
 
 
KABINETTEN.  
 
Ik ga ne keer wat vertellen, 
 
Mijn meetje die had thuis als wc, een gebouwtje in de tuin, met een plank met een rond gat 
erin, boven een beerput en aan de muur een bakje met stukjes papier uit de Vooruit, de 
krant, gesneden. 
Als ze haartuin bemestte groeiden die stukjes papier, dat verteert niet, samen met de 
spinaziestruikjes naar boven.  
Dat kotj , dat was dus haar wc, maar zij zei niet WC, ze zei: “Ik ga naar het kabinet”.  
Ik vroeg mij af, zouden ze dat in een woordenboek weten, dat wij hier in Gent tegen de WC 
“’t kabinet” zeggen?  
Ik heb thuis het driedelig Gents Woordeboek van Lodewijk Lievevrouw Coopman, en daar 
stond het in, bij de k, bij KABINET: “Toiletkamer” en “Op het kabinet zitten”. 
Maar ik dacht, ik ga da toch nog eens googlen. 
Ik googlede “Kabinet” en wat raadte gij , ik zat al onmiddellijk op het kabinet van Ben Weyts, 
die man is er altijd graag bij om vooraan te staan.  
39 man zit er op zijn kabinet, er zitten zelfs 3 chauffeurs bij. En één kok , ik denk om die 39 
man eten te geven. 
Met 2.000 zijn ze in ons land, de cabinettards allemaal samen, chauffeurs en koks niet 
meegeteld. In Frankrijk zijn ze maar met 200, in Holland hebben ze dat niet nodig, ze kunnen 
verder met de “ambtenaren” die al op het ministerie zitten. 
Maar hier, hier, na elke nieuwe verkiezing gaan de nieuwbakken ministers op stap, zetten 
een tante of een zatte nonkel als kabinetchef op een bureau, rapen op straat nog wat maten 
op en ziezo, een kabinet. Zo hebben ze een groepje betweters samen en dat groepje  gaat 
dan die ambtenaren, die mensen die op ‘t ministere al jaren hun best doen , moeilijkheden 
maken met zaken waarvan ze op hun kabinet zelf niets van afweten. ‘t Is niet overal zo, maar 
wel veel te veel. 
  



En zo gebeurt het dat dingen die nodig zijn, zoals mondmaskers vliegen in de vuilbak, ze 
organiseren een feest en plots zit er een crimineel  op de schoot van de MP, voor elke scheet 
in een fles komt er een persconferentie en de echte, de grote problemen liggen ondertussen 
te rotten achter ‘t hoekje.  
 
En is er een minister af, dan moet er voor al die gasten uit zijn cabinet een postje gevonden 
worden, want de nieuwe brengt weer zijn eigen tante, nonkel en maten mee. 
  
‘t Is al goed, luister , we gaan een liedje spelen, maar eerst nog een gezegde van Guido 
Gezwelle, gepubliceerd in de gazette van de Gentsche sosseteit: 
 
Als ge tot uwe kin in de shit zit mag je het hoofd niet laten hangen. 
 
 
Het liedje van de Straatschenders dat nu komt is nie om mee te lachen, het heet “We 
zwemmen achteruit” 
 
 

We zwemmen achteruit 
Muziek: De Straatschenders 
 
 
Weggespoeld of uitgedroogd, 
Al verslenst, geen oogst. 
Nieverans eten uren in het rond. 
Dedju, Soedan, mijn geboortegrond. 
Het scheidt niet uit, het gaat niet vooruit. 
‘t Is geen avance, we zwemmen achteruit. 
 
 
De cholera heeft mijn vrouw vermoord. 
In Zuwara is mijn kindje versmoord. 
in Malta geland gelijk een geslagen hond. 
Dedju, Soedan, mijn geboortegrond. 
Het scheidt niet uit, het gaat niet vooruit. 
‘t Is geen avance, we zwemmen achteruit. 
 
 
Zwarte farao’s verkocht als slaven. 
Meer dan duizend oorlogen verdragen. 
Gevallen en recht staan zwaar gewond. 
Dedju, Soedan, mijne geboortegrond. 
Het scheidt niet uit, het gaat niet vooruit. 
‘t Is geen avance, we zwemmen achteruit. 
 
 
‘t Is proper, ik zit in steenokkerzeel. 
Een prikkeldraad, dat is mijn deel. 



Ik dacht nochtans dat er een god bestond. 
Dedju, Soedan, mijn geboortegrond. 
Het scheidt niet uit, het gaat niet vooruit 
‘t Is geen avance, we zwemmen achteruit. 
 

 


