
 
 
 
 
Ik ga eens wat vertellen  
 
Wij hadden thuis, geërfd van verre familie uit Leuven, een echt schilderijtje, olieverf op 
doek, met het portret van een mooie oude man, met een lange witte baard. We hebben 
nooit geweten wie dat was, maar, was het Darwin niet, dan was het zeker zijn broer, het was 
helemaal hij.  Alhoewel, de broer van Darwin heeft nooit een baard gehad. 
Maar ik ging wat vertellen over Charles Darwin zelf, één van die geleerde bollen die de 
evolutietheorie in elkaar geknutseld hebben 
Kent u Darwin niet goed, lees dan eens het spannende boek “De reis van de Beagle” over de 
reis van Darwin rond de wereld; The Beagle is de naam van zijn boot, dat is Engels voor 
speurhond, een “brakske” .  
 
Darwin heeft echt op een weer gezeten met zijn beroemd boek over de evolutietheorie 
“About the origin of species” en hij heeft 22 jaar getwijfeld voor hij zijnen omstreden boek 
durfde  publiceren. 
 ’t Is nu 160 jaar geleden en er zijn nu nog plaatsen en scholen waar dat boek op de index 
staat, en het gaat nochtans niet over seks. 
Maar op een dag heeft hij toch zijn courage samengeraapt en zijn boek laten drukken, en 
ging hij reclame maken voor zijn werk, met lezingen overal in Engeland, in zaaltjes vol met 
intellectuelen en notabelen. 
Karelke, die zat daar elke ker met een ei in zijn broek uit benauwdheid om afgedroogd te 
worden door tegenstanders in de zaal; de ergste van allemaal was een bisschop, Samuel 
Wilberforce. 
 
Darwin had dus weer een keer zijn uitleg gedaan over de natuurlijke selectie als sleepboot 
van de evolutie, als bisschop Wilberforce hem recht stelt en zegt: “Mijnheer Darwin, als ik u 
goed versta stamt gij dus ook af van de apen (wij zeggen martiko’s) ok, maar is dat van 



moeders kant of van vaders kant dat gij van de apen afstamt?” Die grappenmaker had 
natuurlijk de lachers op zijn hand. Maar Darwin liet zich voor één kier niet doen , en hij zei: 
“Dat ik van moeders kant of van vaders kant, of van de twee kanten afstam van de martiko’s, 
ik zou er mijn slaap niet voor laten. Maar indien ik zou weten dat ik ben voortgebracht door 
iemand die zijn verstand gebruikt om mee de wetenschap te morsen en de waarheid naar 
zijn zin te verkrachten, dan zou ik pas echt goed beschaamd zijn.” 
Voila. 
Denk  daar maar aan als er een journalist of een ander groot licht  de mensen probeert iets  
wijs te maken met iets dat in zijn kraam past. 
En bent u dat beu verleed en uw courage kwijt, doe maar wat Guido Gezwelle in de Gazette 
van de Gentse Sossieteit schrijft: 
“Als de moed in je kousen zakt moet je op je hoofd gaan staan” 
En nu iets helemaal anders, een liedje van de Straatschenders, een vertelselke over de 
lobbyisten. 
 
 

De lobby  

Muziek: Jan jr. Verbeeck  

Ze kappen boom per boom  
Dat hout, dat gaat op reis  
Ze kappen bos per bos  
Dat bos, stapt in den boot  
Voor bio electriek 
Voor groene stroom bewijzen  
Ze kappen bos per bos 
Wie heeft er dat beslist?  
 
Democratie? Nee nee de lobby  
 
Doel drie is haast ontploft  
Tihange twee, juist hetzelfde  
Het maakt wel geen verschil  
Engie schept altijd meer geld  
Ze doen al wat ze willen  
Er is niemand die ontsnapt  
Hebt gij al uw jodiumpillen  
Wie heeft ons dat gelapt?  
 
Democratie? Nee nee de lobby  
 
Maïs, gemanipuleerd  
Patatten, gedegenereerd  
Medicatie, gepatenteerd  
Tonijn, gedecimeerd  



Valse metingen, gefabriceerd  
De Grieken, gekoeioneerd  
De Grieken, gemassacreerd  
Wie heeft dat georganiseerd?  
 
Democratie? Nee nee de lobby  
 
Economie, gelobbiseerd  
Justitie, gelobbimeerd  
Fiscaliteit, gelobboteerd  
Farmacie, gelobbifieerd  
Filantropie, gelobbireerd 
De industrie, gelobbitonneerd  
De lobbyisten, getolereerd 
Wie heeft er dat georkestreerd?  
 
Democratie? Nee nee de lobby  
 
 
 


