22

DE VOLKSKRANT
WOENSDAG 22 NOVEMBER 2017

MAX PAM
BEWERINGEN
& BEWIJZEN

Met koning Bernhard op
naar nieuwe Gouden Eeuw!

D

at Nederland een welvarende handelsnatie is,
hebben wij voor een belangrijk deel te danken
aan ons koningshuis. Goed, er
zijn natuurlijk ook andere oorzaken, zoals een gunstige geografische ligging of onze nijvere
volksaard, maar dat neemt niet
weg dat wij dankzij de Oranjes
nog altijd behoren bij de rijkste
landen ter wereld. In de Gouden
Eeuw reikte onze macht tot ver in
Brazilië, waar Johan Maurits van
Nassau-Siegen naartoe was gezeild om er een handelspost te
stichten.
Maar ook later gaven de Oranjes het goede voorbeeld. Ik herinner graag aan koning-koopman
Willem I, die tijdens zijn bewind
zo vindingrijk wist te investeren
in zijn onderdanen en hunner
bezittingen dat de miljoenen
hem toevlogen als gebraden kapoenen. Zo leende hij na zijn abdicatie de Nederlandse staat – die
inmiddels failliet was – achteloos
tien miljoen gulden tegen een
rente van slechts 3 procent. Het is
altijd mooi wanneer een koopman er ook nog ethische principes op na houdt.
Uit het feit dat Beatrix in haar
tijd als staatshoofd regelmatig
door het Amerikaanse zakenblad
Forbes werd genoemd als vermogend lid van het internationale
beleggersgilde, kunnen wij opmaken dat ook onze voormalige
koningin zich in het zakenleven
niet onbetuigd heeft gelaten.
Wat dat betreft kan Nederland
trots op haar zijn.
Daarentegen moet ik vaststellen dat er ten aanzien van de handelsgeest van onze huidige koning Willem-Alexander toch wel
enige reserves leven. Versta mij
goed: dit is geen kritiek, want ik
ben er te zeer van doordrongen
dat onze monarch weer andere
kwaliteiten heeft, kwaliteiten
die ons land wel degelijk zeer
ten goede komen. Daarom gaat
het hier eerder om een aanbeveling.
De ware koopmansgeest komt
vooral tot uitdrukking bij de aanschaf van huizen. Gevoel voor het
juiste moment, de juiste prijs en
de juiste inschatting van belustheid bij kopers is van het grootste belang. Helaas lijkt het erop
dat Willem-Alexander wat minder gezegend is met deze eigenschappen.
De aankoop van zijn buiten in
Mozambique liep uit op zo’n
fiasco dat hij het weer moest verkopen. Ook met de aanschaf van
zijn vakantieverblijf in Griekenland ging van alles mis. Even leek
het erop dat de koning zelfs zijn
eigen aanlegsteiger en motorboot moest betalen, een affront
dat nog net kon worden voorkomen. In Nederland opereert Willem-Alexander evenmin gelukkig, getuige het feit dat de renovatiekosten van Huis ten Bosch –
zijn toekomstige woonpaleis –
miljoenen hoger zijn uitgevallen
dan beraamd.
Maar gelukkig is er een andere
telg uit de Oranjedynastie, die
wel degelijk beschikt over de
ware koopmansgeest: prins

Bernhard jr., tweede zoon van
Margriet en Pieter van Vollenhoven.
Vorige week openbaarde Het
Parool dat Bernhard jr. zich een
van de grootste vastgoedbonzen
van Amsterdam mag noemen en
dat hij ten minste 102 panden bezit. Dat getal moest even later
naar boven worden gecorrigeerd
en niet met een honderdste of
met een duizendste zoals dat in
de schaatssport het geval is, maar
meteen met tientallen tegelijk.
Het waren er geen 109 maar 324.
Over heel Nederland gemeten
kom je zelfs uit op 509!
Persoonlijk vind ik dat een
enorme prestatie van de prins.
Als halve eigenaar van een huis
dat kennelijk voor de vastgoedbonzen interessant is, krijg ik
bijna wekelijks brieven van dat
soort lui met de vraag of ik niet
wil verkopen. Ook laten ze handlangers aanbellen. Als je ze binnenlaat, krijg je een week later
een bod dat veel te laag is, plus
een verklaring waarom het zo
laag is – bijvoorbeeld omdat het
niet kan worden gesplitst. Hebben ze eenmaal het adres in handen, dan is het binnen een week
gesplitst. Je moet in de gemeente
Amsterdam nu eenmaal de weg
weten.

Ten aanzien
van de
handelsgeest
van onze
huidige koning
leven enige
reserves
En voor wie echt niet uit zijn
huis wil, zijn er nog andere methoden. Zo ken ik het geval van iemand die ineens werd gevolgd
door allerlei obscure types die foto’s van hem namen, zelfs wanneer hij bij de bakker stond. Pure
intimidatie.
Des te bewonderenswaardiger
is het dat Bernhard jr. zich in dat
milieu van vastgoedcowboys
heeft weten te handhaven, te
meer daar de prins heeft gezegd
dat ‘het beheer van zijn vastgoed
in handen is van een professionele partij, die de opdracht heeft
dit volgens de regels te verhuren’. Wantrouwige geesten zullen misschien denken dat dit een
sluwe manier is om zelf buiten
schot te blijven, maar ik ben er
heilig van overtuigd dat de prins
zo niet in elkaar zit.
Daarom luidt mijn aanbeveling om Willem-Alexander als koning te vervangen door Bernhard jr. Met hem zal de oude
koopmansgeest weer waaien,
van de woestijn in Abu Dhabi tot
aan de kusten van Sierra Leone
en Noord-Korea. Met koning
Bernhard op naar een nieuwe
Gouden Eeuw!

Van Mutti Merkel tot
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CRISIS IN BERLIJN

De Duitse bondskanselier
was te veel bezig met haar
imago en met haar angst
voor verkeerde tv-beelden.

D

e Duitse economie groeit al
sinds 2009 onafgebroken,
nog even en het is de langste
‘boom’ sinds 1945. En toch is
de malaise waarin Merkel zich nu bevindt het gevolg van angst, dat zo typisch Duitse woord, de heftigste van
alle emoties.
Angst was de doorslaggevende factor tijdens hét besluit in de vluchtelingencrisis van september 2015:
grenzen open of grenzen dicht? De
angst van Merkel was dat het met geweld tegenhouden van vluchtelingen
aan de zuidgrens beelden zou opleveren die van de Duitsers wéér nazi’s
zouden maken. Dat beeld hadden de
Grieken tijdens de schuldencrisis ook
al graag verbreid.
De ‘Willkommenskultur’ voorkwam
die akelige tv-beelden, Merkel werd
Time’s ‘Person of the Year’. In januari
2016 zei, tijdens de jaarlijkse Auschwitz-herdenking in de Bondsdag, de
Amerikaanse overlevende Ruth Klüger (84) dat het land dat voor de
grootste misdaad van de 20ste eeuw
verantwoordelijk was geweest, nu ‘de
bijval van de wereld had verdiend
dankzij de open grenzen’. Alle parlementariërs verhieven zich uit hun zetels om te applaudisseren, in feite dus
ook voor zichzelf.
En nu is Merkel mislukt door een
nog heftiger Duitse angst: de angst
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voor chaos en controleverlies, dezelfde angst die overal in het Westen
tot de opstand tegen de globalisering
en digitalisering heeft geleid. De
Duitse geschiedenis zit vol met gevallen van te veel hooi op de vork, en
goede bedoelingen en averechtse gevolgen. Zelfs met de alom terecht bewonderde verwerking van het naziverleden gebeurt dit nu.
Modekoning Karl Lagerfeld (84) hekelde vorige week Merkels vluchtelingenpolitiek namelijk zo: ‘Ook al liggen er decennia tussen, men kan niet
miljoenen Joden doden en dan later
miljoenen van hun ergste vijanden
binnenhalen.’

Doordat Merkel niet
overlegde met de
buurlanden, is heel
Midden- en OostEuropa nu één groot
rechts-populistisch
blok geworden

Lagerfelds uitlating toont dat
linksom of rechtsom de paniek om te
voorkomen dat ‘de geschiedenis zich
herhaalt’ tot slechte, eenzijdig uitgevoerde, politiek leidt. Zoals in de
Griekse schuldencrisis het materiële
belang van Duitsland voorop stond,
zo stond in 2015 het morele belang
van Duitsland voorop, niet de belangen van de buurlanden of ‘Europa’.
De regeringsvorming is nu gestrand op het vluchtelingenvraagstuk, en zo is Merkel in Berlijn ‘allein
zu Hause’, wat Duitsland al was in Europa, hoezeer de zege van Macron in
Frankrijk ook de hoop voor ‘Europa’

deed herleven. Macron zit nu ook tamelijk alleen in zijn Versaillespaleis.
Immers, de averechtse gevolgen
van de Duitse imagopolitiek in 2015
liegen er niet om. De Brexit en Trump
waren mede een gevolg van de tvbeelden van de vluchtelingenkaravanen naar Duitsland. Doordat Merkel
niet overlegde met de buurlanden, is
heel Midden- en Oost-Europa (Polen,
Tsjechië, Slowakije, Hongarije) nu één
groot rechts-populistisch blok geworden. Daartoe moet ook Oostenrijk
worden gerekend waar een rechts-extreemrechts kabinet in de maak is. En
in Italië loopt voor de verkiezingen
komende lente Berlusconi (81) al weer
kraaiend rond. Tel uit je winst.
Bekend is intussen dat Merkel zich
begin september 2015 liet leiden door
deze tv-beelden, en nog meer door de
angst voor verkéérde tv-beelden. Zij
werd hierin aanvankelijk gesteund
door de meerderheid van de massamedia, inclusief Bild, de publieke omroepen – per belastingbetaler de
duurste ter wereld – voorop. Deze consensus kwam overeen met de steun in
de Bondsdag, waar de Grote Coalitie
van CDU/CSU en SPD op zo’n 80 procent van de zetels kon rekenen.
Hoe onzalig dat monsterverbond
tussen politiek en media heeft uitgepakt voor een open debat over ‘Wir
schaffen das’ weten we nu. Het rechtspopulisme is nu de derde partij in de
verbrokkelde Bondsdag. De paniek
over de AfD leidt binnen de Beierse
CSU al tot een machtsstrijd waar ook
alleen de Duitsers een woord voor
hebben: ‘Selbstzerfleischung’.
De les: wie de moraal te veel verheft
tot wereldpolitiek, zoals ook Tony
Blair eenzijdig deed bij zijn beslissing
in 2003 om Irak binnen te vallen,
moet niet verbaasd staan dat die moraal snel kan omslaan. De mens heeft
namelijk vele heftige emoties in zich.
Daarom is ‘Realpolitik’ met een vleug
menselijkheid en visie beter dan
‘Gesinnungsethik’ zonder te letten op
de mogelijke gevolgen.

