
be
el

d 
AN

P,
 F

ri
so

 K
eu

ri
s,

 H
H

‘ WE PAKTEN ELKE 

DAG GRATIS GELD’

QU11009-ft07.indd   142 8/3/11   11:10 AM



tekst Martijn de Meulder, Henk Willem Smits

De Amsterdamse effecten- en optiebeurzen 
zijn hofleveranciers geweest voor de 

Quote 500. En voor reportages in Quote, 
want de mannen van de handelsvloer en 

degenen eromheen waren een slag apart. Een 
verhaal over heimwee naar de vloer, smerige 

trucs en een Chocomel-gele Porsche.

Op 24 oktober 1997, rond tien over half vier, 
wordt Han Vermeulen door een collega op 
zijn schouder getikt. ‘Han, een aantal heren 
wil je spreken in de Vondelzaal.’ Daar staan 
drie heren; een in pak en twee in vrijetijds-
kleding. ‘Ze stelden zich voor als meneer 
Bakker, officier van justitie, en Kouwenberg 
en Grimbergen van de Fiod. En toen kwam 
dus de tenlastelegging. Handel met voor-
wetenschap, lid van een criminele organisa-
tie, belastingfraude, oplichting, steekpen-
ningen, valsheid in geschrifte en heling. 
Eigenlijk alles behalve moord.’ Het is inmid-
dels veertien jaar later, maar de mondhoek 
van Vermeulen vertrekt nog steeds in een 
gefrustreerde grimas als hij het vertelt. ‘Ik 
dacht dat het een grap was. Er werden zo 
veel geintjes gemaakt in die tijd. Maar nee, 
ik kon mijn veters inleveren, in een Skoda 
mee naar Hoofddorp en de cel in. De volgen-
de dag stond alles op de voorpagina’s en 
heette ik Han V. En weet jij waarom ze me 
arresteerden? Na al die jaren kan ik het je 
nog steeds niet vertellen, al sla je me dood. 
Er gebeurden soms vreemde dingen op de 
beurs, maar ze hadden de verkeerde.’
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ZEPERD
Uiteindelijk liep operatie Clickfonds, die 
startte met de arrestatie van Vermeulen, uit 
op een enorme zeperd voor Justitie. En een 
zeperdje voor de Fiod. Na bijna zes jaar bleef 
van het boodschappenlijstje van Justitie 
alleen belastingfraude overeind. Vermeulen:
‘Die zogenaamde voorkennis ging over twee 
transacties die we voor een klant hadden 
gedaan. Op zichzelf gewone transacties, zij 
het dat het om enorme volumes ging. Dat 
maakte het voor Justitie tot een verdachte 
zaak. Tijdens mijn verhoor door een man en 
een vrouw van de Economische Controle-
dienst was de eerste vraag die ze mij stelden: 
“Maar eh... meneer Vermeulen, hoe zou u 
voorkennis eigenlijk definiëren?” Nou, dat 
zei mij genoeg over hun kennis van zaken’, 
sneert hij. ‘Die handel met die enorme voor-
kennis die ik volgens Justitie gepleegd zou 
hebben, is uiteindelijk niet eens op de zitting 
behandeld.’ 
Vermeulen pakt met twee handen zijn bril, 
drukt hem stevig op zijn neus en zegt ver-
bolgen: ‘Uiteindelijk had die hele Clickfonds-
zaak gewoon met de fiscus geregeld kunnen 
worden. Alles liep ook nog eens via Kas Bank; 
ze hadden daar alle transacties kunnen 
inzien. Maar nee, ze moesten zo nodig met 
veel misbaar een paar grote beursmannen 
pakken. De schade die aan al die mensen 
en bedrijven is toegebracht, is enorm, niet 
in geld uit te drukken. Echt een verarming 
voor de beurs. Mensen als Adri Strating en 
ik, allemaal gepakt. Hang ze maar op, het zijn 
allemaal criminelen. Maar wij hebben er de 
rest van ons leven problemen mee. Het was 
een wilde tijd, maar dit hadden we toch 
echt niet verdiend.’
Dat misschien niet, maar zeker is dat Ver-
meulens arrestatie niet toevallig op dat 
moment plaatshad. Het einde van de jaren 
negentig was het hoogtepunt van de gouden 
jaren op de beursvloer. De effectenbeurs was 
inmiddels geautomatiseerd, de optiejongens 
hadden de vloer van Beursplein 5 helemaal 

voor hun eigen duw- en trekwerk tot hun 
beschikking. Half Nederland bracht zijn geld 
met bakken naar hen toe, met dank aan de 
gunstige conjunctuur, de campingrally van 
1999 en de dotcomexplosie die daarna volg-
de. De volumes waren in die tijd, tot de scher-
menhandel de open outcry-handel in 2002 
verving, enorm. De levensstijl van sommige 
handelaren was op z’n zachtst gezegd deca-
dent, en daar werd door de buitenwereld met 
een scheef oog naar gekeken.

FLAPPEN SCHEPPEN
Toch begon het allemaal heel bescheiden. 
Tot 1978 was de Amsterdamse beurs alleen 
geschikt voor het verhandelen van effecten. 
Het was een aangelegenheid voor deftige 
heren, die onderling keurig handel dreven. 
Maar de contouren van de nieuwe beurs 
werden vanaf dat jaar langzaam zichtbaar. 
Optiehandel was nieuw en werd nog wat 
onwennig bedreven, maar het was veel 
sneller en lucratiever dan het voorzichtige 
geschuif met aandelen van daarvoor. Wie 
dat van nabij meemaakte, was André van 
Eerden, begin jaren tachtig nog junior en in 
dienst bij beursicoon Adri Strating. ‘Je kon 
al in opties handelen sinds 1978, maar toen 
begreep nog niemand dat. De optiebeurs had 
letterlijk een promotietour, waarbij de man-
nen – onder wie de latere beurscoryfee Sem 
van Berkel – door het hele land praatjes 
hielden voor beleggersclubs, staande op 
groentekistjes. Het begon allemaal heel 
traag; eigenlijk ging het pas lopen vanaf 
1983. Maar geholpen door de hoogconjunc-
tuur liep de beurs sky high op in 1986.’ 
Dat Quote juist in dat jaar begon, is niet 
geheel toevallig. Er ontstond een bredere 
financieel-economische belangstelling in de 
samenleving. Dat merkte ook beursveteraan 
Van Eerden. ‘Eigenlijk kon toen iedereen als 
marketmaker beginnen. Je ging naar AOT 
(Amsterdam Options Traders, red.), leende 
de 25 duizend gulden entreegeld, zij gaven je 

een zetel en je begon. Dat trok nogal wat 
vreemde snuiters aan. Er zaten zelfs nog 
echte boeren op de aardappeltermijnmarkt; 
ze hadden net geen klompen meer aan. Maar 
het waren gouden tijden, de spreads waren 
nog enorm, en wij verdienden met opties al 
zes gulden per contract – tegenwoordig is 
dat een paar cent. Als je een beetje slim was, 
kon je de flappen met bakken tegelijk naar 
binnen scheppen. Het kon haast niet mis-
lopen, je pakte elke dag gratis geld. Dat is 
een enorm verschil met nu. Wij waren met 
vier man in 1984 IOI (International Options 
Investment, red.) begonnen. Dat was niet 
bijster internationaal, maar we bleven wel 
met de markt meegroeien. In 1987 hadden 
we tachtig handelaren in dienst. Op de dag 
van de krach verdienden we negen miljoen 
gulden; het was mijn beste handelsdag ooit.’ 
Het waren de dagen waarin de latere grote 
namen op de beurs werden gelouterd en 
klaargemaakt voor de glorietijd die in de 
jaren negentig zou aanbreken. Van Eerden: 
‘Wij waren een van de grootste partijen op de 
beurs eind jaren tachtig. Ik heb Rob Defares 
en René Schelvis nog opgeleid, die later 
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bijster internationaal, maar we bleven wel 
met de markt meegroeien. In 1987 hadden 
we tachtig handelaren in dienst. Op de dag 
van de krach verdienden we negen miljoen 
gulden; het was mijn beste handelsdag ooit.’ 
Het waren de dagen waarin de latere grote 
namen op de beurs werden gelouterd en 
klaargemaakt voor de glorietijd die in de 
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effectenhuis IMC begonnen. En Richard den 
Drijver, die in 1991 samen met Evert van 
den Brandhof – een van mijn compagnons – 
Curvalue is gestart, dat later door Van der 
Moolen werd opgekocht.’ De resultaten leid-
den ertoe dat ABN Amro in 1989 IOI overnam, 
voor vijftig miljoen gulden, stelt Van Eerden. 
Een gigantisch bedrag in die tijd. ‘Daar ben ik 
nog steeds trots op.’ 

COCAÏNE
Een paar jaar later, het is dan 1992, verschijnt 
Edwin Bergshoeff, een onervaren economie-
student, bij het kantoor van het toen nog 
kleine Optiver. ‘Ik kwam net uit dienst en 
er waren nul banen. Zelfs voor de stomste 
baantjes werd ik niet aangenomen. Mijn vader 
zag een advertentie van Optiver in de Rijn & 
Gouwe – we woonden in Gouda. De enige eis 
was: je moest goed kunnen rekenen. Kon ik. 
Dus heb ik een test gedaan. Later vertelde 
oprichter en directeur Johann Kaemingk mij 
nog dat het een foutje was dat die advertentie 
in de Rijn & Gouwe stond. Ik was de op een na 
beste ooit, alleen Allard Jakobs was beter.’ 
Bergshoeff werd bij het toen nog kleine Opti-

ver opgeleid, werd vloerhandelaar en zou 
daar bekend worden onder de naam ‘Sarge’. 
Geintje van de andere handelaren, omdat 
Bergshoeff er als een van de weinigen niet 
in was geslaagd de dienstplicht te ontwijken. 
Bergshoeff begon al snel voor zichzelf en 
werd een zogenoemde local, en daarmee 
onderdeel van wat de kenmerkende cultuur 
op de beursvloer zou worden. ‘De vrije jon-
gens zorgden voor de groei van de optiehan-
del. De banken waren er nog niet. Het publiek 
kende nog steeds amper opties. De beurs 
was onderverdeeld in crowds, waar floorbro-
kers de orders uitvoerden, met daaromheen 
een groep marketmakers die om die handel 
vochten. Veel jongens waren niet van die 
gestudeerde types. Je kunt je voorstellen wat 
er gebeurt als je hen samen zet in een crowd 
op vijf vierkante meter. Karakter en intimida-
tie werden net zo belangrijk als snel rekenen, 
als je goede handel wilde tenminste.’

De samenkomst van al die jonge handelaren, 
gebundeld met het toenemende volume in 
de jaren negentig, zorgde voor een heksen-
ketel en de excessen waar de beursbengels 
bekend om zijn geworden. ‘Het aantal Por-
sches onder de handelaren was heel hoog 
natuurlijk. Als de bonussen kwamen of 
iemand had heel veel verdiend, werd er 
gesmeten met geld. Ik weet nog dat nota 
bene in het beurscafé een handelaar zijn 
trouwring uitzocht; de juwelier kwam langs 
met zo’n map. “Wat kost die? En wat kost 
die?”, vroeg de handelaar. Hij kocht uiteinde-
lijk de allerduurste, eentje van twee ton in 
guldens. “De man zonder nek” noemden we 
hem. Tegenwoordig is hij kickboksleraar.’
En nabeurs in de kroeg ging het er vaak ruig 
aan toe. ‘Maar dat moet je wel in het juiste 
perspectief zien’, vindt Jerry de Leeuw, 
indertijd een marketmaker in opties Philips. 
‘Het was ook een eenzame wereld, waarin je 
op elkaar was aangewezen. Het probleem 
met optiehandel is dat maar heel weinig 
mensen buiten het beurswereldje snappen 
waar je mee bezig bent. Als je erover wilt 
praten en je wilt dat mensen naar je luiste-
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1987, maart
Optiebeurs verhuist 
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1998
Aandelenhandel 
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van de beursvloer. Optiebeurs 
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ren, dan doe je dat met elkaar. Daar komt 
nog bij dat het niet alleen fysiek een zwaar 
beroep is, maar dat je ook mentaal helemaal 
stukgaat op de vloer. Al die spanningen 
moeten eruit, daar krijg je uitbundig gedrag 
van. Met hoge drankrekeningen en af en toe 
natuurlijk ook cocaïnegebruik. Ik gebruikte 
niet, maar voor sommigen hoorde dat er 
gewoon bij.’ Bergshoeff: ‘Ik kende zelfs twee 
dealers op de vloer. Van eentje weet ik het 
echt zeker, want hij dacht dat ik ook gebruik-
te en kwam het mij aanbieden. Dat was een 
matige beurshandelaar, het dealen deed hij 
erbij. Maar volgens mij was cocaïne op de 
vloer geen issue; 99 procent van de hande-
laren gebruikte niet, althans, niet tijdens de 
handel. Ik heb het gezien bij een jongen die 
wel overdag snoof. Die ging twee keer failliet 
en kon daarna niks meer. Cocaïne maakt je 
overmoedig en dat moet je niet zijn op de 
vloer. Op die manier bevonden wij ons in een 
zelfzuiverend systeem.’ 

TEGEN DE MUUR
Maar anders dan om drugs of geld, ging het 
de mannen vooral om het spel. Dat bena-
drukt zowel Bergshoeff als De Leeuw. ‘Als je 
zoveel jonge mannen bij elkaar zet, ga je je 
met elkaar vergelijken; wie heeft de grootste 
lul? Koop jij duizend calls Unilever? Ik pak er 
tweeduizend! Zo ging het de hele dag door. 

Geld verdienen was in die jaren nog mak-
kelijk. Nee, het ging er juist om het spel te 
winnen. Beter zijn dan hij en hij, dat werd 
de enige drijfveer. Als ik duizend gulden 
verdiende en de rest negenhonderd, had ik 
een betere dag dan wanneer ik als enige 
tienduizend gulden verdiende. Dat soort 
spelletjes kon fors uit de hand lopen, omdat 
je als handelaren met een hefboom werkte: 
je kon veel meer geld besteden dan je wer-
kelijk had. Daarbij kun je in opties ook on-
beperkt handelen. Bij ABN Amro was er eens 
een incident: een paar man in die crowd 
handelden met een transactie die groter was 
dan alle aandelen ABN die er in de wereld 
waren. Ze hadden tegen elkaar opgeboden. 
Uiteindelijk is dat niet goedgekeurd en op-
gelost door advocaten.’
En zo is er ook het onder beurshandelaren 
algemeen bekende incident met Paul van 
der Meij, een grote handelaar die de hele 
crowd rond Nutricia tegen de muur had 
gekregen. Bergshoeff: ‘Hij wist: zoveel opties 
Nutricia als er nu uitstaan, zijn niet waar te 
maken. Het was een vrij illiquide fonds, dus 
hij kon de boel redelijk makkelijk op zijn kop 
zetten. Hij kocht die opties op vrijdag mas-
saal op voor vijf cent. Iedereen dacht een 
stuiver winst te hebben gemaakt, maar ver-
volgens liet hij op maandag de opties uit-
oefenen en zei: “Kom de verplichting maar 
na en lever de aandelen.” Paul had onder-
tussen zelf ook kooporders voor aandelen 
Nutricia ingelegd in de opening van maandag 
en zo de openingskoers dramatisch omhoog 
gekocht. De handelaren, die het benauwd 
kregen, begonnen ook met kopen, waardoor 
de koers nog verder steeg. Ze moesten met 
honderdduizenden aandelen voor de hoofd-
prijs doorkomen; dat kon natuurlijk nooit. 
Paul bood hen een schikking aan: vijf gulden 
per optie. Hij heeft diezelfde middag nog een 
Chocomel-gele Porsche gekocht.’
Jerry de Leeuw voegt daar een andere anek-
dote aan toe. ‘Op 11 september 2001 ston-
den we naar de beelden van die vliegtuigen 
te kijken die de Twin Towers in vlogen. Ieder-
een geschokt natuurlijk nadat het eerste 
vliegtuig was gecrasht. Maar toen het tweede 
in de andere toren vloog, begon een van de 
handelaren te zingen: “Ferrari, Ferrari, Fer-
rari”. Hij zat zwaar short. Dat vond ik voorbij 

de grens. Maar het toont ook wel een beetje 
hoeveel handelaren daar zaten met z’n allen, 
in de beurs, afgesloten van het buitenlicht en 
de echte wereld. Daar krijg je dit soort karak-
terdeviaties van.’

VOORKENNIS
Het knusse sfeertje van halverwege de jaren 
negentig leidde tot talloze affaires. Bergs-
hoeff: ‘Op de beurs was voorkennis vroeger 
eigenlijk de standaard. Pas in de loop van 
de jaren is de regulering bijgesteld. Maar er 
waren allerlei techniekjes om net iets meer 
te weten te komen. Sommige handelaren 
hadden of kochten contacten in drukkerijen 
waar jaarverslagen werden gedrukt. En 
vergeet niet: wij als handelaren zagen de 
koers zich in realtime ontwikkelen. Als je als 
particulier thuis wat aandelen wilde kopen, 
legde je via je bank een limietorder in en dan 
was het maar hopen dat deze werd uitge-
voerd. Wij konden veel beter inspelen op de 
actuele omstandigheden. Geld verdienen 
was in die tijd ook makkelijk omdat er zoveel 
beursgangen waren; dat deden we erbij. 
World Online was misschien een ramp voor 
beleggend Nederland, maar er is geen optie-
handelaar die daarop heeft verloren. En 
Newconomy en Tie bijvoorbeeld, daar heb ik 
ook geweldig aan verdiend. Je schreef je in 
op zo veel mogelijk aandelen. Als market-
maker mocht je voor dertig keer je vermogen 
intekenen. Dus als je een miljoen had liggen, 
mocht je voor dertig miljoen gulden inteke-
nen op aandelen. Je kreeg altijd veel minder 
dan waarop je inschreef, maar banken zorg-
den er hoe dan ook voor dat de eerste “print”, 
de eerste koers die op het bord komt, hoger 
was dan de uitgifteprijs. Anders stond zo’n 
bank voor lul, dan zou geen bedrijf nog met 
die bank werken, omdat ze hun prijs niet 
waard zijn. In de jaren negentig kwam er vaak 
in het eerste uur zo dertig tot veertig procent 
bij. In het ergste geval was de eerste print 
hetzelfde als de uitgifteprijs, maar dat kwam 
bijna nooit voor. Dus inschrijven op een 
beursgang was altijd prijs als je meteen bij 
opening verkocht. Het was gratis geld. Er 
werd in die tijd geld verdiend door mensen 
die het helemaal niet verdienden.’

PRUTSEN MET FAXJES
Maar dat het lot ook de gorilla’s van de 
Amsterdamse beurs niet altijd even gunstig 
gezind is, bleek eind jaren negentig, toen 
veel Britten in Amsterdam kwamen handelen 
en de sfeer op de vloer grimmiger werd. 
De Leeuw: ‘Voordien kon je elkaar weleens 
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wat gunnen. Als je een foutje had 
gemaakt, kon je vragen: “Can you 
let me out?” Dat werd je vaak 
gegund, want je had elkaar later 

weer nodig. Maar nadat de Britten kwamen, 
was dat afgelopen. Het ging toen echt hard 
tegen hard.’ Dat ondervond Paul van der Meij 
ook. Hij kreeg van de Britten fors tegenspel, 
verloor zijn dominante positie en verdween 
van de vloer. Wat hij daarna heeft gedaan, is 
duister. Zijn huidige kadastrale adres is in elk 
geval de penitentiaire inrichting Schutterswei 
in Alkmaar, waar hij niet bereikbaar is.
Maar nog veel belangrijker dan de komst 
van de Britten was de komst van de auto-
matisering. Wie automatisering zegt, zegt 
Optiver. En IMC. Maar daarover straks meer. 
Eerst komt beursveteraan André van Eerden 
aan het woord, die de eerste internetbroker 
in Europa startte nadat hij in 1992 na de 
verkoop van IOI opnieuw was begonnen met 
zijn bedrijf IMG Holland. ‘Bij het werven van 
nieuwe klanten werd ik door een misver-
stand met alle egards ontvangen bij Gold-
man Sachs in Londen, toen ik voor hen de 
optiehandel in Amsterdam wilde gaan doen. 
Ze dachten aanvankelijk dat ik de ceo van 
ING was, maar daardoor kwam ik wel heel 
snel op de goede plek terecht en werden 
zij mijn klant. Via Goldman kwamen ook 
Morgan Stanley en Merrill Lynch bij mij 
terecht. In 1994 waren wij al veruit de 

grootste derivate broker van Amsterdam. 
Ruim een derde van de handel was voor ons. 
Wij waren ook een van de eerste bedrijven 
die auto matiseerden, want terwijl hier 
iedereen nog met faxjes aan het prutsen 
was, wilde Londen de orderbevestigingen 
via e-mail.’
Het was juist die automatisering die ervoor 
zorgde dat IMG een nieuw tijdperk op de 
beurs inluidde. Van Eerden: ‘In Amerika had 
je al bedrijven als E*Trade, die een brokerage 
aan consumenten via internet aanboden. Ik 
wilde dat ook in Nederland gaan doen, naast 
de professionele handel. We hadden immers 
de internetaansluiting al.’ In 1996 startten 
Van Eerden en de zijnen met wat de geeste-
lijke voorloper van Binck zou worden, want 
onder zijn personeel bevonden zich Kalo 
Bagijn en Thierry Schaap, die later dat bru-
tale bankje zouden oprichten. ‘Veel stelde 
dat nog niet voor, hoor. Onze klanten – dat 
waren er enkele tientallen in het begin – 
gaven hun order wel via internet door.’ Hij 
grinnikt even. ‘Maar dan kwam er bij ons een 
mailtje uit de printer rollen en ging iemand 
op de vloer de order uitvoeren. Later hadden 
we de zaak beter geautomatiseerd, en dank-
zij een reclamecampagne kregen we duizen-
den klanten. Maar toen kon Kas Bank, onze 
clearing, de orderstroom weer niet aan, 
waardoor het een bende werd.’ 
Toch was het niet de organisatie van het 

bedrijf die IMG noodlottig werd, maar Bagijn 
en Schaap. Want zij vertrokken in 1999 om 
hun eigen internetbroker op te zetten. Van 
Eerden wordt nog steeds zichtbaar kwaad 
als hij aan dat moment denkt. ‘Ik kon ze niet 
binnenhouden door meer salaris te bieden, 
want ze zetten Binck samen met AOT op. 
AOT bood niet alleen meer geld, maar ook 
49 procent van de aandelen in Binck. Ze 
namen twaalf van mijn beste mensen mee, 
ook uit de professionele brokerage-tak van 
IMG. En daarmee hun klanten. Die klap is 
mijn bedrijf nooit meer te boven gekomen.’ 
Van Eerden verkocht zijn aandelen aan zijn 
compagnons en werd later onder meer ceo 
van Bever Holding, een beursgenoteerd 
vastgoedfonds. Nu runt hij samen met Han 
Vermeulen vermogensbeheerder Aberfeld, 
dat voor vermogende particulieren belegt 
in effecten en derivaten.

DE NERDS
Parallel aan de ontwikkeling van IMG en 
Binck werd de effectenbeurs al in 1996 
gecomputeriseerd. Maar ook onder de optie-
jongens zelf waren er veranderingen waar te 
nemen. De in hoge mate geautomatiseerde 
handelaar Optiver werd steeds belangrijker, 
ondanks dat de handelaren van het bedrijf 
werden geminacht door de bullebakken op 
de vloer. Bergshoeff: ‘Achteraf heeft Optiver 
natuurlijk het grote gelijk gekregen. Ze had-
den al snel door dat schermenhandel het 
helemaal zou worden. Hadden ze gezien in 
Duitsland, daar is optiehandel nooit open 
outcry geweest. Op de vloer, zoals in Amster-
dam, ging het om persoonlijkheid, manipu-
latie en intimidatie. De nerderige types van 
Optiver stelden aanvankelijk niets voor 
tussen ons. Maar Optiver was het eerste 

BROKER Handelaar die namens 
beleggers orders uitvoert op de 
beurs, niet voor eigen rekening. 
Een floorbroker doet dat op de 
optiebeurs.
CALL OPTIE Een recht om tegen 
afgesproken prijs en binnen 
afgesproken tijd een aandeel te 
kunnen kopen. Verkoper van de 
call heeft dus de plicht om tegen 
afgesproken prijs en binnen 

afgesproken tijd een aandeel te 
leveren.
CLEARING De bank voor handelaren. 
Verzorgt de financiering van han de-
laren, staat garant dat zij verplich-
tingen nakomen en verzorgt de 
administratieve verwerking van 
transacties.
CROWD Groep handelaren die in 
hetzelfde fonds handelt.
EFFECTENBEURS Beheerd door 

sigaarrokende mannen in pak die 
onderling keurig handel drijven.
HIGH-FREQUENCYHANDEL Volledig 
computergestuurde effectenhandel.
MARKETMAKER Optiehandelaar 
voor eigen rekening die verplicht is 
om continu bied- en laatprijzen af 
te geven, zodat beleggers altijd alle 
opties kunnen kopen of verkopen.
OPEN OUTCRY Term voor de beurs-
vloer ‘oude stijl’, waarbij handelaren al 

schreeuwend hun prijzen afgeven.
OPTIEBEURS Bevolkt door jongens 
met grote monden, grote horloges 
en snelle auto’s.
PUT OPTIE Een recht om tegen 
afgesproken prijs en binnen 
afgesproken tijd een aandeel te 
kunnen verkopen. Verkoper van de 
put heeft dus de plicht om tegen 
afgesproken prijs en binnen afge-
sproken tijd een aandeel te kopen.

Jargonbuster

wat gunnen. Als je een foutje had wat gunnen. Als je een foutje had 
gemaakt, kon je vragen: “Can you 
let me out?” Dat werd je vaak 
gegund, want je had elkaar later 

weer nodig. Maar nadat de Britten kwamen, 
was dat afgelopen. Het ging toen echt hard 
tegen hard.’ Dat ondervond Paul van der Meij 
ook. Hij kreeg van de Britten fors tegenspel, 
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bedrijf dat primair universitair geschoolden 
aannam. IMC, Curvalue en All Options waren 
er ook snel bij. Die focus op kennis en high-
tech heeft ervoor gezorgd dat ze tegenwoor-
dig zo belangrijk zijn. Als ik sinds mijn aan-
treden op de beurs vennoot van Optiver was 
gebleven, had ik nu waarschijnlijk in de 
Quote 500 gestaan. Maar het is daar niet leuk 
voor mannen als ik. Ik ben iemand met een 
grote mond. Bij wijze van spreken liever tien 
miljoen euro en lol in de handel dan met 
honderd miljoen bij Optiver. Alle goede vloer-
mensen zijn daar weg. Er zitten daar nu twee 
it’ers op één handelaar.’
Want wat is er gebeurd? De Albert Cuyp-
types die tot die tijd het karakter van de 
beurs bepaalden, waren vanaf december 
2002 niet meer nodig dankzij de computer, 
die zelfs zonder tussenkomst van mensen 
ging handelen. ‘Dat heeft tot de ondergang 
van zeker tachtig procent van de handelaren 
en marketmakers geleid’, stelt Jerry de 
Leeuw. ‘Die waren niet meer nodig in de 
nieuwe wereld.’ De overlevers van de over-
gang waren naast Optiver ook IMC en 
later Flow Traders, dat voortkwam uit een 
bestaand kwakkelend optiebedrijf. Hun 
handelaren besturen serverparken die 
‘high-frequencyhandel’ bedrijven.
‘Wat wij hier doen heeft vrijwel niets meer 
te maken met wat we vroeger op de vloer 
deden. De beurs zoals vroeger is dood’, 
vertelt een van de grote mannen in de high-
frequencyhandel in Amsterdam, die echter 
anoniem wil blijven. ‘Het is een constante 
race tegen elkaar; het gaat erom dat je de 
allersnelste bent. Want zodra je dat niet meer 
bent, neemt je yield – je winstgevendheid – 
snel af. We plaatsen onze computers 
in het datacentrum van Euronext in 

Basildon, Engeland. Daardoor krijg je de 
laagste latentie, de vertraging van de ver-
binding van onze computers met die van de 
beurs. Op dit moment ligt de snelheid van de 
gemiddelde transactie op 240 microsecon-
den.’ Voor de duidelijkheid: dat betekent dat 
de robots in één seconde ruim vierduizend 
pakketten aandelen of opties kunnen verhan-
delen. Dat is ook de reden waarom bedrijven 
als Flow, IMC en Optiver in tegenstelling tot 
hun voorgangers zo internationaal ogen: ze 
hebben in serverparken over heel de wereld 
hun computers staan. ‘Want je kunt natuur-
lijk niet vanuit Amsterdam high frequency 
gaan handelen in Amerika. Voordat je order 
de oceaan over is, zijn er tien andere trans-
acties uitgevoerd.’
High-frequencyhandel is een enorme sprong 
vooruit, stelt Van Eerden. ‘Maar toch staan 
we aan de vooravond van weer een nieuwe 
periode op de beurs, want de automatise-
ringssystemen zijn inmiddels zo ver gevor-
derd dat het steeds vaker voorkomt dat 
machines tegen elkaar aan het handelen zijn. 

Als machines met elkaar handelen, wat heb 
je dan nog? Niet alleen een filosofisch pro-
bleem, maar dan is de economische onder-
bouwing van de handel weg. Die nieuwe 
periode zal waarschijnlijk ingaan als er meer 
regulering van de high-frequencyhandel 
komt, zoals wij ons in de jaren negentig ook 
aan steeds strengere regels moesten houden 
en de handel professionaliseerde. Uiteinde-
lijk gaat op de beurs alles met golven.’
Het beurslandschap is dus sinds het einde 
van de open outcry-handel in 2002 drama-
tisch veranderd. Toch zegt Van Eerden geen 
heimwee te hebben naar vroeger. ‘Ik doe 
graag steeds weer iets nieuws, dus nee.’ 
Bergshoeff ziet dat net anders: ‘Als de vloer 
met open outcry terug zou komen, geef ik 
alles op en ga ik daar weer staan. Ik zou nog 
steeds winnen, ook van de twintigers. Dat 
weet ik zeker, want ik ben mentaal zo sterk. 
Ik run nu het Gold and Discovery grondstof-
ontdekkingsfonds en verdien daar genoeg 
geld. Maar ik zou het meteen opgeven als de 
vloer terugkwam.’ 
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