoon zoekt hij voortdurend 

contact met Bouterse waardoor 

Van Mierlo in feite aan de onderhandelingstafel 

handelingstafel zit met de gezochte 

zochte Bouterse zelf 

Een dag na die ontmoeting 
onthult NRC Handelsblad dat 

Van Mierlo hoogst persoonlijk 

een maand eerder op vrijdag 18 

juli de aanhouding van Bouterse heeft 
verhinderd 

hinderd Op die dag ziet de kanselier van de 

Nederlandse ambassade in Braziliº Bouterse 

in het vliegtuig van Paramaribo naar Belem 

zitten vergezeld van Alibux Wetend dat Nederland 

derland Interpol heeft ingeschakeld waarschuwt 

schuwt hij meteen Justitie Minister Winnie 

Sorgdrager (D66 van Justitie alarmeert Van 

Mierlo op zijn vakantieadres in Italiº Die 

spreekt onverwacht zijn veto uit De Brazilianen 

nen zouden op diplomatiek niveau nog niet 

rijp zijn voor de arrestatie van Bouterse Van 

Mierlo vreesde vooral nadelige gevolgen 

voor de relatie met Braziliº Overigens ontkende 

kende de hoogste procureur-generaal in Braziliº 

ziliº dit in oktober 1997 op een congres in 
Ottawa 

tawa tegenover de Nederlandse procureur-ge- 

procureur-generaal 

neraal Dato Steenhuis Mogelijk heeft Van 

Mierlo ook het veto uitgesproken om te voorkomen 

komen dat hij moest terugkomen naar Nederland 

land Aanhouding van Bouterse zou tot een 
spoeddebat in de Kamer hebben geleid Van 
Mierlo had daar weinig zin in aangezien zijn 

relatie met zijn vriendin Aafke van der Made 
net op de klippen was gelopen zegt een 

oudambtenaar 

ambtenaar van Buitenlandse Zaken ’Van 

Mierlo voelde er mede om die reden weinig 
voor om voortijdig van vakantie terug te 

keren 

ren 

De verontwaardiging in Nederland is 

groot waarom bemoeit Van Mierlo zich als 
minister van Buitenlandse Zaken met de onafhankelijke 

afhankelijke rechtsgang In een spoeddebat 

in de Tweede Kamer houden de beide D66- 

ministers zich maar net staande Van Mierlo 

weet niet echt te overtuigen 

EXPLOSIEF DOSSIER 
Tijdens het bezoek van de advocaat van Desi 

Bouterse de Nederlandse strafpleiter Bram 
Moszkowicz aan Suriname in oktober 1997 
speculeren Bouterse c opnieuw over het bestaan 

staan van een schaduwdossier Naar aanleiding 

ding daarvan schrijft JVRC op 18 oktober ’In 

ruil voor het niet openbaren van het Surinaamse 

naamse schaduwdossier zou minister Van 

Mierlo zijn collega Sorgdrager van Justitie 

volgens het Surinamekamp moeten dwingen 
een ministeriºle aanwijzing te laten uitgaan 

waardoor het dossier-Bouterse in de prullenbak 

bak verdwijnt President Wijdenbosch zegt 
dat hij desnoods voor Bouterse als getuige wil 

optreden met informatie waarmee hij de strafzaak 

zaak onderuit denkt te kunnen halen 

Moszkowicz die op de hoogte is gesteld 
van de inhoud van het schaduwdossier maar 

daar niets over kwijt wil verzekert uiteraard 

dat de stukken explosief zijn ’Ik ga er van uit 

dat er van de zijde van mijn cliºnt zoveel gevoelig 

voelig materiaal op tafel kan komen dat 
Nederland 

derland zich twee keer zal bedenken om de 

vervolging voort te zetten 

VAN MIERLO’S ENGELENGEDULD 
Met Suriname heeft Van Mierlo die graag in 

Paars-ïï minister van Buitenlandse Zaken had 

willen worden ondanks alles nog altijd een 

engelengeduld Zelf sprak hij diverse keren 

onder vier ogen met de Surinaamse president 

Wijdenbosch hoewel het kabinet-Kok officeel 

ceel niets met hem te maken wilde hebben 
Tegen NRC Handelsblad zei de Surinaamse 
ex-minister van Financiºn Atta Mungra in 
april van dit jaar dat Wijdenbosch misbruik 
maakte van zijn vriendschap met Van Mierlo 

’De president zegt altijd dat hij zijn goede 

vriend Van Mierlo er wel onder krijgt Zo vertelt 

telt hij graag met veel bravoure over een 
geheime 

heime ontmoeting die hij vorig jaar in Rome 
had met Van Mierlo Toen hebben ze samen 

een hele avond met ontbloot bovenlijf bier zitten 

ten drinken op een hotelkamer Wijdenbosch 
denkt dat Van Mierlo Suriname altijd het 

voordeel van de twijfel zal geven 

In een zoveelste poging de vastgelopen 

verhoudingen te verbeteren voerden op 27 

maart van dit jaar ambtenaren van Buitenlandse 

landse Zaken in Brussel overleg met een 
Surinaamse 

naamse delegatie onder leiding van minister 

Errol Alibux Op 10 april werd er opnieuw 

urenlang vergeefs onderhandeld nu in New 
York In de Tweede Kamer maakten de 

woordvoerders van de VVD en het CDA in 

april ernstig bezwaar tegen deze 
’pendeldiplomatie’ 

plomatie’ 
.  Van Mierlo zelf pleitte er voor de 

dialoog voort te zetten ’Je voelt datje niet tot 

een beºindiging van de betrekkingen wilt 
komen 

men Een motie van afkeuring bleef ook dit 

keer uit 

Oud-premier Van Agt ’Het resultaat van 

alle persoonlijke contacten van mijn oud-collega 

lega Van Mierlo is om het op zijn zachtst te 

zeggen negatief De verhouding met 
Suriname 

name is slechter dan ooit Bij het achterwege 
blijven van concrete resultaten moetje stoppen 

pen met 
zo’ 

n beleid 

Eimert van Middelkoop sinds 1989 Suriname-woordvoerder 

name-woordvoerder voor het GPV zegt inzake 

zake Suriname zeer te hechten aan het primaat 

maat van Buitenlandse Zaken ’Daarom was 

de solistische handelwijze van Van Mierlo als 

minister van Defensie niet juist zeer onzorgvuldig 

vuldig en politiek ongepast Met zijn 
optreden 

den als minister van Buitenlandse Zaken heb 

ik minder problemen Het zou mij niets 
verbazen 

bazen als hij nog altijd denkt door maar veel te 

praten uiteindelijk te overtuigen Daar kan hij 
wel te naïef in zijn De Surinaamse kant is zo 

rot als een mispel Als je praat met mensen die 

niet deugen moetje dat nooit onder vier ogen 

doen 

Voormalig inlichtingenofficier Joop 
Koenders pleit voor een parlementaire enquŒte 

quŒte Een oud-ambassaderaad ’De waarheid 

heid moet bovenkomen Die kan niet langer 
afgedekt worden 

’ 

Vraag is echter of de direct 

betrokkenen bereid zijn ooit nog volledig 

opening van zaken te geven ’Voor veel 
mensen 

sen is het een reuze gŒnante zaak zegt ambassadeur 

bassadeur Peter van Walsum ’Aan de ene 
kant heb je de mensen uit het kabinet-Den Uyl 

die zich achteraf schamen over de wijze 

waarop ze Suriname te vroeg de 
onafhankelijkheid 

lijkheid hebben ingejaagd De tweede categorie 

rie bestaat uit mensen die Bouterse het voordeel 

deel van de twijfel hebben gegund Die had- 

hadden 

den blijkbaar zo weinig vertrouwen in de 
democratie 

mocratie dat ze er geen onoverkomelijke bezwaren 

zwaren in zagen om het militaire bewind van 

Bouterse te steunen Als je die twee categorieºn 

rieºn bij elkaar optelt heb je heel wat mensen 

met boter op hun hoofd 

WRANG AFSCHEID 
Net in de week dat Van Mierlo zijn vertrek uit 

de politiek aankondigde werd bekend dat 

Bouterse voor een privØbezoek naar Trinidad 

was afgereisd Opnieuw slaagde hij erin 
Nederland te provoceren Ondanks een klemmend 

mend verzoek van Nederlandse zijde weigerde 

gerde Trinidad Bouterse te arresteren er is 

geen bilateraal verdrag dat uitlevering 
mogelijk 

lijk maakt De procureur-generaal van Trinidad 

dad R Maharaj beweerde dat zijn land daar 

wel reeds twee jaar geleden om had gevraagd 

En afgelopen zaterdag onthulde NRC Handelsblad 
delsblad dat Van Mierlo en Sorgdrager anders 

ders dan zij vorig jaar tegenover de Tweede 
Kamer suggereerden al twee keer eerder arrestatie 

restatie van Bouterse in Braziliº hadden verboden 

boden in januari en in juni 1997 

Eens te meer dringt zich de vraag op 
of Nederland wel het maximale 
doet om Bouterse voor de Nederlandse 

derlandse rechter te krijgen Een 

dergelijke inspanning is nodig 

om een veroordeling bij verstek 

f 
mogelijk te maken Nu loopt het 

Openbaar Ministerie het risico dat 

het niet-ontvankelijk wordt verklaard 

klaard Dan gaat Bouterse definitief 

Tijuit 

Een wranger afscheid voor Hans 

,  van Mierlo is moeilijk voorstelbaar Ze- 

.  ker omdat de Surinaamse ambassadeur 

op Trinidad en de gastheer van Bouterse 

een oude bekende van hem is Harvey 

Naarendorp ƒ 

Bram Stemerdink 

’Niemand wist waar 

Van Mierlo 

mee bezig 

was’ 

Na de aankondiging van zijn vertrek uit Den Haag liep Van Mierlo collega Winnie Sorgdrager tegen het lijf 

Docters van Leeuwen 

’Boutersekomt 

binnen eenjaar 

voor de 
rechter’ 

Dankzij Den Uyl werd Van Mierlo CONS-lid 

Bouterse reageert 

7e roepen geesten 

op die ze niet 

kunnen 
bezweren’ 
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