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1 Gemengde Gevoelens.

Laten we even kijken naar de wereld van vandaag.

Wat is er anders dan pakweg een paar honderd jaar geleden?

Velen onder jullie zullen zeggen, dat alles anders is geworden.

Inderdaad, als je gaat vergelijken zijn er zeker gigantisch veel zaken 

anders dan toen.

Maar… misschien ook niet.

Kijken we samen even naar het dierenrijk.

De ijsbeer bijvoorbeeld, die is heel erg veranderd sinds een aantal 

jaren.

Vroeger was hij groot en log maar de laatste jaren doet ook hij mee 

aan de nieuwste trends in het modelandschap. 

Vrouwen willen steeds slanker en slanker zijn, dus de ijsbeer doet mee 

aan een uithongeringsprogramma.

Hoeveel mensen laten hun neus niet corrigeren?

In de meeste gevallen betreft het een neusverkleining, dus zegt onze 

vriend de neushoorn “ik doe mee” ook al zijn het bij hem niet de beste 

chirurgen die hem helpen.

Ben jij niet zo tevreden met je gebit, helemaal geen probleem, je laat 

gewoon wat tanden verwijderen of aanpassen.

Ja toch… ?

Het grote voorbeeld van de olifant zal naar alle waarschijnlijkheid, de 

hoektanden correctie van David Bowie zijn.

Die waren inderdaad een beetje aan de lange kant en puntig, elke 

ijdele vampier zou er een paar liter bloed voor veil hebben.

Toen het resultaat er best mocht wezen dacht de olifant: “dat wil ik 

ook”!

Zo geschiedde, ondertussen zijn er al honderden en honderden 

olifanten hun tanden kwijt.

Zou dit ijdelheid kunnen zijn?
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Krokodillen houden van mensen, dat is algemeen geweten.

Ze houden zo erg van ze, dat ze hen zouden kunnen opvreten.

Blijft de grote vraag off dit uit liefde is..

De ijdeltuit krokodil dacht bij zichzelf dat ze altijd bij de mensen zou 

willen zijn, en niet meer langs de oevers van de rivier.

Daarom liet ze zich strippen, om aan de zachte dijen van de dames te 

verblijven in de vorm van een tasje.

Andere exemplaren gooien zich voor de voeten van hun aanbeden 

idool in de vorm van high heels.

Niveau dus… 

Iets dichter bij huis en meer in ons dagdagelijkse leven verweven, heb 

je de kat.

Over ijdelheid gesproken!

Katten zie je en hoor je overal, iedereen heeft er wel eentje in huis of 

de kat van de buren zit liever in jouw mooi onderhouden tuin dan in 

de rotzooi van de buren.

In het oude Egypte werden de katten aanbeden als goden, vandaar dat 

narcistische trekje dat ze meestal hebben.

Ik mag veronderstellen dat ze dit via de genen van hun voorvaders 

hebben meegekregen.

Bij ijdelheid zijn er wel bepaalde grenzen, maar daar denkt blijkbaar 

niet iedereen hetzelfde over.

Van tijd tot tijd krijg je een revival van de tattoo.

Allemaal prima hoor, maar een kat die zich vrijwillig laat tatoeëren 

over haar gehele lichaam, dat is voor mij persoonlijk één stap te ver.

Misschien doet ze dit uit liefde voor haar baasje… wie weet.
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De sauna, nog zoiets.

Het bestaat al eeuwen en naar alle waarschijnlijkheid zal dat ook nog 

wel even zo blijven.

De mens geniet van de warmte en de rust, ook aangaande de 

gezondheid is dit voor velen een aanrader.

Steeds meer en meer mensen vinden dat hun huisdier, meestal de 

hond des huizes, ook mee moet kunnen genieten van deze weldaad.

Wegens hygiënische redenen is dit natuurlijk niet toegelaten, dus 

hebben we daar als vindingrijk mensdom wat op gevonden.

De “hotcar”, een ideale manier om je viervoetige huisvriend in een 

klein uurtje helemaal “zen” te krijgen.

Het eindresultaat is zo verbluffend dat je het maar één keer hoeft te 

laten ondergaan…

Rustig en vredig voor altijd.

Zeg nu zelf, is er veel veranderd tegenover een paar honderd jaar 

geleden?

Inderdaad, maar er is maar één ding veranderd en dat is…

De mens.

Volgens onze heren professoren en geleerden, waren onze voorouders 

niet zo ontwikkeld als de mensheid in de tegenwoordige tijd.

Het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk.

We zijn als mens natuurlijk wel geëvolueerd, maar in welke richting?

Als de vos geen eten meer kan vinden binnen zijn territorium, dan 

gaat hij zijn jachtgebied verleggen.

Is hij dan slimmer geworden of is het gewoon zijn instinct om te 

overleven?

De Neanderthalers gingen jagen, prima niks mis mee want dat was 

enkel en alleen om te kunnen voorzien in hun dagelijkse behoeften 

zoals vlees en kleding.

Zij konden overleven met hun beperkte kennis en middelen.
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In de hedendaagse wereld is het natuurlijk anders, niemand die nog 

moet jagen om te eten.

Maar toch sterven er nog zovelen van de honger.

Onze ouders, grootouders en hun ouders daarvoor, iedereen kent wel 

de woorden die ze allemaal zeiden: ”vroeger was alles beter” en 

inderdaad, je kan ze geen ongelijk geven.

De mens en alleen de mens zelf is verantwoordelijk voor de rotzooi 

die op zijn pad ligt.

Niet de krokodil die honger heeft of de opwarming van de aarde die 

maakt dat het leven veel moelijker is geworden.

Er is maar één schuldige en dat ben… jij!
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2  Waarom.

Wie je ook bent, wat je ook doet.

Voor niemand ben je perfect.

Voor de één ben je mooi.

Voor de ander maar gewoon.

Niemand is perfect en niemand is gewoon.

Iedereen zegt altijd maar weer dat schoonheid binnenin zit, maar we 

kijken allemaal toch maar eerst lekker naar de verpakking.

Ja toch!

Mensen willen altijd iets dat ze mooi vinden.

Wat voor jou mooi is, is voor mij misschien lelijk en kiezen doen we 

nog steeds met onze ogen.

Een schoonheidswedstrijd zal nooit gewonnen worden door een lelijk 

meisje met een prachtige ziel.

Een auto kopen we omdat hij mooi en stevig is, of sportief.

Maar je koopt hem nooit alleen, omdat hij van goede kwaliteit is.

Het oog wil ook wat!

Wat zouden de buren wel niet achter je rug vertellen als de wagen die 

gekocht heb niet bij je standing past, of misschien geen klasse genoeg 

heeft voor de wijk waarin je woont.

Wat je ook doet en wie je ook bent, wees altijd jezelf.

Je laat je als mens al zo veel beïnvloeden door anderen en door de 

dagelijkse reclame die ze op alle mogelijke manieren door je strot 

rammen.

Leef voor jezelf.

Wees gelukkig en straal.

Wie straalt is altijd mooi.

Een beetje egoïsme is niet vies.
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