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De recessie

1. In een tijd waarin zieltogende Europese economieën zich van het ene echec in het
andere storten, dient ook de Nederlander de hand op de portemonnee te houden: of
men nu Hilversummer, Lelystatter of Brunssumer is, artdirector of gynaecoloog, de
hoogtijdagen van kaviaar en kangoeroetournedos geserveerd met verschillende
bordeauxs behoren voorlopig tot het verleden.
2. Toen in het begin van dit millennium het gebruik van internet niet volledig tot
ontplooiing kwam, stond alras menig pas opgericht IT-bedrijf op het randje van
faillissement, wat leidde tot beduusde en gedesillusioneerde directeuren die zich
pontificaal van balustrades wensten te werpen; hun nieuwe financiële situatie
betekende een ommezwaai vanjewelste: de luxueuze BMW’s met vele accessoires
moesten plaatsmaken voor minuscule occasionnetjes.
3. Gelukkig waren er entrepreneurs die, gewapend met blocnote en behept met een goed
stel hersens, een inventarisatie konden maken: de bijous van de vrouw des huizes
werden stante pede te gelde gemaakt en er werd driftig gelobbyd om wederom in de
gunst van de markt te komen; met praktische producten als biscuitjes, lambriseringen
en duivenkervelcrème werd een inkomen verworven.
4. Vandaag de dag kan de rood-wit-blauwe vlag alweer bijna uit: in een onderonsje met
lokale bestuurders heeft de minister-president verklaard dat de elektronische snelweg
alsnog zijn plaatsje aan het zakelijk firmament heeft verdiend en dat de werkeloosheid
hierdoor onmiddellijk zal afnemen; goed nieuws dus, ook voor burgemeester Van Lidth
de Jeude, die zijn stadsgenoten ijlings op de hoogte bracht.
5.

Hoe zal de toekomst eruitzien? De verkoop van cd’s en dvd’s zal verder teruglopen,
want hoe onoorbaar ook, de jongere generatie is heden ten dage regelmatig online om
te kazaaën of is druk doende ge-e-mailde programma’s kosteloos uit te wisselen; het
kattenkwaad van weleer is verworden tot een ondermijning van de inkomsten van
kleine firma’s en de staatskas: het is om arteriitis van te krijgen!

