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Defi nitie

Corruptie is het aannemen van geld of 
geschenken in ruil voor een bepaalde 
gunst. Dit kan zowel voorkomen bij 
de overheid (ambtenaren, politici) als 
in de private sector (ondernemingen). 
Een postzegel uit Nigeria (1) beeldt 
dit mooi uit. Deze zegel is uitgegeven 
in het kader van ‘war against indiscipline’ 
en toont dat er een bundeltje geld 
van de ene hand naar de andere hand 
gaat, met een kruis erdoorheen. Niet 
doen dus, wil men hiermee zeggen. 
Na het geven van geld of geschenken 
heeft men macht over de ontvanger 
en kan deze gemanipuleerd worden, 
wat we zien uitgebeeld op een postze-
gel uit Tanzania (2).

Anticorruptiedag

Wist u overigens dat 9 december 
2007 de internationale anticorrup-

tiedag was? De postadministraties 
van Pakistan en Sri Lanka wisten dit 
in ieder geval wel, want zij gaven hier 
postzegels over uit (3 en 4).
Als u het geweten had, dan was u 
waarschijnlijk op die dag stipt op tijd 
op uw werk verschenen en was u niet 
te vroeg naar huis gegaan (5). Punc-
tualiteit = eerlijkheid = integriteit en 
dat is het tegengestelde van corrup-
tie. Mexico heeft over deze woorden, 
in het kader van corruptiebestrijding 
in 2002, een postzegel uitgegeven (6). 
Men spreekt van een ‘ethische code’. 
In een land met een democratische 
structuur, dat rechtschapen is, komt 
geen tot weinig corruptie voor (zegt 
men). 

Meting

Kan gemeten worden hoe corrupt 
een land is, vroeg ik me af. Jawel, er 
bestaat een corruptie-index. Deze 

index, beter bekend onder de inter-
nationale naam Corruption Perceptions 
Index (CPI), bestaat sinds 1995 en 
wordt uitgevoerd door Transparency 
International (TI). Met de CPI wilde TI 
corruptie op de internationale poli-
tieke agenda zetten. De CPI klasseert 
staten op basis van het waargeno-
men corruptieniveau. Daarbij kijkt TI 
naar de mate waarin men corruptie 
ervaart van publieke organisatie en 
politici. TI defi nieert corruptie als 'het 
misbruik van toevertrouwde macht 
voor persoonlijk gewin'.
Landen kunnen 10 punten scoren. 
Hoe hoger de score, des te minder 
corruptie. In 2000 omvatte het on-
derzoek negentig staten. In 2007 was 
dit aantal opgelopen tot 180. Uit de 
resultaten blijkt dat 70% van de on-
derzochte staten minder dan 5 pun-
ten scoort. Voor ontwikkelingslanden 
ligt dit percentage zelfs op 90%. Fin-
land, Denemarken en Nieuw-Zeeland 
bevinden zich al jaren aan de top van 
niet-corrupte landen. Een land dat al 
jaren heel laag staat, is Nigeria.

Nigeria

Als je kenners moet geloven, is cor-
ruptie in Nigeria aan de orde van de 
dag. Dat men daar wat aan wil doen, 
blijkt wel uit de postzegeluitgifte van 
2007, waarop staat: “Support the Fight 
against Corruption” (7). 
Ook fraude is een bekend verschijn-
sel in Nigeria, waaronder met name 
de zogenaamde ‘419-fraude’ (8), 
die ook in Nederland voorkomt. 
‘419-fraude’ is de voorschotfraude: 
stort wat geld en je krijgt miljoenen 
terug. Het nummer 419 verwijst naar 
het betreffende wetsartikel. Hoe het 
werkt? Simpel. Met grote regelmaat 
vallen ze wellicht ook in uw mailbox. 
Zakelijke voorstellen van volslagen 
vreemden. Allemaal beloven ze mil-
joenen voor uw hulp. Maar helaas 
... het zijn (meestal Nigeriaanse) 
oplichters! Tot in de hoogste kringen 
van de samenleving trapt men erin. 
Hebzucht is een slechte raadgever.
Corruptie en fraude, het ligt dicht bij 
elkaar.

Corruptie, fraude en integriteit
WILLEM HOGENDOORN

Wat is uw eerste gedachte bij het woord ‘corruptie’? Een kort rondje bij vier 
van mijn vrienden leverde het volgende resultaat op: omkoping, zakken-
vullen, prins Bernhard en hebzucht. Ik reken het allemaal goed. Is er in de 
fi latelie iets over corruptie te vinden en komt in de fi latelie corruptie voor? 
Laten we op onderzoek uitgaan.

1

2

3

4

6

5

7

8

Th1002_08-11_Corruptie-PhilaPop.8   8 25-03-2010   11:16:14



THEMA NVTF  • 9 •  APRIL 2010

Lockheed-affaire

Maar we hoeven niet alleen naar 
andere landen te kijken als het over 
corruptie gaat. Hebben we een Ne-
derland niet te maken gehad met de 
‘Lockheed-affaire’? 
Deze kwam aan het licht in 1976. 
Prins Bernhard (9) zou 1,1 miljoen 
dollar aan steekpenningen heb-
ben ontvangen van de Amerikaanse 
vliegtuigbouwer Lockheed (10). Men 
ontdekte dit tijdens hoorzittingen in 
de Amerikaanse Senaat die onder-
zoek deed naar smeergeldaffaires, 
waarbij de vliegtuigbouwer betrokken 
zou zijn. Tijdens die verhoren kwam 
opeens een ‘very high Dutch offi cial’ 
naar voren, die - naar men later 
begon te vermoeden - prins Bernhard 
zou zijn. Het kabinet Den Uyl besloot 
op grond van de ernstige geruchten 
een commissie van wijze mannen in 
te stellen (Commissie Donner). 
Deze commissie heeft vastgesteld dat 
om en nabij 1959 binnen de top van 
Lockheed de gedachte ontstond om 
aan prins Bernhard een JetStar-vlieg-
tuig van eigen makelij aan te bie-
den. Dit enerzijds om het klimaat in 
Nederland ten opzichte van Lockheed 
te verbeteren, anderzijds omdat men 
ervan uitging, dat het feit dat een 
Nederlandse prins zou rondvliegen 
in een Lockheed-toestel gunstige ef-
fecten zou hebben voor de verkoop. 
Uiteindelijk zag men daarvan af en 
besloot men prins Bernhard een som 
van 1 miljoen dollar aan te bieden.
In 1968, deed zich iets soortgelijks 
voor waarbij besloten werd om 
100.000 dollar uit te trekken voor de 
prins. De commissie vond ook twee 
brieven van prins Bernhard uit 1974, 
waarin hij aandrong op spoedige 
betaling van aan hem verschuldigde 

Het kabinet Den Uyl besloot daarop 
Bernhard te vrijwaren van strafvervol-
ging. Wel moest hij erkennen dat hij 
fouten had gemaakt, moest hij zijn 
functies in het bedrijfsleven en die 
van inspecteur-generaal der krijgs-
macht neerleggen en werd het de 
echtgenoot van de koningin verboden 
ooit nog in het openbaar in uniform 
te verschijnen.

Handel

Niet alleen in de politiek, maar ook 
in de handel komt corruptie voor. 
De wereldwijde kredietcrisis is, denk 
ik, een sprekend voorbeeld hiervan. 
Hebzucht is de oorzaak van deze 
crisis geweest. Ik kwam een drietal 
zegels tegen die pleiten voor ‘eerlijke 
handel’, namelijk van Macau in 2002 
(11), Rusland in 2003 (12) en Guate-
mala in 2006 (13).

Opsporing

In de meeste landen bestaan geen 
aparte corruptieopsporingsteams, 
maar gebeurt dit door de regu-
liere opsporingsinstanties. Brunei is 
hierop een uitzondering; dat land 
heeft een anticorruptiebureau dat 
in 2002 haar twintigste verjaardag 
vierde (14).
Ook in Tanzania bestaat een opspo-
ringseenheid ter voorkoming van 
corruptie, genaamd PCB (Prevention of 
Corruption Bureau). In 2008 verscheen 
hierover een postzegelserie en een 
blokje, waarop het embleem staat 
afgebeeld (15). 
Ervaringen met betrekking tot cor-
ruptie en corruptiebestrijding worden 
uitgewisseld tijdens internationale 
anticorruptie-conferenties, o.a. in 
1997 in Peru (16).

bedragen, omdat hij zich in de 
afgelopen tijd ‘with a lot of pushing and 
pulling’ ten gunste van Lockheed had 
ingezet. Prins Bernhard heeft niet 
ontkend dat hij die brieven geschre-
ven had, maar steeds volgehouden, 
dat hij ervan uitging dat de betalin-
gen ten goede zouden komen aan het 
Wereld Natuur Fonds.
De commissie vond geen onomstote-
lijk bewijs dat de genoemde 1,1 mil-
joen dollar daadwerkelijk bij prins 
Bernhard terechtgekomen was. Wel 
werden allerlei bedragen gevonden, 
die in handen zouden zijn gekomen 
van een verder niet te traceren fi guur 
onder de naam Victor Baarn en van 
de langdurige levensgezel van de 
moeder van prins Bernhard, A. E. 
Pantchoulidzew. Het oordeel van de 
commissie van drie was desalniet-
temin hard: “… dat de prins zich 
aanvankelijk veel te lichtvaardig (had) 
begeven in transacties, die de indruk 
moesten wekken dat hij gevoelig was 
voor gunsten”.
Deze bevindingen leidden bijna tot 
een constitutionele crisis. Het staat 
haast wel vast, dat koningin Juliana 
met aftreden gedreigd heeft indien de 
prins strafrechtelijk vervolgd zou zijn. 
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Corruptie in de fi latelie

Ten slotte, komt er corruptie in de 
fi latelie voor? Fraude in ieder geval 
wel, bijvoorbeeld met vervalsingen. 
Maar ik kwam ook corruptie tegen, 
tenminste als ik Donald Ion moet 
geloven. Hij is, zoals hij op een 
postzegelvelletje zet (17) een vechter 
tegen corruptie in de fi latelie. Hij 
heeft in het verleden geprotesteerd 
tegen de praktijk van het terug-
draaien van datumstempels om op 
die manier mooie eerstedagenve-
loppen te creëren. Maar wat doet 
Donald Ion op dit velletje? Hij is 
een munten- en postzegelhandelaar 
uit Rotorua op het Noordereiland 
van Nieuw-Zeeland. Het velletje is 
duidelijk maakwerk met zijn eigen 
portret en de centraal opvallende 
plaatfout erop. Tarajara is ook geen 
bestaand land. De Nieuw-Zeelandse 
en Australische overheid hebben het 

in 2003 verzonnen om een gezamen-
lijke oefening mogelijk te maken. 
Men deed net of er in dat land (op 
800 km ten Noorden van Nieuw-Zee-
land) een Islamitische, terroristische 
organisatie twintig burgers (gespeeld 
door Nieuw-Zeelandse soldaten) had 
gegijzeld. Nieuw-Zeelandse politie-
agenten waren de zogenaamde Tara-
jaraanse autoriteiten. In feite speelde 
alles in de omgeving van Auckland. 
Zodoende was Australië in staat de 
systemen te testen die nodig zijn voor 

een ingrijpen in een vreemd land, 
zonder dat men daarvoor een echte 
gijzeling hoefde af te wachten.

In 2006 deed de politie een inval bij 
de (postzegel)beleggingsfi rma Afi nsa 
in Spanje, die honderdduizenden Eu-
ropazegels had opgekocht en mensen 
(fi latelisten?) daarin liet beleggen. 
Velen raakten hun geld kwijt. Fraude, 
corruptie, pech of ‘eigen schuld dikke 
bult’ voor de hebzuchtige beleggers? 
Wie het weet, mag het zeggen. <

16

17

Th1002_08-11_Corruptie-PhilaPop.10   10 25-03-2010   11:16:25




