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 2.   Eerst dit

Volgens de Amerikaanse topbelegger Warren Buffett ziet het regu-
liere onderwijs in de VS een van de belangrijkste vakken over 
het hoofd: beleggen. En wat voor de Verenigde Staten geldt, geldt 
nadrukkelijk ook voor Nederland. Ook hier maakt beleggen geen 
onderdeel uit van het doorsnee onderwijspakket. Dat is een kapi-
tale vergissing. Je krijgt Nederlands, Engels, wiskunde, geschie-
denis onderwezen, maar over beleggen wordt je niets verteld. Ik 
ga dat hier alsnog doen. Want beleggen is iets waar je juist vroeg 
mee moet beginnen. Natuurlijk, een goede opleiding en een 
goede baan zijn ook bepalend voor je welvaart. Maar het gaat er 
ook om hoeveel je van je verdiende geld gebruikt om te beleggen. 
Stel, je had in 1985 voor 2.000 dollar aandelen gekocht in een van  
’s werelds meest solide ondernemingen, PepsiCo. Je weet wel, van 
de cola. Zonder extra investeringen en met herbelegging van divi-
dend, zou die 2.000 dollar in 35 jaar tot bijna 300.000 dollar zijn 
aangegroeid. Om met een andere Amerikaanse topbelegger, Peter 
Lynch, te spreken: ‘Leren beleggen is een verrijkende ervaring.’1

Je leeftijd als goudmijn

Dit boek is gericht op jongeren die intelligent en nieuwsgierig zijn, 
maar om welke reden dan ook niet weten hoe de aandelenmarkt 
werkt en hoe ze ervan kunnen profiteren. Maar bovenal schrijf ik 
dit boek voor mijn drie dochters, voor mijn vier kleinkinderen en 
voor de kinderen van de mensen die participeren in mijn fonds. 
Zij zitten op een ongekende goudmijn.
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Opbouw boek

De financiële wereld is complex. De enige manier om daarmee 
om te gaan, is er zelf kennis van te nemen en je eigen oordeel 
te vormen. Ik ga je daarbij een beetje helpen en ik vertel hoe ik 
denk dat je je beleggingen op orde krijgt. Allemaal financieel 
onafhankelijk is het motto. Want ooit ga je met pensioen en 
misschien komt er nóg een pandemie. Ik ben al heel mijn leven 
met beleggen bezig. Het is mijn absolute passie en die wil ik 
graag met je delen. Hou je niet van lezen? Lees dan ieder geval 
‘Eerst dit’ en ‘De Sneeuwbal’. In de hoofdstukken daarna ga ik de 
verschillende thema’s wat verder uitdiepen. Ik schrijf over uiteen-
lopende onderwerpen, van de Nederlandse volksaard tot de rol 
van de vrouw en van de opkomst van China tot het euro-experi-
ment. Op het eerste gezicht is er geen enkele samenhang. Maar 
die is er nadrukkelijk wel. Want uiteindelijk heeft het allemaal 
met beleggen te maken en met het bewust kiezen van bepaalde 
landen en bepaalde beleggingen. Hoe je dat kunt doen, beschrijf 
ik in ‘Opbouw portefeuille’. Tot slot neem ik je in de laatste hoofd-
stukken mee in de geschiedenis van aandelen en rente. Ik eindig 
met een beurskalender.

Het houden van huisdieren

De titel van dit boek had ook kunnen zijn: ‘Het houden van huis-
dieren’. Veel mensen zijn gek op hun hond of kat, maar niemand 
wil weten wat daar allemaal bij komt kijken. Sterker nog: de 
meeste ‘verzorgers’ vinden zichzelf een natuurtalent. Dat geldt 
ook voor financiën. Als we de verhalen moeten geloven, stapelen 
veel beleggers succes op succes. Echt waardevolle adviezen 
worden in de wind geslagen. Zo heeft het houden van huisdieren 



16   

en ‘rijk worden’ toch een beetje met elkaar te maken. Tot slot geldt 
voor het beleggen in aandelen hetzelfde als voor het houden van 
huisdieren: neem er nooit meer dan je aankan.

Corona

Op het moment dat ik dit boekje begon te schrijven, kregen we te 
maken met het coronavirus en kwam de wereld even tot stilstand. 
Op zo’n moment worden bij beleggers alle rode knoppen inge-
drukt. Maar laat je niet van de wijs brengen. Dit soort momenten 
komen met enige regelmaat voor. Recent nog de Brexit en verder 
terug de kredietcrisis. Wat betreft pandemieën, zoals corona, is 
de Spaanse griep van 1918 het grote schrikbeeld onder beleggers. 
Naar verluidt vielen er toen over de hele wereld 50 tot 100 miljoen 
doden.2 Op de beurs viel uiteindelijk de reactie erg mee. Per saldo 
stegen de aandelen in 1918 zelfs met een paar procent. In 1919 
werden zowel het einde van de Eerste Wereldoorlog als het einde 
van de Spaanse griep uitbundig gevierd: aandelen in Amsterdam 
schoten met gemiddeld 40% omhoog.3 Over crises, bubbels en 
andere gektes later meer. Tot slot de grote econoom Schumpeter. 
Hij schreef in 1911: ‘De logica van het kapitalistische systeem is 
dat na een crisis nieuwe ondernemers opstaan. Gevolgd door een 
hele zwerm van ondernemers. Een golf van welvaart komt op 
gang en de economie kan verder groeien’. 4 Een uitspraak om als 
belegger altijd in je achterhoofd te houden.

Over beleggen en loterijen

Het eerste wat veel mensen denken bij beleggen is dat je je geld 
kan kwijtraken: ‘Dat is toch hetzelfde als een loterij?’ Met een 
loterij, zoals de Postcodeloterij, heb je geen enkele controle over 


