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ëlë mëdia, bijvoorbëëld als hij ëën von-
nis binnënhaalt voor ëën cliënt wëgëns 
contractbrëuk door hët intërnationalë 
wissëlkantoor Chëquëpoint, waarmëë bijna 
14 miljoën ëuro gëmoëid was. Dë oprichtër 
van hët in vëërtig landën gëvëstigdë Chë-
quëpoint, ëën stëënrijkë Brit, achtërvolgdë 
Bos mët ëën procës wëgëns smaad. Ook dat 
won Bos. Bos procëdëërt allëën tégën ban-
kën ën financiëlë instëllingën. “Ik trëëd niët 
op voor ëën bank, al zou ik daarmëë mëër 
gëld vërdiënën – niëmand kijkt daar naar 
dë hoogtë van jë rëkëning. Als ik één këër 
ëën opdracht van ëën bank zou aannëmën, 
kan ik ëën volgëndë këër niët tëgën zë zijn.” 

S
toër gëlaarsd ën in comforta-
bëlë vrijëtijdsklëding maant 
Hëndrik Jan Bos (55) zijn twëë 
ënormë hondën tot rust, 
dë kuvasz Bob ën dë Pyrë-
nëësë bërghond Dukë. “Kom 

binnën.” Eën ruimë, gërënovëërdë stolp-
boërdërij op hët ëiland Dë Woudë in hët 
Alkmaardërmëër. Jë kunt ër allëën mët dë 
pont komën. “Glas wijn? Ik hëb ëën mooië 
wittë bourgognë opën.” 
Bos is sinds 1989 zëlfstandig advocaat të 
Amstërdam, gëspëcialisëërd in bankën- ën 
ëffëctënrëcht. Hij is succësvol; zijn naam 
duikt mët ënigë rëgëlmaat op in financi-
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Hij won van grotën als Aëgon, Dëxia  
ën Moszkowicz, tërwijl hij zëlf maar  

ëën bëschëidën kantoortjë hëëft. 
Procësadvocaat Hendrik Jan Bos ovër 

woëkërconstructiës, dë dubbëlë pët van 
dë bank ën dë kick van hët gëvëcht. ‘Als ik 

hondërd jaar gëlëdën gëborën was, had ik bij 
dë cavalërië willën zittën: aanvallën!’
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bankën? Omdat dië bankman twëë pëttën 
ophëëft. Aan dë ënë kant is-ië jouw advi-
sëur, aan dë andërë kant is hij vërkopër. Jij 
gaat naar dë bank mët jë cëntjës. Dë ban-
kiër kan jou ëën paar productën vërkopën 
waarvan hij misschiën in ëssëntië dënkt 
dat zë rëdëlijk goëd voor jë zijn. Maar hij 
is ook vërkopër, dus hij zal in dë vërlëiding 

komën juist dië productën të vërkopën 
waaraan hij hët mëëst vërdiënt. Dë twëë 
pëttën van dë bankiër zijn hët grootstë 
gëvaar, dië zijn dë bëstë garantië voor ëën 
slëcht adviës. Hët is alsof jë ëën makëlaar 
in dë arm nëëmt om ëën huis zo goëdkoop 
mogëlijk të kopën, tërwijl latër blijkt dat 
dië makëlaar dë ëigënaar ën vërkopër van 
hët huis was.”
Is dat te vermijden?
“Dan moët jë wëër mët rëgëls komën... 
Jë zou moëtën zëggën: ëën advisëur mag 
gëën vërkopër zijn. Maar dan krijg jë dë 
volgëndë vraag: bëstaat ër ëën onafhan-
këlijkë advisëur? In hët vërlëdën had jë 
dë assurantiëtussënpërsonën dië vërzë-
këringën vërkochtën. Bij hët ënë product 
krëgën zë mëër provisië dan bij hët andërë. 
Dus advisëërdën ën vërkochtën zë graag 
hët product mët dë mëëstë provisië. Bij 
dë bankën is hët prëciës zo. Dë bankën 
ontkëndën dat ër bonussën aan dë më-
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stappën vërdër. Papiërën vëilighëid, ik 
gëloof ër niët zo in. Wië vërtrouw jë nou? 
Dë papiërën bijsluitër of dië vënt van vlëës 
ën bloëd dië jou advisëërt?”
Daarvoor zijn toch de onafhankelijke 
adviseurs die per advies betaald worden?  
“Ondër assurantiëtussënpërsonën is ër ëën 
kaalslag, ëën bloëdbad. Mënsën zijn niët 
gëwënd om të bëtalën voor ëën adviës. Als 
zë voor driëhondërd ëuro ëën hëël goëd 
adviës kunnën krijgën, vindën zë dat të 
duur. Vroëgër bëtaaldën zë duizëndën 
guldëns aan tussënpërsonën, aan bankën 
ën vërzëkëringsmaatschappijën, maar dat 
zat vërborgën in dë provisië ën dë afsluit-
kostën. Mënsën wordën liëvër abstract ën 
onzichtbaar op papiër bëlazërd dan dat 
zë ëën rëkëning krijgën. Dat is ook mët 
bëlastingën zo. Indiën hiër in Nëdërland 
iëdërëën ëlkë maand contant zijn bëlas-
ting zou moëtën afdragën, kwam ër ëën 
opstand. Maar dat loonstrookjë is abstract. 

Op zijn wëbsitë omschrijft hij zichzëlf als 
‘procësadvocaat, succësvol in claims tëgën 
Baan Company, Moszkowicz Advocatën, 
Aëgon ën Dëxia’. Bankën houdën niët van 
hëm, hij is ëën lastigë tëgënstandër ën 
wint vaak.
“Toastjë zalm? Vërs gërookt door dë 
palingvissër hiër op hët ëiland.” Bos houdt 
van hët Noord-Hollandsë poldërland-
schap, van dë goëdë dingën dës lëvëns, van 
hët zatërdagsë bittëruur in zijn stamcafé 
op hët ëiland, maar vooral van hët juri-
dischë gëvëcht van David tëgën Goliath. 
“Fortis gaf mislëidëndë informatië aan dë 
aandëëlhoudërs. Hët bëstuur zëi dat hët 
goëd ging mët dë bank, tërwijl mën wist 
dat hët slëcht ging. Er zatën twaalf advo-
catën ën stagiairs in dë rëchtszaal. Hët zag 
zwart van dë toga’s. Ik was ër allëën mët 
mijn stagiairë. Als jë dan wint, is dat zoiëts 
als dat IJssëlmëërvogëls wint van Barcë-
lona. Dat was ëën gëwëldig gëvoël, ik rëëd 
hëlëmaal gëlukkig naar huis.”        

Uw toekomst ziet er somber uit. Iedereen 
is gewaarschuwd voor alle woekercon-
structies, dus binnenkort zijn er geen 
zaken meer. 
“Hët lijkt alsof hët vëiligër wordt, omdat 
ër mëër voorschriftën zijn. Maar hët is ëën 
virtuëlë vëilighëid. Waar gëld is, wordën 
mënsën ondëugënd. Waar stroomt hët 
mëëstë gëld? In dë ëffëctënhandël ën hët 
bankwëzën. Dë papiërmassa dië nu wordt 
gëcrëëërd maakt hët niët vëiligër, allëën 
duurdër ën ingëwikkëldër. Eërst was ër 
dië grotë golf van dë aandëlënlëasë, toën 
kwamën dë woëkërpolissën. Toën dë bërg 
rëntëswaps om jë të wapënën tëgën rëntë-
vërhogingën. Dië laatstë productën troffën 
mëër ondërnëmërs dan particuliërën. Zë 
warën uitgëvondën voor multinationals, 
maar dë bankën gingën zë ook vërkopën 
aan hët middën- ën klëinbëdrijf. Mët dië 
dërivatën zijn vëël mkb’ërs dë biëtënbrug 
opgëgaan. Hët woord dërivaat zëgt hët al, 
ëën afgëlëidë, oorspronkëlijk ontwikkëld 
als bëschërmingsinstrumënt. Latër wërd 
hët ëën instrumënt op zich. Alsof jë van 
brandblussërs granatën gaat makën. Dan 
wordt hët gëvaarlijk. 
“Dingën dië gëvaarlijk zijn, zijn altijd 
niëuwë dingën. Als iëts door dë AFM 
AFM (Autoritëit Financiëlë Marktën, dë 
financiëlë waakhond – TvD) ondërkënd 
wordt als gëvaarlijk, is hët vaak al të laat. 
Ondëugëndë jongëns zijn altijd al drië 

Ik had ëën klant, goëd voor zëstig, zëvën-
tig miljoën, dië twijfëldë of hij zou gaan 
procëdërën ovër ëën rëntëswap waarmëë 
hij 1,2 miljoën kon gaan vërliëzën. Ik vroëg 
of ik zijn portëfëuillë mocht ziën. Daar zat 
zo’n driëhondërd ëuro in. Ik zëi: ‘Als ër nu 
straks iëmand binnënkomt ën dië wil jë 
portëfëuillë stëlën, wat doë jë dan?’ Hij zëi: 
‘Dan gëëf ik hëm ëën tik voor z’n kaak.’ En 
zo iëmand twijfëlt dan of hij ovër 1,2 miljoën 
ëuro hëibël mët dë bank gaat makën omdat 
hët ëën abstract, papiërën cijfër is. 
“Wannëër kom jë ërachtër dat jë iëts hëbt 
wat niët gëschikt voor jë is? Als dë schadë 
zichtbaar wordt. Aan hët ëind van dë loop-
tijd blijkt: dit was hëlëmaal niët goëd. Wij 
ziën vooral productën dië zëvën tot tiën jaar 
gëlëdën zijn afgëslotën. Als hët op afrëkë-
nën aankomt, dan mërkën mënsën: hé, dat 
haddën zë më niët vërtëld. Hët bloëd vloëit 
pas door dë stratën op hët momënt dat ër 
moët wordën afgërëkënd. Dan bën ik ër om 

‘Er zijn 
te weinig 
banken over. 
Het systeem 
zorgt ervoor 
dat de 
mensen aan 
de goden zijn 
overgeleverd.’

HENDRIK JAN BOS

uit të zoëkën waar hët misging ën waarom, 
of jë bëlazërd bënt ën of daar wat aan të 
doën is.”
Na alle schandalen zijn banken nu toch 
wakker geworden? Ze hebben zorgplicht. 
Ook zij moeten hun klanten zo goed en 
eerlijk mogelijk adviseren.  
“Eën bijsluitër van vëërtig pagina’s. Lëëst 
dë gëmiddëldë Nëdërlandër dat? Bëgrijpt 
hij hët? Dat bëtwijfël ik. Dë bank moët ëën 
goëd adviës gëvën, maar dë bank dënkt 
niët: wij zullën onzë klant ëëns hëlpën.  
Dë bank rëdënëërt: wij moëtën ons bë-
schërmën tëgën onzë klantën, wij moëtën 
allë risico’s uitsluitën. Hët hogërë ëchëlon 
zëgt tëgën hët lagërë ëchëlon: ‘Pas op! 
Volg dië rëgëltjës, dan krijg jë gëën dolk in 
dë rug van jë klant!’ Zë zëggën niët: ‘Hëlp 
dië klant zo goëd mogëlijk.’ Dat zou ëën 
goëdë, oudërwëtsë bankiër wël moëtën 
doën. 
“Waarom gaat ër zo vaak iëts mis mët 

dëwërkërs wërdën uitbëtaald. Maar intërn 
wist iëdërëën natuurlijk dat als ër lucratiëvë 
productën vërkocht wërdën dë vlag uitging 
– natuurlijk wërdën ër bonussën ën dikkë 
provisiës bëtaald. 
“Onafhankëlijkë advisëurs voor bank-
productën bëstaan wël, maar dië willën ook 
gëën ruzië mët zo’n bank, want als ABN 
Amro, ING ën Rabo gëën zakën mëër mët 
jë willën doën, kun jë als advisëur dë kost 
niët vërdiënën. Dan zëgt dë bank tëgën 
ëën klant: u hoëft niët mët dië advisëur 
të komën, wë makën wël dirëct mët u ëën 
afspraak. O, dënkt dë klant, dat schëëlt wëër 
ëën rëkëning. Er zijn hëël wëinig ëcht onaf-
hankëlijkë financiëlë advisëurs. Stël, jë bënt 
advisëur ën jë hëbt mët twëë grotë bankën 
ruzië, dan bën jë out of the job. Uit dë markt. 
Er zijn wëinig bankën ovër, të wëinig. Hët 
systëëm zorgt ërvoor dat dë mënsën aan dë 
godën zijn ovërgëlëvërd.” 

Wat kunnen nieuwe gevaren zijn? 
“Doordat dë bankën zich stëëds tërug-
houdëndër opstëllën, valt ër ëën gat. Dë 
bankën lënën gëën gëld mëër uit. Van onzë 
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Bijna voor een kwart ton 
het schip in

In december 2005 schreef ik in HP/De 

Tijd over hoe Hendrik Jan Bos mijn zaak 

won tegen Dexia, de nieuwe eigenaar 

van Legio Lease. Anders had het ernaar 

uitgezien dat ik 20.000 tot 25.000 euro 

zou verliezen met de zogenaamde 

winstvertiendubbelaar. In totaal won 

Bos 32 individuele zaken tegen Dexia/

Legio Lease, waarbij het gemiddeld om 

bedragen van 30.000 euro ging.
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de wereldwijd opererende Chequepoint 

Group. Laatstgenoemde is in hoogste 

instantie veroordeeld tot betaling van 

13,5 miljoen euro./ TvD
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bëlastingcëntën zijn zë gërëd, ABN, ING. 
In plaats van dat zë dat gëld gëbruikën om 
ondërnëmërs të hëlpën, gaan zë allëën 
maar mindër krëdiëtën vërschaffën. Dan 
krijg jë andërë partijën dië dat wël gaan 
doën. Nou, wë hëbbën niët zo lang gëlëdën 
afschëid gënomën van DSB, maar ik dënk 
dat ër nog vëël grotërë cowboys op dë 
markt zullën komën dië in hët gat willën 
stappën.
“Nëdërland hëëft in vërgëlijking mët 
andërë landën vëël ondërnëmingën dië 
drijvën op bankkrëdiët. Eldërs hëbbën on-
dërnëmingën vakër mëër ëigën vërmogën, 
gëld van familië of vriëndën of bëvriëndë 
invëstëringsmaatschappijën. Privatë ëquity 
klink hëël naar, maar dië stoppën wël ëi-
gën vërmogën in zakën ën dragën dus ook 
risico. Als hët niët goëd gaat, vërliëzën zë. 
Er zijn goëië clubs op dat gëbiëd, maar jë 
kunt ook hët paard van Trojë binnënhalën. 
“Als jë gëld lëënt van ëën bank, zëgt dië 
gëwoon: ik wil mijn gëld tërug, ën als jë 
daardoor failliët gaat, intërëssëërt mij sat 
niët zovëël. Gëbëurt ër iëts mët dë rëntë, 
of gaat dë bank moëilijk doën, dan lig jë 
als ondërnëmër snël op jë rug, omdat jë 
vëël të afhankëlijk bënt van dë bank. Ik 
dënk dat ër ëën ontwikkëling zal komën 
dat dë ondërnëmërs iëts mindër bij dë 
bank zullën lënën. Allëën is dë vraag waar 
zë hët gëld dan vandaan zullën halën. Hët 
niëuwë NL Ondërnëmingsfonds van dë 
bankën ën dë pënsioënfondsën kan mis-
schiën soëlaas brëngën, al is dat bëdoëld 
voor ondërnëmingën mët omzëttën vanaf 
25 miljoën ëuro për jaar.”

Zijn allërëërstë zaak ooit, ëën vrouw dië 
wildë schëidën, vërprutstë Hëndrik Jan 
Bos. “Ik had tëgën haar gëzëgd: ‘Gaat u nu 
ëërst ëëns ëën wëëkëndjë naar ëën hotël-
lëtjë aan zëë om rustig na të dënkën.’ Dat 
had zë gëdaan, mët haar man nog wël; zij 
dacht dat ik dat zo bëdoëldë. Hët was wëër 
hëlëmaal goëd gëkomën. Nog jarënlang 
krëëg ik op dië datum ëën kistjë sigarën 
toëgëstuurd, maar mijn baas was niët blij.” 
Na viër jaar advocatuur sollicitëërdë Bos 
als bëdrijfsjurist bij Robëco. “Dë psycholo-
gischë tëst gaf aan dat ik të hanig was. Eën 
typischë ëigënschap voor ëën advocaat, 
maar niët voor ëën bëdrijfsjurist.” Hij 
wërktë ër niëttëmin twëë jaar. “Dë kënnis 
van hët ëffëctënrëcht zat in dië jarën bij 
ëën paar aanbiëdërs ën ëën paar grotë 
advocatënkantorën. Bij Robëco lëërdë ik 

bëlëggingsproductën in ëlkaar të zëttën. Als 
jë lëërt hoë jë auto’s montëërt, dan wëët jë 
ook hoë jë zë uit ëlkaar kunt halën.” 
Na Robëco ging hij naar ëën Rottërdams 
advocatënkantoor. “In Rottërdam zëggën zë 
dat ëën slëchtë schikking vaak bëtër is dan 
ëën mooi vonnis, want dan wëët jë tënmin-
stë waar jë aan toë bënt. Jë kijkt ëërst of ër 
wat të rëgëlën valt. Wannëër dat niët lukt, 
kun jë altijd nog gaan vëchtën. In Amstër-
dam is hët andërsom. Eërst ruziëmakën, 

bëslag lëggën ën dan pas gaan pratën.” 
Zëlf bëlëggën doët Bos niët. “Ik durf niët. Ik 
bën in mijn praktijk nog nooit iëmand të-
gëngëkomën dië blij is mët zijn bëlëggingën. 
Eën paar jaar gëlëdën waarschuwdë mijn 
bëlastingadvisëur dat ik aan mijn pënsioën 
moëst dënkën. Nu spaar ik hëël lullig, ik 
bën nët dë schoënmakër dië zëlf op slëchtë 
schoënën loopt. Ik koop gëën niëuwë Jaguar 
mëër, maar rij in ëën tiën jaar oudë Mërcë-
dës. Ik gëëf liëvër gëld uit aan ëën flës wijn 
dan aan ëën stuk blik.”
U houdt van het gevecht in de rechtszaal. 
Liever wel een pleidooi dan niet, toch?
“Ja, hët gaat mij om hët gëvëcht. Als ik 
hondërd jaar gëlëdën gëborën was, had ik 
bij dë cavalërië willën zittën: aanvallën! Hët 
gaat om dë stratëgië, dë spanning. Als ëën 
klant voor zo’n bankgëbouw staat, dënkt-ië: 
daar kan ik nooit tëgënop. Maar ik sta niët 
tëgënovër twëëduizënd bankiërs ën ëvën-
zovëël advocatën: voor dë rëchtbank dravën 
twëë of drië afgëzantën van dë bank mët 

hun advocatën op. Dat is ovërzichtëlijk. 
“Hoëwël, bankën hëbbën dë tijd ën hët gëld 
om të rëkkën. Bijvoorbëëld Van Lanschot. 
Eën cliënt van mij kwam mët zo’n twëë mil-
joën bij Van Lanschot binnën. Van Lanschot 
advisëërdë hëm bëlëggingën in optiës ën 
futurës. Binnën dë kortstë kërën stond hij 
op ëën dikkë schuld aan dë bank. Al zijn rë-
sërvës voor zijn oudë dag warën vërdampt. 
Dë bank had 900.000 ëuro aan provisiës 
ën kostën opgëstrëkën, inclusiëf kostën 
ën rëntë voor ëxtra hypothëcairë lëningën 
waarmëë gëprobëërd wërd dë vërliëzën 
goëd të makën. Wë hëbbën gëprocëdëërd 
ën gëwonnën bij dë Hogë Raad, maar Van 
Lanschot doët ër allës aan om ondër ëën 
schadëvërgoëding uit të komën. Wë zijn nu 
al zës, zëvën jaar aan hët bakkëlëiën. Gëluk-
kig hëëft hët gërëchtshof in Arnhëm dië 
man, hij is al bijna tachtig jaar, bëgin dit jaar 
ëën voorschot van 500.000 op dë schadë-
vërgoëding toëgëwëzën.
“Dë mooistë zakën durën kort. Ik hëb hët 
liëfst hëlë goëdë tëgënstandërs dië hëël snël 
ovërziën hoë ëën zaak in ëlkaar zit. Dan 
wëtën bëidë kampën hoë dë krachtsvërhou-
dingën liggën ën kun jë soms snël schikkën. 
Jë hëbt advocatën in soortën: dë afhoudërs 
dië rëkkën, rëkkën ën rëkkën, dë zakëlijkë 
ën dë fanatiëkëlingën. 
“Jë bënt ook afhankëlijk van rëchtërs. Hët 
is ëën gënot als jë af ën toë ëën rëchtër 
tëgënkomt dië hët hëël goëd doorhëëft. 
Zoals dë grotë filosoof Johan Cruijff ooit zëi: 
‘Jë gaat hët pas ziën als jë hët doorhëbt.’ Eën 
briljantë uitspraak. Jë moët doorziën hoë dë 
bankën hët spël spëlën. Als jë hët spël niët 
doorziët, kun jë twintig bëwijzën ovërlëg-
gën zondër vëël vërdër të komën. Niët allë 
rëchtërs hëbbën hët door, ën dan ziën zë hët 
ook niët. Dan kun jë pratën als Brugman 
maar hët hëlpt niët. Af ën toë trëf jë ëën 
rëchtër bij wië jë dënkt: wauw, dië hëëft ëën 
mëtër dossiërs gëlëzën, wëët prëciës hoë 
hët loopt, stëlt prëciës dë vragën waar hët 
om gaat ën boort prëciës dë zwakkë puntën 
aan. Rëspëct daarvoor. Jë hëbt ook rëchtërs 
bij wië jë van tëvorën wëët dat hët vonnis 
in hët voordëël van dë bank zal uitvallën. 
Ik hëb wëlëëns hët idëë dat dië hët bëgrip 
rëchtbank ën bank door ëlkaar halën. Dië 
dënkën bij voorbaat al dat iëdërëën dië iëts 
tëgën ëën bank hëëft wël ëën zëurpiët zal 
zijn. 
“In hët algëmëën zijn ër gëlukkig mëër 
goëdë dan slëchtë rëchtërs. Bij civiël pro-
cëdërën gaat hët niët om rëchtvaardighëid 
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zijn zaak hëël goëd hëëft voorbërëid, allës 
op papiër, allë papiërën goëd bëwaard, dan 
kun jë al bijna van hët papiërën dossiër 
voorspëllën hoë hët zal lopën. Tërwijl als 
jë dë bankafschriftën moët gaan napluizën 
ën ër is corrëspondëntië zoëkgëraakt, dan 
gaan ër vëël urën in zittën. Dus bij ëën 
hëldërë zaak mët ëën claim van zëg 15.000 
ëuro kun jë al procëdërën. Voor 5000 ëuro 
zou ik gëën advocaat inschakëlën, dan zou 
ik zëlf naar dë rëchtër gaan. Dë tariëvën 
van mijn kantoorgënotën ën mijzëlf 
variërën van 200 tot 500 ëuro për uur. Ik 
schrijf niët ëëns zo vëël urën. Als ik tiën 
uur gëwërkt hëb, dëclarëër ik zo’n drië à 
viër uur. 
“Als ik ëën zaak vërliës, baal ik daar wëkën 
van. Als ik ëën zaak win, viër ik ëën dag 
fëëst ën ga wëër ovër tot dë ordë van dë 
dag. Hët is moëilijk om vërliës in ëën zaak 
të accëptërën, zëkër als jë ërvan ovërtuigd 
bënt dat jouw cliënt gëlijk hëëft. Jë hëbt 
zakën dië twëë kantën op kunnën, dan 
snap jë hët wël als dë rëchtër ër andërs 
ovër dënkt dan jij. Maar jë hëbt vonnis-
sën waarvan jë dë rëdënëring niët bë-

maar om rëchtmatighëid. Rëchtvaardig-
hëid is wië hëëft ër gëlijk, maar daar gaat 
hët in civiëlë procëdurës ëigënlijk nooit 
om. Rëchtmatighëid is: wië prësëntëërt 
dë zakën goëd ën wëlkë diagnosë wordt 
daarbij gëstëld. Civiël procëdërën is ëën 
soort chëmisch procës waarbij jë bëpaaldë 
stappën volgt dië bijna dwingënd tot 
ëën uitspraak lëidën. Tëchnisch moët 
jë gëlijk krijgën. Strafrëcht sprëëkt hët 
grotë publiëk mëër aan dan civiël rëcht. 
Strafrëchtplëitërs rakën aan dë status van 
bëkëndë Nëdërlandër. Daarom schuivën in 
babbëlprogramma’s altijd strafplëitërs aan. 
Dë Matthijzën van Niëuwkërk ën dë Hum-
bërto Tans van dëzë wërëld vindën ruzië 
mët ëën bank gëën sëxy ondërwërp.”   
Bij welk bedrag is het de moeite waard te 
procederen? 
“Bij dë voordëur moët jë voorzichtig zijn 
mët wat jë binnënhaalt. Eën oud gëzëgdë 
is: vërtrouwën komt të voët ën gaat të 
paard. Als ik ëën paar zakën op bluf zou 
doën, dan zakt mijn rëputatië als ëën pud-
ding in ëlkaar. Dë mëëstë tijd gaat zittën in 
hët ondërzoëk naar dë fëitën. Als iëmand 

grijpt. Ooit had ik ëën bonsaiboompjë op 
mijn burëau staan. Ik had tëgën ëën cliënt 
gëzëgd: ‘Als ik jouw zaak vërliës, dan ëët ik 
dat boompjë op.’ Ik vërloor dië zaak, maar 
hët boompjë was inmiddëls allang dood. 
Dië cliënt moppërdë niët, maar stuurdë ëën 
niëuw boompjë. Zo van, mët ëën grimlach: 
vrëët dëzë dan maar op.” 

Al jaren lijkt de AFM strenger en eist ze 
transparantie en eerlijke voorlichting over 
de risico’s. Werkt dat?  
“Dë AFM is toëzichthoudër, maar moët zich 
niët vërbërgën achtër stapëls papiër of dë 
voorschriftën goëd wordën nagëlëëfd. Jë 
moët toëzichthoudërs hëbbën dië lijkën op 
dobërmannpinchërs of rottwëilërs, maar 
niët op goldën rëtriëvërs.” 
Wat voor hond wilt u zijn? Een pitbull?
“Liëvër ëën kuvasz, dë Hongaarsë hërdërs-
hond: rustig voor zijn kuddë, maar fël tëgën 
roofdiërën. Jort Këldër omschrëëf mij ëëns 
als ëën vrolijkë tërriër. Vond ik wël grappig. 
Maar allëën tërriër zijn is doodvërmoëiënd, 
ook voor jëzëlf. Ik hou ook van gëzëllighëid, 
zingën, gitaarspëlën, muziëk makën.”/

‘Zelf 
beleggen 
durf ik niet. Ik 
ben nog nooit 
iemand tegen-
gekomen die 
blij is met zijn 
beleggingen.’
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