
Zemst Nieuwsbrief
Neos

EXTRA EDITIE - januari 2022

Als remedie tegen de donkere decem-
berdagen, suggereerde mijn zus mij om
samen met de kleinkinderen nog eens een
gezelschapsspel te spelen, RUMMIKUBB,
SCRABBLE, DOMINO of iets dergelijks. 

Ik volg haar raad, duik in de diepste plekjes van
mijn schuiven en vind nog een Monopolyspel. Nee
niet meer de allereerste Hollandse editie met de
beroemde en dure Kalverstraat en de belachelijk
goedkope Brink, maar wel één van de eerste Bel-
gische versies, tweetalig, met de dure Meir in
Antwerpen en de Rue Neuve in Bruxelles, de goed-
kope Diestsestraat in Leuven en zowaar de Bruul in
Mechelen, te koop voor 2800 F ondertussen al
lang € geworden.  

Met de nodige heimwee bekijk ik het ganse bord
en vraag me af of de verandering van F(rank) naar
€(uro) de enige verandering zou zijn. Zullen we de
spelregels in 2022 even aanpassen?

DE ATTRIBUTEN IN 2022:

-  De teerlingen zijn allang niet meer van ivoor,
bescherming van bedreigde fauna weet je wel.
-  De groene houten huisjes en de rode hotels uit
de oudste versie, later vervangen door plastiek
modelletjes worden op nieuw milieuvriendelijke
houten en klimaat-neutrale huisjes?
-  De kaarten Algemeen Fonds en Kans: vandaag

zijn sommige opdrachten nog actueel en met een
kleine aanpassing zelfs super hedendaags:

-   “Betaal doktersrekening € 1000”, 
-   “Betaal schoolgeld /schoolcomputer € 3000”, 
-   “Boete voor te snel te rijden € 300”, 
-   “ Opgebracht wegens dronkenschap of 

druggebruik € 400”, 
-   “U wordt aangeslagen voor straatgeld en 
Kadastraal  Inkomen € 800 voor een huis, € 2300
voor een hotel”, 

-   “Ga direct naar de gevangenis wordt vandaag 
“Ga direct in quarantaine.” 
U ontvangt geen € 4000”, 

-  “Verlaat de gevangenis wordt dan 
“Verlaat de quarantaine zonder masker”

-   De pionnetjes waarmee je op het bord naar de
straten in heel België schoof bestonden uit kleine
metalen voorwerpen; een vingerhoed, een strijk-
ijzer, een racewagen, een oldtimer.
Vandaag mag je met zulke oude karretjes in de
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steden op straffe van een fikse boete, niet
meer rondrijden:  vervuilend,  CO² uitstoot
weet je wel?  In editie 2022 vervangen
dus door skateborden, electrische steps
of bakfietsen en ander twee- of
driewielig tuig.

HET SPEL WAS EDUCATIEF
EN REDELIJK VISIONAIR.

Het bracht ons naar de belangrijkste straten van
de belangrijkste steden in België. Reizen om te
leren. In editie 2022 zouden er wellicht enkele
straten vervangen worden door erkende en
beschermde natuurgebieden zoals “Het Zo-
niënwoud” of “de Kalmthoutse Heide”, of een
waardevol “stiltegebied” kwestie van de natuur
te herwaarderen weet je wel.

Bovendien waren de belangrijke en levensnoodza-
kelijke nutsvoorzieningen zoals de “Electriciteits-
maatschappij” en de “Watermaatschappij” al
voorzien en werden ze beschouwd als veilige in-
vestering met een vast rendement. Vandaag nog
steeds het geval al zouden we in 2022 wel liefst
investeren in zonne- of wind energie van
groene Electriciteitsmaatschappijen.
Tenslotte weten we nog steeds niet of kerncen-
trales of gasgestookte centrales onze electriciteit
zullen opwekken?

Het openbaar vervoer dat aan bod kwam met de
stations Noord/Zuid/Centraal en Buurtspoorwe-
gen oogt versleten en oubollig. In 2022 noemen
de supernieuwe stations Luik Guillemin of
Mechelen Centraal.  Al blijft het authentieke
zwaar vervallen station van Vilvoorde nog een
dure aankoop. Een geklasseerd gebouw op-
kalefateren kost immers geld. En welke
luchthaven krijgt ook een plekje op het bord :
Oostende? Deurne? Kortrijk? Zaventem?

Charleroi? Keuze genoeg in ons
onooglijk klein Belgenland!
Het milieu was toen helemaal nog geen
item. De Sky was the Limit, geen hotel of
building te hoog. Spelregels in 2022
zouden dit toch wel veranderen: een huis
bouwen of aankopen moet aan andere
strenge milieunormen van isolatie, ver-
warming enz. beantwoorden, gestaafd
door de nodige EPC en andere attesten. 

Kans of Algemeen Fonds kaarten moeten dringend
aangepast: 

-  “Betaal € 1000 boete wegens verwarming  
op fossiele brandstof”,            

- “Betaal een boete wegens gebruik van de 
dieselwagen”, 

-  “U ontvangt een premie van € 500 wegens 
installatie van zonnepanelen / 
warmtepomp”, 

-  “Uw veebedrijf heeft teveel koeien die 
methaangas produceren. Betaal een “gas”-
boete van € 1500.

De werkelijkheid heeft onze verbeelding onder-
tussen ingehaald. Onze maatschappij lijkt wel op
Monopoly spel 2022 want sommige van die regel-
tjes zijn al van toepassing. Gelukkig betalen
mensen met flatulentie-problemen nog geen
“gas”-boete?
Al zouden de veelvuldige politieke overlegcomités
die steeds opnieuw de regels veranderen,  het on-
mogelijk maken om de Kans- en Algemeen Fonds-
kaarten steeds aan te passen. 

Politiek en compromissen gaan duidelijk niet
samen met Monopoly.

En toch was het een educatief spel: we leerden de
waarde van geld, we leerden dat het kopen en
verkopen van vastgoed soms een goede, soms een
risicovolle investering is. We leerden dat je soms
geld kon ontvangen maar ook dat je veel meer
moest betalen en dan failliet ging. We leerden dat
een beetje geluk je lot kan bepalen maar ook dat je
geluk  kan  afdwingen  door  goed  overwogen  en
doordacht te investeren.

Gelukkig was het maar een spel waarin we vooral
met elkaar leerden omgaan. 
Toch eens proberen met mijn kleinkinderen deze
krokusvakantie. Zo bouwen we samen aan een
gelukkig 2022 !

LUC DEHEYDER, 
ELEWIJT, 11 DECEMBER 2021


