
Sociologischen Afsluiter

Ge ziet en ge voelt de wereld rondom u veranderen. Altijd maar rapper en rapper. Ge hebt het gevoel dat er 
is in de laatste honderd jaar meer is uitgevonden, dan in heel de geschiedenis daarvoor. De mensen weten 
het niet meer. Ze geloven niet meer in dien ene God, maar in wat dan wel ? Ieder in het zijne. 

Uw gezichtsveld is verbreed en vergroot. Ge ziet verder dan uwen neus lang is. Ge stopt niet meer aant 
eind van uw wijk, uw dorp, uw stad of uw land. Nee, ge ziet naar overal. Ge ziet Negers uit een ver land op 
trommels kloppen, Indianen met een talloor in hunne mond, Grenswachters uit Pakistan totaal geschifte 
rituelen uitvoeren en ge verschiet daar allemaal niet meer van. Ge kent dat, of ge denkt toch dat ge dat kent. 
Ge kent liekes van d’Amerikanen, en schilderijen van de Fransen, ge gaat persoonlijk het regenwoud redden 
en ge adopteert een kindje uit Birma. Ge gelooft in de theorieën van de Boedhisten en ge luistert aandachtig 
naar den Dalai Lama.

En dat is fantastisch. Dat is ongelooflijk datdat kan. Dat ge vandaag hier instapt en morgen aan den andere 
kant van den aarbol uitstapt. (20 000 kilometer verder dus, ((als ge der ooit al is tien hebt moeten stappen 
dan weet ge hoe belachelijk ver datdat is)). 

Der is veel meer tijd. Want alles gaat veel en vele rapper. Ge kunt een miljard dinges doen op nen dag. Ge 
bestelt fritten die ze een half uur later aan uw deur komen brengen. Terwijl dat ge aan het eten zijt, leest ge 
een artikel in de Gazet over waarom dat de Eskimo’s bekan nooit niet kanker krijgen. Daarna raadpleegt 
ge op het Internet een doctoraat van nen Engelsman over het broedgedrag van de Vietnamese salamivink, 
‘smiddags gaat ge nog efkes rap naar een comuniefeest en ‘savonds nog een matchke gaan zaalvoetballen 
in Grobbendonk. Ge kunt met iedereeen klappen op de momenten dat ge zelf wilt. Ge pakt gewoon uwen 
telefon.

En dat is fantastisch. Dat is ongelooflijk datdat kan. Dat ge int midden van de nacht int hol van Pluto 
(Grobbendonk) met uwen otto in panne valt, belt en dat ze u binnen het uur komen halen. 

Maar we weten niet meer waardat de Potvliet loopt omdat ze die onder de grond hebben weggestoken. 
We zieng niet dat de mussen aant verdwijnen zijn. (we wéten dat wel, want ze hebben het gezegd in de 
radio, maar we zieng het niet) We kennen geen sprookskes niet meer (behalve de die waardat ze ooit ne 
film van hebben gemaakt) We hebben geen helden niet meer. (Beroemdheden wel, maar helden die door 
tienduzelden worden opgewacht bij inkomst in de stad, helden die gemaakt worden door d’anekdoten die 
dat ge over hun hebt gehoord en op uwen toer nog een tikkeltje graver voortvertelt, helden waardat liekes 
van drie regels van bestaan, 

(Chareltje, Chareltje Verbist
Hadde niet gerejen op de pist
Hadde niet gelegen in oe kist)

Zo’n helden de hebben we niet meer. 

“Ik heb de waarheid niet in pacht.”
   Madam Van Rompaey

Ik weet het ook allemaal niet. Maar ik vind het gewoon plizant om met de mensen te klappen en daaar samen 
met den Tom voorstellingen en tentoonstellingen over te maken met liekes en moppen en vertelselkes en dat 
de mensen daar naar komen luisteren hier onder de bomen in de Zoologie en dat we dan daarna een pint 
drinken en een lief opscharen en zochtjes zuchten van:
Allé . . . 

En dan zegt den Tom: “Den allé is boven en den trap staat eronder.”


