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Geld 
Verdomd, ik snap er langzamerhand 
geen donder meer van. Lees ik laatst 
in de krant dat de banken en de post-
giro geen barst verdienen aan al die 
salarisrekeningen. Dat vind ik nou toch 
zo rot, hè. Een jaar of tien geleden 
hebben ze me via paginagrote adver-
tenties de kop gek gezeurd of ik asje-
blieft mijn loon iedere maand op hun 
bank wilde laten overschrijven. Weken 
heb ik lopen dubben wie ik mijn gun-
sten zou bieden. Tenslotte heb ik 
gekozen voor onze meedenkbank. 
Later kwam ik er achter dat de letters 
N.M.B. staan voor nationale misver-
standenbank. En dus ben ik nu, zoals 
iedere rechtgeaarde ‘socialist’, houder 
van een postgirorekening. 
Maar, zoals gezegd, nu blijkt dat ze 
niks meer aan me verdienen. Sterker 
nog: ze hebben nog nooit een cent 
aan me overgehouden. Het schijnt 
verschrikkelijk veel geld te kosten om 
van de ene rekening naar de andere 
over te schrijven. Dat hou je niet voor 
mogelijk. 

Toch blijf ik nou met een paar proble-
men zitten. Had niemand tien jaar 
geleden uit kunnen rekenen dat ze 
niks van m’n geld zouden overhou-
den? Over hoeveel geld kunnen die 
banken en de postgiro eigenlijk be-
schikken? Geld dat ze niet zouden 
hebben als we ons loon weer ge-
woon in een zakje aan de poort uitge-
deeld zouden krijgen. Er zijn, volgens 
mij, twee mogelijkheden: of ze liegen 
dat ze scheel zien of ze zijn ontzet-
tend stom. Eerlijk gezegd denk ik niet 
dat het dat laatste is, temeer omdat ik 
onlangs van de giro het advies kreeg 
twee rekeningen te nemen. Dan 
konden ze niet alleen van de ene 
rekeninghouder naar de andere over-
schrijven, maar ook van mijn ene 
rekening naar mijn andere. Geven ze 
me dat advies omdat ze daar zo 
lekker veel geld op verliezen? Kom 
nou, ze geloven toch niet dat ik dat 
geloof? Neelie, zeg eens dat ze niet 
meer zo mogen liegen. 
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