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Keizer Trump
De president
van de VS lijkt
onaantastbaar, en
zo was het niet
bedoeld.
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Rechtsstaat
Kees Sterk: ‘Wie
de integriteit van
rechters in twijfel
trekt, ondermijnt
de rechtsstaat.’
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Foute vrienden
Ophef: de nazaten
vanWilhelm II
willen hun
onteigende
schatten terug.
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Luyendijk vs. Van Lede:

JJJiiijjj zzzaaattt eeerrr ooooookkk bbbiiijjj,,,
ddduuusss llleeegggmmmaaaaaarrr

eeeeeennnsss uuuiiittt!!!’’’
Oud-Akzo-ceo Kees van Lede en journalist

Joris Luyendijk leven in twee totaal
verschillende werelden. De een werd groot

in het aandeelhouderskapitalisme, de
ander valt dat hard aan. Samen schreven
ze er een boek over. Een dubbelinterview.
‘Mensen willen geen gelijkheid, ze willen

rechtvaardigheid.’

S A M E N L E V I N G
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. In een gezamen-
lijk brievenboek buigen
Kees van Lede en Joris
Luyendijk zich over de
toekomst van het kapi-
talisme.. Oud-werkgeversvoor-
man Van Lede werd
groot in het aandeel-
houderskapitalisme, dat
door journalist Luyendijk
hard wordt aangevallen.. Toch zien beiden aan-
knopingspunten voor
een gedeelde diagnose.

H
et cv vanKees vanLede is te
langom in zijn geheel op te
sommen.Hijwasondermeer
voorzitter vanwerkgevers-
clubVNO, ceo vanAkzoNo-
bel, commissaris bijHeine-

kenenPhilips en lid vandeadviesraad van
JPMorgan. Inmiddels is hij 77 en voelt hij
debehoefte terug teblikkenop zijn leven
in corporateNederlanden ver daarbuiten.

Hetmochtengeenmemoiresworden
(‘Ikhebeen verschrikkelijkehekel aan
mensendie anderengaan vertellendat
vroeger alles beterwas’).Maar ééngraatje
bleef steedshardnekkiger in zijn keel ste-
ken: ‘Het aandeelhouderskapitalisme zo-
als dat opditmomentbestaat, is onhoud-
baar.Maar ik komermaarniet achterwat
ervoor indeplaats kankomen.’

Voorhet antwoord zochtVanLede, die
lijdt aande ziekte vanKahler (beenmerg-
kanker), contactmetdedertig jaar jongere
journalist enpublicist Joris Luyendijk, be-
kend van zijnboekDit kannietwaar zijn,
overhet uit debocht gevlogenbankwezen.
VanLede: ‘Er zit ook een zekere angst bij
mij het contact te verliezenmetwat er op
ditmoment aandegang is. En voor jonge-
re generaties is hetmisschien interessant
omtehorenwaaromenhoe ikbepaalde
dingenhebgedaan. Zokwamikbij Joris
terecht.’

De tweekendenelkaarnog van vroeger,
vertelt Luyendijk. ‘Ik zat ooit bij hemop
deachterbank. Ik zat het hele gymnasi-
umbij zijndochter indeklas.Wewaren
bevriend.’

‘BIOGRAFIE MOET’
Luyendijkwas enthousiast over het idee.
‘Wat ik inNederlandmis vergelekenmet
hetVerenigdKoninkrijk, is dat bij onsde
zakelijke elite geen rekenschapaflegt. In
Engelandmóét jewel eenbiografie schrij-
ven,want anders doet iemandandershet.’

Zebesloten elkaar brieven te schrijven.
De correspondentie is gebundeld inhet
dezeweek verschenenboekPessimisme is
voor losers.Het is een confrontatie tussen

In het kort
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MarkRutte ende vluchtelingendealmet
Turkije. Ik vinddat knap. Is het een scho-
nedeal?Nee, het is eenhartstikke vuile
deal. Is het leukommetdie lui te onder-
handelen?Nee.Het zijn elke keer enorme
dilemma’s.’

GELOOFWAARDIGHEID
Linksepolitici die kiezen voor goedbetaal-
debanen inhet bedrijfsleven verliezen
hungeloofwaardigheid, vindt Luyendijk.
Als voorbeeldnoemthij oud-premierWim
Kok, die als sociaaldemocraat commissa-
riswerdbij Shell en ING.

VanLede: ‘Dekritiek op zijnbeloning
was voorspelbaar. Jemoetwel de culturele
verschillenmeenemen. InNederland is de
schaal 1, inhetVerenigdKoninkrijk 10 en
indeVerenigde Statenonbegrensd. Blair
krijgt voor zijnwerkbij JPMorgan$1mln
...’

Luyendijk interrumpeert: ‘Nee, $2,5mln
...’

VanLede: ‘Daar zitten zebij deAme-
rikanen totaal nietmee.HierwerdKok
afgerekendop€150.000. Ik vondhet een
redelijkebeloning voorwathij deed en
hadgedaan.’

Luyendijk: ‘Hoeveel hetmag zijn, is
misschiende verkeerde vraag. Veel sociaal-
democraten stemdenopKok vanuit de ge-
dachte: diemanzit er voormij. Endaarna
gebruikt hij je stemombij de andere kant
te gaanwerken. Ikdenk zelfs datKokhet
deedomgeengebruik tehoevenmaken
vanwachtgeld.Maarhijwaswel zijn oor in
de samenleving én zijn eigenpartij kwijt.
Hoeveel hij dankrijgt,maaktniet zoveel
meeruit.’

VanLede: ‘Mensendiehet niet breed
hebben, vindenhethelemaal niet erg als
anderemensen veel verdienen, als het
maar eerlijk gebeurt.’

Luyendijk: ‘Ja, niemandmisgunt zanger
FransBauer zijnbonus.Hijmoet concur-
reren,maakt ietswatweallemaal snappen
enhij gaat failliet als het niet goedgaat.
Mensenwillen geengelijkheid, zewillen
rechtvaardigheid.’
Beiden tonen zich tamelijk zwartgallig
overhoehet aandeelhouderskapitalisme
zichheeft ontwikkeld enmaken zich zor-

verschillendewereldengeworden.De twee
sparen elkaarniet, blijkt ook tijdens een
gesprekmethet FD.

Luyendijk vraagt zichbijvoorbeeld af
hoeVanLede al die jarenmet zijn geweten
inhet reinewist te komenalshijweer eens
plaatsnam ineen internationaal gremi-
ummetmannenalsHenryKissinger en
TonyBlair. ‘Hoepraten zij over demassale
insectensterfte, verzuurdeoceanenmet
meerplastic erindan vis, de verwoesting
vanhet regenwoud?Waar verbergen zij
hunpaniek?’ schrijft hij.

Tijdenshet interview zegt Luyendijk:
‘Bedenkmethoeveel bloederige schendin-
gen vanmensenrechtenKissinger (Ame-
rikaansminister vanbuitenlandse zaken
tijdensdeVietnam-oorlog, red.) recht-
streeks in verbandkanwordengebracht.
En ikdenkdathet heel goedwas geweest
alsBlair (Brits premier van1997 tot 2007,
red.) eenprijs hadbetaald voor zijn rol in
de Irakoorlog endederegulering vanhet
bankwezen.Het gebeurt niet, omdathij
in veel vandit soort gremia zit. Als jeBlair
pakt,wordtmeteengezegd: hé,Kees van
Lede, jij zat er ookbij, dus legmaar eens
uit!Dus zedekkenelkaar.’

VanLede riposteertmet een verwijzing
naar de titel van eeneerder boek vanLuy-
endijk, over hetMidden-Oosten:Het zijn
netmensen. ‘Wasdatniet jouwuitspraak?
Zo is het ook indeze internationale krin-
gen.Dit soortRealpolitikermaakt altijd
vuile handen.Neemdediscussie over

a Vervolg van pagina 13

“
‘Andersdan inhet
VerenigdKoninkrijk
legt de elite hier geen
rekenschapaf’
Joris Luyendijk
journalist en publicist

Pessimisme is
voor losers,
Opderandvan
eennieuwetijd,
KeesvanLedeen
JorisLuyendijk,
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en rechtvaardig evenwicht in economie en
samenleving.Het ondermijnt dit juist.’

Maar eendiagnosebetekentnoggeen
genezing.Watmoet er gebeurenomde
bakens te verzetten?Hetbesef dat er iets
moet gebeuren, lijkt ookdoorgedrongen
tot kringen inde zakelijke elite. Zie bij-
voorbeeldhet pleidooi tijdenshet laatste
WorldEconomicForumvoorbelastingver-
hoging voorde allerrijksten, en zie soortge-
lijke geluiden vandeBusinessRoundtable
indeVerenigde Staten.Degrote vraag is of
het bij verklaringenblijft of dat er ook echt

genover denabije toekomst.Debanken-
crisis van ruim tien jaar geleden ligt nog
vers inhet geheugen. VanLede: ‘Demarkt-
economie is doorgeschoteneneen ramp
geworden.Maarde vrijemarkt heeft ons
aantoonbaar enormewelvaart gebracht.
Endathebbenwenuhardnodig voorde
investeringen inhet klimaat.’

Luyendijk vult aan: ‘Hoegroot de scha-
deook is aandemaatschappij, ze kanniet
worden verhaaldopdeaandeelhouder.
Die verliest hooguit zijn inleg.Of iets goed
of slecht is, is niet de vraag,wel of hetmag
vandeafdelingLegal &Compliance.Het
is amoreel. Immoreel is te snel rijdenwaar
het nietmag. Amoreel is te hard gaan, ook
almaghet. Endan zie je ooknogdat be-
drijven lobby’s hebbenomervoor te zor-
gendat ze op veel plekken tehardmogen
rijden.’

Ookdeburgers treft blaam, stelt Luyen-
dijk: ‘Er is sprake vaneen soort onbegre-

penmedeplichtigheid vanmetnamede
middenklasse aanhethuidige systeem. Ik
geef lezingenendanhoor ik: ja, definan-
ciële sectormoet gesaneerdworden.Oké,
zeg ikdan, even voordeduidelijkheid: dan
gaandepremies voor je verzekeringom-
hoog,wantdebedrijvenkunnennietmeer
opdezelfdemanierwerken, je huiswordt
minderwaard,wantdeprijzen zijn kunst-
matig opgepompt.Dan stort de steun inde
zaal voorhet voorstel in.’

HYPOCRISIE
‘Het is zo’nontzettendmoeilijkebood-
schap’, verzucht Luyendijk. ‘Vraagmaar
eens:wie is erwezen skiën?Nouéénopde
twintigNederlanders. Zelfs bijDeCorres-
pondent, eenmediumdat zichhelemaal
ophet klimaat engedragsverandering
richt, gaan ze allemaal op reis.’

VanLededeelt Luyendijksmeningover
de consument: ‘Diewil er graagover pra-
ten,maar erniet voorbetalen.Wehebben
het bij deWereldwinkel gezien.’

Maarde voormaligeAkzo-baaswijst ook
opeen structureel probleem.Dewerkne-
mershebben teweinig geprofiteerd van
degroei. ‘Demeetlat is of het percentage
vanhetnationaal inkomendatnaar sala-
rissengaatniet verder daalt,maarbegint
te stijgen.’

Demachtige aandeelhouders vormen
een steeds kleiner groepje. VanLede isniet
erg optimistischdathier zonder gecoördi-
neerd ingrijpen vandenationale overhe-
denopkorte termijn verandering inkomt.
Metdeopkomst vanBigTechwordt dit
probleemalleenmaarpregnanter. ‘Door
de grote techbedrijven is er bijna geen con-
currentiemeer.Het zijnbijnaongrijpbare
machtsstructurengeworden. Zehebben
de centen,maaien iedereenweg, kopen
iedereenop, een levensgroot gevaar. Als je
datweet te keren, denk ikdatwe een stuk
verder zijn.’

Uiteindelijk vindenVanLede enLuyen-
dijk elkaar. Laatstgenoemde schrijft: ‘Mag
ik ten slotte vaststellendatwij—hoera!—
eendiagnosehebben: het najagen vanhet
eigenkortetermijnbelangbinnendewet
leidt andersdandeneoklassieke econo-
mengelovenniet tot een stabiel, efficiënt

actie volgt.Datmoethet duonog zien.
Luyendijk vindt dat demate van zelf-

correctie doorde allerrijkstennog ver
verwijderd is vanal diehartverwarmende
verhalen inDavos. VanLede: ‘De ideedat
je deproblemenkunt oplossenmet alleen
belastingen, gaat nietwerken. Je kanmet
belastingenwel iets gladstrijken,maar
als je vande topwat afhaalt, is het relatief
tochweerheelweinig voordebasis vanhet
loongebouw.’

CO2-HEFFING
Luyendijk: ‘Dit is volgensmij jouwmo-
ment, Kees, omVNO-NCWervan te over-
tuigenhun verzet tegendeCO2-heffing te
staken.’

VanLede: ‘Is dat zo, doen zedat?Dat
vind ikdandom.’

Luyendijk: ‘Het is de angst omhetbraaf-
ste jongetje vandeklas te zijn. Ikwas ja-
renlanghet braafste jongetje vandeklas.
Vraagmaar aan jedochter. En je kunt er
heel gelukkigmeeworden.’

VanLede: ‘DeCO2-heffinggaat inder-
daad veel te langzaam.Wezijn vergeten
dat veertig jaar geledenwater gratiswas.
Nu zijnwegewendaandeheffingen.Met
lucht is het niet anders.Het duurt even,
maarhetmoet gebeuren.Opvallend is
trouwensdat oliemaatschappijen al jaren
eenbeprijzinghebben vanCO2bij hun
eigen rentabiliteitsberekening.Het komt
eenkeer, redeneren ze.’

VanLedepleit daarnaast hartstochtelijk
voorhogereproductiviteit en innovatie.
Net zoals gebeurde aanhet begin vande
19de eeuw, bij de IT-revolutie en later de
digitalisering. ‘Of kijknaar Philips. Als je
zietwat voor saaie, uitgeblustebusiness
die lampenwaren. Zij hebbendoorde
techniek eengigantische spronggemaakt.
Ook voorhet klimaat.Dushet kan.Het
probleem isdat de vooruitgang in eerste
instantiemet vreeswordt ontvangendoor
dewerknemers.’

OPVATTINGEN UIT HET KRAAKPAND
Alles bij elkaar valt er genoeg te somberen.
Vanwaardan tochgekozen voordehoop-
vol klinkende titel vanhet boekPessimisme
is voor losers?

VanLede: ‘Het glas is bijmij halfvol,
vooral als ik kijknaar denieuwedynamiek
bij de jongere generatie diehet voorhet
zeggenkrijgt.’

Luyendijk: ‘Als eenarts eendiagnose
stelt, zeg je tochookniet dat die optimis-
tischof pessimistisch is?Dearts zegt
wat ermis is inhet lichaam.Optimisme
gaat erover of je gelooft in veranderingen
inde toekomst. Er iswelwat veranderd.
Tegenwoordighoor je voorstellenover
inkomensverdeling enhetmilieu—ook
inhet FD—die je voor 2008 alleen in een
kraakpandhoorde.De consensus is aan
het schuiven.Wedenkendathet niet kan,
totdat het gebeurt.’

“
‘Werknemers ontvangen
de vooruitgang in eerste
instantiemet vrees, dat
is het probleem’

“
‘Verzet VNO-NCWzich
tegeneenCO2-heffing?
Dat vind ikdandom;
het gaat te langzaam’

Kees van Lede
oud-ceo AkzoNobel

Kees van Lede
oud-voorzitter VNO

Joris Luyendijk (l.)
tegen Kees van Lede:
‘Niemandmisgunt
Frans Bauer zijn bonus.’
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