
Jasser werd belast met het opstellen van een master-plan en uitvoerings-
scenario voor de gekozen route. 

Operatie Paashaas 

In de namiddag van woensdag 7 april 1982 verhief zich van de zonover-
goten landingsbaan in Bou Saada een 'Navajo Chieftain' om rechtstreeks 
koers te zetten naar Marseille en vandaar naar Zestienhoven. Het kleine 
Engelse toestel, dat plaats bood aan acht passagiers en door een Engelse 
gezagsvoerder werd gevlogen, was die dag op reguliere wijze via de 
luchthaven van Algiers het land binnengekomen. Het verliet nu clandestien 
het Algerijnse luchtruim met medeneming van de laatste personeelsleden 
van Thomassen. Het kleine vliegveld van Bou Saada beschikte over 
beperkte faciliteiten - geen controletoren met verkeersleiding, geen 
douanefaciliteiten, slechts een politiepost aan de overzijde van de langsge-
legen weg. Wie landde of opsteeg deed dat op eigen gezag. Rechtstreekse 
verbinding met het buitenland gaf het vliegveld niet want de douaneforma-
liteiten en uitreisvergunning dienden op de luchthaven van Algiers te 
worden afgewikkeld. De kleine Navajo hield dat echter voor gezien en had 
binnen het uur het Algerijnse luchtruim reeds verlaten. Geheel zonder 
gevaar was een dergelijke illegale vlucht niet, maar het risico werd klein 
geacht omdat de Algerijnse radar slecht functioneerde en de alertheid van 
de plaatselijke autoriteiten niet hoog werd aangeslagen. 

Op de luchthaven van Algiers stonden die middag nog drie kleine 
toestellen gereed: een Duitse 'Merlin-Metro' en twee Nederlandse 'Pipers', 
die op verschillende tijdstippen, met inachtneming van de gebruikelijke 
voorschriften, verschillende groepen personeelsleden van Thomassen naar 
Nederland zouden afvoeren. De gezagvoerder van 'Piper Cheyenne' 
PH-ALA werd ongeduldig. Hij mocht eerst vertrekken nadat de Navajo uit 
Bou Saada was opgestegen om deze in Marseille te ontmoeten en was 
reeds enige malen de controletoren opgeklommen om uitstel van vertrek te 
melden. Nadat het vertrek van de Navajo was gemeld, verliep dat uit 
Algiers echter zonder enige incidenten en beide vluchten kwamen samen 
in Marseille, waar de luchthavenautoriteiten met grote verbazing de Navajo 
onaangemeld uit de blauwe lucht hadden zien neerstrijken. Veel vertraging 
gaf dat echter niet en enkele uren later kon Stikker op Zestienhoven de 
laatste personeelsleden van Thomassen verwelkomen. 

Met deze vluchten was de 'Operatie Paashaas' op weg naar voltooiing. 
De met bijna militaire precisie door Jasser voorbereide operatie was de 
'daad' die RSV stelde om de Algerijnse opdrachtgevers en regering tot 
heronderhandelingen te dwingen. Het werk waartoe Thomassen zich 
contractueel had verplicht werd afgebroken om nooit meer te worden 
hervat. Teneinde vrijheidsberoving of ergere represailles tegen het personeel 
in Algerije te voorkomen, moesten alle medewerkers van Thomassen 
worden teruggetrokken zonder dat de Algerijnse autoriteiten daarvan op de 
hoogte waren. De operatie had als bij-oogmerk belastende documenten te 
verwijderen: 

«De bedoeling daarvan is het de Algerijnse autoriteiten (fiscus) na vertrek 
van Thomassen zo moeilijk mogelijk te maken om enige tekortkomingen 
van Thomassen aan te tonen, daarbij is het vooral belangrijk referenties 
naar subcontractors te verwijderen en verder alle verschillen tussen fiscaal 
gedeklareerd en effektief aanwezig expat-personeel. (Noot: dat de opgege-
ven inkomsten laag waren is niet te verduisteren, omdat dit aan de fiscus is 
opgegeven). Ook wat betreft de subcontractors is totaal verwijderen van 
belastend materiaal onmogelijk, omdat op duizenden tekeningen namen 
van subcontractors voorkomen Doel van de verwijderingsaktie kan dan 
ook niet zijn het zeker maken van de onschuld van Thomassen, maar het 
onzeker maken van de schuld.»298 
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In totaal zouden 63 mensen moeten worden geëvacueerd (met inbegrip 
van familieleden). Zonder argwaan te wekken kon de meerderheid op 
legale wijze en met gebruikmaking van normale lijndiensten Algerije 
verlaten. Een aantal hunner zou zogenaamd met paasvakantie gaan en het 
weekeind vóór Pasen afreizen via Algiers. Anderen zouden opgeven dat zij 
naar een feest in Algiers gingen maar in werkelijkheid naar Oran rijden en 
daar het vliegtuig nemen. Maar voor hen die een uitreisvisum nodig 
hadden, zou het aanvragen daarvan verdenkingen kunnen oproepen, zodat 
een restgroep met privévliegtuigjes deels op illegale wijze als laatsten 
werden afgevoerd. Hun vertrek was aanvankelijk vastgesteld op vrijdag 9 
april 1982 maar werd, tengevolge van voortijdige berichten in de pers, 
vervroegd naar woensdag 7 april 1982. Deze vliegtuigjes moesten in ieder 
geval ook beschikbaar zijn voor gevallen waarin iets mis zou gaan met 
vertrek van de overigen. Aldus de plannen. 

De 'Operatie Paashaas' gelukte, zoals hierboven reeds gemeld, en Stikker 
kon de laatste personeelsleden op 7 april 1982 op Zestienhoven verwelko-
men. De 'daad' was gesteld, maar de reputatie gehavend: het grote 
RSV-concern had het werk onvoltooid laten liggen, de gesloten overeen-
komsten eenzijdig verbroken en was als een dief in de nacht en met 
uitwissing van zoveel mogelijk sporen vertrokken. 

Het presidium van de Raad van Commissarissen was reeds op 5 april 
1982 van de ophanden zijnde operatie op de hoogte gesteld. Molkenboer 
was daarbij aanwezig. Minister Terlouw werd, en marge van een gesprek 
over de posite van Stikker op dezelfde dag, door De Vries ingelicht 
(Mo 82/1503) maar vroeg niet om nadere bijzonderheden en wenste die ook 
niet te horen om zodoende ook geen medeverantwoordelijkheid te dragen. 
Hij gebood zijn ambtenaren zich verre van de zaak te houden (TL 81/1495— 
1496) De secretaris-generaal van het departement van Buitenlandse Zaken 
werd door Stikker op 7 april 1982 op de hoogte gebracht. Hij zond namens 
zijn minister nog dezelfde dag de volgende geheime telex naar de ambas-
sadeur in Algiers: 

«Stikker RSV heeft mij doen weten dat quote Thomassen zich genoodzaakt 
heeft gezien haar mensen uit Algerije terug te trekken, gezien het feit dat de 
onderhandelingen tot geen enkel concreet resultaat leidden. Vanaf 8 april 
1982 is niemand van Thomassen meer aanwezig en niemand zal terugkeren. 
Thomassen zal op vrijdag 9 april Sonelgaz en Sonatrach op de hoogte 
stellen van haar besluit en aandringen op reactie van Sonelgaz en Sonatrach 
op de door Thomassen voorgelegde voorstellen unquote bovenstaande 
geldt voorshands te uwer strikt persoonlijke informatie. Slechts desgevraagd 
kunt U, echter niet avant 9 april a.s., Algerijnse autoriteiten laten weten dat 
U door RSV eveneens in kennis gesteld bent van beslissing van RSV zich 
terug te trekken - Van der Stoel.» 

Dit was nog vóór de operatie geheel was voltooid, want de volgende dag 
zond Buitenlandse Zaken een tweede telex waarin men de ambassadeur 
berichtte dat Stikker hem nader had doen weten dat «thans geen RSV 
personeel meer in Algerije verblijft». Voorts dat de betrokken Algerijnse 
staatsbedrijven door RSV telefonisch op de hoogte zouden worden gesteld, 
echter niet eerder dan 10 april 1982. Op 15 april 1982 had Minister Nabi een 
onderhoud met de Nederlandse ambassadeur, in bijzijn van de directeuren 
van Sonatrach en Sonelgaz. Het gesprek was onverwacht rustig en con-
structief. Nabi liet weten dat Stikker nog steeds welkom was in Algerije en 
vond dat de onderhandelingen maar weer snel moesten beginnen. Wat 
deze welwillende opstelling naar de mening van de ambassadeur mede 
bepaalde was het zwakke betoog van de twee directeuren over het mislukken 
van de onderhandelingen. Zij konden zich nu niet achter de rug van de 
minister verschuilen, wat zij doorgaans deden299. Uit andere bronnen valt 
af te leiden, dat minister Nabi in de veronderstelling verkeerde dat Sonatrach 
reeds een akkoord met Thomassen had bereikt en dat hij Sonelgaz opdracht 
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had gegeven hetzelfde te doen. Toen hij vernam dat dat niet het geval was, 
gaf hij opdracht zo'n akkoord alsnog op korte termijn af te sluiten. Hij wilde 
geen herhaling van de affaire Chemico - een bedrijf dat onder vergelijkbare 
omstandigheden Algerije was ontvlucht. Uit dezelfde bron valt af te leiden 
dat het personeel van Thomassen inderdaad gevaar zou hebben opgelopen 
te. worden gegijzeld als het niet tijdig was vertrokken.300 

Opnieuw: onderhandelingen 

In mei en juni 1982 werden de onderhandelingen met Sonelgaz en 
Sonatrach in Parijs hervat. Doel was wederom de ondragelijk hoge verliezen 
voor Thomassen (en RSV) en de nog hangende risico's sterk te beperken 
door het schrappen van claims en garanties, door betaling voor meerwerk 
en door het overlaten van montagewerkzaamheden aan anderen, onder 
voortzetting van de levering van componenten. RSV meende na enige tijd 
te mogen constateren dat de tactiek had gewerkt: de Algerijnse contract-
partners stelden zich niet meer zo bureaucratisch op als voorheen. 

De onderhandelingen zouden nog veel tijd gaan kosten en waren op de 
dag waarop RSV in surséance van betaling ging nog niet in alle details 
voltooid. Wilsovereenstemming werd in november 1982 bereikt. Begin 
1983 waren de contractwijzigingen bij Sonelgaz goedgekeurd maar bij 
Sonatrach nog in de bureaucratische molen. Een aantal noodzakelijke 
aanvullingen op de contracten moest nog worden ondertekend. 

Het vernieuwde contract met Sonelgaz hield in dat: 
- de benodigde materialen door Thomassen werden geleverd; 
- de afwerking door Holec (voor het elektrische deel), door Etsco (voor 

het mechanische deel) en door Sonelgaz zelf (voor de rest) zou worden 
verricht. 

Het nieuwe contract met Sonatrach: 
- een leveringscontract voor machines en onderdelen; 
- enkele maanden supervisie op montage en inbedrijfstelling. 

Als gevolg van deze wijzigingen kon de raming van het verlies op de 
Algerije-orders worden verminderd van meer dan f300 min. tot een bedrag 
van 'slechts' f195 min. Dit laatste was op de dag van surséance nog slechts 
een raming en staat ook op de datum van dit verslag nog niet vast omdat 
de projecten nog niet zijn voltooid en betaling van alle onderdelen door de 
Algerijnse partners nog allerminst zeker (zie blz. 440). 

Op 30 juli 1982 bevestigde Molkenboer in vervolg op eerder mondeling 
contact aan RSV dat hij een onderzoek zou laten instellen naar de toekomst-
mogelijkheden van Thomassen. Voor het technische gedeelte had hij het 
CIVI ingeschakeld en voorts zouden 'op persoonlijke titel' één of meer 
medewerkers van het Bureau Bijzondere Bedrijfsproblemen van Economi-
sche Zaken worden ingeschakeld. 

Ontvlechting 

Door schade en schande wijs geworden (maar te laat om RSV nog te 
redden) werden de financiële kruisverbanden binnen RSV in 1982 althans 
op één punt geslaakt: de verdere aansprakelijkheid van het RSV-concern 
voor de risico's die de Algerije-contracten nog meebrachten. Toen Stikker 
zijn Algerijnse gesprekspartners begin november 1981 liet weten dat RSV 
Thomassen failliet kon laten gaan, was dat maar gedeeltelijk waar - het 
RSV-concern zou in de ondergang zijn meegezogen. Weliswaar was RSV 
niet direct partij bij de contracten die Thomassen met Sonotrach en 
Sonelgaz had gesloten maar voor de aanbouwfinanciering had Thomassen 
een omvangrijk beroep op bankkredieten moeten doen die alleen met 
garanties van het concern konden worden verkregen. Bij een faillissement 
van Thomassen zou het RSV-concern dus mede-aansprakelijk zijn geweest. 
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