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Het Gooi is wijd en zijd bekend in Nederland. Jammer is dat veel mensen enkele
schier onuitroeibare preoccupaties hebben tegen het Gooi. Een kakkineuze
nouveaux-richesregio waar parvenu’s de scepter zwaaien en waar een normaal mens
zich unheimisch voelt.
Alles wat uit andere contreien kwam werd faliekant afgewezen omdat het ten
enenmale ondenkbaar was dat mensen uit de provinciale negorijen zich konden meten
met de crème de la crème van het Gooi.
Consciëntieus werd iedere nieuwe familie aan een onderzoek onderworpen waarbij de
Gooiers zich er nooit met een jantje-van-leiden van afmaakten. Schorriemorrie werd
niet tot de kring toegelaten want op de feestjes in de feeëriek verlichte tuinen met
gesoigneerde bosschages moest het altijd ouwe-jongens-krentenbrood blijven.
Maar heden ten dage is het Gooi echt niet meer zo gênant als vroeger. Toen was het
veel meer een reservaat waar mensen met littekens op hun ziel van een bekakte
opvoeding dachten dat zij een graadmeter waren voor het morele peil van de wereld.
Ook bij de Gooise chic zie je nu gezellige straatbarbecues waar de satés broederlijk
worden gedeeld met nieuwkomers in de buurt. Dat er nochtans een paar straten zijn
waar het wat minder sociaal is staat buiten kijf, maar al met al valt het best mee.
Natuurlijk zijn er nog wel exceptionele kakbacchanalen waar het almaar nuttigen van
alcoholische consumpties uiteindelijk leidt tot een vorm van levercirrose. Natuurlijk
zijn er nog fossielen die feestjes versjteren omdat ze, om met premier Rutte te spreken,
volkomen mataglap zijn. Maar deze menselijke antiquiteiten zijn ook wel weer amusant.
Het Gooi zal altijd een ietsiepietsie van de betere stand houden, maar situaties die je de
haren te berge doen rijzen zijn er in feite niet meer. Ook rijke Gooiers maken gebruik van
promotieacties voor bijvoorbeeld openhaardhout, terwijl ze vroeger een bos kochten en
een houtvester huurden.
Door de bank genomen zijn er steeds minder mensen die een irritant hooghartig gedrag
tentoonspreiden en ten langen leste is het Gooi meer dan bewoonbaar geworden voor
iedereen. Het lijdt geen twijfel dat berichten over de sektarisch opererende kak steeds
vaker broodjeaapverhalen zijn.

