Schermke is schermke , mijn gedacht !
Ik heb gans de wereld gezien , ben in alle
voetbalarena’s geweest , heb alle
wereldvoetballers zien spelen , ben op alle
Olympische Spelen geweest , heb oog in
oog gestaan met alle wereldleiders , heb ….
Juist “ Op TV “ , en ik durf daar voor
uitkomen , iets wat niet iedereen doet en
dat ergert mij !
Neem nu “Blokken “ op 1.
Ben Crabbé , volgens mij één van de beste aanwervingen ooit, vraagt steeds
aan de kandidaten : “ Wat doet U voor den brode ? “ . Voor sommigen al een
moeilijke vraag want ze halen hun brood bij de bakker om de hoek ! Veelal
krijgt hij een antwoord bestaande uit 6 Engelse termen wat uiteindelijk vertaald
wordt in “ verkoper ….” .

Ben is een deugniet en vraagt ook naar de hobby’s en dan ga ik rechtop zitten
want dan komt het ! “Tennissen , paardrijden en fitnessen !” , mijn gedacht !
Van de derde vraag komt mijn haar recht : “ Kijkt U veel naar TV ? , antwoord : “
Nee, ik kijk weinig of geen TV …” Dan is mijn vraag : “ Wat komt ge in Gods
naam dan mee doen aan “ Blokken” om een TV te winnen??? “
Schrijnwerkers , dakwerkers en vinkeniers zullen ze daar nooit laten deelnemen
want zij zijn eerlijk en kijken wel , en om eerlijk te zijn , die andere ook , maar ze
….? Iemand , ik ga geen naam noemen , Eddy vroeg mij onlangs van waar ik die
verhalen bedacht en die fantasie haalde .

Wel eenvoudig, grotendeels van mijn 60 jaar TV kijken en vermenging met mijn
jeugdjaren die nog steeds bezig zijn want deze maand word ik 71 ! Naar
aanleiding van een sketch uit “ Iedereen beroemd”, namelijk deze uit het
treincompartiment ,ben ik beginnen nadenken over wat daar allemaal aan bod
kwam en moest toegeven dat er veel waarheid in zat , ik verklaar mij nader als
dit lukt ?
De woordenwisseling die steeds ontaard in een ruzie over een simpel woord is
dagelijkse kost in de normale omgang . Neem nu de begrippen :” schoonbroer ,
schoonzus , schoonouders , schoonzoon , schoon…, die zijn toch niet juist ! zij
zijn uw zus, broer , zoon …. ouders niet , en schoon ?
Neem nu
“betovergrootvader “ , vooreerst wat komt dat bed daar bij doen ?
Iedereen heeft een bed en de meesten overlijden in een bed , dus blijf er zoveel
mogelijk uit . Vervolgens “ over “ , wat bedoelen ze daar mee ? Dat hij in die tijd
niet veel over maar in het bed sprong en dan nog van de kleerkast is een
bewezen feit want 10, 12 kinderen was geen uitzondering , dus terug niet juist !
Dat hij groot was is ook te betwijfelen want meer dan 100 jaar geleden waren
de mensen kleiner , terug naast de feiten .
Wij vinkeniers zijn daarin veel correcter , een “dubbelzanger “ is een zingende
vink die twee maal aan elkaar een liedje zingt , simpel toch , geen discussie , of
toch soms ? Op het eerste zicht lijkt het muggenziften maar zo is het
tegenwoordig .
Om terug te komen bij “blokken” en zij die beweren van weinig of nooit naar
het scherm te kijken , dat doen ze DUS WEL en dan nog de ganse dag , mogelijks
onbewust maar ze doen het !
Allee , s’morgens worden ze gewekt door hun smartfoon en het eerste wat ze
doen is daarop kijken naar het uur , dag en wat hun agenda zegt . Tijdens het
ontbijt lezen ze berichtjes , facebook , ….op de tablet , bij het buitengaan kijken
ze nog vlug even op het schermke van hun “ Verishortalarm” welke katten er
s’nachts in de tuin liepen . Bij het starten van de auto schiet een groot scherm
aan dat de weg zal tonen welke ze al duizend maal genomen hebben .
Onderweg digitale schermen met “ U rijdt te snel , omleiding ….” . Op het werk
gaan ze 6 uur voor de PC zitten en onder de pauze komt de smartphone terug
boven . En zo gaat het maar verder en verder met continu schermen en
schermkes.

s ’Nachts dromen ze dat hun GSM gestolen is , hoho . Maar het is wat het is , de
moderne tijd waarin wijsheid niet alleen meer in het hoofd zit maar in “ chips “
die iedereen proberen te leiden naar waar zij willen en er nog in slagen ook .
Maar niet met ons !
Wij hebben nog een wekker die een klap krijgt , wij weten wat er op het
programma staat , naar de zetting , wij eten nog n’en dikken boterham met
echte boter en zelfgemaakte confituur , of toch zelf gekocht , en lezen de gazet .
Alarmen hebben wij niet nodig en een GPS allerminst want onze auto weet de
weg naar het lokaal , werken is voor de meesten nog een “werkwoord” en voor
de rest kijken we TV tot we in slaap vallen !! Wat is daar mis mee ??
Dat wij ook noodgedwongen gebruik moeten maken van de smartphone , tablet
of PC om op de hoogte te blijven van onze hobby hebben we na veel klagen en
zagen toch aangenomen en in de praktijk omgezet met veel vallen , opstaan en
hulp van onze lotgenoten .
Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat de resultaten de verwachtingen
overtreffen en het spreekwoord “ onbekend is onbemind” nogmaals bewezen
wordt . Ook kan ik niet ontkennen dat het verdwijnen van het aviboblad nog
steeds hartenpijn doet bij de liefhebbers die er trouw aan waren maar ook zij en
zeker zij hebben de uitdaging aanvaard en bewijzen dat vinkeniers overlevers
zijn !
Voilla , ik heb genoeg regels , en wie het vol gehouden heeft wint een jaar gratis
abonnement op het aviboblad . Hoho .
Ik heb nog een echt gebeurd verhaal van 2022 , maar dat is voor volgende week
want ik moet nu dringend naar de “ computerles” , in het vinkenlokaal.
Ja, het is zoals Cruyf zei : “ Ieder nadeel heb zen voordeel “ !
Gezondheid .
Lucien van Gent

