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3.9.1 Oefenen met geestkracht bij Fokker 

In 2007 begreep ik de theorie en was het tijd om te gaan oefenen. Dat deed ik bij Fokker in de 

periode dat ik aan de NH90 werkte. Toen ik er kwam, was er nog geen helikopter afgeleverd, 

was de organisatie een puinhoop en was de interne strijd slopend. Binnen Fokker werkten er 

drie bedrijven aan: Aerostructures, Landing Gears en Services. Alles werd gecoördineerd door 

het Programmabureau. Internationaal was de structuur even complex. Agusta uit Italië en 

Aerospatiale uit Frankrijk waren concurrenten op leven en dood en waren gedwongen samen te 

werken. Daarnaast deed Fokker mee en een Duits bedrijf dat door de Fransen werd ingelijfd. 

Het geheel werd gecoördineerd door een programmabureau in Aix-en-Provence, NATO 

Helicopter Industries (NHI). Daarnaast waren er de klanten, de ministeries van Defensie 

verzameld in de NAHEMA, en de luchtwaardigheidsautoriteiten. Wat ging er een energie 

verloren door de interne machtsstrijd en door de eindeloze vergaderingen om de kemphanen uit 

elkaar te houden. 

Het duurde even voordat ik de duistere kant zo goed doorhad dat ik kon zeggen: we zijn een 

criminele organisatie die aan internationale wapenhandel doet. De meeste collega’s herkenden 

het wel en de commercieel onderhandelaar werd er zelfs enthousiast van. Alleen de juriste vond 

dat ik dat niet mocht zeggen. Het was echt een strijdperk waar de asoera’s, ahrimanische en 

oorlogszuchtige krachten elkaar met open vizier te lijf gingen. Om mijzelf te beveiligen moest 

ik wel de beschermingstechnieken van Romain en de manifestatiemethoden van ‘The Secret’ 

toepassen. Drie jaar lang stuurde ik bijna elke dag een intentie de kosmos in en ’s avonds schreef 

ik in mijn intentiedagboek de resultaten op. 

Het begon met bescheiden resultaten. Ik gebruikte een intentie zoals: “Alles zal vandaag 

vanzelf gaan”, en vervolgens kwamen drie telefoontjes op het juiste moment binnen. Of: “Ik 

wil de generaal van de MLD vandaag spreken” ,en hij belde me die dag met het verzoek samen 

te gaan lunchen. Of: “Het Service Level Agreement (SLA) wordt getekend”, en vervolgens 

kwam de synchroniciteit dat ik mijn mobiel in de hand had om Hans van de raad van bestuur 

daarover te bellen, toen hij mij belde om te vertellen dat hij de SLA al getekend had. Dank! 

Interessant was dat de boodschap naar mij in de ochtend nog was: “De SLA moet nog worden 

getekend”, en aan het eind van de dag: “De SLA is gisteren getekend”, alsof manifesteren zich 

niets van de tijd aantrekt. Of: “Het universum en ik denken, praten en handelen helder en 

krachtig samen om de DOA snel klaar te hebben en de Europese samenwerking te redden”, 

waarna er van verschillende kanten goede initiatieven kwamen. 

Natuurlijk wilde ik de methoden van creatie ook in mijn eigen belang toepassen, maar om 

een promotie te kunnen maken, moest mijn leidinggevende ook omhoog. Eerst noemde ik hem 
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in een brief naar NHI een vicepresident, toen duidde ik hem in een organogram zo aan en 

vervolgens kon onze directie niet terug. Toen kon ik zelf airworthiness director worden en uit 

dankbaarheid had men geen probleem met mijn wens tot een flinke salarisverhoging. OK! 

Super! Dank! 

Ik ging bijna elke week een keer naar Aix-en-Provence, vlak bij Marseille, voor een 

vergadering, omdat ik vanwege mijn brede achtergrond bijna overal verstand van had. Buwe 

zei daarover: “Jij bent de Fokkerman met de meeste invloed in de NH90-joint-venture.” Veel 

vergaderingen waren langdradig en saai, omdat de Fransen en Italianen elkaar permanent 

vliegen probeerden af te vangen. Terwijl collega’s tijdens de vergadering hun e-mails 

behandelden of naar het wereldnieuws keken, had ik op mijn laptop de zandloper van Romain 

lopen, als symbool voor de positieve energie uit de geestenwereld. Ondertussen zond ik “IK wil 

… IK kan …” naar alle deelnemers. Aan het eind van de vergadering was ik helemaal zen en 

high en moest snel naar de hotelbar voor een glas wijn om weer te aarden. 

Niet alleen de Europese industrie had moeite met samenwerken, de autoriteiten hadden dat 

ook. Ik had een verhaaltje daarover gemaakt met als titel “We have a dream”, waarin ik mijn 

visie gaf om de Europese militaire luchtvaartautoriteiten beter te laten samenwerken. 

Vervolgens vroeg ik René, onze hoogste vertegenwoordiger in Aix, om tijdens de steering 

committee hier aandacht aan te geven. Mijn achterliggende gevoel was ‘oneindig gezag’, zoals 

Romain dat noemde, het idee dat iedereen naar me luisterde. Het voelde erg goed en het werkte 

erg goed. In Aix vertelde ik in vier vergaderingen over “We have a dream”, waar opvallend 

enthousiaste reacties op kwamen. Iedereen droomde mee. Voorzitter Volpoët van de Joint 

Military Airworthiness Authorities NH90, JMAAN, zei zelfs zich achter mijn missie “We have 

a dream” te scharen. Rik van de MLA meldde dat hij zijn best ging doen om de militaire 

autoriteiten van Duitsland en Italië de eenentwintigste eeuw in te slepen. Super! 

Romain stuurde het bericht: “Groot is onze verwondering als we zien dat vanaf nu de grote 

tegenwerkende krachten zich aanbieden om voor ons te werken in plaats van tegen ons.”  

Vervolgens sprak ik met generaals uit Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italië, die de 

JMAAN gingen tekenen namens hun landen, wat hen zou helpen om correct te zijn, positief te 

worden en Europa te ordenen. De Nederlandse generaal bedankte mij publiekelijk bij naam 

voor mijn bijdrage. De ondertekening werd een World First Event genoemd en zou tot grote 

veranderingen leiden. Maar een paar dagen later rollebolden ze alweer over elkaar, dus het was 

nog niet klaar. De Nederlandse generaal vertelde mij wel dat ongevallenonderzoek ook 

internationaal aangepakt zou gaan worden. Dat was mijn missie! Perfect! Veel “IK wil … IK 

kan …” rondgestrooid.  
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Romain: “We moeten niets meer tegenhouden, want ze kunnen het toch niet meer afpakken.”  

Ik stuurde een mail uit naar de raad van bestuur, de directie en andere betrokkenen, waarin 

ik meldde dat wij bij Fokker als eersten klaar waren voor een Military Design Organisation 

Approval, MDOA, en nu alles zo gingen inrichten. Ik had het zo geformuleerd dat duidelijk 

was dat alles een ‘fait accompli’ was. Er volgde geen discussie en er kwamen geen vragen. Het 

was een grote stap over het eeuwige gezeur heen. 

Romain stuurde: “WE ZIJN VRIJ. We kunnen alles zeggen en laten zien, niemand kan het 

nog nadoen. We zijn volledig uniek en geniaal zonder pretentie. Veel succes.” 

Ik voelde me vrij en onkwetsbaar. Ik mocht met voorstellen komen voor verbeteringen van 

de internationale NHI Company Manual en de Joint Venture Agreement. Vervolgens stuurde 

ik een mail aan NHI en de partners over ongevalsonderzoek in Nederland. Daarin vertelde ik 

zes keer met de voorzitter van de OVV te hebben gesproken en dat ik het voor de NH90 ook zo 

wilde organiseren. Bij NHI legde ik het nog een keer uit in de Senior Airworthiness Advisory 

Board met de NHI general manager en de technical directors van de partners. Dat is gelukt; ze 

gaan een informatiekit maken bestemd voor de autoriteiten na een ongeval. Met de 

gezamenlijke autoriteiten JMAAN hadden we besloten dat ik NHI zou vragen om hierover een 

conferentie te organiseren. Ook werd ik uitgenodigd om daarvoor een presentatie te maken die 

de juiste visie zou geven aan de heads of delegation, de vertegenwoordigers van de ministers 

van Defensie. 

Romain: “Met “We staan overal boven” en dan “IK Wil … IK Kan …” kun je alles bereiken, 

als je het maar blijft zeggen.” 

Het voelde echt zo dat wij (ons gezin) overal boven stonden. De motiverende boodschappen 

van Romain kun je vergelijken met het citaat van Jezus over “Ik ben de weg”. Het is fysiek niet 

waar, het is spiritueel niet waar, je kunt het negatief uitleggen, maar het is wel een fantastisch 

mantra om je zo vrij en zo sterk te voelen dat je perfect kunt manifesteren.  

Toen ik met pensioen ging en het NH90-programma verliet, waren er 550 helikopters aan 

14 landen verkocht, waren er ongeveer 100 helikopters afgeleverd, was er een goedgekeurde 

organisatie, was het eerste ongeval gebeurd en werd dat netjes afgehandeld. 

 


