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WOORD VOORAF

Toen Pierre Huylenbroeck startte met een nieuw beleggers
blad, Mister Market Magazine, was dat niet het zoveelste concur
rerende magazine met beurstips. Van bij de aanvang wilde het 
meer zijn dan louter een adviesblad over aandelen. Als voorma
lig hoofdredacteur van De Tijd heeft hij een ruimere kijk waarbij 
politiek, maatschappij en economie met de beurs verweven zijn. 
Tot de originaliteit van zijn veertiendaagse publicatie behoren 
ook interviews met historische persoonlijkheden die elk een bij
drage hebben geleverd tot een beter begrip van wat een beurs is, 
moet zijn, en kan betekenen voor de maatschappij in het alge
meen en de deelnemende beleggers in het bijzonder.

Pierre heeft als voormalig journalist vanzelfsprekend een 
goede pen. Maar hij wil meer zijn dan de persoon die andermans 
ideeën in herinnering brengt en op schrift stelt. Als econoom 
en als decennialang observator van het maatschappelijk leven 
in ons land heeft hij zich een eigen mening gevormd van wat er 
allemaal fout loopt. In plaats van zijn eigen waarheid te verkon
digen is hij de wijsheid gaan selecteren in de boeken, publicaties, 
opvattingen en meningen van belangrijke economisten en beurs
legendes. Zo krijgen zijn ideeën, weergegeven in de teksten in dit 
boek, meer gezag.

Het komt Pierre goed uit dat de twintig personen die geïnter
viewd worden allemaal overleden zijn. De antwoorden waren er 
al, de vragen kwamen achteraf. Zijn verdienste is dat hij uit de 
massa historisch materiaal de relevante persoonlijkheden en 
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de relevante ideeën wist te distilleren die vandaag nog, en mis
schien meer dan ooit, nuttig zijn voor de mensen die voor hun 
eigen pensioen willen zorgen en later niet afhankelijk willen zijn 
van Vadertje Staat. Vadertje Staat die er al zo slecht voorstaat om 
de huidige minimale pensioenen te betalen.

Dit boek is niet het zoveelste boek over beleggen in aandelen. 
De twintig legendarische persoonlijkheden leren ons hoe zij, elk 
op hun eigen manier, de aandelenmarkten benaderden om er hun 
profijt mee te doen. In die zin is het boek niet alleen een pleidooi 
voor beleggen in aandelen, maar ook een vademecum hoe te werk 
te gaan. De interviewvorm met vraag en antwoord verhoogt de 
leesbaarheid en maakt de lectuur ook boeiend. Dit is dus geen 
saai leerboek over de beurs.

Zij die vertrouwd zijn met de beurs weten dat er meer dan 
één zaligmakende methode is om aan beleggen te doen. Daarom 
is het zeer nuttig elk interview aan te vullen met lessen die uit 
het gesprek getrokken konden worden. Uiteindelijk werden het 
honderd tips en adviezen, een mooi rond getal.

Die honderd inzichten zijn na verloop van vele jaren, soms 
eeuwen, tot stand gekomen. Op dezelfde manier kan een beleg
ger een degelijke en lonende portefeuillereturn opbouwen door 
jarenlang volhardend en geduldig te sparen en te investeren. 
Aldus groeit de risicopremie, de extra return waarop de aandeel
houder recht heeft als compensatie voor het risico dat hij neemt. 
Zonder risiconemers is er geen vooruitgang, zonder vooruitgang 
geen welvaart. De beurs is de financieringsbron van een betere 
toekomst.

Dit boek is zowel nuttig voor de ervaren belegger als voor de 
geïnteresseerde leek. En leken zijn er nog veel te veel. In het eer
ste interview heeft Charles Merrill het over het nut van financiële 
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opvoeding. Mijn educatie begon met de kennis van de kracht van 
samengestelde intrest. Iemand die dat begrijpt, begrijpt meteen 
ook dat beurssucces niet afhangt van de belegde bedragen, maar 
van de beleggingstermijn: hoe langer hoe beter. En dat, zoals 
Pierre het regelmatig schrijft, de beurs er is voor iedereen.

We wensen u veel succes bij de lectuur van dit boek. Geniet 
mee van de grote belezenheid van de auteur. Deze twintig beurs
legendes verdienen het terug tot leven te worden gewekt.

Roland Van der Elst, 
erebestuurder Vlaamse Federatie van Beleggers
Juni 2017
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HET EEUWIGE BLIKVELD 
VAN 20 SUPERGIDSEN

DIEP IN DE GROND LIGT DE MEESTE WIJSHEID.

Stel u voor dat de nuttigste brokken wijsheid naar boven kunnen 
worden geschept, in hun boeiendste vorm dan nog: via gesprek
ken met ondergrondse wijzen. De praktische uitvoering is natuur
lijk onmogelijk, maar ik werkte in dit boek toch maar het idee uit.

Ik interviewde twintig van de grootste autoriteiten op het 
vlak van de beurs, sparen en beleggen. Twintig totaal verschil
lende types zijn het, met elk hun eigen achtergrond en overtui
gingen, uit telkens een ander tijdperk. Allemaal met ideeën die 
weliswaar honderden jaren oud kunnen zijn, maar anno 2017 
even fris en dwingend blijven als toen.

Allen zijn ze dood. De oudste van de plejade, Nicolaes Tulp, 
de Amsterdamse burgemeester ten tijde van de tulpenbollen
bubbel, ligt al 343 jaar onder de zoden. George Goodman, die in 
de jaren 1960 de scherpste en geestigste beursobservator was, 
stierf pas drie jaar geleden.

De interviews hebben dan ook nooit plaatsgevonden. Maar 
mocht ik de kans gehad hebben deze twintig persoonlijkheden 
te interviewen, ik zou me uitstekend hebben voorbereid. Ik zou 
van of over elk van hen de beste boeken hebben gelezen en de 
relevantste artikels hebben gegoogeld, tot ik het gevoel kreeg dat 
ik ze enkel nog de juiste vragen kon stellen.
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Hun fictieve antwoorden in dit boek zijn dan ook veel minder 
fictief dan u op het eerste gezicht zou denken. Het zijn bijna altijd 
hun echte woorden, ik schikte ze gewoon naar eigen goeddunken 
om er een levendig gesprek van te maken. De interviews zijn fake, 
de boodschappen zijn echt.

Bovendien zijn ze actueel. In al die honderden jaren is de 
essentie van de beurs namelijk geen jota veranderd. Het goed 
advies van toen is nog altijd goed advies. De handelswijze, de 
klederdracht, de plaats van handel, de gewoontes en de regels 
kunnen dan al evolueren, de aard van de beestjes evolueerde al 
die tijd niet mee. De ‘Mister Market’ van vandaag is net dezelfde 
als de ‘Mister Market’ van de 17de eeuw: wispelturig en emotio
neel, afwisselend angstig en hebzuchtig, naïef en beïnvloedbaar, 
zijn eigen grootste vijand.

Iemand die dat begrijpt kan, ongeacht zijn afkomst, opleiding, 
interesses of inkomsten, succesvol zijn op de beurs. Zolang hij of 
zij de juiste adviezen van onze overleden wijzen toepast. Om het 
u makkelijk te maken, heb ik de honderd belangrijkste lessen uit 
de twintig interviews opgelijst.

Dit boek neemt u mee op een boeiende reis door de beurs
geschiedenis, met de twintig beste gidsen die u zich kunt inbeel
den. Hun tijdloos blikveld en hun eeuwige kennis zullen uw hori
zon verruimen. En geniet ook van hun welbespraaktheid, hun 
wijsheid en hun humeur, alsof ze zelf nog in leven zouden zijn.
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CH
ARLES MERRILL

1

‘Iedereen laten meegenieten  
van de beurs is een formidabel cadeau  

voor onze gemeenschap’

‘Breng de beurs tot bij de gezinnen, zodat we met zoveel 
mogelijk van haar deugden kunnen profiteren.’ Zo luidde, 

ruim zestig jaar geleden, de ambitieuze missie van Charles 
Merrill. Hij slaagde in zijn opzet, dankzij educatie en een 

moeizaam afgedwongen overtuiging dat sommige bankiers 
het oprecht goed met de bevolking voorhebben.

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • •
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ZENUWACHTIG, VANDAAG. Ik interview al bijna een kwarteeuw lang 
alle mogelijke mensentypes. Sprekers, zwijgers, spraakwaterval
len die niets te zeggen hebben, stille waters met diepe gedach
ten, norse mensen, vriendelijke mensen, oppervlakkige men
sen, diepzinnige mensen. Maar nog nooit dode mensen. Dit is 
de allereerste keer.

Mijn gast is gelukkig een minzame dode. Echt een mens voor 
u, voor iedereen eigenlijk. Ik kwam op het idee de grote visio
nair te interviewen toen ik een quote over hem las van finan cieel 
auteur Jason Trennert: ‘Charlie Merrill, de stichter van Merrill 
Lynch, wilde als eerste dat de gewone man de kans kreeg aandelen te 
kopen. Hij zorgde er aldus voor dat miljoenen spaarders via de beurs 
een mooi pensioenpotje konden opbouwen.’ Als dat waar is, dacht ik, 
verdient dit heerschap het eerste interview in dit boek, dood of 
levend. Merrill stierf in 1956. Dood dus. Ik zal er wel aan wennen.

‘Mijnheer Merrill, hartelijk dank om uw welverdiende rust gedurende 
een uurtje op te geven. Wat vind ik het jammer dat u vandaag geen 
leidinggevende Belg bent.’

‘Geen leidinggevende… Wablieft? Is dat een vraag?’

‘U hebt in de jaren 50 rechtstreeks 300.000 à 400.000  gewone gezin-
nen naar aandelen gelokt en onrechtstreeks, via het aanwakkeren 
van een algemene beurscultuur, nog eens miljoenen anderen. De wel-
vaartscreatie die daarmee gepaard ging, was enorm. Nog steeds heb-
ben de VS een gigantische economische voorsprong op Europa, en u 
hebt daarbij een niet te onderschatten rol gespeeld.’

‘Ook dat is geen vraag. U bent een vreemd interviewer. Soit, nu ik 
toch wakker ben, kan ik net zo goed mijn verhaal vertellen. Ik had 

Onsterfelijk-Beursadvies_BWdef.indd   20 21/08/17   08:54



21

vlak na de Tweede Wereldoorlog een nogal ambitieus oogmerk: 
Wall Street naar de dorpsstraat brengen. Voordien was Wall 
Street een gesloten eliteclubje, met specifieke regels: de vermo
gende ‘insiders’ kregen bevoorrechte informatie, de kleine bui
tenstaander betaalde het gelag. Ik begreep hoe nefast die situa
tie voor onze welvaart was. Wall Street moest dringend iedereen 
toebehoren, ook de gewone gezinnen. Iedereen moest kunnen 
meegenieten van de beurs. Dat zou een geweldige troef zijn voor 
onze economie.’

‘Nogal ambitieus, inderdaad. Tijdens de Grote Depressie van de 
jaren 30 werd Wall Street verafschuwd, gehaat, een beetje zoals de 
Brusselse beurs na 2008. Hoe keer je een dergelijk veralgemeend 
sentiment?’

‘Bestaat het negativisme rond de beurs in de 21ste eeuw nog steeds? 
Vreemd. Een mens zou denken dat mensen bijleren… Maar laat me 
u vertellen hoe ik dat sentiment heb kunnen ombuigen. Het was 
een werk van vele jaren. Het vertrouwen moest worden hersteld, 
maar dat kon enkel door educatie.’

‘Financiële opvoeding, was dat de eerste stap?’
‘Dat is wat ik zei, jongeman. En er was werk aan de winkel. Eerst 
was er haat jegens Wall Street, nadien apathie en onwetendheid. 
Uit een enquête van 1939 bleek dat één Amerikaan op de elf dacht 
dat de beurs, de stock exchange, een groothandel in vlees was.’

‘Begin in die situatie maar eens aan de democratisering van de beurs.’
‘Mijnheer, u grossiert in gratuite opmerkingen. Zou het niet beter 
zijn mij rustig te laten vertellen?’
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