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Historische e-mailwisseling
Op 30 september stuurde Jan van Capel de volgende e-mail naar het 
ministerie van Financiën.

Onderwerp: ABN Amro
Vraag/opmerking: Geachte heer Bos,
is het niet mogelijk om (nu u toch bezig bent) de ABN Amrobank los te weken 
van Fortis. De 11,2 miljard euro die daarvoor kennelijk nodig zijn, moet toch ook 
voor de Staat te lenen zijn. Drie voordelen: uw deelneming Fortis is redelijk uit 
de zorgen, ABN Amro kan weer zelfstandig worden en de aandelen ABN zijn over 
enkele jaren op de beurs aanzienlijk meer waard. Goed ook dus voor de schatkist. 

Bovendien blijft deze bank - die is ontstaan uit de Nederlandsche Handel-
maatschappij, Hollandsche Bank Unie, Twentsche Bank, Amsterdamsche Bank en 
Rotterdamsche Bank - weer een totaal Nederlanse Bank. 
Veel succes met deze (voordehandliggende) operatie, waarmee u geschiedenis kunt 
schrijven. 

Het antwoord:

Uw e-mailkenmerk is 49539.
Geachte heer Van Capel,
Wij danken u voor uw e-mail, waarin u uw mening kenbaar maakt. Wij hebben uw 
bericht ter kennisgeving doorgestuurd naar het ministerie van Financiën.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Eva Cameron
Publieksvoorlichter Postbus 51 Informatiedienst

Jan: ‘Je zult begrijpen dat ik vrijdag rond 18.00 met speciale ogen naar het 
nieuws keek, toen bleek dat Bos inderdaad ABN Amro had gekocht.’

En op 8 oktober volgde nog:

Geachte heer Van Capel,
 
Graag wijs ik u op de brief die de minister eergisteren naar de Tweede Kamer 
heeft gestuurd. In de brief komen onder andere de volgende zaken aan de orde: 
concrete gevolgen van de deelnemingen voor de bedrijven en werknemers, stand 
van zaken ontvlechting en integratie ABN AMRO en de financiële consequenties 
voor de Staat en de burger. U kunt de brief vinden op http://www.minfin.nl/Actueel/
Kamerstukken/2008/10/Staatsdeelnemingen_Fortis_en_ABN_AMRO
 
Op de site van het ministerie is een speciaal dossier beschikbaar over de 
kredietcrisis met alle relevante stukken, zie http://www.minfin.nl/Onderwerpen/
Financiële_markten/Kredietcrisis
De minister debateert vandaag met de Tweede Kamer over deze zaak.
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

J.J.C. Sprenger
Directeur Voorlichting en Communicatie Ministerie van Financiën

En hoe kennen wij J. J. C. (Jeroen) Sprenger? Als de zoon van de vroegere 
chef Sociaal-Economisch, Wim Sprenger.  Buitendien is hij een fervent lezer 
van ons knarrenblad.
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JAN VAN CAPEL GRIJPT IN
Jan van Capel heeft de natie gered! 
Hij was er als de kippen bij, toen de 
kredietcrisis Nederland bereikte. Hij 
tikte een e-mail naar Wouter Bos op 
dinsdag 30 september en kreeg op 
vrijdag 3 oktober het antwoord dat zijn 
suggestie was doorgegeven. Wie schetst 
zijn verbazing dat hij op zijn wenken 
werd bediend.

Hoe kwam je op het idee om Wouter 
Bos te mailen?
 ‘Ik dacht die voorafgaande zondag al, 
toen een 49 procents belang in Fortis 
werd genomen en er nog een oplossing 
voor ABN Amro moest worden gezocht: 
waarom kopen we deze prachtige bank 
zelf niet? Toen er dinsdag nog geen 
beslissing was genomen, heb ik een 
mailtje aan Bos gestuurd. Ach, grapje.’ 

Ging het je zo aan het hart?
 ‘Ik heb alle fusies van de banken die 
nu samen de ABN Amrobank vormen, 
meegemaakt. Al die oude banken met al 
die oude namen, allemaal met sch. 
 ‘Ik zal ze noemen: Nederlandsche 
Handelmaatschappij, Hollandsche Bank 
Unie, Twentsche Bank, Amsterdamsche 
Bank en Rotterdamsche Bank. 
 ‘Zonde toch als die zouden worden 
opgekocht door een of andere buitenlandse 
bank. 
 ‘Het was al erg genoeg dat onze 
zuiderburen van Fortis de bank op-
kochten en opsplitsten.’

Denk je dat Wouter Bos geschiedenis 
heeft geschreven?
 ‘Ik vind dat Bos geschiedenis heeft 
geschreven door de belangrijkste bank van 
Nederland - tijdelijk - te nationaliseren. 
 ‘Misschien kan hij de bankiers er nu toe 
bewegen zich wat beter te gaan gedragen. 
Ze moeten tegen een rustig salaris gewoon 
doen waar ze voor zijn. Geld lenen van 
mensen die er teveel van hebben en dat 
geld tegen een redelijke marge uitlenen 
aan mensen of  bedrijven die het kunnen 
gebruiken. Zo ingewikkeld is dat toch 
niet?’
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Begin jaren vijftig van de vorige eeuw 
stond er een prominent verhaal op 
de voorpagina van de Volkskrant 

met als kop: ‘Koninklijke Olie leent 
100 miljoen gulden’. Het ging om een 
aandelen-emissie, maar de dienstdoende 
eindredactie Binnenland was even het 
verschil vergeten tussen obligaties en 
aandelen . 
  Voor hoofdredacteur Lücker, beroemd en 
berucht vanwege zijn plotselinge invallen, 
reden om onversaagd 
iemand in dienst te nemen 
die verstand had van 
financiële zaken. 
 Jan Damen werd 
overgenomen van de 
eveneens katholieke krant 
De Tijd. Al snel volgden 
Ruud Horeman, Harry 
Rodenburg, Wim de Valk 
en de jongere garde: 
Gerard Geradts, Peter 
van Bakkum en ikzelf. 
  Het was een 
overzichtelijke tijd. 
Pagina twee (ook een 
idee van Lücker) was 
voor de financiële berich
tgeving. Op pagina vier 
stonden de beurskoersen, 
met daarboven een 
strook waarin de prijzen 

van de sla in Venlo, de komkommers in 
Poeldijk en de runderen in Leeuwarden 
werden gemeld. En niet te vergeten 
de scheepvaartberichten, waarmee 
de vrouwen en vriendinnen van onze 
zeevarenden op de hoogte werden 
gehouden.
  De Europese Gemeenschap was in 
wording. Banken en andere bedrijven 
gingen fusies aan en af en toe waren er 
slepende kwesties en schandalen. Zoals 

rond de EMS van Zwolsman, de Walvis-
vaart Maatschappij, de teloorgang van 
de Indonesische cultuurmaatschappijen 
en de fraude bij Teixeira de Mattos. 
Een en ander werd zo goed als mogelijk 
in de krant beschreven. Pagina 2 
werd een begrip in de dagbladwereld.   
  Een hoogtepunt vormde in 1972 de 
wereldwijde geldcrisis. Het monetaire 
systeem waarbij de munten aan elkaar 
verbonden waren, kwam op springen te 

staan. En net als bij de 
crisis die nu heerst, was 
de zwakke economische 
situatie in de Verenigde 
Staten de oorzaak van 
de ellende. 
  Het bleek niet langer 
mogelijk de waarde van 
de dollar te handhaven 
(wat Nederland be-
treft een dollar voor 
3,62 gulden). De 
vaste gouddekking 
van de dollar moest 
worden losgelaten. 
De munten over de 
gehele wereld werden 
herschikt. 
  Dit leverde bij 
elkaar veel kopij op, 

‘Krant wemelt van economisch talent’

Een vliegtuigje boven de Volkskrant: ‘Fin Red. Volkskrant Bedankt’ , toen  Financiën de Nederlandse Dagblad prijs toegekend had 
gekregen, juni 1973. De piloot moet nog steeds zijn honorarium krijgen.       Foto’s Wim Ruigrok  

Zie verder pag 3
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vooral op maandag. Devaluaties en 
revaluaties van munten werden altijd in 
het weekeinde doorgevoerd. En zonder 
dat we elkaar hoefden te bellen, waren 
we alle zes (Jan Damen was intussen 
adjunct-hoofdredacteur geworden) op 
dit soort zondagavonden op de krant. 
Stapels telexkopij werden verwerkt tot 
verhalen en berichten. De oudere garde 
hield zich vooral bezig met analyses en 
commentaren. Onvergetelijke avonden. 
  Toen in het voorjaar bekend werd dat 
de berichtgeving over de geldcrisis was 
uitgekozen als onderwerp voor de jaarlijkse 
NDP-prijs voor de dagbladjournalistiek, 
wisten we dat deze prijs in de pocket was. 
Ik zei nog  tegen Ruud Horeman: ‘Die 
heb je gewonnen!’ Hij schreef de hoog 
gewaardeerde achtergrondstukken.
 Vandaar. Niettemin stonden we in mei 
1973 met ons zessen op een podium in 
het Okura Hotel. 
  We hebben het met z’n allen gedaan, 
vond Ruud. Wij vonden dat best. De hele 
crisis werd samengevat in een brochure: 
de Dollarcrisis. In de O van dollar stond 

een prachtig tekening van Waldemar 
Post: Washington met een traan op z’n 
wang. 
  De koppen die toen in de krant stonden, 
staan er nu weer: ‘Geldcrisis dwingt tot 
snelle aanpak’, ‘Duitsland eenzijdig in de 
geldslag’, ‘Europese samenwerking staat 
op het spel’, ‘Betalingssysteem dreigt vast 
te lopen’, ‘Rush op goud’, ‘Wereld diep 
geschokt’, ‘Ontwikkelingslanden dupe 
van crisis’. Toch kwam alles op den duur 
weer redelijk op zijn pootjes terecht.

 De 2400 gulden die bij de prijs hoorden, 
zijn in de maanden daarna tot de laatste 
cent over de balk gegooid. Vooral aan 
drank. En de gehele redactie mocht aan 
de festiviteiten meedoen. 
 Op de maandag na de laatste feestavond 
vloog boven de Wibautstraat een 
vliegtuigje met op de sleep: ‘Fin. 
red. Volkskrant bedankt’. Wim Ruigrok 
heeft er nog door een raam van Het Parool 
foto van gemaakt. De aardige man die het 
vliegtuigje had besteld, heeft vergeten de 
rekening voor deze stunt te voldoen. Nog 
maanden nadien hing de vliegenier aan 
de lijn. Waar z’n geld bleef. 
 In 1979 was het weer feest. Willem 
Beusekamp verdiende de NDP-persprijs 
met zijn berichtgeving over het debâcle 
bij Koninklijke Scholten Honig.  

 Voorzover ik me kan herinneren heeft 
geen van de prijswinnaars ooit economie 
of iets in die richting gestudeerd. Er liepen 
in die tijd nog vrijwel geen doctorandussen 
op de redactie rond. Als je die titel mocht 
voeren was je bijna al hoofdredacteur. De 
geschiedenis leert dit ook. Zie drs Van 
der Pluijm, drs Lockefeer, drs Broertjes.    
 Tegenwoordig wemelt het op de krant 
van de doctorandussen. Normaal en 
maar goed ook, want het leven is er niet 
eenvoudiger op geworden. 

Directeuren faalden
 Ook de directeuren van de banken 
hebben alle ontwikkelingen niet meer 
kunnen volgen. Ze hebben gefaald. 
En de commissarissen die rijkelijk 
worden beloond om toezicht op 
deze directies te houden, zijn geen 
haar beter. En de economen die de 
universiteiten bevolken, hebben ook geen 
noodsignalen laten horen. Ja, achteraf 
weten ze wel een verklaring te vinden. 
  
 Bij het volgen van de huidige bericht-
geving, valt op hoeveel collega’s kunnen 
worden ingeschakeld en hoe gedegen 
over de huidige financiële crisis wordt 
geschreven. 
 Er duiken namen op van nieuwe mensen 
die soms nog maar enkele maanden 
binnen zijn. Bovendien worden collega’s 
die allang op andere afdelingen actief 
zijn, zonder problemen ingeschakeld. 
 De krant wemelt zo te zien van financieel-
economisch talent.
 Jammer eigenlijk dat ondanks dit talent 
de krant (en PCM als geheel) zich zo heeft 
laten belazeren door die cowboys van 
Apex. Maar ja, ook dat is achteraf gepraat. 
 

Jan van Capel

Senaatsvoorzitter Van Thiel komt in het Okura-hotel de NDP-prijs uitreiken aan de re-
dactie Financiën. Van links af: Gerard Geradts, Jan van Capel, Peter van Bakkum, Harry 
Rodenburg, Ruud Horeman en Wim de Valk. Op de voorgrond Van Thiel. 

Foto Wim Ruigrok.

Wouter Bos: ingefluisterd door Jan van Capel?       Fotograaf onbekend

Koppen van toen
staan er nu weer
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