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it jaar kocht u het ANP van John de 
Mol, die gevreesd wordt als harde 
onderhandelaar. Hebt u dat ook zo 
ervaren? ‘Hij heeft een mooie carrière 
achter de rug en is zoals jullie weten 
zeer vermogend. Maar net als ik zat hij 
in Den Haag op de middelbare school en 
ik denk niet dat hij daar meer uitblonk 
dan ik. Dus nee, ik had daar verder geen 
speciaal gevoel bij. Zo’n deal is natuur-
lijk ook al voorbereid door andere  
mensen. Dus we hadden een bijzonder 
vriendelijk en aangenaam gesprek.  

Bij John paste het ANP niet meer. Hij 
zal er ongetwijfeld wat op afgeboekt 
hebben. En voor mij had het een strate-
gische waarde, dan wil ik er ook best 
wat extra’s voor betalen. Dat maakt ons 
allebei tevreden.’ 

U maakte fortuin op de beurs en 
was daarna vooral actief bij zorg-
verzekeraar DWS. Wat trok u in het 
ANP? ‘In deze tijd van fake news is het 
voor een democratie belangrijk dat er 
dubbel gecheckt, feitelijk nieuws is. En 
dat zo’n dienst in onafhankelijke han-
den is. Er zijn voorbeelden te over van 
wat er gebeurt als dat niet zo is. Neem 
Wit-Rusland, waar je berichten krijgt 
dat het logisch is dat president Loeka-
sjenko de journalist Roman Protasevitsj 
uit de lucht haalde en arresteerde toen 
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‘HET IS  
NIET GOED OM  

HET GELDSYSTEEM 
KUNSTMATIG  

IN LEVEN 
TE HOUDEN’

Hij moest er 72 voor worden, maar nu mag Chris Oomen zich  
eindelijk miljardair noemen. Al zal 2021 voor hem vooral het jaar 

zijn waarin hij dankzij de overname van het Algemeen Nederlands  
Persbureau opeens vol in de spotlights stond. 
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CHRIS OOMEN 
Leeftijd 72 Is opgeleid als  
apotheker Maar werd rijk als 
initiatiefnemer en aandeelhouder 
van beurshandelshuis Optiver 
Geschat vermogen  
€ 1,1 miljard, ‘maar dat rekenwerk 
laat ik graag aan jullie’ Wenst  
nog altijd een ziekenhuis over te 
nemen, maar dit jaar werd een bod 
van € 30 miljoen op het Haagse 
Bronovo afgewezen

SELFMADEMETER



die over het land vloog. Maar zelfs 
in landen als Spanje en Frankrijk  
zie je dat directies van persdiensten 
worden aangesteld door de regering. 
Dat geeft natuurlijk een zekere 
belangenvermenging. Of het is van 
een private-equityclub, die er geld 
op probeert te verdienen door het 
zo spoedig mogelijk te verkopen. 
Ook dat zet de onafhankelijkheid 
onder druk. Nou, dat gaat hier dus 
niet gebeuren. Het ANP is nu in 
mijn handen en daar blijft het, want 
ik ga het nooit verkopen. En ik 
houd het volstrekt onafhankelijk. 
Vanaf de zijkant zal ik als commis-
saris kijken naar de algehele ont-
wikkeling van het bedrijf, maar ik 
zal me nooit bemoeien met wat de 
journalistieke mensen doen.’ 

GLAZEN BOL
In 2019 trad u af als bestuurs-

voorzitter van zorgverzekeraar 
DSW. U behield wel een advise-
rende rol en een kantoor. Bent  
u daar nou nog steeds dagelijks 
te vinden? ‘Misschien niet meer 
dagelijks, maar wel veel.’ 

Welk effect had corona op de 
zakelijke kant van de zorgverze-
keraar? ‘In andere sectoren, in de 
horeca bijvoorbeeld, werd veel door 
de staat betaald, maar aan zorg-
verzekeraars werd juist gevraagd  
of zij een hoop wilden vergoeden. 
Ook voor zorg die niet is geleverd. 
Tegelijkertijd is er zo veel zorg uit-
gevallen dat het per saldo niet 
duurder is geworden. Zorgverzeke-
raars hebben dus goede resultaten 
geboekt. Ik ben niet meer de man 
die daarover gaat, of behoort te 
spreken, maar ik verwacht niet dat 
de premies flink zullen stijgen.’

Die coronatijd was in economi-
sche zin een rare periode. Je ziet 

de overheid bedrijven in leven 
houden, waardoor het aantal 
faillissementen lager is dan ooit, 
terwijl veel mensen het gevoel 
hebben dat er een enorme  
donkere wolk over ons heen is 
getrokken. Hoe analyseert u 
dat? ‘Het is precies zoals u zegt: 
mensen zijn allemaal blijven zitten 
omdat de bedrijven geholpen wer-
den. Daar komt bij dat er ik weet 
niet hoeveel banen bij zijn geko-
men. Kijk alleen al naar de GGD:  
er zijn mensen die testen, mensen 
die prikken en weet ik het wat ze 
allemaal doen. Ik sta er niet van  
te kijken dat, nu we allemaal weer 
naar buiten mogen, cafés en restau-
rants bijna geen personeel meer 
hebben. Die mensen zijn door  
de overheid in dienst genomen.  
Het zal her en der nog wel zwaar 
vallen dat er in feite een heel  
nieuwe industrie is ontstaan. Voor  
zolang dat duurt dan.’

U houdt er rekening mee dat 
de economische klap van corona 
nog komt, of zullen we die door 
de lage rente en alle andere 
maatregelen weten te ontwij-
ken? ‘Nou, die lage rente is op 
zichzelf juist schadelijk. Een rente 
hanteren die niet de waarde van  
het geld respecteert is voor een 
heleboel partijen slecht. Het is  
goed voor het huishoudboekje van 
de staat, maar bijvoorbeeld slecht 
voor het huishoudboekje van de 
pensioenfondsen. En als mensen 
bijna ongebreideld geld kunnen 
gebruiken omdat het gratis is,  
gebeuren er verkeerde dingen.  
Beleggingen gaan tot onrealistische 
hoogtes de lucht in. Je ziet het aan 
de huizenprijzen, je ziet het ook aan 
de aandelenkoersen.’ 

En what goes up, must come 

down? ‘Ja, ik vrees dat we daar 
inderdaad een keer de afrekening 
van krijgen.’ 

Ik weet dat er geen glazen  
bol op uw bureau staat, maar 
waagt u zich alstublieft toch 
eens aan een voorspelling: wan-
neer volgt dat kantelpunt? ‘Toen 
de centrale banken in 2007-2008 
begonnen te stimuleren, zei toen-
malig president Nout Wellink dat 
het niet te lang moest duren. Ik was 
het met hem eens. In 2015 hoorde 
ik hem zeggen dat het nog gevaar-
lijker was geworden dan in 2008. 
En ik zou vandaag de dag zeggen 
dat het nu weer gevaarlijker is dan 
in 2015. Ik houd mijn hart vast.  
Het kan niet goed zijn om het geld-
systeem kunstmatig in leven te 
houden, dat kan niet blijven voort-
duren. Maar ja, het duurt al veel 
langer dan ik dacht, ik wacht er al 
dertien jaar op. Dus ik durf daar 
geen voorspellingen meer over te 
doen.’ •

‘HET ANP 
BLIJFT IN MIJN 

HANDEN, IK 
GA HET NOOIT 

VERKOPEN 
EN HOUD HET 

VOLSTREKT 
ONAFHAN-

KELIJK’
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