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Er was niets mis met betaling
oprichters Alpe d’Huzes 

Michiel Snik
m.snik@hdcmedia.nl

Oprichter en boegbeeld van Alpe d’Huzes Peter Kapitein: ,,Wij zijn onterecht veroordeeld door de media en de publieke
opinie en hebben recht op rehabilitatie.’’ FOTO JOHN OUD

Berg met geld
’Berg met geld’ gaat over
Alpe d’Huzes en is een
programma van Agos-TV
Medialogica en wordt
vanavond via Human en
VPRO om 21.25 uur op
Nederland 2 uitgezonden.
Medialogica gaat over hoe
het verschil tussen werke-
lijkheid en beeld kan
ontstaan. Hoe media-
analisten, lobbyisten en
juridisch adviseurs ver-
strikt raken in de donkere
krochten van de media-
werkelijkheid.

Amsterdam ✱ Van Veenendaal
werd weggezet als een grote graai-
er. De man die altijd had geroepen
dat er niets aan de strijkstok mocht
blijven hangen en iedere cent naar
KWF moest gaan, zou 160 mille in
eigen zak hebben gestoken. Via
sociale media werd, nadat de NRC
dit op 23 augustus om 12.44 uur
publiceerde op internet, direct
gehakt gemaakt van Van Veenen-
daal. Hij was een oplichter, een
crimineel. Via twitter werden de
ergste verwensingen naar zijn
hoofd geslingerd.

Kankerpatiënt
Kapitein, zelf al jaren kankerpa-
tiënt en vanaf de start in 2006 het
boegbeeld van Alpe d’Huzes, bleef
in eerste instantie nog redelijk
buiten schot. Maar hij werd als
boezemvriend van Van Veenendaal
uiteindelijk toch meegesleurd in
de maalstroom van negatieve be-
richtgeving. KWF en het bestuur
van Alpe d’Huzes lieten de beide
mannen als een baksteen vallen. De
voorzitter van het bestuur van de
stichting Alpe d’Huzes, Johan van
der Waal, verklaarde op 23 augus-
tus 2013: ,,Het is moreel verwerpe-
lijk. Wij hebben nooit geweten dat
Van Veenendaal persoonlijk geld
kreeg uit onze inkomsten voor
KWF.”
Van Veenendaal vocht terug. Hij
bevestigde geld te hebben ontvan-
gen voor zijn werk voor de stich-
ting Inspire2Live, een organisatie
die is opgericht door Alpe d’Huzes,
maar dat dit alles volstrekt legi-
tiem was. Het bestuur van Alpe
d’Huzes en KWF was van alles ook
op de hoogte, aldus Van Veenen-

daal. ,,Onzin”, reageerde Alpe
d’Huzes. ,,Van Veenendaal liegt.”
Kapitein stelde zich vierkant achter
Van Veenendaal op en bevestigde
dat er niets onoorbaars aan de
hand was. Hij zag zijn woorden
verdraaid terug in de media en
besloot er vervolgens het zwijgen
toe te doen. Vanavond geeft hij
echter op tv openheid van zaken in
de documentaire ’Berg van geld’
van Medialogica. De makers van
dit programma hebben maanden
onderzoek gedaan naar wat er nu
precies waar is van het beeld dat op
23 augustus via de (sociale) media
is gecreëerd van de oprichters van
Alpe d’Huzes.
Waarom Kapitein tot nu toe heeft
gezwegen? ,,Mij werd in augustus
direct duidelijk dat het vechten
tegen de bierkaai was. Coen en ik
waren al veroordeeld door de me-
dia en het publiek. Wat ik ook zou
zeggen, het werd niet geloofd. Wij
hebben niets verkeerd gedaan.
Maar dat konden we met geen
mogelijkheid meer uitleggen.”

Strijkstok
Is er dan geen grote som geld van
Alpe d’Huzes aan de strijkstok van
Coen van Veenendaal en Peter
Kapitein blijven hangen zoals op
23 augustus landelijk in het nieuws
kwam? In de media is gemeld dat
er in drie jaar in totaal ruim drie
ton (inclusief onkosten) is bijge-
schreven op de rekening van het
bedrijf van Van Veenendaal, EaCy.
Hij kreeg dit geld voor werk van
Inspire2Live. Tevens zou er voor
een project van twee jaar 150.000
euro naar Sage Bionetworks USA
zijn gegaan voor een patiëntgericht
project. Kapitein zat in de directie
van de Europese stichting Sage
Bionetworks. Dit geld is afkomstig
van de fietsers van Alpe d’Huzes en
via KWF overgemaakt naar Inspi-
re2Live waar Kapitein nog steeds
voorzitter van is en waar Van Vee-
nendaal deze functie anderhalf jaar
lang bekleedde tot 21 juli 2011. Dat
is toch opmerkelijk? 
Kapitein knikt instemmend. ,,Die
feiten kloppen, maar de achter-
gronden zijn in de media volledig
verdraaid. Het is allemaal legaal en
uit te leggen wat er is gebeurd met
het geld. Het bestuur van Alpe
d’Huzes was volledig op de hoogte
van de betalingen. Dat kunnen we
bewijzen. Er zijn geen onregelma-
tigheden geweest. En ook het beeld
dat naar buiten is gebracht dat de
1,6 miljoen die Inspire2Live van
KWF heeft ontvangen niet ge-
bruikt is voor onderzoek naar
kanker en het samenbrengen van
wetenschappers klopt niet. Dat is
zelfs door de accountants en KWF
nu vastgesteld.”
Maar hoe zit het dan met die

150.000 euro Sage Bionetworks?
,,Dat geld is niet naar mij persoon-
lijk gegaan maar naar Sage Bionet-
works in Amerika. Sage is een
informaticaorganisatie die onder
meer patiëntengegevens verzamelt.
Inspire2Live heeft een van hun
projecten gefinancierd. Ik heb
nooit ook maar één euro voor mijn
werk voor Inspire2Live of Alpe
d’Huzes ontvangen. Mijn bestuurs-
werk voor Bionetworks Europa heb
ik eind 2012 overigens al beëindigd.
Een van mijn minder goede eigen-
schappen is dat ik nogal laks kan
zijn. Ik heb mij via de Kamer van
Koophandel pas in september 2013,
dus nadat alle commotie was losge-
barsten, uitgeschreven bij Bionet-
works. Dat heeft tegen mij ge-
werkt.”

Mislukt
Kapitein werkt bij de Nederland-
sche Bank (DNB). ,,Mijn salaris
wordt door hen betaald. Als gevolg
van de storm in de media heeft
mijn werkgever mij direct hele-
maal laten doorlichten. Alles wat ik
deed en doe is door interne accoun-
tants onder een vergrootglas ge-
legd. Er is niets aangetroffen en de
bank blijft mij dan ook volledig
steunen. Zo word ik nog steeds
drie dagen in de week door de
Nederlandsche Bank gefaciliteerd
om dit werk voor kankerpatiënten
te kunnen doen. Als er ook maar
een haar fout zou zitten was dat
volstrekt onmogelijk geweest want
intern is DNB hier extreem streng
in.’’

Is dan alles goed gegaan? ,,Nee”,
zegt Kapitein direct. ,,Wij zijn iets
compleet nieuws begonnen met
Inspire2Live. We zijn een weg
ingeslagen waar niemand is ge-
weest. We hebben ook missers
gemaakt. Sommige acties zijn
compleet mislukt. Zoals de inter-
nationale fondsenwerving. Maar de
belangrijkste misser die wij hebben
gemaakt, is dat wij dachten dat we
konden uitleggen dat wij via een
andere organisatie, met geld dat
afkomstig was van Alpe d’Huzes,
Coen konden betalen. Wij hebben
van deze constructie nooit een
geheim gemaakt. Het heeft zelfs bij
aanvang van zijn werkzaamheden
voor Inspire2Live ook gewoon op
de website van Alpe d’Huzes ge-
staan. Transparant en voor ieder-
een helder dat we het netjes doen,
dachten wij. Het publiek en de
media zagen dat vanaf 23 augustus
anders. De publieke opinie zag
Inspire2Live en Alpe d’Huzes als
een en dezelfde organisatie. Ieder-
een kan betaald worden door In-
spire2Live, behalve Coen, omdat
zijn naam kleeft aan Alpe d’Huzes
en het door ons gepredikte anti-
strijkstokbeleid.”
KWF Kankerbestrijding heeft de
afgelopen maand op basis van een
accountantsonderzoek geconsta-
teerd dat Van Veenendaal en Kapi-
tein juist hebben gehandeld en de
projecten van hun stichting Inspi-
re2Live goed zijn, zo blijkt uit een
melding op de site van Inspire2Li-
ve. Opmerkelijk is dat KWF on-
danks die eigen constatering dat er

niets mis is, toch de subsidie naar
Inspire2Live heeft gestopt. En door
de lopende projecten van Inspi-
re2Live zelf over te nemen en voort
te zetten wordt in feite onder-
streept dat deze club goed werk
deed.
Kapitein geeft aan het lastig te
vinden hier inhoudelijk op te rea-
geren. ,,We hebben immers afspra-
ken gemaakt ons niet grievend uit
te laten over elkaar en daar wil ik
mij aan houden. Maar ik ben blij
dat ze de projecten goed vinden en
overnemen. Tevens hebben ze
vastgesteld dat we goede dingen
hebben gedaan. Dat zie ik als een
rehabilitatie van de kant van
KWF.”
Kijkt Kapitein nu om in wrok naar
zijn voormalige vrienden? ,,Nee, zo
zit ik niet in elkaar. Ik vind het
echt verschrikkelijk wat er met
Coen is gebeurd. Dit heeft hij nooit
en te nimmer verdiend. Maar ge-
lukkig gaat het ons nu weer goed.
Inspire2Live gaat ook door en we
zoeken naar nieuwe sponsors.”
Vraag blijft waarom de bestuursle-
den van Alpe d’Huzes hebben
gelogen over de betalingen? ,,Daar
ga ik niet op in. Ik ga niet met
modder gooien. Hou het er maar
op dat er eerder al ruzie was ont-

staan tussen het oude bestuur
waarin Coen en ik zaten en het
huidige bestuur van Alpe d’Hu-
zes.”
Medialogica heeft maandenlang
via telefoontjes en mailtjes gepro-
beerd een antwoord op deze vraag
te krijgen, zo meldt programma-
maakster Judith Konijn. ,,Uiteinde-
lijk wilden ze niet voor de camera
reageren, maar wel kort en dan
schriftelijk.’’ Daarin meldt voorzit-
ter Van der Waal vanavond op tv
dat hij fout zat en dat hij alleen in
de eerste interviews heeft gemeld
dat hij niet wist van de betalingen
aan Van Veenendaal. Toen ze intern
de zaak nog eens nakeken, bleek
dat niet juist te zijn, aldus de voor-
zitter in Medialogica. In deze krant
zei Van der Waal gisteren nog iets
meer: ,,Coen is neergezet als een
graaier en dat verdiende hij niet.
Eigenlijk is er maar één grote fout
gemaakt: we hebben rollen met
elkaar vermengd en daar ging het
mis. Coen heeft zich laten betalen
voor diensten. Als we het eerder
hadden uitgelegd was er niets aan
de hand geweest.’’

Pijn
KWF laat vanavond in de uitzen-
ding weten niet te willen reageren.
Staan Kapitein en Van Veenendaal
ondanks alles op 5 juni nu toch
weer aan de voet van de Alpe d’Hu-
ez voor hun negende Alpe d’Hu-
zes? ,,Ik had gehoopt dat je die
vraag niet zou stellen. Alpe d’Hu-
zes is echt een prachtig evenement
voor vele duizenden mensen die
veel geld ophalen voor belangrijk
kankeronderzoek. Dat evenement
moet vooral doorgaan en blijven
groeien. Het zal erg veel pijn doen,
maar Coen en ik zullen daar dit
jaar niet bij zijn. Daarvoor is er te
veel gebeurd, zijn de verhouding
met de zittende bestuursleden te
veel verstoord. Als wij wel op 5 juni
zouden meedoen zou dat Alpe
d’Huzes kunnen beschadigen en
daarvoor is het evenement te be-
langrijk.”

’Wij zijn onterecht
kapot gemaakt’

Duizenden fietsers beklimmen de Alpe d’Huez. FOTO AFP/JEAN PIERRE CLATOT

Voor Coen van Veenendaal en Peter Kapitein
veranderde op 23 augustus van het vorig jaar
plots de wereld. De beide oprichters van Alpe
d’Huzes werden ervan beschuldigd stevig te
hebben gegraaid in de kas van de stichting die
jaarlijks vele miljoenen euro’s inzamelt voor
KWF Kankerbestrijding door duizenden mensen
op de Alpe d’ Huez omhoog te laten fietsen en
rennen.

Jong en oud gaat de berg op. FOTO ANP/BAS CZERWINSKI

Inspire2Live is een zelfstandi-
ge stichting die op 10 februari
2010 is opgericht door Coen
van Veenendaal en Peter Kapi-
tein en naast Alpe d’HuZes
bestaat. De bedoeling van
Inspire2Live is wetenschap-
pers op het gebied van kanker
van over de hele wereld sa-
men te brengen in seminars
om elkaars resultaten te be-
spreken.
Op die manier wil Inspire2Li-
ve onderzoeken versnellen om
binnen tien jaar kanker te
veranderen in een chronische
ziekte. Anderhalf jaar na de
oprichting is Van Veenendaal
uit het bestuur gestapt om
verstrengeling van belangen
te voorkomen. Het bedrijf van
Van Veenendaal, EaCy, werkt
namelijk tegen betaling van
honderd euro per uur voor
Inspire2Live.
Bij de oprichting van Inspi-
re2Live is direct vastgesteld
dat de werkzaamheden voor
deze stichting, in tegenstel-
ling tot Alpe d’HuZes wel
betaald moeten worden. Dit is
besloten in overleg met, en
met instemming van de hui-
dige bestuurders van Alpe
d’HuZes.
De bestuurders van Inspi-
re2Live zelf krijgen voor hun
werk echter niet betaald maar
zij mogen dus wel mensen die
voor hen werken betalen.
Zoals Van Veenendaal. Zijn
bedrijf wordt overigens sinds
1 juli 2012 niet meer door
Inspire2Live betaald.

Inspire2Live
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