
1

Koninklijke Massa

           Waarom de massamens een kroon verdient



2



3

Koninklijke Massa

 Waarom de massamens een kroon verdient

Lucy Wobma

2022   Lusikka Wodka  Groningen



4

Copyright 2022 Lucy Wobma

Uitgever: Lusikka Wodka, Groningen

lusikkawodka.blogspot.com

Afbeelding omslag: Boerenkermis met een opvoering 

van  de klucht ‘Een cluyte van Plaeyerwater’, Peeter 
Baltens, ca. 1570 (Rijksmuseum)

Foto auteur: Frits Tjio

ISBN 978940219309



5

Inhoud

Glamourland   9

Ik besta en ik word benijd en gerespecteerd   23

Andere tijden, zelfde privileges   36

Wij, de massa, zijn fabulous!   44

De psychologie van rijk en arm   51

Greed is good   58

Succes is een keuze   64

Willen wij dit?   69

Opgelegde positiviteit   74

Wat wij kunnen   84   

Bibliografie   102

 



6

 



7

Ik ben minder geïnteresseerd in het gewicht en de 
kronkelingen van Einstein's hersenen dan in de 
wetenschap dat mensen met hetzelfde talent geleefd 
hebben en gestorven zijn op katoenvelden en in 
sweatshops. 

- Stephen Jay Gould (Evolutiebioloog)

De wasdom van het goede in de wereld is voor een 
deel afhankelijk van gebeurtenissen die niet de 
geschiedenis ingaan; en dat de zaken er voor u en mij 
niet zo slecht voorstaan als mogelijk was geweest, is 
voor de helft te danken aan het getal der mensen die 
getrouw in het verborgene leven en die rusten in 
graven die niemand bezoekt. 

- George Eliot (uit: Middlemarch)
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Glamourland

In de jaren-90 hitserie Sex and the City is Carrie 
Bradshaw een New Yorkse dertiger die als columniste 
over seks schrijft. Zij en haar vriendinnen Samantha, 
Miranda en Charlotte hebben het ene avontuurtje na 
het andere en praten daar in hilarische scenes over na 
tijdens hun vele lunches, feestjes en shop-tripjes. 
Uiteraard steevast gekleed in ravissante outfits. De 
serie was verfrissend open over seks, erg grappig en 
een sensatie op modegebied. Achteraf is wel duidelijk 
dat de serie een gebrek aan diversiteit had, maar 
destijds was het een mega hit en veel fans wilden 
maar één ding: net als deze beeldschone heldinnen op 
torenhoge hakken dat ideale leven in Manhattan 
leiden. Er zijn verhalen over jonge vrouwen die dat 
ook echt in de praktijk wilden brengen, alles 
achterlieten en naar New York verhuisden. Ze 
kwamen er echter al snel achter dat een weggemoffeld 
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detail in de serie het hele Carrie Bradshaw-leven 
volkomen ongeloofwaardig maakte: met een 
wekelijkse column in een plaatselijk krantje 
verdiende ze veel te weinig voor zo'n glamourleven. 

Dat had de serie er niet bij verteld. 

Het was wel eens duidelijk gemaakt dat Carrie niet 
zoveel geld als de anderen had, maar dat was dan 
maar in een enkele aflevering. Haar lage inkomen 
was verder een geïsoleerd gegeven, iets in de zijlijn 
van haar fabuleuze leven. Het was er wel, maar het 
was er ook weer niet, want het had helemaal geen 
consequenties voor haar. Carrie hoefde nooit een 
lunchafspraak te missen omdat ze daar geen geld voor 
had, of met het zweet in de handen de rekening af te 
wachten. Ze kon net zo vrolijk meedoen met het leven 
dat haar vriendinnen, die wél rijk waren, leidden. 

Carrie is natuurlijk een fictief personage, (gebaseerd 
op het boek van Candace Bushnell) maar de serie 
speelt zich wel af in een realistische setting met drie 
andere personages van wie wél een achtergrond wordt 
gegeven om hun extravagante manier van leven te 
verklaren. Samantha en Miranda verdienen goed in 
de PR en de advocatuur en Charlotte is een rijke 
erfgename. Binnen de fictie die de serie is wordt dus 
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één kant wel vanuit realisme belicht, de luxe 
levensstijl van drie van de vriendinnen, maar de 
andere kant, het leven met weinig geld van Carrie, 
niet. Hoe leuk de serie ook is, dit geeft een selectief en 
veel te rooskleurig beeld van het leven in de 
hyperkapitalistische Westerse wereld die in de jaren 
80 is ingezet. Dit is arm-zijn in glamourland en het is 
minder onschuldig dan het lijkt. Het zegt eigenlijk, 
dat ook al is je inkomen (in de Westerse wereld) laag, 
je toch nog een heerlijk leven kunt leiden en als je niet 
rond kunt komen, dan moet je gewoon een keertje die 
schoenen niet kopen. Oftewel: als je arm bent dan is 
dat omdat je teveel uitgeeft, niet omdat je inkomen te 
laag is. 

Ook al is het 'maar een serie', dit soort beelden 
bepalen het imago van het leven onder het 
kapitalistische systeem. Dag in dag uit word je er via 
magazines, tv, films, boeken, muziek(video’s), social 
media, reclame, kranten en billboards mee overspoeld. 
Zelfs als je zelf de heel andere, harde kant van dat 
systeem ervaart, tóch lijken die beelden van het 
heerlijke leven de echte realiteit te zijn. Het wordt 
24/7 in volle vaart rondgepompt. Er is geen ontkomen 
aan, dus het moet wel waar zijn. Dat jij een onzeker, 
slecht betaald baantje op flexbasis hebt, op je 30e nog 
op kamers of bij je ouders woont omdat je geen woning 
kunt betalen of zelfs maar kunt vinden, dat heeft in 


