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Ten eerste

Trafigura opnieuw in opspraak
Van onze verslaggever
Jeroen Trommelen

AMSTERDAMHet Nederlandse
OpenbaarMinisterie gaat getui-
gen horen op Jamaica in de om-
kopingszaak van Trafigura Be-
heer bv, de grondstoffenhande-
laar die in opspraak kwamvan-
wege het dumpen van gif in
Ivoorkust.

De in Nederland gevestigdemultina-
tional maakte vier jaar geleden
466 duizend euro over aan het her-
verkiezingsfonds van een regerings-
lid op Jamaica, kennelijkmet als doel
een oliecontract met het land te ver-
lengen.
Het omkoopschandaal brengt Tra-

figuramogelijk voor een tweedekeer
voor de Nederlandse rechter. Afgelo-
pen juliwerdhet bedrijf veroordeeld
tot een boete van 1miljoen euro voor
de illegale export van giftig afval van-

uit Amsterdam naar Ivoorkust. Het
onderzoeknaar de Jamaicaanse affai-
re heeft ruim een jaar stilgelegen in
afwachting van een nieuwe wet
waardoor getuigen van omkoping
onder ede kunnenworden gehoord.
Het onderzoek brengt voor het

eerst ook de Nederlandse directie
van Trafigura Beheer in het vizier van
justitie. De Nederlander Rutger We-
ber, die in 2006 in Amstelveen lei-
ding gaf aan het beheerskantoor van
Trafigura, was niet persoonlijk be-
trokken bij de omkoping, maar fun-
geerde volgens interne bedrijfscor-
respondentiewel als contactpersoon
naar de Nederlandsche Bank. Eind
2007 vertrok hij bij Trafigura.
Volgens de interne corresponden-

tie suggereerde de Nederlandse di-
recteur in oktober 2006 de omstre-
den Jamaicaanse betaling als onder-
deel van een ‘sponsorprogramma
van Trafigura’ te melden bij de Ne-
derlandsche bank. Volgens de Lon-

dense directiewas van zo’nprogram-
ma echter geen sprake. Weber zegt
zich desgevraagdniets van de corres-
pondentie te herinneren. ‘Er gebeur-
de in die tijd zoveel.’
De onderhandelingen over de

transactie in Jamaica werden in au-
gustus 2006 gevoerd door de alge-

meen directeur van het bedrijf, de
Fransman Claude Dauphin. Het
Openbaar Ministerie wilde Dauphin
vorig jaar al persoonlijk vervolgen
voor de gifdump op Ivoorkust, maar
slaagde daarin niet omdat hij niet
persoonlijk bij de export van het af-
val betrokken zou zijn geweest.

Volgens de officiële verklaring van
het bedrijf was de betaling in Jamai-
ca onderdeel van een ‘commerciële
overeenkomst’ met het herverkie-
zingsfonds enniet in strijdmet inter-
nationale corruptieverdragen.
Het verhoor van de getuigen op Ja-

maica vindt vermoedelijk binnen en-
kele maanden plaats, zegt een
woordvoerder van het landelijk par-
ket in Rotterdam. Eerdere pogingen
van Nederlandse rechercheurs om
getuigen aan het spreken te krijgen,
liepen stuk op hun zwijgzaamheid.
De getuigen zijn hooggeplaatste per-
sonen in de Jamaicaanse politiek, on-
der wie oud-premier Portia Miller en
PNP-voorzitter Bobby Pickersgill.
Ook een oud-minister van Energie en
oud-minister Campbell van Informa-
tie staan op de lijst.
Kort na eenpersoonlijk bezoek van

Trafigura-directeur Dauphin aan de
Jamaicaanse regering maakte Trafi-
gura in drie betalingen in totaal

466 duizend euro (destijds 31 mil-
joen Jamaicaanse dollar) over op de
bankrekening van herverkiezings-
fonds CCOC (Colin Campbell Our
Candidate) van de toenmalige PNP-
regering.
Aangenomenwordt dat het bedrijf

daarmee de verlenging van een pro-
fijtelijk contract voor de levering van
Nigeriaanse olie wilde veiligstellen.
Dergelijke omkoping is sinds 2001 in
Nederland verboden op grond van
het corruptieverdrag van de Organi-
satie voor Economische Samenwer-
king en Ontwikkeling.
Het is in Nederland uitzonderlijk

dat corruptie wordt vervolgd van in-
ternationale bedrijven die, meestal
vanwege gunstige belastingmaatre-
gelen, in ons land zijn gevestigd.
Naast het onderzoek naar omkoping
door Trafigura loopt volgens Justitie
nog één vergelijkbaar onderzoek.
Om welk bedrijf dat gaat, wil de
woordvoerder niet zeggen.

Justitie gaat getuigenhorenop Jamaica in omkopingszaak grondstoffenhandelaar

Bedrijf moet mogelijk
weer voor de
rechter verschijnen

POSTUUM JOHN BARRY, ARRANGEUR EN COMPONIST VAN DE JAMES BOND-TUNE

Demandie JamesBondcoolmaakte

‘D
umdi-di dumdum.’ Als de
eerste noten kwamen bin-
nenrollen, voortgeduwd

door eenmetalige gitaar, dan wist je
zeker dat het spannend ging wor-
den. De James Bond-herkennings-
melodie, in 1962 voor het eerst te ho-
ren bij de openingstitels van Dr. No.,
was dan ookmeer dan een inleidend
deuntje of een inwisselbare film-
jingle.

‘Dumdi-di dumdum’, zoals de
melodie door de zondag overleden
arrangeur en componist John Barry
zelf liefkozendwerd genoemd,
groeide in vijftig jaar uit tot eenmu-
zikaal Hollywood-monument en het
sexy en gelikte kwaliteitsstempel
voor de eeuwigdurende James Bond-
filmreeks.

Surfgitaar op bigband-jazz

De Brit John Barry (York, 1933) begon
zijn carrière als componist bij de tv-
studio’s van de BBC, eind jaren vijf-
tig. In 1962 werd hij gevraagdmee te
werken aan herkenningstune en
muziekscore voor de film
Dr. No, naar een boek van Ian Flem-
ming, met Sean Connery en Ursula

Andress in de hoofdrollen.
Een thema voor de openingsse-

quence, te beluisteren na de beelden
van het Bond-silhouet in de loop van
een pistool, was al bedacht door de
componist Monty Norman. Barry
ging ermee aan de slag en arran-
geerde demelodie als surfgitaar op
spetterende bigband-jazz, want surf-
muziek was een rage begin jaren
zestig.

Afgrijselijk lied

Barry bleef na Dr. No de huiscompo-
nist voor de Bond-reeks. In 1964
schreef hij de Bond-kraker Goldfin-
ger, bij de gelijknamige film. Zijn
stuk werd destijds zeer slecht ont-
vangen door Harry Saltzman, de
producent van de film.
In 2006 openbaarde Barry de wor-

dingsgeschiedenis aan de Britse
krant The Telegraph. ‘John, dit is het
meest afgrijselijke lied dat ik ooit
heb gehoord’, was Barry toegebeten
door de telefoon. Dat het lied uitein-
delijk toch de film haalde, prachtig
snerend gezongen door Shirley Bas-
sey, dankte Barry aan het feit dat er
op korte termijn geen ander stuk ge-

schreven kon
worden.
De deadline

mocht niet wor-
den opgerekt, en
zo kon Goldfin-
ger een van de
meest geliefde
filmliedjes van
Hollywoodwor-
den.
Barry’s Bond-

songs werden
stuk voor stuk klassiekers: You Only
Live Twice uit 1967,Moonraker uit
1976, opnieuw gezongen door Shir-
ley Bassey, The ManWith The Golden
Gun uit 1974.

Maar zijn grootste successen vier-
de Barry buiten de Bond-franchise.
Barry won Oscars voor beste film-
muziek bij Dances with Wolves
(1990), Out of Africa (1985), The Lion in
Winter (1968) en Born Free (1966).
Daarnaast schreef Barry demuziek
bij memorabele films alsMidnight
Cowboy (1969), Body Heat (1981) en
The Cotton Club (1984).

Jane Birkin

In zijn dagelijks leven trad Barry in
de voetsporen van de held voor wie
hij zulke onsterfelijkemuziek had
geschreven. Hij koos zijn vrienden-
kring binnen de jetset, was beste
maatjesmet acteur Michael Caine,

trouwde in 1965met het Engelse
sekssymbool Jane Birkin.
Tot zijn dood ging Barry onberis-

pelijk gekleed inmaatpak, hij had
stijl inmuziek én uiterlijk tot groot-
ste deugd verheven.
Wat hij voor de immense, wereld-

wijde populariteit van James Bond
heeft betekend, valt nauwelijks te
schatten. Zijn vriend enmede-com-
ponist David Arnold verwoordde het
gisteren zo: ‘James Bondwas einde-
loos veel minder cool geweest als
John Barry zijn hand niet had vast-
gehouden.’
John Barry is 77 jaar geworden.

Robert van Gijssel

Het thema voor de openingstune vanDr. No
was al door iemand anders bedacht, maar
John Barrymaakte het lied tot een succes.
Barry werd Bonds huiscomponist, al was
niet iedereen blij met zijn creaties.

mf

‘Dumdi-di dumdum’ - fragment uit de beroemdste filmtune aller tijden

John Barry

Foto AP

Barry’s song voor Goldfinger werd destijds zeer slecht ontvangen door de productent van de film.

9DINSDAG 1 FEBRUARI 2011
DE VOLKSKRANT

Ten eerste

Bijmaterieeltak vandefensie is
drugshandel endiefstal de norm
In de Haagse Frederikkazerne is een levendige handel in illegale sigaretten, ghb, anabolen,
amfetaminen en viagra. Hogeremilitairen en burgerpersoneel zouden elkaar dekken.

Van onze verslaggevers
Merijn Rengers, John Schoorl

DEN HAAG Bij de DefensieMateri-
eel Organisatie (DMO) heerst een
cultuurwaarinmachtsmisbruik,
drugshandel, diefstal en het ge-
bruik en doorverkopen van de-
fensiemateriaal voor eigen gewin
de gewoonste zaak van dewereld
is. Dit blijkt uit interne defensie-
documenten.

In de gedetailleerde verklaringen die
in het bezit zijn van de Volkskrant
staat onder meer beschreven hoe op
het hoofdkantoor van DMO, in de
Haagse Frederikkazerne, door defen-
siepersoneel illegale sigaretten, ghb,
amfetaminen, anabolen en viagra
wordt verkocht. Ook bestaat er een
levendige handel in defensiegoede-
ren, zoals schoonmaakartikelen,
verf, auto-onderdelen, laptops en te-
lefoons. Ten slotte worden dienstau-
to’s en andere legervoertuigen ge-
bruikt voor privéactiviteiten.
DMO is verantwoordelijk voor de

aan- en verkoop en het beheer van al
het defensiematerieel. Bij de dienst
werken meer dan zesduizend bur-
gers enmilitairen.
De sjoemelcultuur bij DMO wordt

volgens de verklaringen in de hand
gewerkt doordat hogere militairen
en burgerpersoneel van defensie el-
kaar dekken. Ook is sprake van inti-
midatiepraktijken, wegkijken en al-
lerhande voordeeltjes die het perso-
neel zich heeft toegekend.

‘Open winkel’

Defensie heeft in 2008 en 2009 de
Centrale Organisatie Integriteit De-
fensie (COID) onderzoek laten doen
naar de bedrijfscultuur bij DMO. De
COID concludeerde dat er bij de ma-
terieelafdeling sprake was van een
‘open winkel’, ‘een risicovolle be-
drijfsvoering’, ‘opportunistisch be-
heer van dienstvervoer’ en ‘mogelijk-
heden tot onoorbaar gedrag’. Ook
werd een groot wantrouwen tussen
personeel en leidinggevenden ge-
constateerd.
Deze conclusies lekten in novem-

ber 2010 uit, en leidden tot een con-
frontatie in de Tweede Kamer. PvdA-
Kamerlid Angelien Eijsink wilde op-
heldering van minister Hillen van
Defensie, maar die weigerde het rap-
port vrij te geven. Hillen stelde in de
Kamer dat het ging omeen ‘incident’
en dat alle misstanden waren aange-
pakt.
Volgens betrokkenen is dat niet

het geval. Een van deweinige concre-
te ingrependoor defensie is het over-
plaatsen van een klokkenluider.
Jan Kleian, voorzitter van de defen-

sievakbond ACOM, beaamt dat de
problemen met integriteit voortdu-
ren. De vakbondsman ontvangt nog
steeds signalen over de ‘onoverzich-
telijke huishouding’ binnen DMO,
het niet ingrijpen bij integriteits-
schendingen en onderling wantrou-
wen op de Frederikskazerne. ‘De mi-
nister riepmaar wat’, aldus Kleian.
Het ministerie van Defensie laat

weten dat het ‘in verbandmet de pri-
vacy’ niet op de inhoud van het on-
derzoek kan ingaan. Wel zijn de aan-
bevelingen van de COID overgeno-
men, aldus een woordvoerder.

De Frederikkazerne in Den Haag, waar het hoofdkantoor is gevestigd van de Defensie Materieel Organisatie. Foto Joost van den Broek / de Volkskrant

Iedereenkon zijn gang gaan
Van onze verslaggevers

DEN HAAG De belangrijkste integri-
teitsdeskundige van het ministerie
van Defensie en mede-auteur van de
nieuwste editie van het Praktijkboek
Militaire Ethiek, drs. C. Verwoerd, be-
schikt over een bijzonder verhullend
taalgebruik om misstanden bij de
dienst Defensie Materieel Organisa-
tie (DMO) aan te duiden.
Stelen door militairen en burgers

op de Haagse Frederikskazerne heet
bij haar ‘een attractieve dienstverle-
ning’. Het te pas en te onpas meene-
men van militaire auto’s voor privé-
gebruik noemt de criminologe ‘op-
portunistisch beheer van dienstver-
voer’. Het gebrek aan toezicht bij de
organisatiewordt door haar vertaald
alshetbestaanvan ‘eenopenwinkel’.
Verwoerd schrijft dit in een ver-

trouwelijke brief, behorend bij een
intern defensierapport naar integri-
teitsschendingen bij DMO, uit de zo-
mer van 2009.
Zij schetst in drie kantjes een orga-

nisatie waar er een structureel ge-
brek aan toezicht is, een sfeer van
wantrouwen heerst en waar perso-
neelsleden hun eigen koninkrijkjes
bestieren. Haar belangrijkste aanbe-
veling: ‘treed op tegen integriteits-
schendingen’.
Blijkbaar was dat niet vanzelfspre-

kend bij de defensieafdeling, net zo-
min er ‘disciplinairemaatregelen te-
gen de daders’ komen, zoals Ver-
woerd in de brief bepleit.
DMO is als apart onderdeel van het

ministerie van Defensie in 2004 op-
gericht. De omvangrijke afdeling is
verantwoordelijk voor de aan- en ver-
koop van al het defensiematerieel,
het beheer en het (groot) onderhoud

ervan. Bij DMOwerkenmeer dan zes-
duizend burgers en militairen, af-
komstig van de marine, landmacht
en luchtmacht enmarechaussee.
Mede door Verwoerds verhullende

taalgebruik bleven de problemen bij
DMO tot nu toe onduidelijk.De Volks-
krant beschikt nu over officiële en
vertrouwelijk verklaringenover inte-
griteitsschendingen bij de dienst. De
verklaringen zijn zeer gedetailleerd,
en bevatten onder meer namen en
functies van alle betrokkenen.

Ten overstaan van integriteitsdes-
kundige Verwoerd vertelde een de-
fensiemedewerker bijvoorbeeld over
drugshandel op de Frederikskazer-
ne: van ghb, amfetaminen en anabo-
len tot viagra. In potten op de kazer-
ne waren de drugs opgeslagen, en er
was eveneens sprake van ‘een drugs-
laboratorium’. Ook wordt een leven-
dige handel in ‘illegale sigaretten’ en
‘gestolen kleding’ beschreven.
Bijzondere aandacht in de verkla-

ringen is er voor het ‘misbruik
dienstvervoer’. Burgers enmilitairen
gebruiken aan de lopende band de
leaseauto’s van Defensie om op va-
kantie te gaan en de lokale scouting-
vereniging te ondersteunen. Militai-
re vrachtauto’s werden ingezet voor
de carnavalsvereniging.
Onder het kopje ‘ontvreemden van

defensiemateriaal’ kreeg de Centrale
Organisatie Integriteit Defensie van
Verwoerd een uitgebreide opsom-
ming voorgeschoteld. Voorbij ko-
men gestolen laptops, beeldscher-
men, auto-onderdelen, dozen
schoonmaakmiddelen en autora-
dio’s.
Militairen en burgers werden be-

trapt, illegale zaken werden bij her-
haling gezien en gemeld, maar er
werdniet ingegrepen, staat in de ver-
klaringen. Niemand leek trek te heb-
ben in een confrontatie met een col-

lega of een meerdere. Dat zou de ei-
gen voordeeltjes of loopbaan be-
hoorlijk in gevaar kunnen brengen.
Zo bleven de integriteitsschendin-

gen lang voor de buitenwereld on-
zichtbaar. Op de kazerne zelf was er
weinig begrip voor mensen die niet
wildenmeedoen, of aanstoot namen
aan de gang van zaken. Een klokken-
luider bij DMO werd gestalkt door
een daar werkende drugshandelaar,
geïntimideerd door een fraudeur en
gepest door medewerkers die waren
betrapt op diefstal.
Na diverse meldingen boog de

Centrale Organisatie Integriteit De-
fensie (COID) zich over het ‘onge-
wenste gedrag’. De COID bevestigde
observaties van de klokkenluider,
maar bleek mild voor de daders. Die
worden niet met naam genoemd en
evenmin bestraft. De klokkenluider
is de enige die wel met naam en toe-
naamwordt genoemd.
Minister Hillen werd over de mis-

standen in november vorig jaar op
het matje geroepen door de PvdA.
Het rapport over de misstanden bij
DMOwildehij niet vrijgegeven, ende
bijbehorende brieven evenmin. Het
‘incident’ was achter de rug, zei Hil-
len. ‘Dan ga je niet alsnog de vuile
was buiten hangen om te laten zien
wat voor ellende er allemaal in je ei-
gen bedrijf aan de gang is.’

Structureel gebrek aan toezicht en een sfeer vanwantrouwen

Er was een heus
drugslaboratorium en
een levendige handel
in gestolen kleding


