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Geld 

De eeneentwintigste-eeuwse Nederlander lijkt grotendeels in beslag genomen door twee 

obsessieve gedachtespinsels, die beide van budgettaire aard zijn. 

De eerste is dat Jan en alleman, hetzij Bussumer of Lelystatter, elektricien of gynaecoloog, 

een ongebreidelde begeerte tentoonspreidt om ten minste het welvaartsniveau van een 

Arabische oliesjeik te bereiken. 

Gestrest werkt men zich het apezuur, omdat men zich ongegeneerd buitenissige 

hoeveelheden euro’s wil toe-eigenen. 

Vervolgens investeert menige rijkaard in spe een x-aantal van zijn zuurverdiende eurootjes in 

Staats- of Postcodeloterij, of in aandelen van onder meer eau-de-colognefabrikanten en 

mayonaiseproducenten, in de hoop dat zich geen beurskrach  of andere catastrofe zal 

voordoen. 

Minder integere personages creëren financiële extraatjes met gerechtelijk gezien onoorbare 

activiteiten als zwartwerken, witwassen en andere financiële trucs. 

Louche types deinzen zelfs niet terug voor het dealen in hasjiesj, ecstasy en harddrugs. 

De tweede nationale dwanggedachte is een logische consequentie van de eerste: geld moet 

te allen tijde en coûte que coûte rollen. 

Sommigen hanteren met veel bravoure  hun creditcard om door de commercie gepromote 

luxeartikelen aan te schaffen, zoals jacuzzi's, smyrnatapijten, of bijous voor hun eega's of 

maîtresses. 

Anderen trakteren hun maag-darmkanaal voortaan uitsluitend op lekkernijen als gekonfijte 

cakejes, delicaat gekruide patés en exquise bordeauxs. 

Senioren gaan en masse met prepensioen en vestigen zich in chaletjes of appartementen in 

het Middellandse Zeegebied, waarbij het contact met het vaderland hooguit in stand 

gehouden wordt met e-mailberichten en sms'jes. 

Velen ondernemen reisjes naar verre contreien en gaan reuzenpanda's in Zuidoost-Azië, 

pinguïns op Antarctica, of zee-egels op Curaçao bespioneren. 

Stereotiepe spelletjes als ganzenbord, jeu de boules en yahtzee worden ingeruild voor 

prestigieuze hobby's als skiën, diepzeeduiken, bungeejumping, et cetera. 

Maar met uw presentie vanavond in "De Geist" maakt u ten enenmale duidelijk dat u niet bij 

die vijftien miljoen achthonderdduizend op geld beluste Nederlanders thuishoort en dat u 

hier alleen een handjevol eeuwige roem wilt verwerven. 


