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Manoeuvreren tussen Scylla en Charybdis
1 Menige Griekse bon vivant moet zijn portemonnee thans chagrijnig binnenstebuiten
keren: budgettaire malaise en daarbij behorende rigoureuze AOW-ingrepen maken
zijn relaxte verblijf aan de zonovergoten Egeïsche of Ionische Zee minder florissant.
2 Consciëntieuze Finse ambtenaren hebben, na uitentreuren de geüpdatete
kosten-batenanalyses bestudeerd te hebben, met de Grieken consensus bereikt en
zijn nu bij drieëndertig graden Celsius Korinthische tempels, Dorische zuilen en de
kariatiden van de Akropolis naar Helsinki aan het verschepen.
3 In het presidentieel paleis in Rome, voorheen het epicentrum van de macht, gaan
frêle, zwartwerkende ‘au pairs’ ervan uit dat zij sinds de inwerkingtreding van
draconische wetten zich niet langer met de president kunnen verpozen achter de
bosschages van zijn renaissancetuinen, maar gerepatrieerd zullen worden naar hun
derdewereldlanden.
4 Hun kortgerokte, thans werkloze woordvoerster zit gedeprimeerd in een achenebbisj
Napolitaans etablissement een cappuccinootje te nuttigen en doet de smeuïge
en feitelijk tenhemelschreiende anekdotes over de presidentiële trukendoos af als
‘quatsch’.
5 De Duitse vierentwintiguurseconomie daarentegen draait op volle toeren: de
auto-industrie produceert onder kakofonisch gestamp continu chassis en luxueuze
carrosserieën en komt alleszins aan de exorbitante eisen van Mandarijnenchinees
sprekende (ook goed: Mandarijnenchineessprekende) nouveaux riches tegemoet.
6 Nochtans bekijken nog niet rollatorrijpe Nederlanders met de nodige scepsis hun
pensioenachteruitzichten en constateren dat zij met de actuele AEX-misère en de
vele faillissementen als zeventigplussers zonder meer nog een fulltimebaan zonder
zwitserlevengevoel zullen moeten hebben.
7 Zonder al te zeer uit te weiden of te zeiken over dit vermaledijde dictee, lijdt het geen
twijfel dat u, als u zich telkenjare daarin nog een wijle wenst te vermeien, door het
huidige kabinetsbeleid zich lijdzaam zult moeten voorbereiden op het onvermijdelijke
feit dat uw eigen sponsorbijdrage ijlings zal rijzen tot het ijzingwekkende peil van
zegge en schrijve vijfhonderdvijfenvijftig euro.

