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Introductie

Rijke pa arme pa
Het hebben van twee vaders bood mij de keuze tussen 

twee tegenovergestelde visies: 
die van een rijke man en die van een arme man.

I k had twee vaders, een rijke en een arme. De ene vader was hoog-
opgeleid en intelligent; hij had een academische graad en deed een 
vierjarige opleiding in minder dan twee jaar. Om zijn studie voort te 

zetten ging hij naar de Stanford University, de University of Chicago, 
en de Northwestern University en dit alles met een volledig betaalde 
studiebeurs. De andere vader had nooit de middelbare school afge-
maakt. 
 Beide mannen waren succesvol in hun carrière en werkten hun leven 
lang hard. Beiden verdienden een behoorlijk inkomen. Toch ploeterde 
er één zijn hele leven met financiën. De ander werd een van de rijkste 
mannen van Hawaï. De één overleed en liet tientallen miljoenen dol-
lars na aan zijn gezin, goede doelen en zijn kerk. De ander liet rekenin-
gen achter die betaald moesten worden. 
 Beiden waren krachtig, charismatisch en invloedrijk. Beide mannen 
gaven mij advies, maar ze adviseerden mij niet hetzelfde. Beide 
mannen geloofden sterk in onderwijs, maar raadden niet dezelfde stu-
dierichting aan. 
 Wanneer ik slechts één vader had gehad, had ik zijn advies kunnen 
aannemen of afwijzen. Het hebben van twee vaders bood mij de moge-
lijkheid tot het verkrijgen van twee tegenovergestelde visies; een van 
een rijke en een van een arme vader. 
 In plaats van het domweg accepteren of afwijzen van een van beide, 
ging ik nadenken en vergelijken en maakte zelf een keuze. Het pro-
bleem was, dat de rijke nog niet rijk was en de arme nog niet arm. 
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Beiden stonden aan het begin van hun carrière en beiden waren met 
geld en hun gezin aan het worstelen. Maar ze hadden zeer verschil-
lende ideeën over geld. 
 De ene vader zei bijvoorbeeld: “De liefde voor geld is de wortel van 
al het kwaad.” De andere zei: “Het gebrek aan geld is de wortel van al 
het kwaad.” 
 Als jonge jongen was het hebben van twee krachtige vaders die mij 
beïnvloedden erg moeilijk. Ik wilde een goede zoon zijn en luisteren, 
maar de beide vaders zeiden niet dezelfde dingen. De tegenstellin-
gen in hun zienswijzen, met name over het onderwerp geld, waren zo 
extreem dat het mij intrigeerde en nieuwsgierig maakte. Ik dacht lang 
na over wat ze beiden zeiden. 
 Veel van mijn vrije tijd werd doorgebracht met nadenken, terwijl ik 
mijzelf vragen stelde als: ‘Waarom zegt hij dat?’, en vervolgens dezelfde 
vraag stelde over de uitspraak van de andere vader. Het was veel mak-
kelijker geweest om te zeggen: “Ja, hij heeft gelijk, daar ben ik het mee 
eens.” Of eenvoudigweg het standpunt verwerpen en zeggen: “Die 
oude man weet niet waar hij het over heeft.” 

In plaats daarvan, omdat ik twee vaders had waarvan ik hield, werd 
ik gedwongen om zelf na te denken en uiteindelijk een manier van 
denken voor mijzelf te kiezen. Als proces bleek het kiezen voor mijzelf 
op de lange termijn veel waardevoller dan het domweg accepteren of 
afwijzen van een enkel idee. 
 Een van de oorzaken waardoor de rijken steeds rijker worden, de 
armen steeds armer en de middenklasse worstelt met schulden, is 
dat het onderwerp geld thuis wordt onderwezen en niet op school. 
De meeste mensen leren over geld via hun ouders. Maar wat kan een 
arme ouder zijn kind leren over geld? 
 Ze zeggen eenvoudigweg: “Blijf op school en studeer hard.” 

Het kind zal wellicht slagen met goede cijfers, maar met de finan-
ciële programmering en het denkpatroon van iemand die arm is. 
Helaas wordt geld niet op school onderwezen. Scholen richten zich op 
schoolse kennis en beroepsvaardigheden, maar niet op financiële vaar-
digheden. Dit verklaart waarom toonaangevende bankiers, doktoren 
en accountants die uitstekende cijfers behaalden tijdens hun studie, 
toch nog de rest van hun leven met hun financiën kunnen worstelen. 

 Onze duizelingwekkend hoge nationale schuld wordt voor een groot 
gedeelte veroorzaakt door financiële beslissingen van hoogopgeleide 
politici en ambtenaren die weinig of geen opleiding hebben gehad op 
het gebied van financiën. 
 Vandaag de dag vraag ik mijzelf vaak af wat er weldra gaat gebeuren 
wanneer er miljoenen mensen zijn die financiële en medische steun 
nodig hebben. Ze zullen voor financiële ondersteuning afhankelijk zijn 
van hun familie of de overheid. Wat zal er gebeuren als er voor de soci-
ale zekerheid en het stelsel van de gezondheidszorg niet genoeg geld 
meer beschikbaar is? 
 Hoe zal een natie overleven als het onderwijs over geld wordt over-
gelaten aan ouders waarvan de meesten arm worden, als ze het al niet 
zijn? 
 Omdat ik twee invloedrijke vaders had, leerde ik van beiden. Ik werd 
gedwongen na te denken over de adviezen die ik van mijn beide vaders 
kreeg. Door dit te doen kreeg ik waardevolle inzichten in de kracht en 
het effect van je gedachten op je leven. 
 Een van de vaders had bijvoorbeeld de gewoonte om te zeggen: 
“Dat kan ik mij niet veroorloven.” De andere vader verbood me deze 
woorden te gebruiken. Hij stond erop dat ik vroeg: “Hoe kan ik het mij 
veroorloven?” 
 Het ene is een constatering en het andere is een vraag. Bij het ene 
hoef je niets meer te doen en het andere dwingt je tot nadenken. Mijn 
aspirant-rijke pa legde mij uit dat door de woorden ‘dat kan ik mij niet 
veroorloven’ je hersens stoppen met werken. 
 Maar bij de vraag ‘hoe kan ik mij dat veroorloven?’ worden je her-
senen aan het werk gezet. Hij bedoelde niet: koop alles wat je wilt 
hebben. Hij was fanatiek met betrekking tot het trainen van je herse-
nen, de krachtigste computer ter wereld. 
 Hij zei dan: “Mijn hersenen worden met de dag sterker omdat ik ze 
train. Hoe sterker ze worden, des te meer geld ik kan verdienen.” 
 Hij geloofde dat het automatisch zeggen ‘ik kan het me niet veroor-
loven’ een teken van mentale luiheid was. 
 Hoewel beide vaders hard werkten, viel het mij op dat de ene vader 
de gewoonte had zijn hersenen te laten slapen wanneer het op geld 
aankwam en de ander de gewoonte had zijn hersenen juist te trainen.

Introductie 
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 Het resultaat was dat, op de lange termijn, de ene vader er financi-
eel sterker van werd en de andere zwakker. Het verschilt niet veel van 
iemand die dagelijks naar de sportschool gaat en iemand die de hele 
dag op de bank televisie zit te kijken. Met de juiste lichaamsbeweging 
verhoog je de kans op een betere lichamelijke gezondheid. 

Mijn beide vaders hadden tegengestelde denkpatronen. De ene 
vader was van mening dat de rijken meer belasting moesten betalen 
om voor de minder gefortuneerden te zorgen. De andere zei: “Belas-
tingen straffen degenen die produceren en belonen degenen die niet 
produceren.” 
 De ene vader adviseerde: ‘Studeer hard zodat je een goed bedrijf 
kunt vinden om voor te werken’. De andere vader adviseerde: ‘Studeer 
hard zodat je een goed bedrijf kunt vinden om te kopen.’ 
 De ene vader zei: “Omdat ik kinderen heb, ben ik niet rijk.” De andere 
vader zei: “Ik moet rijk worden omdat ik kinderen heb.” 
 De één moedigde ons aan om tijdens het avondeten over geld en 
zaken te praten. De ander verbood ons tijdens het eten over geld te 
praten. De ene zei: “Wanneer je met geld te maken krijgt, doe dan 
geen gekke dingen en loop geen risico.” De andere zei: “Leer met risi-
co’s om te gaan.” 
 De ene vader geloofde: “Ons huis is onze grootste investering en 
ons grootste bezit.” De ander geloofde: “Mijn huis is mijn grootste kos-
tenpost en als je huis je grootste investering is, dan zit je in de proble-
men.”
 Beide vaders betaalden de rekeningen op tijd, maar bij de één 
kwamen die op de laatste plaats terwijl de ander dat onmiddellijk 
deed. Eén vader geloofde dat een bedrijf of de overheid voor jou zou 
zorgen en in je behoeften zou voorzien. Hij maakte zich altijd druk over 
loonsverhogingen, pensioenplannen, ziektekostenverzekeringen, ziek-
teverzuim, vakantiedagen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Hij was onder de indruk van twee ooms die, na slechts twintig jaar 
als militair te hebben gediend, het recht hadden verworven op een vol-
ledig pensioen met complete medische dekking. 
 Hij was gek op het denkbeeld van gratis gezondheidszorg en privi-
leges voor gepensioneerde militairen. Ook vond hij een vaste aanstel-
ling bij de universiteit belangrijk. Het idee dat iemand zich levenslang 

verzekerd wist van een vaste baan met goede secundaire arbeidsvoor-
waarden leek voor hem soms belangrijker dan de baan zelf. 
 Hij zei vaak: “Ik heb altijd hard gewerkt voor de overheid en ik heb 
recht op deze toelagen.” 
 De andere vader geloofde in totale financiële onafhankelijkheid. Hij 
kwam in het geweer tegen deze mentaliteit die hij ‘recht-op-hebben-
mentaliteit’ noemde en hij benadrukte hoe dat zwakke en behoeftige 
mensen kweekte. Hij legde de nadruk op financiële bekwaamheid.
 De ene vader worstelde om een paar dollars te sparen. De andere 
creëerde investeringen. De ene vader leerde mij om een indrukwek-
kend cv te schrijven zodat ik een goede baan kon krijgen. De andere 
leerde mij overtuigende businessplannen en financiële plannen te 
schrijven zodat ik banen kon creëren. 

Er is een verschil 
tussen arm zijn en 

platzak zijn. 
Platzak is tijdelijk. 

Arm is voor eeuwig.

 Als product van twee krachtige 
vaders verkeerde ik in de luxe positie 
dat ik het effect kon zien van de ver-
schillende denkpatronen op iemands 
leven. Ik heb gemerkt dat mensen 
echt hun leven vormgeven door hun 
eigen gedachten.

 Zo zei mijn arme pa bijvoorbeeld altijd: “Ik word nooit rijk.” 
 En deze voorspelling kwam uit. Maar mijn rijke pa had het altijd over 
zichzelf als een rijk man. Hij zei dingen als: “Ik ben een rijk man en 
rijke mensen doen dit niet.”
 Zelfs toen hij compleet platzak was na een financieel debacle bleef 
hij zichzelf rijk noemen. Hij dekte zich in door te zeggen: “Er is een 
verschil tussen arm zijn en platzak zijn. Platzak is tijdelijk. Arm is voor 
eeuwig.” 
 Mijn arme pa zei ook: “Ik ben niet geïnteresseerd in geld”, of “geld is 
niet belangrijk.” Mijn rijke pa zei altijd: “Geld is macht.”
 De kracht van onze gedachten zal wellicht nooit gemeten of op de 
juiste waarde geschat kunnen worden, maar als jonge jongen werd het 
mij duidelijk dat ik mij bewust moest worden van mijn gedachten en 
mijn uitspraken. Het viel mij op dat mijn arme pa niet arm was omdat 
hij weinig verdiende, want hij verdiende een aanzienlijk bedrag. Nee, 
hij was arm door zijn manier van denken en doen.

Introductie 
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 Door mijn twee vaders werd ik mij er terdege van bewust voorzichtig 
te zijn in de keuze welk denkpatroon ik me eigen zou maken. Naar wie 
moest ik luisteren: naar mijn rijke of naar mijn arme pa? 

Terwijl beide mannen een enorm respect hadden voor onderwijs 
en leren, verschilden ze van mening over wat belangrijk was om te 
leren. De één wilde dat ik hard ging studeren, een titel behaalde en een 
goede baan kreeg om voor geld te werken. 

Hij wilde dat ik studeerde voor een vrij beroep, advocaat of accoun-
tant, of dat ik een economische opleiding zou doen en mijn doctoraal 
zou halen. De ander moedigde mij aan om te bestuderen hoe je rijk 
kon worden, om te leren begrijpen hoe geld werkt en hoe ik het voor 
mij kon laten werken.
 ‘Ik werk niet voor geld!’ waren woorden die hij keer op keer her-
haalde. ‘Geld werkt voor mij!’
 Toen ik negen jaar oud was, besloot ik naar mijn rijke pa te luisteren 
en van hem alles te leren over geld. Door dit te doen koos ik ervoor 
om niet naar mijn arme pa te luisteren, ook al was hij degene met de 
academische titels. 

Een les van Robert Frost

 Robert Frost is mijn favoriete dichter. Veel van zijn gedichten vind ik 
mooi, maar mijn favoriete gedicht is: ‘The Road Not Taken.’ 
Ik pas de les die erin besloten ligt bijna dagelijks toe.

The Road Not Taken
Two roads diverged in a yellow wood,

And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood

And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;
Then took the other, as just as fair,

And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear

Though as for that the passing there

Had worn them really about the same,
And both that morning equally lay

In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!

Yet knowing how way leads onto way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence;

Two roads diverged in a wood, and I-
I took the one less traveled by,

And that has made all the difference.

      Robert Frost (1916)

De weg die ik niet ging
Twee wegen splitsen zich in een geel woud, 
en het speet me dat ik niet beiden kon bewandelen.
Omdat ik alleen was heb ik daar lang gestaan
en zover mogelijk langs de ene weg gekeken als ik kon
tot waar die afboog in het kreupelhout
toen volgde ik de andere, net zo fraai,
die misschien iets beter was,
daar die vol gras stond en om betreden vroeg;
hoewel wat het betreden betrof
zowel de een als de ander evenveel waren gebruikt,
die morgen lagen ze daar beiden gelijk 
met bladeren door nog geen stap zwart getrapt.
Och, ik bewaarde de eerste weg voor een andere keer!
Maar wetend hoe wegen tot andere wegen leiden,
betwijfelde ik of ik hier ooit nog terug zou komen.
Dit alles zal ik met een zucht vertellen
ergens eeuwen en eeuwen verder;
twee wegen splitsten zich in een woud, en ik-
ik koos voor de minst begane
en dat maakte het hele verschil.

Introductie 
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 En dat maakte het hele verschil. Gedurende de afgelopen jaren heb 
ik vaak aan het gedicht van Robert Frost gedacht. De keuze om niet 
te luisteren naar mijn hoogopgeleide pa voor wat betreft zijn advies en 
zijn opvattingen over geld was pijnlijk, maar het was een beslissing die 
vorm gaf aan de rest van mijn leven. 
 Toen ik eenmaal had besloten naar wie ik wilde luisteren, begon 
mijn opleiding over hoe geld werkt. Mijn rijke pa onderwees mij gedu-
rende een periode van dertig jaar tot ik negenendertig was. Hij stopte 
toen hij besefte dat ik het wist en volledig begreep wat hij getracht had 
in mijn hersenen te pompen. 
 Geld is een vorm van macht. Een nog grotere macht is financiële 
kennis. Geld wordt verdiend en uitgegeven, maar als je weet hoe geld 
werkt, krijg je er macht over en kun je beginnen met het creëren van 
welvaart. 
 Positief denken alleen werkt niet, want de meeste mensen zijn wel 
naar school geweest, maar ze hebben nooit geleerd hoe geld voor hen 
werkt, waardoor ze de rest van hun leven voor geld blijven werken. 
 Omdat ik pas negen was toen ik begon, waren de lessen die mijn 
rijke pa me leerde erg eenvoudig. Al met al bleek het maar om zes 
basislessen te gaan die hij gedurende die dertig jaar steeds bleef her-
halen.
 Dit boek geeft een overzicht van die zes lessen, net zo eenvoudig 
opgesteld als mijn rijke pa dat bij mij heeft gedaan. De lessen zijn niet 
bedoeld als antwoorden, ze geven alleen een richting aan.
 Richtlijnen die jou en je kinderen kunnen helpen te groeien naar 
grotere welvaart, ongeacht wat er gebeurt in deze onzekere en veran-
derende wereld.

Hoofdstuk één

Les 1: Rijke mensen werken  
   niet voor geld

De armen en de middenklasse werken voor geld. 
De rijken laten geld voor hen werken.

“P a, kun je mij vertellen hoe ik rijk word?” 
Mijn vader liet de krant een stukje zakken. “Waarom wil je 
rijk worden, jongen?” 

 “Omdat Jimmy’s moeder vandaag kwam voorrijden in hun nieuwe 
Cadillac om een weekendje naar hun huis aan het strand te gaan. Jimmy 
nam drie vriendjes mee en Mike en ik waren niet uitgenodigd. Ze zeiden 
dat we niet uitgenodigd waren omdat we arme kinderen waren.” 
 “Zeiden ze dat?”, vroeg mijn vader vol ongeloof.
 “Ja, dat zeiden ze”, antwoordde ik aangeslagen. 
 In stilte schudde mijn vader zijn hoofd, schoof zijn bril omhoog op 
zijn neus en verdiepte zich verder in de krant. Ik stond te wachten op 
een antwoord. 
 Het was 1956 en ik was negen jaar oud. Door een speling van het lot 
zat ik op dezelfde openbare school waar de rijke mensen ook hun kin-
deren naartoe stuurden. We woonden in een stad die financieel gezien 
hoofdzakelijk van een suikerplantage afhankelijk was. 
 De managers van de plantage en de andere welvarende mensen 
van de stad zoals doktoren, eigenaren van bedrijven en bankiers stuur-
den hun kinderen naar deze basisschool. Na groep acht werden de 
kinderen vaak naar privéscholen gestuurd. 
 Omdat mijn ouders aan de ene kant van de straat woonden, werd 
ik ook naar deze school gestuurd. Had ik aan de andere kant van de 
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straat gewoond, dan was ik naar een andere school gestuurd met kin-
deren uit gezinnen zoals wij. Na de basisschool zouden deze kinderen 
en ik naar een brugklas gaan en daarna naar het voortgezet onderwijs. 
Er was geen privéschool voor hen en voor mij. 
 Mijn vader had eindelijk zijn krant neergelegd en ik kon zien dat hij 
nadacht.
 “Nou jongen,” begon hij langzaam, “als je rijk wilt worden moet je 
leren hoe je geld moet maken.”
 “Hoe maak je geld?”, vroeg ik. 
 “Nou, je moet je hoofd gebruiken, zoon”, antwoordde hij glimla-
chend. Wat eigenlijk neerkwam op ‘dat is alles wat ik je erover ga ver-
tellen’, of ‘ik weet het antwoord niet, en breng me niet in verlegenheid.’

Mike en ik worden partners

 De volgende morgen vertelde ik mijn beste vriend Mike wat mijn 
vader mij verteld had. Voor zover ik wist, waren Mike en ik de enige 
arme kinderen op deze school. Mike was ook op deze school gekomen 
door een speling van het lot. Iemand had een kronkel in de lijn voor 
het schooldistrict getekend en wij waren op een school terechtgeko-
men met rijke kinderen. We waren niet echt arm, maar we voelden ons 
zo omdat alle andere jongens nieuwe honkbalhandschoenen, nieuwe 
fietsen en van alles nieuw hadden. 
 Mijn vader en moeder zorgden voor onze basisbehoeften zoals eten, 
een dak boven ons hoofd en kleding. Maar dat was het dan ook. Mijn 
vader zei altijd: “Als je iets wilt, moet je ervoor werken.” We wilden veel 
dingen, maar er was niet veel werk voor negenjarige jongens. 
 “Wat gaan we doen om geld te maken?”, vroeg Mike. 
 “Dat weet ik niet”, antwoordde ik. “Maar wil je mijn partner 
worden?”
 Hij vond dat wel wat en op die zaterdagmorgen werd Mike mijn 
eerste zakenpartner. We waren de hele ochtend bezig met het smeden 
van plannen om geld te verdienen. Af en toe kwamen de ‘populaire 
jongens’ ter sprake die plezier aan het maken waren in Jimmy’s 
strandhuis. Dat deed een beetje pijn. Toch was het goed om die pijn te 

voelen, want het inspireerde ons om door te gaan met het bedenken 
van oplossingen om geld te maken. 
 Eindelijk, aan het eind van die middag, kregen we een briljant idee. 
Het idee kwam van Mike die het ergens in een natuurkundeboek had 
gelezen. Enthousiast gaven we elkaar een hand en we waren eigenaar 
van een zaak.
 De daaropvolgende weken liepen Mike en ik onze hele buurt af. We 
belden overal aan en vroegen de buurtbewoners of ze lege tandpasta-
tuben voor ons wilden bewaren.
 Een beetje verbaasd stemden de meeste mensen glimlachend toe. 
Sommigen vroegen ons wat we daarmee gingen doen. Daarop ant-
woordden we: “Dat kunnen we niet vertellen, dat is bedrijfsgeheim.” 
 Mijn moeder maakte zich steeds meer zorgen naargelang de weken 
verstreken. We hadden onze grondstoffen naast haar wasmachine 
opgeslagen. In een bruine kartonnen doos die ooit gebruikt was 
voor ketchupflessen, begon onze stapel gebruikte tandpastatuben te 
groeien. Uiteindelijk was mijn moeder het zat. Ze kreeg de kriebels van 
de door haar buren gebruikte tandpastatuben. 
 “Wat zijn jullie aan het doen?”, vroeg ze. “En vertel mij niet nog een 
keer dat het bedrijfsgeheim is! Doe iets aan die troep of ik gooi het 
weg!” 
 Mike en ik praatten als Brugman en we legden haar uit dat we snel 
genoeg zouden hebben om met de productie te beginnen. We ver-
telden haar dat we nog moesten wachten op enkele buren die bijna 
hun tuben leeg hadden zodat wij die ook nog konden gebruiken. Mijn 
moeder gaf ons nog een week de tijd. 
 De datum waarop de productie zou beginnen werd vervroegd. We 
stonden onder druk. Mijn eerste partnerschap werd bedreigd door een 
uitzettingsbevel voor ons magazijn, door mijn bloedeigen moeder. 
Mike kreeg de taak de buren te vertellen dat ze snel hun tandpasta 
op moesten maken en hij moest hen erop wijzen dat hun tandarts zou 
willen dat ze vaker hun tanden poetsten. 
 Ik stelde de productielijn samen. Op een dag kwam mijn vader met 
een vriend aangereden en hij zag twee negenjarige jongens op zijn 
oprit met een productielijn in vol bedrijf. Overal lag een dunne, witte 
laag stof. Op een lange tafel stonden kleine schoolmelkkartonnetjes 
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en de barbecue gloeide op maximale hitte met rode, hete kolen. Pa 
kwam voorzichtig kijken nadat hij zijn auto aan het begin van de oprit 
had geparkeerd, omdat de productielijn de carport blokkeerde. Toen 
pa en zijn vriend dichterbij kwamen, zagen ze een gietijzeren pot op de 
barbecue waarin de lege tuben langzaam smolten. 
 In die tijd werd tandpasta niet verpakt in plastic tuben. De tuben 
waren van lood gemaakt. 
 Nadat we de verf eraf gebrand hadden, hadden we de tuben in 
de pot gegooid en werden ze verhit tot ze gesmolten waren. En met 
behulp van mijn moeders pannenlappen goten we de inhoud van de 
pan voorzichtig door een klein gaatje aan de bovenkant van de melk-
kartonnetjes. 
 De melkkartonnetjes waren gevuld met gipsmengsel. Het witte 
poeder dat overal lag, was gips, voordat we het met water hadden 
gemengd. In een moment van onoplettendheid had ik de zak omge-
stoten en het leek of de oprit was getroffen door een sneeuwstorm. De 
melkkartonnetjes waren de buitenkant van de mallen. 
 Mijn vader en zijn vriend keken aandachtig toe hoe wij voorzichtig 
het gesmolten lood door de kleine opening aan de bovenkant naar 
binnen goten. 
 “Voorzichtig”, zei mijn vader.
 Ik knikte zonder op te kijken. 
 Toen ik klaar was met gieten, zette ik de pot neer en lachte naar mijn 
vader. 
 “Wat zijn jullie aan het doen?”, vroeg hij met een behoedzame glim-
lach. “We doen wat u tegen me zei. We worden rijk”, zei ik.
 “Zeker weten,” zei Mike, terwijl hij grijnsde en met zijn hoofd knikte, 
“wij zijn partners.”
 “Wat zit er in die gipsmallen?”, vroeg mijn vader.
 “Kijk,” antwoordde ik, “dit wordt een mooie partij.”
 Met een kleine hamer tikte ik op de naad die het blokje in tweeën 
deelde. Voorzichtig trok ik de bovenkant van de mal eraf en een loden 
stuiver viel eruit. 
 “Mijn hemel!”, zei mijn vader. “Je giet stuivers van lood.” 
 “Dat klopt”, zei Mike. “We doen wat u vertelde dat we moesten doen: 
we maken geld!”

 Mijn vaders vriend draaide zich om en barstte in lachen uit. Mijn 
vader glimlachte en schudde zijn hoofd. Voor hem stonden twee kleine 
jongens, bedekt met een witte laag stof en grijnzend van oor tot oor, 
naast een gloeiende barbecue en een doos met leeggeknepen tand-
pastatuben. 
 Hij vroeg ons om alles neer te leggen en bij hem te komen zitten op 
de trap voor het huis. Met een lach op zijn gezicht legde hij voorzichtig 
uit wat het woord valsemunterij betekende. Onze droom viel in duigen.
 “Bedoelt u dat dit illegaal is?”, vroeg Mike met trillende stem. 
 “Laat ze toch lekker hun gang gaan,” zei mijn vaders vriend, “mis-
schien zijn het wel natuurtalenten.”
 Mijn vader wierp hem een boze blik toe. 
 “Ja, het is verboden”, zei mijn vader voorzichtig. 
 “Maar jullie laten zien dat jullie in ieder geval creatief zijn en originele 
ideeën hebben. Ga daar vooral mee door. Ik ben zo trots op jullie!” 
 Teleurgesteld zaten we bijna een halfuur naast elkaar voordat we 
begonnen met het opruimen van de troep die we hadden gemaakt. 
Ons bedrijf was opgedoekt op de dag van de opening. Terwijl ik de 
oprit aan het aanvegen was, keek ik naar Mike en zei: “Ik denk dat 
Jimmy en zijn vrienden gelijk hebben. Wij zijn arm.” 
 Mijn vader liep net weg toen ik dat zei. “Jongens, jullie zijn alleen arm 
als jullie opgeven. Het belangrijkste is dat jullie actie hebben onder-
nomen. De meeste mensen praten alleen maar en dromen van rijk 
worden. Jullie hebben tenminste wat gedaan. Ik ben zo trots op jullie! 
En nogmaals, ga door en geef niet op.” 
 Mike en ik stonden daar zonder iets te zeggen. Het waren aardige 
woorden, maar we wisten nog steeds niet wat we moesten doen. 
 “Maar pa, hoe komt het dat u nog steeds niet rijk bent?”, vroeg ik 
mijn vader. 
 “Omdat ik de keuze heb gemaakt om leraar te worden. Leraren 
denken er gewoon niet aan om rijk te worden. We houden ervan kin-
deren iets te leren. Ik zou willen dat ik je kon helpen, maar ik weet niet 
hoe je veel geld moet verdienen.” 
 Mike en ik draaiden ons om en gingen verder met opruimen. 
 “Ik weet wel”, zei mijn vader, “als je wilt leren hoe je rijk kunt worden, 
moet je het niet aan mij vragen. Praat maar eens met jouw vader, Mike.” 
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 “Mijn vader?”, vroeg Mike verbaasd. 
 “Ja, jouw vader”, herhaalde mijn vader met een lach op zijn gezicht.
 “Jouw vader en ik hebben dezelfde bankier en hij dweept met je 
vader. Hij heeft mij verschillende malen verteld dat je vader briljant is 
als het om geld gaat.”
 “Bedoelt u mijn vader?”, vroeg Mike vol ongeloof. “Hoe komt het 
dan dat wij geen nieuwe auto hebben en een mooi huis zoals de rijke 
kinderen op school?”
 “Een mooie auto of een mooi huis betekent niet automatisch dat je 
rijk bent of dat je weet hoe je veel geld moet verdienen”, antwoordde 
mijn vader. “Jimmy’s vader werkt voor de suikerplantage. Hij verschilt 
niet veel van mij. Hij werkt voor een bedrijf en ik werk voor de over-
heid. Hij heeft een auto van de zaak. Maar de suikerfabriek zit in finan-
ciële problemen en Jimmy’s vader heeft misschien binnenkort niets 
meer. Jouw vader is anders, Mike. Het lijkt erop dat jouw vader een 
imperium aan het bouwen is en ik verwacht dat hij binnen een paar 
jaar een zeer rijk man zal zijn.” 
 Door deze woorden werden Mike en ik weer enthousiast. Vol goede 
moed ruimden wij de rommel op die ontstaan was door ons eerste, 
nu ter ziele gegane, bedrijf. Onder het opruimen maakten we plannen 
over hoe en wanneer we met Mike’s vader gingen praten. 
 Het probleem was dat Mike’s vader lange dagen maakte en vaak 
laat thuiskwam. Hij was eigenaar van opslagplaatsen, een bouwbedrijf, 
een winkelketen en drie restaurants. Door de restaurants was hij altijd 
laat thuis.
 Mike ging met de bus naar huis nadat wij alles hadden schoonge-
maakt. Hij zou met zijn vader gaan praten zodra hij die avond thuis 
zou komen en hij zou hem vragen of hij ons wilde leren hoe je rijk kon 
worden. Mike beloofde dat hij zou bellen nadat hij met zijn vader had 
gesproken, al kon dat best weleens laat worden. 
 Om half negen ’s avonds ging de telefoon. 
 “Goed,” zei ik, “volgende week zaterdag.” En ik legde de telefoon 
neer. We mochten komen. Die zaterdag nam ik om half acht ’s och-
tends de bus naar de arme kant van de stad.

De lessen beginnen

 Mike en ik hadden om acht uur die morgen een afspraak met zijn 
vader. Hij was al druk bezig en had er al meer dan een uur werken op 
zitten. De opzichter van zijn bouwbedrijf reed net weg in zijn pick-up 
truck terwijl ik naar zijn eenvoudige, kleine, maar keurig onderhouden 
huis liep. Mike ving me op bij de deur. 
 “Pa zit aan de telefoon en hij zei dat we achter het huis op de veranda 
moesten wachten”, zei Mike terwijl hij de deur opende.
 De oude, houten vloer kraakte toen ik over de drempel van dit oude 
huis stapte. Er lag een goedkope deurmat. De mat lag er om de slij-
tage te verdoezelen van de ontelbare voetstappen die de vloer te ver-
duren had gehad. Hoewel de mat schoon was, moest deze eigenlijk 
vervangen worden. 
 Ik voelde mij claustrofobisch toen ik de smalle woonkamer instapte 
die vol stond met oude, muffe meubelen die tegenwoordig als verza-
melaarsobjecten beschouwd zouden worden. Op de bank zaten twee 
vrouwen die iets ouder waren dan mijn moeder. Tegenover hen zat een 
man in werkkleren. 
 Hij droeg een kaki broek en een kaki overhemd. Het overhemd was 
netjes gestreken maar zonder stijfsel, en hij droeg gepoetste werk-
schoenen. Hij was ongeveer tien jaar ouder dan mijn vader. Ze glim-
lachten toen Mike en ik passeerden om via de keuken op de veranda 
te komen, die op de achtertuin uitkeek. Ik glimlachte verlegen terug.
 “Wie zijn die mensen?”, vroeg ik. 
 “O, zij werken voor mijn vader. De oudere man beheert zijn opslag-
plaats en de vrouwen zijn de managers van zijn restaurants. En je hebt 
de opzichter gezien die aan een wegproject werkt, vijfenzeventig kilo-
meter hiervandaan. Zijn andere opzichter, die een rij huizen aan het 
bouwen is, was al weg toen je kwam.” 
 “Gaat dit de hele tijd zo?”, vroeg ik. 
 “Niet altijd, maar wel vaak”, zei Mike lachend terwijl hij een stoel 
pakte om naast mij te komen zitten. 
 “Ik heb hem gevraagd of hij ons wil leren hoe we geld kunnen ver-
dienen.”
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