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Zelfredzame burgers moeten alert zijn op de schizofrene overheid als het gaat om haar
bemoeienis met hun leven. Enerzijds doet de overheid voorkomen dat het leven maakbaar is
als je een held van de wil bent (zie ook de les ‘Zelfredzaamheid‘) en anderzijds vindt ze dat je
maar moet gokken bij het inrichten van je leven. Ze roept vaak letterlijk ‘Pak je kans!’

Overheid, een groot casino!
Dat de overheid het niet schuwt om het volk in een gokverslaving te trekken, mogen we wel concluderen
uit het bestaan van Holland Casino, een gokbedrijf waarvan de gehele nettowinst wordt afgedragen aan de
staat. En wat dacht je van de Staatsloterij? Naast de kansspelbelasting wordt minimaal 15 % van de omzet
afgedragen aan de Staat der Nederlanden. Dit is nog maar de meest in het oog springende verleiding van
de overheid richting burgers.
Misschien niet een het ergste lokkertje. Wist je dat je € 350,- winst maakt als je bij Holland Casino op de
roulette een tientje inzet op nummer 33 en het balletje direct op dat getal valt? Moet het dus niet net
ernaast op ‘1’ of ’16’ vallen of op één van de andere 34 overgebleven getallen. Gek genoeg, is het
vooruitzicht op die zesendertigvoudige winst vaak vele malen groter dan de kansen die de overheid jou op
tal van andere gebieden biedt, maar daarbij wel doet alsof je een regelrechte geluksvogel bent. Als je
maar wilt en gewoon doet.

Focus op je reële, wettelijke rechten
De overheidscommunicatie is doorspekt van dubieuze kansen waarbij nooit garanties worden afgegeven.
Ook wordt je niet gewaarschuwd, wat bij het casino overigens nog wel gebeurt.
Van burgers wordt door de overheid vaak gevraagd om zelfs op cruciale aspecten van hun leven een
gokje te wagen, aan een kansspel mee te doen.
Maar als zelfredzame burger moet je zoveel mogelijk uitgaan van zekerheden, van berekenbare,
voorspelbare resultaten. Anders gezegd:
Ga zoveel mogelijk af op waar je reëel, wettelijk recht op hebt!

Wees alert en realistisch als bijvoorbeeld jouw gemeente weer eens ‘pak je kans!’ roept.
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