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JE VOOROUDER

Hallo daar, dit is je voorouder 
Je voorganger uit de 21ste eeuw 
Toen jij opkwam en mij wegdrukte 
Weet je nog? Dat waren wij  
De Homo Economicus 

Loop niet weg, blijf alsjeblieft 
Luister alsjeblieft naar wat ik te zeggen heb 

Ik weet dat ik uit de gunst ben, uit de tijd 
Je haat me waarschijnlijk en het is te laat 

Om mijn lot te veranderen, maar twee minuten alsjeblieft 
Voor je voorouder, degene die je voorging 

Ik verzeker je dat als je me iets meer laat uitleggen 
Over hoe wij het hebben beleefd,  
Wat werkelijk onze bedoeling was 

Dat onze intenties niet slecht waren, 
Het een ander licht zou kunnen werpen 

Op hoe je over ons, je voorouders, denkt 
En je zelfs van ons zou kunnen leren,  

Want om niet te verdwalen in de toekomst 
Moet je je verleden kennen, nietwaar? 

Dus hier ben ik, dit is je voorouder 
Je voorganger uit de 21ste eeuw 

Je beschuldigt mij ervan mezelf eindeloos  
Te verspreiden over de aardbol 

De natuur uitbuitend 
Geen hoop op een toekomst achterlatend 

De Aarde naar de rand van uitputting drijvend 
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Haar tot op het bot leegzuigend 
Als een virus in feite, die doet wat hij ’t liefste doet, 

Zich alsmaar vermenigvuldigen  
Waarbij hij zijn gastheer volledig uitholt 

En je hebt op een bepaalde manier gelijk  
Als ik terugkijk, geef ik toe dat we dat deden 

Maar niet bewust, we dachten het goede te doen 
Economische groei voor jullie allemaal 

Comfort en gemak, het leven is zoveel lichter 
Dan het ooit is geweest, dat moet je me nageven 

Natuurlijk spijt het me dat we onszelf hebben wegvervuild 
Een onoverbrugbare afstand hebben gecreëerd 

Tot alle andere vormen van leven 
Totdat het leven ons uiteindelijk verliet 

Einde Homo Economicus 

Jij zegt dat groei mijn heilige graal was 
Dat is waar en het mislukte 

Het was niet vol te houden, dat ben ik met je eens 
Maar dat zie je niet als je er middenin zit 

Wat ik probeer te zeggen  
Is dat we niet goed wakker waren 

We wisten niet wat jij nu weet 
Het leek goed om vast te houden aan groei 
Klimaatverandering, we hoorden het woord 

Maar het woord op zich deed geen pijn 
En het klinkt misschien absurd in jouw oren 

Maar wij hielden ook van onze kinderen 
We zaten vast in een systeem van handel 

Dat was onze overleving, dat was ons leven 
Kopen of niet kopen, betekende zijn of niet zijn 

Je identiteit werd bepaald door wat je kocht 
En daar kun je nu om lachen, maar vergeet niet  

Dat we zo uit armoede en wildernis konden komen 
Noem het geen pure onnozelheid 

Oké, we zijn niet foutloos 
Maar je kunt niet alles neerleggen bij ons 

De Homo Economicus 



Jij zegt dat groei mijn heilige graal was 
Dat is waar en het mislukte 

Het was niet vol te houden, dat ben ik met je eens 
Maar dat zie je niet als je er middenin zit 

Dus hier ben ik, dit is je voorouder 
Je voorganger uit de 21ste eeuw 

Vragend om vergeving en om een beetje begrip 
Wees alsjeblieft niet te veeleisend 

Wees niet te streng voor ons 
We hebben ons best gedaan 

We zijn doorgegaan zoals we dachten dat goed was 
En hoewel we maar een fase waren  
In het bestaan van het menselijk ras 

Hebben we op vele manieren  
De weg voor jullie geplaveid 

Dit is je voorouder 
De familie die je zo goed kent 

Vergeef ons alsjeblieft 
Dat we je de hel hebben ingestuurd  

Jij zegt dat groei mijn heilige graal was 
Dat is waar en het mislukte 

Het was niet vol te houden, dat ben ik met je eens 
Maar dat zie je niet als je er middenin zit


