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Ik wil een gids! – Slampoem door Fatih De Vos 

De dag dat mijn grootvader in de mijnen zich kromwerkte 

en bedankt werd met een stoflong en een pree waarmee hij een krot vond 

Is ook de dag waarop mijn vader zijn hoop metselde in de bouwsector 

Maar hij al snel door zijn racistische collega’s weggepest werd 

Het is de dag waarop mijn neef van ’t CLB te horen kreeg 

Dat hij geen dokter zou kunnen worden, en best iets met zijn handen deed 

Naar ’t beroeps, naar het deeltijds, de B-stroom, of snit&naad 

Hoeveel van ons gaan ze nog fnuiken, generatie op generatie 

Er is niks mis met een stiel leren, niet iedereen hoeft te studeren 

Maar het probleem is dat onze kansen onze talenten hypothekeren 

Als ge een vrouw zijt, verdient ge minder, zelfs in twintig drieëntwintig 

Maar o wee als ge dat aankaart, dan zijt ge plots een extreem-linkse 

Want ook al ben ik socioloog, en kom ik met cijfers zwart op wit 

Toch zijn er partijen die beweren dat het niet uitmaakt, zwart of wit 

Vrouw of man, wie ge ook zijt, d’opportuniteiten liggen voor ‘t grijpen 

En als ge faalt, is het uw eigen schuld, geen tijd voor medelijden 

Maar goed, we morren niet, zoals mijn moeder, en we gaan maar verder 

Ze sleurt al 35 jaar op dezelfde dienst met demente mensen 

Ze is +60, stikkapot, en ze snakt naar haar pensioen 

Maar wat krijgt ze dan te horen? Dat ze ’r nog 2 jaar bij moet doen 

Zie mij klagen, en maar zagen, ach die slachtofferrol altijd 

Kijk toch rond u gij stom rapperke, al die potentials die hier zijn 

Ik wil alvast zeggen aan al die mensen, wat dat ge ook kiest 

Als ge respect wilt van de staat, wordt ge best zeker geen artiest 

Rolmodellen bij de vleet, we noemen ze knuffelallochtonen 

Altijd dezelfden die in de media of op events zijn uitgenodigd 
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En da’s terecht, want ze zijn sterk, en ze krijgen ook mijn respect 

Daarom waarschuw ik hen bij voorbaat, let op de stappen die ge zet 

Want ge doet dubbel zo hard uw best, en ge probeert jaren aan iets te bouwen 

Maar maak 1 fout, en op 1 dag gaan ze u proberen ranselen in de touwen 

Ik zie hier mensen luidop denken, wat is dat voor een populist 

Dat krijgt een podium aangeboden, en zit hier te janken als een kind 

Maar geen paniek, ook ik heb hoop, en zie een toekomst vol met kansen 

Maar ge legt geen vinger op de wondes als ge ze bepleistert met nuance 

Genoeg geraasd, genoeg gebleit, ‘t is ni enkel negativiteit 

We zijn hier samen op dit event op zoek naar meer rechtvaardigheid 

De arbeidsmarkt en onderwijs, de motor van sociale mobiliteit 

Of toch, dat zouden ze moeten zijn, de spiegel van de maatschappij 

Of je nu kind bent van een kapper, een advocaat of crimineel 

't is niet de buik waaruit je komt die u definiëren, ‘t zijn uw skills 

De sociologische statistieken zijn een monster op onze baan 

Maar ik heb hoop dat op een dag al onze jongeren het verslaan 

Kijk naar mijn vader, die was beschadigd, en aan heroïne verslaafd 

Maar desondanks de tegenslagen heb ik die master toch behaald 

En nee, ik ben geen wonderkind, er zijn er duizenden als mij 

De nieuwe jongeren uit de wijken zijn meer dan ooit klaar voor de strijd 

Ze hebben geleerd, ze kennen hun wereld, hebben gezien wat er gebeurt 

Als je ongewapend door de sociale stratificatie wordt meegesleurd 

Gen Z zijn de overlevers, de plantrekkers, débrouillards 

De grootste fout die je kunt maken is over onze jongeren te blijven zagen 

Want de schade van vandaag, aan onze samenleving en aarde 

Hebben we samen voor gezorgd, en ‘t zijn zij die de lasten dragen 

Vraag en aanbod, vraag en aanbod, vraag en aanbod, vraag en aanbod 

De katalysators die ons drijven in de keuzes die we maken 
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De economie moet blijven draaien, en niemand die haar groei in vraag stelt 

Pas als de bubbel barsten zal, zullen we denken aan zorgdragen 

Beste bedrijfsleider, werkgever, coördinator of baas 

Luister nog efkes naar mijn praat alvorens ge met uw ogen draait 

Want ik zag ook wel ‘t een en ‘t ander bij het doen van sollicitaties 

Aan beide kanten van de tafel heb ik nu toch ook al wat ervaring 

Al die CV’s zijn indrukwekkend, de mensen lijken superhelden 

Al die diploma’s of anciënniteit zeggen mij niks over talenten 

‘t is mentaliteit die voor mij telt, wie ge zijt, ni wa ge zegt 

Want als onze woorden kilo’s wogen, waren we allen aan ’t zwemmen in het vet 

Kijk naar de mens, kijk naar de ziel, kijk vooral naar de mentaliteit 

Lees tussen de regels en besef dat het de persoon erachter is die telt 

Schoolverlaters of starters, noem ze gerust wat ge wilt 

Ze krijgen de deur maar al te vaak en onterecht in hun gezicht 

En dan begint het, g’hebt de job, ge zijt content in vol ornaat 

Maar als ge nie snel genoeg rendeert, zes maand later een burn-out 

Geef hen kansen om te falen, ‘t is niet enkel succes dat u bepaalt 

Een berg moet botsen om te groeien, een sterke plant moet kunnen waaien 

Dus ik ben blij dat we hier zijn, dat we hier samen willen denken 

En connecten over hoe we de dingen iets beter kunnen doen werken 

Dank u SERV, dank u mensen, ik schreef dit tijdens jullie gesprekken 

‘t is misschien ni ‘t beste wat ik ooit deed, maar ik beloof u wel dat het oprecht is 


