
(door Jan Medendorp) Het overlijden van 
zijn broer Herman (een paar jaar geleden) 
heeft er flink ingehakt bij Dik Wessels. Hij 
nam daarna een paar belangrijke beslissin-
gen (hijzelf heeft namelijk ook een vuist-
dik medisch dossier): langzaam maar zeker 
wilde hij zich terugtrekken uit VolkerWessels 
(geen lid meer van de Raad van Bestuur), hij 
wilde zich meer concentreren op zijn kasteel 
in Schotland, VolkerWessels werd voor een 
groot deel verkocht aan investeringsmaat-
schappij CVC waardoor de komende gene-
raties Wessels geen financiële zorgen zullen 
hebben, en hij haalde zijn schoonzoon Henry 
Holterman terug. “Dik belde mij en zei ‘vol-
gens mij wordt het weer gewoon tijd dat jij 
aan het werk gaat’. En dat heb ik gedaan.” 
Een generatiewisseling is aanstaande.

Waar Dik het familiebedrijf VolkerWesels in de 
vaart der volkeren opstuwde tot een van de 
grootste bouwers van Nederland, daar maakte 
zijn schoonzoon Holterman  een paar flinke 
klappers (zoals World Online) met het investe-
ringsvehikel Reggeborgh. 

VolkerWessels ligt inmiddels weer op koers, er 
zijn nieuwe (top)mensen aangesteld, het beleid 
voor de komende jaren is uitgezet (het gros van 
de managers is ook aandeelhouder) en CVC 
deelt in de winst en in de zorgen.

Bij Reggeborgh is Hazewinkel commissaris, 
Holterman en Wessels zijn de bestuurders 
(zwager Marc is verantwoordelijk voor het 
vastgoed) en Wilco Jiskoot is aangetrokken als 
adviseur. Elke dinsdag vergadert dit vijftal over 
de kansen en mogelijkheden van investeringen 
van Reggeborgh. Holterman: “Dik is 62 jaar, is 
zich toch langzaam een beetje aan het terug-
trekken, maar is nog wel heel sterk betrokken 
bij strategische en investeringsbeslissingen.” Is 
Jiskoot aangetrokken om Holterman een beetje 
tegengas te geven? “Grijze haren zijn in deze 
tijd belangrijk bij het nemen van beslissingen.”
 
ABN AMRO
Wilco Jiskoot was de ‘moneymaker’, de deal-
maker van ABN AMRO. Hij stamt uit een 
oud bankiersgeslacht. De opa van zijn vader 
was een van de grondleggers van zakenbank 
Pierson, Heldring & Pierson. Zijn vader Allard 
was een van de laatste partners van deze bank 
die daarna opging in ABN AMRO. “Mijn vader 
wilde in de tweede wereldoorlog boer wor-
den. Wij hadden ook een boerderij en al zijn 

broers zijn toen naar uit Nederland gevlucht. 
Toen is mijn vader tegen zijn zin in bij de bank 
terecht gekomen en uiteindelijk de baas gewor-
den. Ik wilde graag scheikunde studeren, maar 
nadat mij was uitgelegd dat je met die studie 
voor de klas kunt gaan staan of in een labo-
ratorium werken, ben ik uit armoede ook bij 
de bank gaan werken, maar het is dus niet 
zo dat het mij met de paplepel is ingegoten.” 
In de laatste decennia heeft Wilco Jiskoot 80 
à 90% van alle beursintroducties in Nederland 
gedaan, bij vrijwel alle fusies en overnames 
was hij betrokken. Jiskoot was ook de man die 
er voor heeft gezorgd dat Ahold niet failliet is 
gegaan. De zakenbank van ABN AMRO verdien-
de het grote geld voor de bank.

De toenmalige bestuursvoorzitter Jan Kalff was 
commissaris bij VolkerWessels, het was hem een 
doorn in het oog dat Wessels alle bankzaken via 
de ING deed. Jiskoot werd er toentertijd op uit-
gestuurd. “Toen ik wegging had ik 50% van de 
zaken van Wessels binnengehaald,” herinnert 
Jiskoot zich nog steeds tevreden.
 
World Online
Voor zover bekend is Wessels (Reggeborgh) de 
enige die geld verdiend heeft aan de beurs-
gang van World Online, het internetbedrijf van 
Nina Brink. Jaren daarvoor had Wessels (lees 
Holterman) voor niet al te veel geld een deel 

‘De joint venture tussen Reggefiber 
en KPN kan in potentie een 

absolute wereldspeler worden’

van de aandelen gekocht. Tot op de dag van 
vandaag is er gedonder over deze beursgang, 
vooral omdat uit de prospectus niet bleek dat 
Brink al een deel van haar aandelen had ver-
kocht. Inmiddels hebben Brink en Wessels ook 
ruzie, en ook ABN AMRO ligt onder vuur omdat 
de bank de koers zou hebben gemanipuleerd. De 
advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad nu 
een heronderzoek naar de beursgang van World 
Online. Jiskoot heeft een iets andere mening: 
“Ik kan me nog heel goed herinneren dat er niet 
één instituut van enige omvang was dat geen 
grote orders had ingelegd; ik ben die avond voor 
de beursintroductie wel door tien instituten 
bedreigd dat als ze niet een order kregen, dat ze 
dan hun relatie met ABN AMRO zouden opzeg-
gen. Iedereen heeft altijd de wijsheid achteraf. 
Je moet ook niet vergeten dat ook precies in die 
week de hele internetbubbel is gebarsten.”

KPN
Het investeringsbeleid bij Reggeborgh is ook 
veranderd, vroeger zaten de eieren over veel 
mandjes verspreid. “We gaan ons nu meer 
toeleggen op grote deals. Ik doe liever één of 
twee grote deals per jaar dan tien of twaalf. 
En daar past natuurlijk het profiel in van een 
man als Jiskoot.” Een van de speerpunten van 
Reggeborgh is Reggefiber, het bedrijf dat heel 
Nederland in de komende jaren gaat voorzien 
van glasvezel. Samen met KPN. Holterman ver-
haalt dat ze een week of twee geleden met de 
Raad van Bestuur van KPN hebben gegeten. En 
dan komt er met het trio Holterman, Wessels, 
Jiskoot natuurlijk wel een prettige afvaardiging 
van Reggeborgh aanschuiven. “De joint venture 
tussen Reggefiber en KPN kan in potentie een 
absolute wereldspeler worden,” aldus Jiskoot. 
Holterman: “We gaan in de komende tien jaar 
zo’n zes miljoen huishoudens verglazen, dat 
vergt een investering van vijf, zes miljard, dat 
ga je niet even in je eentje op een achterkamer 
bedenken.”

De Prooi
Over de ondergang van ABN AMRO is een fraai 
maar tegelijkertijd onthutsend boek versche-
nen, De Prooi van Jeroen Smit. Zelfs Jiskoot 
erkent dat: “Jeroen Smit heeft een goed stukje 
research gedaan, ik denk dat zeker 90% van wat 
er in het boek staat correct is.” Op pagina 84 
wordt een weinig zachtzinnig beeld geschetst 
van Jiskoot: ‘In de Raad van Bestuur zijn er 

twijfels: Jiskoot is een fantastische dealmaker, 
maar absoluut geen bestuurder, geen manager; 
om die reden had Hazehof, lid van de Raad van 
Commissarissen, deze benoeming (van Jiskoot, 
JM) al eerder in de weg gestaan. Jiskoot is ook 
geen diplomaat, sommige bestuurders vinden 
hem onaangepast, te ongeduldig, op het hor-
kerige af en echt representatief is Jiskoot ook 
niet, hij hangt in de stoel, bij voorkeur rokend’. 
Holterman droogjes: “Dat was ongeveer het 
profiel wat we zochten.” In de wetenschap dat 
Wessels ook rookt als een ketter en ook niet 
altijd even zorgvuldig zijn woorden kiest.”
Je verwacht een bepaald niveau van denken, 
werken en handelen in een Raad van Bestuur. 
Ontluisterend is het beeld dat Smit beschrijft 
over ABN AMRO waar Groenink en Jiskoot alles-
behalve collegiale bestuurders waren. Groenink 
heeft zelfs gepleit voor het ontslag van Jiskoot, 
staat in het boek. “Ik heb dat nooit geweten,” 
zegt Jiskoot. “Groenink heeft mij later een mail-
tje gestuurd waarin hij schreef dat het niet zo 
gegaan was. Maar dat zegt me nog steeds niet…  
Ik heb het nooit geweten, achteraf is dat ook 
best rustig.”

Groenink
Groenink heeft al weer van zich laten horen; 
hij is beschikbaar om de nieuwe ABN AMRO te 
leiden. Jiskoort sneert: “Ik heb Groenink nooit 
kunnen betrappen op een grote mate van zorg-
vuldigheid in de dingen die hij zei.” Gerrit Zalm 
gaat die klus nu doen, hij heeft zijn ouwe maat 
Joop Wijn binnengehaald. Toch is het verrassend 
dat Jiskoot niet genoemd werd, juist omdat er 
achter de schermen hard gewerkt wordt aan het 
terugkopen van allerlei vroegere ABN AMRO-
onderdelen. De beste dealmaker van Nederland 
is nog altijd Jiskoot. “Je moet dat doen met 
mensen die geen verleden hebben bij de bank. 
Of Zalm en Wijn nou de beste combinatie is… 
de tijd zal het leren.”

De bonussen
De huidige economische crisis wordt gezien als 
een vervolg op de kredietcrisis en die lijkt op 
zijn minst te zijn veroorzaakt door graaiende 
bankiers. Jiskoot is (in Nederland althans) een 
van de mensen die aan de basis van de uitke-
ring van grote bonussen heeft gestaan. In De 
Prooi staat een mooie passage waarin een ban-
kier ontevreden een cheque van twee miljoen 
terugschuift naar Jiskoot. “Dat is een van de 
weinige dingen in het boek die niet kloppen.” 
Jiskoot verdedigt zich verder met het argument 
dat de bonusregeling al uitgevonden was in 
de Verenigde Staten en Engeland. Achter het 
systeem van bonussen staat hij overigens nog 
steeds: “Werken met lage basissalarissen maar 
behoorlijke bonussen als het goed gaat, dan ben 
je heel flexibel in goede en in slechte tijden. Ik 
was ook verantwoordelijk voor het bedrijf in 
Nederland, de kosten waren voor 75% perso-
neelskosten die al voor 95% vaststonden op 
1 januari. Als je een slecht jaar draait, kun je 
niets meer doen. Bij de zakenbank die ik runde 
waren de personeelskosten inclusief de bonus-
sen 50%, dus die kosten waren percentueel 
veel lager dan de kosten die we in Nederland 
hadden. Als de zaken heel goed gaan, verdienen 
mensen ook veel meer. Je mag van mening ver-
schillen of dat een goed of een slecht principe 
is. Ik vind het wel een goed systeem. En je moet 
ook niet vergeten dat de gemiddelde handelaar 
bij de zakenbank niet langer kan werken dan tot 
45, 50 jaar. Dan is het over en uit. Die mensen 
hebben een kortere levensfase waarin ze goed 
kunnen functioneren.”
 
De bankiers
Wat de samenleving er aan heeft overgehouden, 
is de beleving dat banken en bankiers produc-
ten hebben bedacht om aan de man te brengen 
met als enige doel hun bonus veilig te stellen. 
Met als uiteindelijk resultaat de kredietcrisis 
omdat banken in financiële problemen kwa-
men als gevolg van al die onveilige hypotheken.  
 “We hebben allemaal een korte horizon. Eind 
jaren zeventig, begin jaren tachtig stond de 
huizenmarkt in Nederland ook op instorten. In 
die tijd financierden banken tot wel 125% van 
de aankoopsom; precies hetzelfde gebeurde 
in de tweede helft van de jaren negentig. En 
vervolgens zijn al die pakketten doorverkocht. 
Diezelfde fout hebben we dus eerder ook al 
gemaakt. Daar hebben wij niets van geleerd 

‘Banken zijn kuddedieren, 
doen elkaar allemaal na. 

Dus als er één terughoudend is, 
worden ze het allemaal. 

Het lijkt wel of er niet meer 
zinnig gedacht wordt’

Henry Holterman (links), terug van weggeweest bij Reggeborgh, gemoedelijk naast Wilco Jiskoot, de nieuwe man bij de 
investeringsmaatschappij die met zijn grote ervaring als dealmaker aan de slag kan.

Wessels haalt ‘moneymaker’ Jiskoot binnen bij Reggeborgh
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