
Terugblik wijktafel Indische Buurt 16-12-21 

Hoe persoonlijk en inspirerend digitaal vergaderen kan zijn, bleek op de wijktafel van de 
Indische Buurt. Het stond in het teken om met goede moed het nieuwe jaar in te gaan. 
Persoonlijke verhalen zijn gedeeld waarbij er tranen van geluk zijn gelaten, er werd 
gelachen, er was verwondering, inspiratie, warmte en samenhorigheid. ‘De wijktafel is ook 
bedoeld om elkaar te ondersteunen.’ 

Hieronder enkele teksten die ter inspiratie voorgedragen zijn door deelnemers: 

'De kleine Jesaja van Rotterdam'  - Karel Eykman 

Voor wie het niet aan kan en het niet meer houdt 

voor wie bang is dat oorlog gaat gebeuren 

voor wie de wereld niet meer vertrouwt 

of wie zomaar ineens droevig zit te treuren. 

  

Luister naar mij, hoe ik met mijn hond op pad 

in de oorlog toen ik nog klein was 

zwierf in een hopeloos verwoeste stad 

toen de puinzooi mijn speelterrein was. 

  

Het was een nare, rare kaalgeslagen troep toen 

ik dacht dat niets meer ooit zou groeien 

ik dacht dat niets het ooit nog zou doen 

toen ik opeens die klaproos zag bloeien. 

  

Toen wist ik, eens komt er een einde aan 

aan dat gedonder van kanonnen 

eens zal deze woestenij in bloei weer staan 



eens geeft de oorlog zich gewonnen. 

  

Op ieder godgeklaagd terrein 

zullen toch klaprozen blijven komen. 

Dat blijft, dat zal altijd zo zijn 

dat wordt ons nevernooitniet afgenomen. 

  

Want tussen plastic en colablik 

zijn het de klaprozen die het niet laten 

te bloeien tot hun laatste snik 

In de barsten van de straten. 

  

Wees zelf een klaproos als je kan 

met alle weerbarstigheid je eigen 

daar word je moedig en vrijmoedig van 

en je bent niet klein te krijgen. 

 



 
 
 
 

 
 
 
Hierbij de tekst van het Protestlied van Brigitte Kaandorp. Maakt mij altijd vrolijk … 
Het betreft alle wereldleed op een vrolijke melodie. Bron: Musixmatch 
 

https://www.musixmatch.com/


Het is allemaal zoveel minder 

Het is allemaal zo voorbij 

Het is niet meer hier en niet ginder 

We zijn praktisch dood volgens mij 

Ik zit in het schemer te staren 

Lantarenlicht valt op de vloer 

Mijn hand glijdt vertraagd door mijn haren 

De ondergang ligt op de loer 

Ik ben ziek en jij gaat dood 

Aan kwikvergiftiging of lood 

Ja wij zijn in grote nood 

En het bloed kleurt alles rood 

Ik ben ziek en jij gaat dood 

Beneden op straat ligt een dame 

Een vrachtwagen reed haar net aan (verkeersoverlast) 

Wie ziet haar vanachter zijn ramen? 

Wie durft er naar buiten te gaan (eenzaamheid ouden van dagen) 

Ach medemens wij zijn verloren 

Het gif dampt omhoog uit de grond (Lekkerkerk en dergelijke) 

Wij kunnen elkaar niet meer horen (geluidsoverlast) 

De decibel snoert ons de mond 

Ik ben ziek en jij gaat dood 

Aan kwikvergiftiging of lood 

Ja wij zijn in grote nood 

En het bloed kleurt alles rood 

Ik ben ziek en jij gaat dood 

De speeltuin, de bloemen, de bijen 

Het fluiten, we zijn het verleerd (het wordt allemaal minder) 

De kinderen worden na het vrijen 

Meteen even geaborteerd (abortusproblematiek) 

Het lekt in de kerncentrale 

Het dringt in mijn achtertuin door (Tjernobyl) 



Zo zoet aan begin ik te kalen (kanker) 

Ook mis ik aan een kant een oor (Van Gogh) 

Ik ben ziek en jij gaat dood 

Aan kwikvergiftiging of lood 

Ja wij zijn in grote nood 

En het bloed kleurt alles rood 

Ik ben ziek en jij gaat dood 

Mijn broer moest nu eindelijk op kamers 

Uit armoede heeft hij gekraakt (woningnood) 

Door stormrammen, traangas en hamers 

Is hij invalide geraakt (verharding van een politie optreden) 

Bananen en appels en peren ze groeien niet meer aan een boom (milieuvervuiling) 

Het vlees is niet meer te verteren (bio-industrie) 

Met al dat sulfiet en hormoon 

Ik ben ziek en jij gaat dood 

Aan kwikvergiftiging of lood 

Ja wij zijn in grote nood 

En het bloed kleurt alles rood 

Ik ben ziek en jij gaat dood 

Amerika, Rusland ze dringen 

Die bom wil er nu wel eens uit (nucleair evenwicht) 

Waarom toch sta ik nog te zingen 

Waarom toch sloof ik me nog uit (algemeen pessimisme) 

Vaarwel vast, het zal niet lang duren 

Kom leg je er nu maar bij neer (doemdenken) 

Wees lief nog die enkele uren 

Misschien doet het dan niet zo zeer 

Ik ben ziek en jij gaat dood 

Aan kwikvergiftiging of lood 

Ja wij zijn in grote nood 

En het bloed kleurt alles rood 

Ik ben ziek en jij gaat dood 


