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Een van onze leden, die anoniem wenst te blijven,
geeft ons op een regelmatige basis leuke parodieën(*),
dewelke wij in onze extra nieuwsbrieven mogen publiceren.
Deze maand, heel actueel, over “het mondmasker” en “corona voordelen”.
Geniet van deze parodieën en zomerherinneringen.
(*) grappige nabootsing om iets bespottelijk te maken

mondmaskers

corona voordelen

ik denk dat bij onze schepping de goede God
vanaf toen al heeft rekening gehouden met ons lot

mijn huis het is nu helemaal klien, nergens nog een stofke te zien

want zie hoe handig hij heeft bedacht
en geef nu aub geen enkele klacht

elke kast is gepoetst en gekuist zoals het moest

afgewassen zijn alle muren, de vloeren glanzen door het schuren

ieder glas staat te blinken en nodigt uit tot drinken
hij schiep ons en dat was een goede zaak
links en rechts van ons gezicht een oor als een haak
hoe zou een mondmasker anders kunnen blijven hangen
er zijn helemaal geen haken aan de wangen
dit is de ideale oplossing zoals ge ziet
ook als het spant klaag maar niet
ik geef toe het is moeilijk voor mensen met bril
maar bij de schepping stond de goede God daarbij niet stil
in die allereerste scheppingsdagen
werden helemaal geen brillen gedragen
ook handig en uiteindelijk zeer fijn
is dat neus en mond dicht bij mekaar zijn
zo moet het mondmasker niet al te groot
het is nu al zot genoeg anders idioot
dus beste mensen speel het mondmasker spel mee
en aanvaard en wees tevreden met Gods idee

elke foto en elke kader zag minstens 2 keer water
iedere spiegel staat te pronken, want die zijn ook geblonken
het was wel werken in de kelder, maar die is nu ook helder
en de zolder is nu ook ok, het viel daar nogal mee
in mijnen tuin alles gekuist en gesnoeid
ge moest eens zien hoe alles bloeit
mijn gazon helemaal proper en net, en het snoeisel aan de straat gezet
papier en glas alles is nu weg, ik heb nogal gewerkt hé zeg
voor televil staat ook alles klaar, die zijn nu gesloten, dus wachten maar
en mijnen auto van binnen en buiten, ge ziet nu goed door alle ruiten
mijn garage het was één ellende
die heb ik serieus aangepakt die bende
nu kan ik rond mijnen auto lopen en de deuren gaan volledig open
als nu corona zou willen vertrekken, dan zou ik eens kunnen vertrekken

Zomerherinneringen in winter-coronatijd
VAKANTIE
aan ZEE
VOORJAAR 2016
Net geen jaartje gepensioneerd. Een langdurig vakantiegevoel blijft aan
me kleven. “De dingen doen die je graag doet”, is nu mijn motto.
Een maand voorjaarsvakantie aan zee, appartementje gehuurd met
zicht op zee, zonnig lenteweertje, de lucht vol jodium als immuniteitsversterker, geen drukke toeristentoestanden. Dat zou het worden.
Waarom gaat je niet liever een stuk van de wijde wereld verkennen,
opperden mijn vrienden. Nee dus, waarschijnlijk blijvend gefascineerd
door de zee in mijn kindertijd.
BEGIN JAREN 1950
“12 dagen Congé payé” is een pas verworven recht in juli 1956.
De 5-daagse werkweek zou pas in 1960 volgen. 14 dagen naar zee met
ouders, broer en zussen, het leek wel een wereldreis te worden.
Grote koffers/kisten werden gevuld en verstuurd met de Belgische
Spoorwegen naar het vakantieadres.
Mijn nonkel Maurice, die toen al een grote Mercedes had, bracht ons
met de auto langs trage nationale wegen over Dendermonde en Gent
tot aan zee. Wat was er veel te zien onderweg…
En dan zag je met je kinderogen voor het eerst de zee, rook je voor het
eerst de zee, voelde je voor het eerst de immer waaiende zeewind.
De duinen leken wel bergen. Om nog maar te zwijgen van de
zandkastelen, de papieren bloemetjeswinkel in het zand, de heerlijke
“Boule de Berlin” die hier omwille het oorlogsverleden “Boule de l’Yser”
werden genoemd en door een schreeuwende venter, met plateau op
zijn hoofd, werden aangeprezen.
DIEPE INDRUKKEN, AANGENAME HERINNERINGEN.
VANDAAG MEI 2016
Mijn vrouwtje en ik, onder ons beidjes, even zonder kinderen noch
kleinkids. Wel met onze trouwe hond, volle valiezen in de comfortabele
wagen geladen, fietsen op de bagagedrager, nu langs de snelweg –
gelukkig zonder file. Even tijd voor onszelf.
Zalige wandelingen met de hond langs de waterlijn, zoals vroeger, met
oog voor schelpen, grote, kleine en mesjes, vroeger zeldzaam, nu
overvloedig aanwezig. Of crossen door de duinen en genieten van de
eglantiers, de grijsgroene duindistels, het helmgras, de wilde rucola.
Of met de fiets het hinterland in – “le plat pays qui est le mien“ –
zoals Brel zong. Gewoon ZALIG.
Ik hoor, ik voel, ik ruik, ik proef de zee….
Nog steeds zoals vroeger.
Maar de kust zou de kust niet zijn als het ook niet zou regenen.
En nu blijkbaar meer dan één dagje. De wandelingen met de hond
worden iets korter. Ze worden aangevuld door een koffietje en de
dagelijkse krant op een droog, warm gezellig terrasje. Maar we zijn
optimist, het vakantiegevoel blijft. Terwijl de regen tegen de ramen gutst,
installeer ik me knus in de zetel met een goed boek. Of met wat weekbladen. Kruiswoord- en andere puzzels worden ingevuld. Soms echte
breinbrekers, kwestie om ook de hersenen te blijven trainen.

Tot zelfs het plaatselijke wekelijks
advertentiekrantje wordt grondig
geanalyseerd. We dromen even weg
door de vele aantrekkelijke immo’s die
te koop worden aangeboden.
Brasseries en restaurants wedijveren om ons naar hun zaak te
lokken en zo mijn vrouwtje enkele kookvrije dagen te bezorgen.
En plots wordt mijn aandacht getrokken door een pagina
“familienieuws”.
Vooral rouwadvertenties, maar ook aankondigingen van geboorten,
overlijdens en huwelijken in Oostende.
De “Burgelijke Stand” zoals mijn ouders het noemden en die al jaren
uit onze plaatselijke Gazet van Mechelen / Antwerpen verdwenen is.
MERKWAARDIG
25 geboorten, 22 overlijdens en 4 huwelijken. Slechts 4 moedige
koppeltjes stappen nog het bootje in, zelfs in een “kustgemeente.”
Die cijfers zullen ooit wel anders geweest zijn. Eerst trouwen en dan
kinderen krijgen was het vroeger. Wie herinnert zich nog
de “Roze Gazet” in Mechelen die de huwelijken afkondigde?
Meer geboorten dan overlijdens?
Leef je langer aan de kust?
Of keren de oudsten voor hun allerlaatste tocht terug naar de roots
van het binnenland, waar hun geboortegrond op hen wacht?
Merkwaardiger nog: de voornamen van de 25 kinderen.
Slechts 2 lijken me, op basis van hun familienaam, van vreemde
origine: Indisch en/of Noord-Afrikaans: Husna en Sabaun.
Maar ik citeer de 23 andere voornamen, allen zonder uitzondering
met een Vlaamse familienaam:
TILK, AIDEN, BILLY JANE, AMALYA, LARS, FEMMA, MIKAÏL,
LOU MARI, JOSHUA, NIENE, KYLIAN, JADE, MATHEO,
CRUZ, VINCE, OLIVIA, ELENA, YELENA, STELLA, JESSICA,
MILAS, SIEBE EN AXELLE.
Ik kijk verbaasd en zucht. Wat is er mis met:
JAN, JEF, MARC, ALEX, LEON, PATRICK, HERMAN,
GILBERT, FRANÇOIS, RENÉ, LUC,
of met JEANNINE, MARIELLA, MYRIAM, GREET, JOSI,
FRANCINE, LUTGARDE, AN OF MARIE?
‘t Zal de zeewind zijn misschien die verre exotische namen doet
aanwaaien. Maar morgen schijnt de zon terug en dan begint mijn
vakantie opnieuw, dag na dag.
Genieten van een maandje
aan zee, toch al één punt dat
ik van mijn “bucket-list” kan
schrappen.

Mei 2016
Luc Deheyder

