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Achtergrond

‘Ik heb betere tijden gekend’
‘Al die verhalen over mij,
het is pure afgunst’
‘Tricky Dicky’s grote wisseltruc: Wol wordt
geld.’ Onder die titel publiceerde deze
krant twee weken geleden als onderdeel
van het geruchtmakende ‘Dossier
Baumgartner’ over het faillissement van
de wolhandel Exxilco BV in Volendam, een
dochteronderneming van de op Curaçao
gevestigde naamloze vennootschap Game
Invest World Wide. Zakenman Dick
Peschar (de ‘Tricky Dicky’ uit het artikel)
reageerde woedend. Een boos telefoontje
werd gevolgd door een nog bozere brief.
Hoewel Peschar eraan gewend moet zijn
weinig flatteus in de media te worden
afgeschilderd, vreest hij dat de publicatie
in het Antilliaans Dagblad zijn ‘goede
naam en faam’ aantast en hij en zijn niet
(nader genoemde ‘respectabele’ vennoten)
daardoor grote zakelijke schade oplopen.
Niettemin toonde hij zich bereid deze
krant te ontvangen voor een vraaggesprek.

,,Zodra je je hoofd boven het maaiveld steekt, wordt
dat afgehakt.”

Amsterdam - Van Bentleys is geen spoor (meer) te
ontdekken op het parkeerterrein van het fraai ogende
kantoorpand in Amsterdam waar ondernemer Dick
Peschar zetelt.

De correspondentie
Voorafgaand aan het vraaggesprek met de heer Peschar vond de onderstaande
correspondentie plaats:

Door René Zwart

O

p de voordeur is een
deurwaardersexploot
geplakt dat de openbare verkoping van
de inboedel van de
firma EBL aankondigt. Veel valt er
niet meer te veilen. De meeste kantoorruimten staan leeg, alleen op de
derde verdieping valt nog enig leven
waar te nemen, maar echt veel beweging lijkt er niet meer te zitten in
Ever Moving Circle International
BV, een dochteronderneming van
de op Curaçao gevestigde vennootschap Game Investment World Wide.
,,De wereld ziet er voor mij eventjes minder zonnig uit”, zal Dick Peschar later in het gesprek opmerken
ter verklaring van de desolate indruk die het eens bruisende kantoorpand maakt.
Maar eerst heeft hij een verrassing in petto: Of we maar even een
verklaring willen ondertekenen
waarin we beloven geen letter of
komma uit het gesprek te publiceren zonder zijn schriftelijke toestemming. Nu komt het wel vaker
voor dat een geïnterviewde erop
staat de tekst vooraf te mogen inzien en meestal bestaat daartegen
geen bezwaar. Ook in dit geval niet,
maar een handtekening zetten gaat
wel erg ver. Peschar moet ons maar
op ons woord geloven. ,,Dat doe ik
niet. Na uw artikel over mij dat wemelt van de onjuistheden en onwaarheden kan ik u moeilijk vertrouwen”, hadden de laatste woorden van dit vraaggesprek kunnen
worden als de gastheer niet had besloten bij nader inzien zijn eis te laten vallen. Waarmee de stekelige
stemming nog lang niet verdwenen
was. Want Peschar mag dan boos
zijn op het Antilliaans Dagblad, de
krant is op zijn beurt boos op hem
vanwege zijn - ons inziens uit de
lucht gegrepen - beschuldiging onwaarheden te hebben gebezigd. Het
artikel over de mislukte wolhandel
was gebaseerd op een openbaar faillissementsverslag waarop bovendien nog eens een toelichting was
gevraagd van de curator, toch een alleszins respectabele bron. Het is
een middeleeuwse methode de
boodschapper van slecht nieuws te
onthoofden. En: Waarom deze
krant - niet dat we er ook maar een
seconde van wakker liggen, kranten
op Curaçao zijn immers wel wat gewend - dreigen met een reeks
rechtszaken, waar media met veel

grotere oplagen die nog veel lelijkere dingen over hem beweren ongemoeid gelaten? ,,Dan krijg ik alleen
maar meer verhalen over mij en
daar zit ik niet op te wachten.” En,
hoezo reputatieschade als je al zo
vaak als Peschar in ongunstige zin
de publiciteit hebt gehaald en er zo
veel mensen rondlopen die zijn
bloed wel kunnen drinken?
Met de wederzijdse conclusie dat
we het op dit punt nooit eens zullen
worden (wij laten dat als het zover
komt graag aan de rechter over)
wordt er een punt gezet achter het
gesteggel. Wij waren tenslotte gekomen om Peschars lezing te horen.
Om het geheugen even op te frissen: In 2004 kocht Game Invest
World Wide NV de zo goed als failliete wolhandel Exxilco. In een jaar
tijd boog Peschar c.s. het verlies van
1 miljoen euro om naar een winst
van 1 miljoen. Toch ging het bedrijf
in 2006 failliet met de bank als
grootste (voor ruim 4 miljoen euro)
schuldeiser.
Volgens curator Van Haarlem is
er in die twee jaar veel geld rondgepompt zonder dat daar een al te grote bedrijvigheid aan ten grondslag
lag. Hij heeft een onderzoek ingesteld naar zo’n twintig transacties vooral richting Curaçao - die ‘vragen
oproepen’ en zegt niet uit te sluiten
dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.
,,Het is een schande, die man
heeft zich helemaal niet in de zaak
verdiept. Die weet niet waar hij het
over heeft en trekt allerlei voorbarige conclusies. Ik heb een corporate
file gemaakt (Peschar toont een
vuistdikke ordner, red.) maar die
Van Haarlem heeft er nog geen minuut in gekeken. Hij heeft er een
accountant bijgehaald. Een soort inspecteur De Cock die er ook niets
van heeft begrepen. Ik heb contact
opgenomen met de Deken van de
Orde van Advocaten, maar ik heb
begrepen dat een curator alles ongestraft kan zeggen.”
De veronderstelling dat hij Exxilco heeft gebruikt om de bank voor
een paar miljoen te tillen, noemt
Peschar een valse voorstelling van
zaken. ,,Game Invest heeft er zelf
ruim 1,6 miljoen euro in gestoken
waarvan bijna de helft van mij privé
is. Ik heb er alleen maar aan verloren. En die geldstromen naar Curaçao? Ja, dat zijn leningen die terugbetaald werden. Alle bewijzen daarvoor zitten in deze map.”

From: Dick Peschar
[mailto:dickpeschar@evermovingcircle.com]
Sent: Wednesday, May 09, 2007
7:21 AM
To: r.zwart@antilliaansdagblad.com
Subject: AD zaterdag 5 mei
2007
Amsterdam, 9 mei 2007
Betreft: artikel ‘Tricky Dicky’
Antiliaans Dagblad zaterdag 5
mei 2007.
Geachte heer Zwart,
Naar aanleiding van bovenvermeld artikel en in aansluiting
op ons telefoongesprek van
maandag 7 mei jl. bericht ik u
als volgt:
Dick Peschar: ,,Zelf heb ik heel veel privégeld verloren.”

Dat het met Exxilco verkeerd afliep, wijt Peschar aan twee mislukte
deals. Waar hij dacht grote klappers
te kunnen maken, werden miljoenen verloren aan dubieuze debiteuren in Duitsland en Engeland.
,,Desondanks was het bedrijf levensvatbaar. Het reddingsplan lag
klaar en ik had ook al nieuwe financiers gevonden. Alleen liet de bank
het afweten. Dat de bank er bij in is
geschoten, hebben ze helemaal aan
zichzelf te danken.”
Over naar een andere Curaçaose
vennootschap die in ‘Dossier
Baumgartner’ aan de orde kwam:
Dreamwavers. Het verhaal (zie onder meer het boek ‘De man die onzichtbaar wilde blijven’) wil dat 40
miljoen euro bij investeerders is opgehaald om in Hollywood een tekenfilm te produceren. Het project
liep uit op een totale mislukking en
Peschar wordt ervan beschuldigd
voor de productie bestemd geld te
hebben verbrast.
,,Niets van waar. Het was maar
8,8 miljoen euro en die is niet opgegaan aan hotelsuites en limousines.
Dat verhaal is de wereld in gebracht
door ene meneer Zwaaf, een zogenaamde durfkapitalist. Hij heeft
geen cent geïnvesteerd. Wat hij wel
heeft gedaan is in het grijze circuit
aandelen kopen. Hij kocht ze voor 2
dollar en had ze tussentijds weer
kunnen verkopen voor 12 dollar. Hij

hield ze echter vast en toen het met
de film misging, kelderden de aandelen.”
Blijft de vraag waarom Zwaaf
zegt dat hij door Peschar is opgelicht en bij het OM in Willemstad
aangifte heeft gedaan. ,,Ik weet wel
waarom. Zijn vrouw heeft bij ons
gewerkt. Zij is op staande voet ontslagen omdat zij haar geheimhoudingsplicht had geschonden. Die
Zwaaf is alleen maar uit op wraak.
Die is nog niet van mij af.”
Maar Zwaaf en curator Van
Haarlem zijn niet de enigen die
zich niet bijster positief over Peschar uitlaten. Ook publicaties in
onder meer de Telegraaf, Vrij Nederland en op tal van websites schilderen hem af als iemand die er op andermans kosten een flamboyante
levensstijl op nahoudt, in foute
kringen verkeert en losse handjes
heeft. ,,Allemaal kutverhalen.”
Ook op Curaçao zijn mensen die
hem niet (langer) tot hun vriendenkring rekenen. Peschar moet er
toch wel eens over nagedacht hebben waarom zoveel mensen zich tegen hem keren.
,,Dat is typisch Nederlands. Als je
je hoofd boven het maaiveld steekt,
wordt dat afgehakt. Er wordt van alles over mij verzonnen. Allemaal uit
afgunst. Als je succesvol bent, krijg
je bergen afgunst over je uitgestort.
En jullie doen daar aan mee. Ik las
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dat ik in een Bentley ben gesignaleerd. Nou, ik rij toevallig in een zes
jaar oude Jaguar.”
Peschar steekt met een opvallend
gemak de hand in eigen boezem als
het om zijn zakelijke debacles gaat.
,,Ik ben soms naïef geweest, had
scherper moeten zijn. Bijvoorbeeld
met die klanten uit Duitsland en
Engeland. Die had ik zorgvuldiger
moeten natrekken, dat valt mij aan
te rekenen. Daarvan mag je zeggen:
Dick, je bent een klootzak. Maar ik
betaal daar zelf de rekening voor. Ik
ben heel wat privégeld kwijtgeraakt.”
,,Wat denk je dat de impact is van
al die kutverhalen? Ik ben wel een
vader van vier kinderen. Die horen
van hun klasgenootjes wat er allemaal over mij wordt geschreven.
Dat gaat je niet in de kouwe kleren
zitten. Ik ben erg beschadigd. Ik
heb wel betere tijden gekend.”

Nawoord van de redactie:
Conform de aan de heer Peschar gedane belofte is de weergave van het vraaggesprek voor publicatie aan hem voorgelegd. Op zijn verzoek zijn twee, voor
de essentie van het artikel niet van belang zijnde wijzigingen aangebracht.
De heer Peschar liet voorts weten
‘uitermate teleurgesteld te zijn in de
suggestieve en negatieve schrijfstijl’ van
onze verslaggever.

1. Met grote verbazing heb ik
o.a. kennis genomen van bovenvermeld artikel te meer
een goed journalist die een
verantwoord artikel wenst te
schrijven veelal partijen het
recht van hoor en wederhoor
geeft. In dit geval heeft u dit
nagelaten, sterker nog u heeft
zelfs niet aangekondigd dat dit
artikel zou verschijnen.
2. Het artikel vermeld vele
onjuistheden, is in strijd met
de waarheid geschreven, is
suggestief en bijzonder schadelijk voor het (zakelijk) imago
van ondergetekende en met
name zijn medevennoten in
de vennootschap Game Invest
World Wide N.V. Hiervoor
stellen wij u nu reeds aansprakelijk en zullen onze advocaat
opdracht geven u in rechte te
betrekken.
3. Tevens brengt het artikel het
(zakelijk) functioneren van
ondergetekende, zijn bedrijven en haar handelspartners
in gevaar en ondervinden wij
nu reeds schade. Deze schade
zullen wij op u in persoon en
in uw hoedanigheid als redacteur/eigenaar van het Antiliaans Dagblad verhalen.
4. Op grond van de inhoud
van het artikel wijs ik nu reeds
op ernstige fouten die in strijd
zijn met de waarheid en waarvoor wij u zullen aanspreken
en waar mogelijk rectificatie
zullen eisen.

a. De Curaçaose naamloze
vennootschap Game Invest
World Wide is geen vennootschap van ondergetekende
doch echter van 4 verschillende vennoten. Vennoten die
een grote staat van dienst
hebben en op deze wijze niet
wensen te worden gedupeerd.
Ook zij zullen u in rechte
betrekken
b. Het krediet van ABN-AMRO voor Exxilco heeft aangewend kent geen bovengrens.
Het krediet is verstrekt op een
zogenaamde ‘borowing base’,
hetgeen betekent dat de hoogte van het beschikbare krediet
fluctueert op basis van een
optelsom tussen voorraad,
openstaande debiteuren en
vooruitbetalingen op toekomstige orders per maand. Op
basis van deze kredietverstrekking zijn zekerheden aan de
bank verstrekt d.m.v. pandrecht op voorraad en debiteuren. Tevens hebben zowel
Game Invest World Wide N.V.
als Peschar in privé borgstellingen getekend van respectievelijk 1,5 miljoen en 500.000
euro!
c. Game Invest World Wide,
haar vennoten en externe
participanten en leningverstrekkers hebben voor EUR
1.647.000.- in Exxilco geïnvesteerd, naast het door Game
Invest betaalde bedrag van
EUR 675.000,- voor de aandelen. Van alle transacties zijn
de contracten en betaalbewijzen beschikbaar.
d. Exxilco heeft te alle tijden
een correcte boekhouding
gevoerd. Van alle transacties
die echter geen document/factuur of andere geldige bewijsvoering van betaling kunnen
worden overlegd is een rekening courant met Game Invest, DW Peschar en zijn gelieerde vennootschappen opgesteld Deze zijn allen in de
boekhouding opgenomen en
ter inzage beschikbaar.
e. Er is geen sprake van onbehoorlijk bestuur en paulianeus
handelen. Uw opmerkingen
zijn suggestief en vooruitlopend op welke conclusie dan
ook. Hiermee wordt een indruk gewekt dat er onbehoorlijk bestuur heeft plaatsgevonden. Ook dit dient u te rectificeren.
f. Indien ABN-AMRO adequaat gehandeld was de over-

name van Exxilco al bijna een
feit geweest en was een deconfiture voorkomen. De overname contracten en daarbij behorende voorwaarden zijn ter
inzage beschikbaar.
g. De heer Robert Jan Doorn
heeft niets met Exxilco en
Game Invest van doen. Ten
onrechte wordt de suggestie
gewekt en is dit schadelijk
voor de betrokken partijen.
h. Er zijn met ondergetekende
nooit financiële schandalen
geweest. Ook alle in u overige
artikelen vermelde zaken zijn
onjuist weergegeven. Ondergetekende en zijn zaken zijn
nooit en te nimmer in aanmerking geweest met Justitie,
AMF, SEC etc. Hiervoor is ook
documentatie beschikbaar. Op
het Dreamweavers verhaal
zullen wij separaat terugkomen. Alle details uit uw artikel
geven een onjuist beeld. Namens de aandeelhouders en
overnamepartijen van Dreamweavers stellen wij u nu reeds
aansprakelijk.
i. Van de laatste pandlijsten
zijn kopieën beschikbaar waar
vanuit het kredietruimte is
verstrekt. Een en ander volledig in lijn met de bankafspraken en zekerheidsstellingen.
j. De onderneming heeft in
mei 2005 de beleidsbeslissing
genomen haar activiteiten op
groothandels gebied in wol uit
te breiden in merchandising
met wol en wol gerelateerde
artikelen en textiel. Hiervoor
zijn reeds in de aankoopakte
van de onderneming en in de
voorwaarden van de hernieuwde bancaire overeenkomst
afspraken met de bank gemaakt. Aan alle daar tegenover
door de bank gestelde eisen
heeft Game Invest World
Wide voldaan. Stukken zijn als
ondersteunende
bewijsvoering beschikbaar.
k. Het faillissement is niet
door de bank aangevraagd
echter door een personeelslid.
De crediteurenlijst bedroeg
‘slechts’ EUR 185.000,-.
Aan alle verplichtingen was
voldaan en het faillissement
is feitelijk voor EUR 24.000,uitgesproken. Partijen hebben
het faillissement (in beroep)
niet willen terugdraaien om
dat de bank in de nieuwe
‘doorstart’ niet wilde meewerken.
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