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Xenofobe jeremiade
Als lid van een oer-Hollandse fyle ben ik de globalisering beu. Ik pleit voor een forain
beslag tegen rondreizende barista’s met keirofobie en stateloze sougers die van doli mali
hun beroep hebben gemaakt. Krankjorum word je van dat falderappes.
In de muziek moet het afgelopen zijn met bhangra en soukous of het faryngaal gejengel
van mannenkoren uit de Faeröer. Importmuziek is er toch genoeg? Het begon al met die
migranten in hawaïhemd die in de jaren 50 van de vorige eeuw hun archipel van aa-lava
en pahoehoe ontvluchtten met hun ukeleles. En nu wordt je door emocorezangers en
uptempo seú uit lofispeakers op 110 dB de kop gek gemaakt.
Ook de religie valt ten prooi aan exoten. Onze eerbiedwaardige hesychasten en
acolieten moeten godbetert hun met chi-rho’s versierde ciboriën opbergen en
plaatsmaken voor wicca’s die tijdens een bijzondere syzygie kierem worden van hun
peccothee of elkaar misselijkmakende cocktails toedienen van ipecacuanha, bilzekruid
en açaibessen tegen kala-azar oftewel bosyaws. Van lotje getikt zijn ze!
Dialecten als Plat-Ter Apels en Verkavelingsvlaams raken in de knel door het
alomtegenwoordige steenkolenengels. Dat is ook de lingua franca van de
spokenwordpoëet en nederrapper, die de anacreontische dichters hebben verdrongen.
Waar zijn nog de chrestomathieën van acatalectische verzen, gezet uit een sintelizabethsletter en met cochenille-inkt gedrukt op velijn?
Ik zwijg maar over de horecacultuur. Begot, waar kunnen Krethi en Plethi uit de Vinexwijk nog naartoe voor een halfelfje? Nederland slibt dicht met chiquige tenten, waar
je çay of babyccino’s nuttigt met een baghrir erbij. Nochtans zweer ik als diehard
oudgast, bij koffie uit kop-en-schotels met feuilleteegebak en dikke pieten erbij. Ik wil
gewoon in een knus kavietje mijn over-’t-ij-kijkertje atten of een coccejaans bittertje
achteroverslaan in een boho-chic fakbarretje.
Hoe ik mij ertegen verzet? Ik hang het rood-wit-blauw ondersteboven, mijd verkiezingen
en ga lekker aaisykjen op de voorgeëtte greid. Dat zal ze leren!
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