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Zelden liet iemand voor het oog van de tv-camera blijken zo weinig oog te hebben
voor andermans ellende. Terwijl tienduizenden gedupeerden - spaarders,
hypotheekbezitters, werknemers - vol afschuw de glijvlucht van DSB volgden,
rukte Pieter Lakeman champagne aan. Hij had zijn doel bereikt. Maar helpt de
ondergang van DSB werkelijk de gedupeerden, voor wie Lakeman zegt op te
komen? Of had zijn volgens velen onverantwoorde en bedenkelijke aanval op de
bank heel andere motieven?

Het opentrekken van een fles bubbels is in ieder geval exact de
slotscène van een televisieprogramma dat Lakeman zélf
dolgraag op het scherm had willen brengen, zo blijkt uit een
onderzoek dat deze krant de afgelopen weken verrichtte. Een
gelikte televisieshow, waarin Pieter Lakeman als kruisridder ten
strijde zou trekken tegen grootondernemingen als Ahold, DSB
en ABN Amro, moest miljoenen euro's in het laatje brengen.
Maar Pieter Lakeman ging, zo blijkt uit de naspeuringen van De
Telegraaf, in zee met dubieuze zakenpartners. Een joint
venture tussen Lakemans stichting SOBI en twee andere
partijen, waaronder de vennootschap BWin, werd een zakelijk
drama, dat de aanvankelijk rooskleurige financiële toekomst
van alle partners aan het wankelen bracht. Diverse
opsporingsdiensten blijken momenteel onderzoeken te
verrichten naar de schimmige financiële achtergronden van
onder andere het televisieavontuur. De eerste arrestaties

vonden zelfs al plaats. Belangrijkste verdenking van justitie: de ambitieuze tv-plannen
van Pieter Lakeman cum suis werden gefinancierd met geld dat mogelijk van
drugshandel afkomstig is. Ronkende teksten en aanlokkelijke verdienmodellen zijn de
opvallendste elementen uit een televisieformat waarmee Pieter Lakeman en de zijnen
in 2008 goud in handen dachten te hebben. Volgens het businessplan 'Het
Openbaarder Ministerie' - in bezit van deze krant - stond ondernemend Nederland de
komende jaren heel wat te wachten.
Zie voor het complete artikel De Telegraaf
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De duistere motieven van Pieter Lakeman
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