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A

Aandeel
1. Van Dale: deel van iets dat iemand in eigendom toebehoort 

of toekomt, met het bijdenkbeeld dat het overige aan 
mederechthebbenden behoort.

2. deel van een geheel zonder er deel vanuit te maken.
3. zie: Portefeuille (van aandelen).

Aandeelhouder
1. Van Dale: houder of bezitter van een of 

meer aandelen in een vennootschap enz.
2. deelnemer aan iets zonder er deel vanuit 

te maken.
3. iets houden zonder het te hebben.

Aansturen
1. veelgebruikte term door managers die tegen 

elkaar opbieden aan hoeveel mensen ze leiding geven.
2. het verdringen van een orgastisch verlangen.

Accountant
1. Van Dale: rekenkundige die zijn beroep 

maakt van het inrichten, leiden, nazien, 
controleren en verbeteren van de 
boekhoudingen en administraties van 
instellingen of handelszaken.

2. evenwichtskunstenaar tussen schuld en 
boete.

3. het smoesje is goed, maar het praatje deugt 
niet.
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 Accountmanager
1. gaat het uiterlijk vertoon van de bedrieglijke werkelijkheid te 

lijf.

Achtergestelde lening
1. de uitverkoren partner het gelag laten betalen.

Acquireren
1. iets verkrijgen, verwerven, zich eigen maken.
2. dagdromen najagen om de werkelijkheid te ontlopen.

Activa
1. Van Dale: bezittingen en vorderingen van een onderneming, 

gezamenlijke baten van een boedel (roerende en onroerende 
goederen).

2. aan deze zijde van het lustprincipe (zie: Passiva).

Administratie
1. de bedrijfswerkelijkheid op een rekenmachientje naspelen.
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Adviseur
1. his master’s voice.
2. iemand die je horloge komt lenen.
3. als werkwoord: advizeuren.

Advocaat
1. Van Dale: …van de duivel… iemand die te Rome bij een 

heiligverklaring ambtshalve twijfelingen en bedenkingen 
opwerpt aangaande de wonderen die voor de heiligverklaring 
vereist worden.

2. herinnert aan vergeten beloften (zie: Wetten).

Aflossing
1. de last van de lust.

Aftersales
1. de last na de lust.

Analist
1. het verleden gebruiken als spiegel van de toekomst.
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Arbeid
1. oerdrift: de poort tot zelfverwerkelijking.
2. bron van de meerwaarde.
3. de Engelse taal heeft het voordeel twee verschillende 

woorden te bezitten voor twee verschillende aspecten van 
de arbeid. De arbeid die gebruikswaarde schept en die 
kwalitatief bepaald is, wordt work genoemd ter onder-
scheiding van labour: de arbeid die waarde schept en slechts 
kwantitatief wordt gemeten. Work is dus wat mensen doen en 
labour is hoe er ge/misbruik van gemaakt wordt, denk aan de 
Partij van de Arbeid of ‘arbeit macht frei’.

Arbeider
1. Van Dale: iemand die op geestelijk of zedelijk gebied 

werkzaam is:… een arbeider in de wijngaard des Heren.
2. grondstof voor kapitaal.
3. kostenpost voor de onderneming.

Arbeidsconflict
1. wat zich niet kan ontladen, wordt omgezet in angst – en dat 

is een waarschuwingssignaal dat gevaar dreigt (zie: Ontslag).
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Arbeidsongeschiktheid
1. de strijd om zelfbehoud definitief elders voortzetten.

Arbeidsproductiviteit
1. op drift geraakt.

Arbitrage
1. de kerk in het midden die niemand bezoekt.

Assessment
1. schatting, beoordeling, vaak met behulp van rollenspelen en 

psychologische tests.
2. middel om zelf niet te hoeven beslissen.
3. naspelen als voorspel.

Autoritair gedrag
1. wanneer intelligentie is afgesneden van instinctief gedrag.
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Autoriteit
1. De (onzekere) mens in crisis produceert een ferme houding 

die hem doet openstaan voor blinde onderwerping.
2. de terugkeer naar pregenitale, vooral anale, libidineuze fasen.
3. de leeuw springt slechts één keer.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
1. de gekooide leeuw.

Autoriteiten
1. zij die mensen onderwerpen aan regels en wetten en zich 

daarachter verschuilen.
2. zelf vervullende verschijningen.
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B

Baan
1. het wordt nooit beter, hooguit anders.

Baas
1. de sublimatie van de eigen nietigheid.

Balans
1. Van Dale: eindrekening van het grootboek, staat van actief en 

passief, van bezit en schuld, met ‘kapitaal’ als sluitpost.
2. evenwicht zoeken tussen schuld en boete.

Banken
1. Van Dale: instellingen die gelegenheid tot hazard (= kans, 

geluk) spel geven; speelbank: de bank van Monte Carlo.
2. gedragen zich vaak als vrouwen die veroverd willen worden, 

maar weten ook dat respect verkregen wordt als zij weerstand 
bieden (zie: De Nederlandse Bank).
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Bankentaks
1. het sublimeren van verdrongen schuld.

Bankiers
1. Van Dale: bankhouder(s) bij het spel.
2. behandelen geldzaken precies zoals seksuele zaken: met 

dezelfde inconsistentie, preutsheid en hypocrisie.

Bankrekening
1. uitgestelde begeerte.

Bankvergunning
1. toestemming krijgen om gelegenheid te geven.


