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We denken dat we alles onder controle hebben .Tot voor 30 jaar ongeveer 

dacht ik dat ook . De tijd heeft mij geleerd dat we eigenlijk niets onder 

controle hebben . Dat je je hoogstens kunt aanpassen aan de 

omstandigheden , soms creatief , soms behoedzaam , om te pogen te 

overleven .  

We denken ten onrechte dat we  vrijheid hebben . Dat we veel keuze hebben 

en kopen wat we willen . Nee, hoor ! Via geniepige technieken en goed 

uitgedokterde slogans worden wij  



“gestuurd “ waar ze ons hebben willen , om te kopen wat zij willen dat we 

kopen . Om te leven  in functie daar van ; 

Wij zijn de slaven van het computertijdperk , de auto , seks , drugs en rock ’n 

roll …..  

Geld verdienen dat bijna uitgegeven is voor het goed en wel op de rekening 

staat . 

Frank Van Acker benoemde het ooit als “ DE TIRANNIE DER DINGEN  “

 

De klant is geen koning meer maar een melkkoe…… 

Ik krijg steeds meer de indruk als ik naar een winkel ga , een café , 

een duivenlokaal , dat ik blij mag zijn dat ik er mag komen . Het is precies 

alsof men zeggen wil  : “ kijk daar is er nog ene die ons komt lastig vallen  en 

we gingen juist sluiten ……dedju …. “ 

Ik kan daar veel voorbeelden van geven, maar ik ga het bij dat ene houden 

van die zaak waar een verkoopster achter de balie staat , die ik nog nooit heb 

zien lachen . Ik heb al pogingen ondernomen om te proberen haar aan het 

lachen te brengen door iets grappigs te vertellen , maar het had een 



omgekeerd effect , want ik dacht dat ze in tranen ging uitbarsten en toen 

hield ik maar wijselijk mijn mond …….. Erg hé !! 

Ja , ik heb soms heimwee naar vroeger , naar een café waar de mensen van 

hou-en , zo’n ouderwets bruin café , het café van TOON  ( je weet wel ) . Naar 

een duivenlokaal van vroeger waar je mand met duiven , naast je tafeltje 

stond  , waar alles in een en dezelfde plaats gebeurde , waar je vrolijk kon zijn 

of zat, of allebei , zonder dat iemand zich daar aan stoorde ….. 

Nu denk ik als ik in de inkorfzone terecht komt dat  ik in intensieve care ben 

beland . Allemaal computers en draden en toestellen . Ernstige gezichten 

alsof er iemand op sterven ligt …..en men gedempt spreekt om de stervende 

niet te storen ….. 

    

En de mannen achter de computers dan ….Zij hebben het monopolie .  

Van hen en van hun “ kastje “ hang je volledig af . Je hebt maar beter op 

voorhand op een briefje gekrabbeld wat je gaat zetten want als je wat 

treuzelt kan hij met moeite een zucht onderdrukken . Zij zijn de echte bazen 

in het duivenlokaal . Zij weten wat ze moeten doen om uw duif tot 100 te 



laten vliegen en gij onnozelaar moogt blij zijn dat ik die “ klik “ voor u wil 

maken . ( En niet tegenspreken hé, manneke ! of …… ) 

Maatschappijen , bestuurders , KBDB . LUISTER EENS !  Neem nu bvb  Mijn 

 “ bakstje  “  

Dat is in het jargon mijn Speedy van Bricon  en mijn Bricon + of DUO genaamd 

Het is degelijk spul . Als je het goed behandelt . Zo doe je er goed aan om 

geen 10 jaar te wachten om de batterijen te vervangen . In theorie gaan ze zo 

lang mee , maar in de praktijk ? Dus heb ik mijn voorzorgen genomen en na 8 

jaar alles vernieuwd inclusief een nieuw binnenwerk ( chip ) voor de prijs van 

50 euro . 

 “ Ka ’j sukkelen ? “ zeggen ze in Brugge ! Nee , ge kunt niet sukkelen ….. 

Maar ….waar vroeger iedereen die met de afslag te maken had een examen 

moest passeren na het volgen van een cursus is dat nu allemaal niet meer 

nodig en iedereen die thuis een laptop heeft  denkt dat hij met die dingen 

overweg kan . Maar …..het is dat ge moet weten waar de juiste klik ligt !!!!! 

En dan …..als het niet werkt ….dan begint de miserie . Dan begint men 

zenuwachtig piano te spelen op de knopjes en finaal loopt het in de fout of 

komt het half goed . Als ge maar kunt inkorven , want er is nog een rij achter 

u !!  

En dan biedt ge u de volgende keer aan in een andere maatschappij en uw 

 “ bakstje “  werkt niet meer , en dan kijkt men u vernietigend aan en zegt 

men zonder een spier te vertrekken ,  dat het tijd wordt dat je eens voor een 

ander bakstje zorgt …. 

Het wordt dus hoog tijd dat er opnieuw  een cursus ingericht wordt voor 

rangschikkers en mannen die elektronica bedienen . Het wordt hoogtijd dat 

er in een maatschappij minstens twee ( 2 ) mensen met die dingen kunnen 

werken en MET KENNIS VAN ZAKEN . En dat is geen overbodige luxe al was 

het maar om het monopolie van sommigen te doorbreken . Van die mannen 

achter de computer die het voor het zeggen hebben omdat niemand anders 

er kan mee werken . DE TIRANNIE …… 



  

 

VAN DE DINGEN …… 
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Roger Casier 


