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DE WINST VAN
VERLIEZEN

Een miljoenenfaillissement. Ophef
over zijn directeurspositie bij cor-
poratie Thús Wonen. Met de eind-
streep van zijn carrière in zicht
kreeg Jis van der Veen nog twee lasti-
ge hindernissen voor de kiezen.
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’M ijn vrouw en ik raakten
alles kwijt, toen begin
2009 Aefides failliet ging,

het vastgoedbedrijf waarvan ik mededirec-
teur was. Dan word je wel heel erg terugge-
worpen op: wie ben je nou eigenlijk? Ik ben
me gaan afvragen wat het doel is. Moet ik
steeds meer hebben, of kan het ook minder?
Ik ben nu eerder tevreden. Vroeger was een
grote auto nog belangrijk.’’

U kon genieten van een grote leaseauto?
,,Ja, dat was toch mooi. Maar nu? Nee, niet
meer.’’
Het leven van Jis van der Veen (65, Sint Anna-
parochie), geboren Bildtker, schudde begin
2009 op zijn grondvesten. Aefides, waarmee
hij samen met Klaas Hoekstra en tientallen
participanten in vastgoed belegde, ging fail-
liet. Resultaat: een miljoenenschuld. En het
liep verdorie nog wel zo lekker.

Voor miljoenen werden bedrijfspanden
opgekocht, waar particulieren zich via com-
manditaire vennootschappen (cv’s) konden
inkopen. De panden, de rendementen en de

belangstelling werden groter en groter.
Toen op 15 februari 2008, 6000 kilo-

meter verderop, de Lehman
Brothers bank failliet ging

betekende dat het begin van
het einde voor Aefides. We-
reldwijd wankelden de ban-
ken, en ook Aefides’ huisban-
kier SNS hield plots de hand op

de knip.

Uw zwager omschreef die eerste weken
als ‘blinde paniek’.

,,Ja, dat was het ook. Je kunt geen kant op.
Je hebt geen cent, want alles is écht op. Je

mist het stuur. Ineens namen anderen het
over. Een harde leerschool geweest. Echt
beroerd.’’

Jullie zouden geprobeerd hebben jullie
huizen veilig te stellen. Er zou geld heen

en weer geschoven zijn.
,,Mwoah.’’

Allemaal onzin?
,,Nou onzin, niet helemaal. Op een gegeven
moment denk je: waar eindigt dit? We wilden
daar graag blijven wonen. Toen hebben we
ons huis, inclusief financiering, verkocht aan
een zakenrelatie. Gewoon tegen marktwaar-
de, die toen wel een ton hoger was dan nu.
Dus zonder de boel te benadelen of zo. En ja;
als dat geïnterpreteerd wordt als proberen je
woning veilig te stellen... Dat klopt wel ja.’’

Onwerkelijk. Je werkt hard voor een huis en
ineens ben je huurder.
,,Klopt. Dat is niet makkelijk. Ik ben de hemel
dankbaar dat ik vrienden heb die me in die
situatie willen helpen. Ik hoop dat we het
ooit zelf weer kunnen kopen. Ik heb op dit
moment natuurlijk voldoende inkomen.
Maar door dat faillissement staat er een
kruisje bij mijn naam. Al met al was het een
behoorlijk diep dal. Maar we hebben gemerkt
dat we met minder toe kunnen dan we dach-
ten. Met hulp van vrienden en familie heb-
ben we het kunnen redden.’’

Dat moet ook ongemakkelijk voelen.
,,Ja, daar maak je het liefst zo weinig mogelijk
gebruik van. Ik heb me mijn hele leven alleen
gered. Dat was ik het liefst blijven doen.’’

U bent relatief snel weer opgekrabbeld, ver-
dient inmiddels weer goed. Sommigen zullen
zeggen: krokodillentranen.
,,Die krokodillentranen moet men dan in
perspectief zien. Al mijn vermogen is weg en
komt niet meer terug. De Aefides-fondsen
zijn destijds op tijd overgedragen en hebben
dus geen last van het faillissement gehad.
Dat is toen met stoom en kokend water gere-
geld om de participanten te beschermen. Er
zijn wel crediteuren die last hebben gehad,
maar dat waren in de meeste gevallen ban-
ken.’’

Het zijn barre tijden, die ‘faillissementsja-
ren’. Waar Van der Veen en zijn vrouw eerder
om het geld niets hoefden te laten, is het nu
sappelen. Vrienden passen bij, godzijdank
blijft de Voedselbank uit zicht. Zijn echtgeno-

te durft de voordeur nauwelijks open te
doen, bang dat er weer een deurwaarder
staat.

Heeft u zich weleens geschaamd in die perio-
de?
,,Ik ben er niet trots op, laat dat helder zijn.
Maar doordat SNS Property Finance ineens
geen financiering meer verstrekte, nadat ze
dat eerder wel hadden toegezegd, voel ik
meer boosheid dan schaamte.’’

,,Mijn vrouw heeft het me nooit kwalijk
genomen, maar we hebben er wel uitgebreid
over gesproken. ‘Het was ook wel erg groot
wat je deed’, zei ze. Achteraf gezien had ze
gelijk. Toen het misging hadden we nogal
wat pijlen op de boog. Die laatste cv, nummer
zestien waar we op gestruikeld zijn (21,7 mil-
joen euro, red.), die was misschien wel wat te
groot.’’

Hoe beland je op zo’n punt?
,,Er was enorm veel belangstelling voor onze
cv’s. De bank kwam bij ons en vroeg of we
afspraken konden maken voor de toekomst,
‘want jullie doen het zo best’. Het was alle-
maal halleluja.’’

Is dat een goudkoorts die knaagt aan je
kritisch vermogen?
,,Ja, misschien wel. Maar dat is achteraf. Heb-
ben we toen nooit beseft. Het staat me nog
heel erg bij, dat Wouter Bos zei dat de crisis
ons voorbij zou gaan. Ja, als je het zelfs op dat
niveau niet kunt bekijken: wie ben ik dan?’’

Heeft die tijd u veranderd?
,,Ik denk het wel. Ik ben harder, maar ook
emotioneler. Dat is heel vreemd. Ik merk dat
ik harder ben geworden aan hoe ik beslissin-
gen neem. Ik hak sneller knopen door. Ik heb
me wel eens afgevraagd of ik de reorganisatie
tien jaar geleden ook zo snel had kunnen
doorvoeren. Ik denk dat ik dan meer tijd
nodig had gehad. We hebben de laatste jaren
zeven kleinkinderen gekregen. De oudste is
nu vijf, die kwam vlak na het faillissement.
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