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Tekst TOM WOUDA Beeld MAURITS GIESEN

Nee, het was niet zijn worst 
nightmare. Hij nam eigenhandig 

zijn verlies in het getouwtrek rond 
Hema en pakte de volle winst bij de 
verkoop van de High Tech Campus. 
In gesprek met Marcel Boekhoorn. 

‘Ik heb zo veel bedankjes 
gekregen.’
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aar de bezoekers van Ouwehands  
Dierenpark zich op hun vrije middag 
vergapen aan panda’s, schildpadden 
en toekans is er van die serene  
rust in het hoofdverblijf van de 
Gelderse dierentuin weinig te 
merken. Marcel Boekhoorn, de 
eigenaar en een van Nederlands 
bekendste ondernemers, schiet met 
de telefoon vastgeplakt aan zijn oor 
de vergaderruimtes in en uit voor 
korte besprekingen. ‘Denk maar niet 
dat alles hier vanzelf gaat’, vertelt 
de nummer 13 uit de Quote 500 met 
een geschat vermogen van 2,2 mil-
jard euro op opgewekte toon. ‘Ook 
wij moeten keihard werken om in-
vesteringen te laten slagen en deals 
rond te maken. Maar dat maakt het 
spelletje juist zo leuk, achterover-
leunen en afwachten is hartstikke 
saai!’ Waarna de telefoon opnieuw 
rinkelt en hij weer in zijn kantoor 
verdwijnt.
Saai was het de afgelopen twaalf 
maanden voor Boekhoorn aller-
minst. Hij moest na een lange 
strijd zijn meerdere erkennen in de 
schuldeisers van Hema, maar zette 
wel een goudgerande krul onder het 
contract waarmee de verkoop van 
de Eindhovense High Tech Campus 
werd bezegeld. De verkoopprijs  
van naar verluidt 1,1 miljard euro
overtreft de opbrengst van de veel-
besproken Telfort-deal waarmee hij 
zijn status van superinvesteerder 
verdiende. En als het aan ‘Boekie’ 
ligt schrijft hij in de nabije toekomst 
andermaal een record in de boeken, 

banen heb kunnen behouden. Ik 
heb zo veel bedankjes gekregen, van 
kaartjes van medewerkers tot pagi-
nagrote advertenties in kranten. Dat 
deed me wel iets.’

GOUDEN KOOI
Terwijl de Quote 500 dit jaar zijn 
zilveren jubileum viert, mag Boek-
hoorn zichzelf net iets langer onder-

nemer noemen. Begin jaren negentig 
stapt hij als jongste partner ooit uit 
de gouden kooi van Deloitte & Tou-
che, een overstap die niet iedereen 
toejuicht. ‘Mijn vader was heel boos, 
die begreep er niets van. Ik kom uit 
een arbeidersgezin, dus hoe kon ik 
nou mijn goedbetaalde baan opzeg-
gen? Maar ik vond het niks, het was 
bureaucratisch en had helemaal niks 
met ondernemerschap te maken. 
Ook mijn collega’s begrepen er niets 
van, maar als je wilt slagen moet je 
tegendraads zijn en dingen anders 
willen doen. Ik was goed in fusies en 
overnames, dus waarom zou ik dat 
niet veel beter zelf kunnen?’
Zijn eerste schreden als zakenman 
zijn niettemin weinig succesvol: kle-
dingketen Naïef Mode is binnen een 
jaar nadat Boekhoorn is ingestapt 
failliet, waarmee zijn spaargeld ver-
dampt. ‘Achteraf had ik het kunnen 
weten, zo’n bedrijfsnaam voorspelde 
natuurlijk weinig goeds. Maar ik 
leerde wel direct dat ik graag een 
meerderheidsbelang wilde hebben, 
dan kun je tenminste beleid en stra-
tegie doorvoeren zoals je het zelf 
voor ogen hebt. Ik was hartstikke 
blut, maar kon via via een kisten-
fabriek overnemen. De verkoopprijs 
kon ik niet betalen, daar kreeg ik  
gelukkig een jaar uitstel voor. Dat 
ging uiteindelijk gemakkelijk; ik 
kreeg die tent aan de praat en bin-
nen een jaar had ik de inleg al ruim-
schoots terugverdiend toen ik het 
alweer kon verkopen. De opbrengst 
heb ik direct geherinvesteerd. Het 
geld heeft geen dag op mijn reke-
ning gestaan, de notaris maakte 
het meteen over naar een andere 
notaris.’
Boekhoorns ster rijst snel en krijgt 
glans dankzij breed uitgemeten 

‘IK  
LEERDE DAT 

IK GRAAG EEN 
MEERDER-

HEIDSBELANG 
HEB, DAN KUN 
JE BELEID EN 

STRATEGIE 
DOOR- 

VOEREN’

W want er wordt hard gewerkt aan een 
volgende megadeal. Maar hij wil tij-
dens een zeldzaam interview in zijn 
kantoor boven het gorillaverblijf ook 
achterom kijken. ‘Over de Hema is 
zo veel onzin geschreven, vooral dat 
het een mislukt avontuur zou zijn. 
Ik ben er juist trots op dat ik 18.000 
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deals met Bakker Bart en Telfort. 
Zijn debuut in de Quote 500 maakt 
hij in 2000 met 450 miljoen ouder-
wetse guldens. Hij investeert enkel 
met eigen geld en weigert met ka-
pitaal van anderen te proberen om 
nog meer rendement te maken. ‘Al 
vanaf het begin wilde ik zelfstandig 
zijn en eigen keuzes maken. Anders 
word je zo’n spreadsheetkoning die 
vastzit aan vooraf vastgestelde loop-
tijden, dat heeft helemaal niets met 
ondernemen te maken. Ik wil kun-
nen bouwen aan een marktpositie 
en de omzet laten groeien in plaats 
van snoeien op kosten en bezuini-
gen. Ik heb geen schulden meer en 
ik investeer met eigen geld. Dat is 
een goed gevoel en geeft de gele-
genheid om echt te ondernemen. 
We zijn nadrukkelijk geen private-
equitybedrijf, we zijn ondernemers 
en willen iets toevoegen, een bedrijf 
verder helpen voor de lange termijn 
en niet leegtrekken voor de grootste 
winst. Dat hebben we helemaal niet 
nodig. Soms gaat het wat sneller dan 
andere keren of moet je een plan 
herzien, maar onafhankelijkheid en 
vrijheid zijn voor mij ontzettend 
belangrijk.’

ENORME KLAPPER
Ramphastos Investments bestaat net 
iets langer dan de Quote 500. Is de 
manier van zakendoen veranderd? 
‘Om eerlijk te zijn is zakendoen wel 
minder leuk geworden: meer regel-
geving, veel formeler, de snelheid is 
eruit. Vroeger had ik binnen 24 uur 
een offerte van een bank en stond 
het geld binnen 72 uur op mijn re-
kening, vaak vergezeld van een fles 
champagne. Voor hetzelfde kunstje 
hebben ze nu zes maanden nodig. 
Het is afstandelijker geworden, dus 

betalen om gebruik te mogen maken 
van onze techniek, die overal ter 
wereld wordt toegepast.’

Hoe raak je betrokken bij zo’n 
bedrijf? ‘Ik raakte in gesprek met 
een Nederlander die een groot vloe-
renbedrijf leidde, maar zijn ideeën 
niet kon uitwerken en behoefte had 
aan een partner. Het klinkt mak-
kelijk om de inkomsten uit patenten 
op te strijken, maar hier hebben we 
echt heel hard aan gewerkt. Je kunt 
wel zeggen dat we de heilige graal 
gevonden hebben en het is beslist 
niet onwaarschijnlijk dat dit tot 
een unicorn uitgroeit. Dit heeft alle 
potentie om een enorme klapper te 
worden.’

Over klappers gesproken: het 
is al een tijd stil rond je revo-
lutionaire antennetechnologie, 
terwijl je altijd sprak over de 
gigantische potentie. ‘Antenna 
Company schrijft dit jaar voor het 
eerst zwarte cijfers, maar het heeft 
niet gebracht wat ik ervan verwacht 
had. Ik ben er trots op dat het geen 
bleeder meer is, daar ben ik geluk-
kig mee opgehouden. Niet alles wat 
we aanpakken kunnen we tot een 
gigantisch succes maken en zeker 
met vernieuwende technologie is er 
altijd een kans dat het anders loopt. 
De markt leek enorm, er zijn immers 
miljarden mobiele telefoons, maar 
wij zijn niet de enige die zich hierop 
gestort heeft.’

Heeft de samenwerking met de 
zakelijk niet geheel onomstreden 
Roel Pieper ook niet gebracht 
wat je ervan verwacht had? ‘Dat 
klopt, die samenwerking is anders 
gelopen dan ik hoopte en ik doe 
geen zaken meer met Pieper.’

Je doet er luchtig over. Stoort 
het je dan niet dat de doelen niet 

prachtige bedrijven in portefeuille, 
waarvan sommige een absoluut 
unieke positie hebben. Neem I4F, 
het mooiste bedrijf dat ik heb. Het 
bestaat pas zeven jaar, maar geldt 
nu al als de wereldstandaard in klik-
systemen voor vloertypes als pvc 
en laminaat. We vertegenwoordigen 
zo’n 3000 patenten. Alle bedrijven 
die dat soort vloeren produceren 

denk echt niet dat deals van 1 mil-
jard euro de leukste zijn. Ja, voor je 
bankrekening, maar ik haal er niet 
het meeste plezier uit. Het is minder 
persoonlijk.’

Zit er al een volgende klap-
per in de pijplijn? ‘Dat is wel de 
bedoeling. We hebben een aantal 

‘OM EERLIJK 
TE ZIJN IS 

ZAKENDOEN 
MINDER LEUK 
GEWORDEN: 

MEER REGEL-
GEVING, VEEL 

FORMELER, 
DE SNELHEID 

IS ERUIT’
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sterk merk als Hema en het ging me 
enorm aan mijn hart dat zo’n Neder-
lands bedrijf naar de klote ging. Het 
was de favoriete winkel van mijn 
ouders, dus ik kwam er als kind al 
vaak. Ik vond het onbegrijpelijk dat 
Lion Capital in plaats van te investe-
ren er alleen maar geld uit trok. Mijn 

doel was simpel: Hema behouden 
voor Nederland. Dus: de schulden 
omlaag en de ondernemersmentali-
teit terug.’

Wat vonden jouw partners op 
kantoor van het idee om Hema 
over te nemen? ‘Nou, er ging wel 
een kleine schokgolf door het team. 
Een bijna-failliete tent kopen met 
de omvang van Hema, dan zet je je 

reputatie op het spel. Het kostte  
wel wat moeite om mensen te 
overtuigen en ook Lion wilde aan-
vankelijk weinig van mij weten. Ik 
naar Londen om te praten met die 
keurige Eton-kereltjes, wilden ze de 
eerste keer niet eens mijn kaartje 
aannemen. Bizar! Toen heeft Hema-
ceo Tjeerd Jegen een goed woordje 
gedaan en gezegd dat ze gek zouden 
zijn door niet aan mij te verkopen. 
Uiteindelijk heb ik ze met een nieuw 
bod de spreekwoordelijke uppercut 
gegeven waardoor ze niet meer om 
mij heen konden.’ 

JURIDISCH STEEKSPEL
Boekhoorn gaat voortvarend van 
start. Hij lost de al jaren voort-
sudderende ruzie met de franchise-
nemers in 24 uur op en opent in rap 
tempo Hema’s in het buitenland. 
Vanuit de gedachte dat hij niet meer 
mensen de winkel in kan trekken 
besluit hij op zoek te gaan naar meer 
afzetkanalen. Natuurlijk via inter-
net, maar ook in de traditionele win-
kelstraat. ‘We hebben belangrijke 
operationele en strategische verbe-
teringen doorgevoerd, een enorme 
boost gegeven aan de onlinesales, 
hele goede mensen aangenomen 
en talloze efficiencyverbeteringen 
doorgevoerd, onder meer in de  
logistiek. Zo heb ik heb samen met 
Tjeerd Jegen bedacht om non-food 
bij foodbedrijven neer te leggen, 
een wezenlijke strategieverandering. 
Foodbedrijven hebben geen ver-
stand van non-food en non-food zit 
in het dna van Hema. Daarom kun 
je nu Hema-producten kopen bij 
Jumbo, Casino en Franprix. En dat 
is inmiddels hele serieuze business 
voor Hema.’ Alleen: de schuldenlast 
hangt nog altijd als een molensteen 

zijn waargemaakt? ‘Kijk, het is 
een hartstikke innovatief bedrijf 
en bij grote ambities hoort een be-
paalde onzekerheid. Als ondernemer 
neem je nou eenmaal risico’s, daar 
hou ik van. Als je ceo wilt worden 
van een groot bedrijf moet je zorgen 
dat je niets fout doet, dan word je 
vanzelf een keer de baas. Maar je 
creëert helemaal niets, terwijl ik 
juist hou van innovatie. Dat bete-
kent dat er soms iets mislukt, maar 
de opbrengst weegt ruimschoots op 
tegen de kosten.’

SCHOKGOLF HEMA
Boekhoorn praat vol overtuiging 
over nieuwe, vaak innovatieve 
projecten, zoals zijn investeringen 
in snelgroeiende techbedrijven als 
Klarna (buy now, pay later) en de 
digitale bank Revolut. ‘Dit zijn schit-
terende bedrijven waar we heel veel 
kennis opdoen. We verwachten de 
komende jaren nog meer investe-
ringen te doen in dergelijke snel-
groeiende fintechbedrijven. Welke? 
Wist ik het maar, want hoe eerder je 
instapt hoe beter!’ Maar hij wil ook 
graag terugblikken op de bewogen 
periode waarin hij eigenaar was van 
Hema. In zijn kantoor herinneren 
enkele Hema-relikwieën, die gebroe-
derlijk naast familiefoto’s staan, aan 
zijn aandeelhouderschap. In 2018 
verrast hij vriend en vijand met de 
overname van het noodlijdende 
winkelconcern, dat zucht onder 
een enorme schuldenlast. Een op-
merkelijke investering, waarmee de 
doorgaans mediaschuwe Boekhoorn 
opeens op de voorgrond treedt.

Hema floreerde allerminst, wat 
maakte het een aantrekkelijke 
investering? ‘Het was tweeledig: 
ik zag de enorme potentie van een 

‘ER GING WEL 
EEN KLEINE 
SCHOKGOLF 
DOOR HET 
TEAM: EEN 

BIJNA-FAILLIE-
TE TENT  

KOPEN MET 
DE OMVANG 
VAN HEMA’

MARCEL BOEKHOORN 
Leeftijd 62 Is oprichter en eigenaar van investeringsmaatschappij Ramphastos Maar doet ook zaken zonder 

winstoogmerk Zo is hij eigenaar van Ouwehands Dierenpark, want fervent dierenliefhebber. ‘Onder meer de 
koikarpers die hier zwemmen en toekans heb ik thuis zelf gekweekt. Ik wil er de mooiste dierentuin van Nederland 

van maken, maar dat is het eigenlijk al’ Daarnaast is hij trouw supporter en sponsor van N.E.C. ‘Ik mijd de 
bestuurskamer, laat mij maar lekker met mijn vrienden op de tribune zitten’
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uur, dat is toch onvoorstelbaar? Als 
ik de namen noem van die advoca-
tenkantoren die eraan meegewerkt 
hebben krijg ik geheid ruzie, maar 
het was een gigantische poppen-
kast. Moet je je voorstellen hoeveel 
rompertjes je moet verkopen om die 
kosten goed te maken!’

BREEKIJZER
Toch kijkt Boekhoorn met een goed 
gevoel terug op de Hema-periode. 
‘We hebben enorme stappen gezet. 
Toen ik aan boord kwam als aan-
deelhouder bedroeg de schuld  
1 miljard en nu is het nog maar  
300 miljoen euro. Dat is onze  
verdienste, ik was het breekijzer 
waardoor Hema nu een gezonde toe-
komstbasis heeft. Ik wist dat het een 
hard gevecht zou worden, maar daar 
loop ik niet voor weg. Ik heb Hema 
gered en zie mezelf als de winnaar. 
Er wordt vaak gesproken dat het 
een mislukt avontuur is, maar daar 
ben ik het totaal niet mee eens. We 
hebben het bedrijf niet behouden, 
dat is waar, maar zonder ons was de 
schuld nooit zo veel lager geweest.’

Hoeveel heeft het je gekost? 
‘Een serieus bedrag. Ik heb vaker 
geld verloren, maar het heeft geen 
enkele zin om terug te kijken. Zorg 
gewoon dat je bij een volgende deal 
geld verdient, dan is het allemaal 
weer goed.’

En hoe zat het nou met Bonubo, 
de bv waarin de compensabele 
verliezen waren ondergebracht? 
‘Heel simpel: ik wist dat ik veel geld 
ging verliezen, maar als goed onder-
nemer probeer ik dat te minimalise-
ren. Daarom heb ik mezelf de com-
pensabele verliezen toegeëigend. 
En ja, de afkorting stond inderdaad 
voor Boekhoorns Nucleaire Bom, dat 

om de nek van het rode warenhuis, 
terwijl de omzet als gevolg van de 
coronacrisis keldert.

Vorig jaar raakte je Hema kwijt 
aan de schuldeisers. Wat ging er 
mis? ‘De groep schuldeisers keek 
helaas niet naar de lange termijn, ze 
waren alleen geïnteresseerd in hun 
eigen verliezen minimaliseren en 
niet in het lot van Hema. Wij heb-
ben in de laatste fase, in de zomer 
van 2019, nog oplossingen aange-
dragen om de schulden rigoureus  
te saneren. We legden concrete bie-
dingen neer die hoger waren dan het 
bedrag waarvoor Hema uiteindelijk 
is verkocht. Maar toen was het al 
een juridisch steekspel geworden, 
waarna ik zelf besloten heb om niet 
meer betrokken te zijn.’

De schuldeisers grepen de 
macht door het onderpand op 
hun leningen op te eisen. Had jij 
daarmee niks meer te zeggen? 
‘Dat klopt niet helemaal, want ik 
kon nog wel een bod doen en zo 
de toekomst van Hema vormgeven. 
Sterker nog: ik heb een bod gedaan 
van 533 miljoen euro. Dat is niet 
geaccepteerd, omdat ze dachten 
dat Ahold minstens 700 tot 800 
miljoen euro zou bieden. Maar dat 
bod is er nooit gekomen. Ik vind dat 
overigens een strategische misser. 
Voor dat bedrag was het echt een 
koopje voor zo’n groot bedrijf met 
zulke synergievoordelen. Ik was dus 
de hoogste bieder, maar voor mij 
hoefde het al snel niet meer. Het 
was zo’n enorm gevecht geworden 
met al die advocaten dat ik mijn 
bod ondanks twee uitdrukkelijke 
verzoeken niet gestand deed. En ik 
wist dat Hema bij het duo Van Eerd-
Parcom in goede handen zou zijn en 
de continuïteit verzekerd was, dus ik 

vond het wel goed. Ze hebben  
460 miljoen euro gekregen.’

Boekhoorn die niet meer aan de 
onderhandelingstafel wil zitten, 
is dat niet een beetje vreemd? ‘Ik 
heb me enorm geërgerd aan het hele 
proces met duurbetaalde adviseurs 
en advocaten. Zij trokken de tent 

helemaal leeg met hun declaraties; 
ik denk dat het Hema gemakkelijk 
30 tot 35 miljoen euro heeft gekost. 
Zij waren gewoon de baas in de tent 
geworden, schandalig dat zoiets kan 
gebeuren. Als een bedrijf interesse 
had in Hema kon het daarvoor men-
sen inschakelen die hun declaraties 
konden indienen bij Hema. Ik heb 
bonnen gezien van 2200 euro per 

‘MOET JE  
JE VOORSTEL-
LEN HOEVEEL 
ROMPERTJES 

JE MOET  
VERKOPEN 

OM DIE  
ADVOCATEN- 

KOSTEN GOED 
TE MAKEN’
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heb ik zelf bedacht. Fiscaliteit was 
vroeger een van mijn specialiteiten, 
dus je kunt wel zeggen dat het goed 
geweest is dat ik een paar cursussen 
gevolgd heb.’

Hoe reageerden de schuldeisers 
daarop? ‘De directie van Hema 
vond het vreselijk, maar ik vind het 
moreel verantwoord, want ik heb 
ook veel kapitaalinjecties in Hema 
gedaan. Ik heb toen een brief aan 
de directie geschreven met tekst en 
uitleg, die direct bij de schuldeisers 
lag. Zij dachten dat er een molotov-
cocktail naar binnen was gegooid. Ik 
heb me niet geliefd gemaakt en zal 
niet meer boven aan het favorieten-
lijstje gestaan hebben, maar als het 
spel hard gespeeld wordt is dit soort 
constructies geoorloofd. Bovendien 
was mijn holding een fiscale eenheid 
met Hema, dus juridisch was het al 
van ons. En ik wil natuurlijk niet 
versleten worden voor het sufferdje 
van de klas.’

Wat is er met Bonubo gebeurd?  
‘Ik heb een deal gesloten met de 
nieuwe eigenaren van Jumbo. Dat 
heeft een serieus bedrag opgeleverd, 
waardoor mijn verlies een stuk min-
der is geworden.’

BROEDPLAATS
Dat is 2020, in 2021 revancheert 
Boekhoorn zich. Met de verkoop 
van de High Tech Campus sluit hij 
een van de grootste deals van het 
jaar, waarmee hij tevens de onbe-
twiste koploper in het lijstje stenen-
transacties is. Betekent de verkoop 
van zijn belangrijkste vastgoedbezit 
een vervroegd pensioen? ‘Joh, ik 
ben 62 jaar, maar ik voel me 32. 
Het was helemaal niet de bedoeling 
de High Tech Campus te verkopen. 
Het was het mooiste onroerend-

een innovatieve broedplaats. Daar 
vind je niet zo snel een tweede van, 
daarom was het ook een van mijn 
spaarzame vastgoedprojecten. Hoe 
ik de opbrengst ga herinvesteren 
weet ik nog niet goed, daar wil  
ik rustig over nadenken. Ik kreeg  
laatst de Bijenkorf aangeboden, 
maar dat is toch een lastige klus.  
Ik wil alleen instappen als de omzet 
snel kan groeien en de winkelstraat 
is een enorme uitdaging die ik aan 
mij voorbij laat gaan.’

Het zal toch niet heel moeilijk 
zijn om nieuwe investeringen te 
vinden? ‘Wij krijgen al jaren elke 
dag businessplannen en proposities 
binnen en soms nodigen we iemand 
uit voor een korte presentatie. Ik 
zeg altijd: als je mij niet in een paar 
minuten duidelijk kunt maken wat 
je wilt, hoe kun je dat dan doen 
aan de mensen die je product straks 
moeten kopen? Als we ergens in 
geloven kan het heel snel gaan.  
Ik blijf altijd betrokken, bij de ene 
investering meer dan bij de andere, 
maar we zijn geen pinautomaat waar 
bedrijven een financiering kunnen 
halen en dat we dan afrekenen na 
de exit.’

Wie Quote ook spreekt, altijd 
ben jij degene tegen wie andere 
ondernemers het meest opkij-
ken. Wat is je succesformule? ‘Ik 
weet niet of er een succesformule 
is, maar één ding is voor mij al die 
jaren hetzelfde gebleven: zorg dat je 
niet alleen met de beste maar vooral 
ook met de leukste mensen werkt. 
Sommige van mijn partners zijn hier 
vanaf de allereerste dag. Ons ver-
loop is nul!’ •

gunde hij hun bij de aankoop van 
de campus een aandeel in het vast-
goed, dat nu goed zou zijn voor een 
opbrengst van zo’n 1,5 miljoen euro 
per persoon. Boekhoorn: ‘Daar ga ik 
helemaal niets over zeggen.’

Wat ga je zelf met de opbrengst 
doen: opnieuw in stenen? ‘De 
campus was uniek, er werkten men-
sen uit 186 landen en het was echt 

goedproject van Nederland, maar 
het bod was zo goed dat ik simpel-
weg niet kon weigeren. Dit is geen 
opmaat naar de grote Boekhoorn-
uitverkoop, hoor, zeker niet.’ Moge-
lijk gaan zo’n twintig persoonlijke 
medewerkers het na de deal wel 
rustiger aan doen. Naar verluidt 

‘WE ZIJN 
GEEN PIN-

AUTOMAAT 
WAAR BEDRIJ-

VEN EEN  
FINANCIERING 

HALEN EN  
DAT WE DAN 
AFREKENEN 
NA DE EXIT’
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