Damesblad…
Zal ik u eens iets speciaals vertellen? Ik ben een man!!!. Nou! En? Wat is
daar nu voor bijzonders aan? Daar zijn er nog veel meer van. Je ziet ze
overal. Tot …….toe. Ja, maar deze man leest een damesblad! Echt waar
en dat verandert de zaak natuurlijk!….Een damesblad.!
Soms ben ik zelfs de eerste die het blad uit de plastic verpakking scheurt.
Natuurlijk zie ik ook wel andere bladen. Echte mannenbladen. Over
auto’s en zo, maar dat gebeurt meestal in de wachtkamer bij de tandarts of
de huisarts. Toegegeven, die bladen zijn altijd ver over de datum, maar ik
koop toch geen nieuwe auto. Altijd een occasion (weer zo’n ingeburgerde
Engelse kreet). Voor mij is dat dus geen bezwaar.
Dat wordt het wel als je een halfjaar later, weer voor controle, naar die zelfde tandarts gaat . Vol belangstelling pak
je dan het blad op wat je een halfjaar eerder gelezen hebt. Dan hoor je het geluid van de tandartsboor dubbel zo
hard. En het damesblad wat er ook ligt, heb ik ook al gelezen. Niemand in de wachtkamer die dat weet, gelukkig.
Wat mij dan zo aantrekt in het damesblad? De plaatjes natuurlijk. Plaatjes van mooie tuinen en huizen en andere
verleidelijkheden!!!!!
Er is ook een column. Die wordt, tot mijn verbazing, door een man geschreven…. en die lees ik dus als eerste, want
het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan. De ingezonden brieven zijn ook interessant. Het is van alles
wat: hele treurige en ook heel leuke, vaak zeer persoonlijke verhalen. Blunders staan ook uitgebreid beschreven.
Geen leuker vermaak dan ……..? ! En soms staan er in mijn damesblad van die wijsgerige spreuken: eerst maar
één die ik goed kan onthouden. Het is er één van Toon Hermans: ‘De hemel geeft, wie vangt die heeft’. En kent u
deze? ‘Vrouwenlist gaat boven mannenkracht’ en deze is ook niet mis ‘Een mens heeft twee oren en één mond, om
twee keer zoveel te luisteren als te praten’. Als uitsmijter ‘Je mist pas iets, als je het kwijt bent’.
En dan heb je nog de rubriek ‘Wist u dat’? Als ik die lees… dan weet ik maar heel weinig. Eén voorbeeld: ‘Wist u
dat u met een doorgesneden aardappel uw ramen kunt schoonmaken?’ Een volgende bron van vermaak is: uw
horoscoop!! Niet de mijne, want ik geloof ergens anders in, maar die van u. Ik heb ze wel eens vergeleken met die
uit een ander blad, maar dat zou ik, als ik u was, niet doen. Dat schept zo’ n verwarring.
De puzzels los ik altijd op. Ik was er mee bezig toen kleinzoon Kees ( u kent hem zo
langzamerhand beter dan ik ) de kamer binnen kwam. Ik probeerde nog het blad een
beetje weg te moffelen, maar hij had het natuurlijk alweer gezien. ‘Aan het puzzelen
opa? klonk het vrolijk en hij bladerde even achteloos door het blad. Was het
verbeelding of zag ik echt een kleine twinkeling in z’n ogen? ‘Als ik jou was zou ik de
puzzel maar opsturen opa’ zei Kees. ‘Hoezo?’ reageerde ik een beetje voorzichtig.
‘Nou, je kunt een beautybehandeling winnen’ en met een grijns op z’n gezicht van hier
tot Tokio liep hij de achterdeur uit, sprong op de fiets en was verdwenen.
‘Wat kwam ie eigenlijk doen’? vroeg ik aan m’n vrouw. ‘Oh, hij kwam een uitje halen
voor over de sla’ antwoordde ze. ‘Nou’ mompelde ik een beetje in mezelf, ‘dat ga ik
volgende keer zelf wel brengen.’
Reageren? a.dekok@kbogoes.nl
Hermandad

