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Voor Gerard en Mark

Dank jullie wel voor jullie niet 

aflatende steun en onvoorwaar-

delijke liefde.

Dit boek draag ik speciaal op aan 

onze wonder-Fay en in bijzonde-

re herinnering aan Paul Brader 

en Eric van der Meulen.
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voorwoord

In Noordwijk overleed op 3 januari 2002 bierbrouwer 

Alfred (Freddy) H. Heineken op 78-jarige leeftijd. Karel 

Vuursteen, de toenmalige voorzitter van de raad van be-

stuur Heineken N.V., roemde de biermagnaat en noemde 

hem “een unieke man”.

Enkele jaren daarvoor kreeg ik de kans hem te inter-

viewen voor een maandblad voor kasteleins en horecaon-

dernemingen die Heineken, Amstel of Brand op het vat 

hebben. Bijzonder, omdat hij destijds zoveel mogelijk een 

interviewstop hanteerde en slechts op schaarse momenten 

journalisten ontving. Heineken was op een punt in zijn 

leven gekomen dat hij de publiciteit schuwde, terwijl hij 

daar eerder op een handige en slimme manier volop ge-

bruik van maakte. Gebiologeerd, verbaasd en geamuseerd 

zat ik urenlang tegenover hem. Het was duidelijk dat tien 

jaar na zijn aftreden als bestuursvoorzitter de geest van 

Freddy Heineken nog altijd rondwaarde in de burelen van 

de brouwerij. Hij hield zich nog steeds intensief bezig met 

zijn geesteskind. 

Zijn markante uitspraken en typisch gedrag zijn het 

waard te beschrijven. Hiermee pretendeer ik bepaald geen 

biografie af te leveren, eerder een biografische schets van 

het boegbeeld van een wereldconcern. Een persoonlijke 
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weergave van mijn intense ontmoeting met een bijzonder 

mens.

De rijen rond de familie Heineken sluiten zich echter 

eensgezind in hun stilzwijgen. De archieven over zijn per-

soonlijke leven blijven gesloten. Desondanks voelt het als-

of hij over zijn graf heen toestemming voor deze uitgave 

gaf. De laatste maal dat ik hem persoonlijk sprak, baste hij 

met zijn kenmerkende stemgeluid door de telefoon: “Toch 

jammer dat je niet alles kan gebruiken en dit alleen voor 

een vakblaadje is bestemd, anders had je d’r nog rijk mee 

kenne worre!”

Anne-Mieke Schutten

Phalaborwa/Vogelenzang
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1.

“Van dikke vrouwen houd ik niet.” Een fel kijkend, klein 

van postuur en heftig hoestend mannetje in een iets te 

groot geruit colbert schuifelt de in de kleuren Amstel-

rood en Heineken-groen ontworpen kamer binnen. Alfred 

(Freddy) Henry Heineken. De wereldberoemde, inmid-

dels derde generatie biermagnaat, veel gelauwerd man en 

grootmogol. Hij had me bij binnenkomst net zo goed een 

klap in het gezicht kunnen geven, zo komt de opmerking 

aan. Dat valt toch wel mee, denk ik, terwijl ik ondertus-

sen koortsachtig bedenk waarom hij dit doet en me moet 

beheersen om niet half om te draaien en over mijn schou-

der heen mijn achterkant te inspecteren. Is het om me te 

testen? Uit te proberen? Wil hij weten wat voor vlees hij 

in de kuip heeft? Moet ik me vooral niets verbeelden dat 

het mij is gelukt na zijn lange periode van persoonlijke pu-

bliciteitsstop hem voor de opnamerecorder te krijgen. Is 

het daarom te doen? “Daar heb ik iets op. Ik heb een dieet 

gevonden”, kucht hij. “Het vdh-dieet: vreet de helft”, terwijl 

hij me van top tot teen monstert.

“Vindt u het goed dat ik het interview opneem?” In een 

rappe lispelende volzin, ratelt hij bijna buiten adem: “Maar 

natuurlijk, hoe zou je het anders moeten doen!” Het is ver-

slappe whisky.indd   9 7-11-2006   21:10:44



10

bazingwekkend hoe gemakkelijk, zonder slag of stoot, Hei-

neken daarin toestemt. Daar waar hij het ene moment zijn 

leven volledig afschermt, is hij in een volgende situatie be-

reid zijn uitspraken vast te laten leggen door het journaille 

waarmee hij een haatliefdeverhouding heeft. Niet dat het 

veel helpt, gewoonlijk dient het gemak van opgenomen 

gesprekken voor het schrijven van een interview, maar bij 

het uitwerken van de bandjes tot een transcriptie blijkt hij 

nauwelijks te verstaan. Meermalen moet ik passages drie 

tot vier keer opnieuw afdraaien, voordat ik eindelijk be-

grijp wat hij zegt. Zijn diepe doorrookte stem klinkt hees 

en lange hoestbuien onderbreken het vraaggesprek. Hij 

lispelt charmant, maar dat maakt de verstaanbaarheid er 

niet groter op.

Mijnheer Heineken rookt onophoudelijk en steekt de ene 

sigaret spreekwoordelijk met de andere aan. Hij wentelt 

zijn aanvallen van benauwdheid af op de een of andere zo-

genaamde allergie voor thee. Met een langgerekt “jaahaa, 

dat bestaat” pareert hij mijn ongelovige blik, terwijl we 

gedrieën, Heineken, de fotograaf en ikzelf ondertussen ge-

zellige kopjes thee nuttigen. “Doen we nog een rondje?” 

De dokter verklaarde recent dat zijn longen er ondanks 

zijn obsessieve rookgedrag prima uitzien, zo meent hij mij 

te moeten overtuigen. Regelmatig duikt hij ineen en wan-

neer de benauwdheid voorbij is, mompelt hij: “Wij heb-

ben weer last van hoestbuien vandaag. Vaak ’s ochtends, 

lang hoesten, lang hoesten. Soms ben ik ook gewoon hoor. 

Maar nu even niet. Het interview komt op tijd.” 
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In het laatste jaar van zijn leven stopt hij wegens zijn 

breekbare gezondheid met roken en met zijn gebruikelijke 

bravoure laat hij weten hoe gemakkelijk hem dat afgaat. 

“Had ik veel eerder moeten doen.”

De witte outfit die ik draag, kleedt me absoluut af, riep mijn 

buurvrouw mij nog goedkeurend na toen ik haar vanuit de 

tuin vroeg of het geheel niet te bruidsachtig was. En dan 

nu dit. Normaliter zou ik me bij zo’n insinuerend welkom 

diep beledigd omdraaien, met een klap de deur achter me 

dichtslaan en tierend de trap afstormen. Weg uit het Pen-

tagon, zijn privékantoor aan het Tweede Weteringsplant-

soen in Amsterdam. Is al die moeite tevergeefs geweest? 

Heeft de secretaresse van Karel Vuursteen de voorzitter 

van de raad van bestuur voor niets een briefje meegegeven 

toen hij zijn wekelijkse kopje thee bij mijnheer Heineken 

ging drinken. Alleen al voor haar vrijwillige inzet en vrien-

delijke bereidwilligheid moet ik me niet laten kennen. 

Want iedereen doet bij de aanvraag voor een eventueel 

gesprek verschrikkelijk moeilijk. Dat begint al bij de pr-

afdeling van zijn onderneming. Geen enkele kans. Vergeet 

het maar. Mijnheer Heineken geeft geen interviews meer, 

laten zij weten. Wanneer ik dan eindelijk via de rechter-

hand van Vuursteen het telefoonnummer van Heinekens 

privésecretaresse Marjolein te pakken krijg, heb ik het ge-

voel goud in handen te hebben.

Vanaf het moment dat een beveiligingsbeambte de bui-

tendeur opent en de fotograaf en mij vriendelijk binnen-
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