
SM103 

Hoe we superrijken gaan terugpakken 
 

Ik denk dat het een mooi idee is, het ‘aftoppen’ van rijkdom, het ‘terugpakken’ van de 

superrijken met hun geld ‘dat ze toch nooit uitgegeven krijgen’. Maar laten we ons nu eens 

verplaatsen in hoe het is om miljarden op de bank te hebben. Dat is al moeilijk genoeg want 

het gaat ver voorbij het meeste geld dat we óóit gehad hebben.  

 

Met miljarden kun je alles kopen (behalve gezondheid en geluk). Met miljarden kun je 

instituten, percepties, politieke standpunten en wetgeving kopen. Je kunt er ménsen mee 

kopen.  

 

Maar stel je voor, je zit daar in je VIP-lounge een copieus diner weg te werken met je 

medemiljardairs en je brengt de nieuwe, revolutionaire belastingwetgeving ter sprake. Je 

glimlacht en kijkt rond. Je collega-miljardairs laten hun buiken schudden.  

 

‘100% tarief?!’  

 

— gebrul —  

 

‘Aftoppen van ons vermogen?!’  

 

— gegier —  

 

‘Een bóvengrens?!’  

 

— tafelgebeuk —  

 

Één voor één komen de parelmoeren en met diamant belegde smartphones tevoorschijn. Er 

worden telefoontjes gepleegd. Oude schulden vereffend. Er wordt in code gesproken. 

Nadrukkelijk gearticuleerd maar ook dubieus gesproken. Er worden mensen herinnerd aan 

eeuwenoude beloftes, maar ook aan meer recente toezeggingen onder voorwaarden. De 

gesprekken worden afgesloten met een ‘Zijn we in overeenstemming?’ en ‘Is dat duidelijk?’ en 

‘Moet ik er nog iets aan toevoegen?’ 

 

Even is het stil.  

 



En dan klinken de glazen alweer, prikken de vorken in de Chateaubriand wordt er voldaan 

rondgekeken, smadelijk gelachen en gaat het onderwerp terug naar de NASDAQ, de NYSE, de 

laatste vijandige overnames, de aandeelhouderswaarde en de slimste manier om belasting te 

ontduiken.  

 

Ze zijn maar met enkelen maar met hun vele honderden miljarden aan kapitaal beheersen ze 

het spel. Er zijn veel méér miljarden nodig om dat te counteren. 

 

Meer weten?  

 

https://www.demensalsgrens.nl  

 

‘De mens als grens — Over de onbuigzame barrières van ons bestaan’. 

 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-inderdaad-we-moeten-het-over-extreme-

rijkdom-hebben~b3f8c709/ 
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