Imkerscursiefje 5
The Last Post
Wordt iedere dag nog geblazen onder de Menenpoort in Ieper voor al die
gekende en ongekende gesneuvelden en gevallenen in WO I en WO II. In deze
tijd van tristesse voor doden wil ik de lof zingen met woorden voor al die
onbekende imkers die het gat in de wereld zijn ingedaald of nog willen
indalen zonder één naslagbewijs of grafschrift. En ook voor die eenzame
imkers zonder eredienst of nabestaanden, ja.
Het voordeel in ’t leven is altijd dat men voor 2 kansen staat: eentje die je kan
benutten en één die je kan laten liggen. Zo krijgen de meesten onder ons toch
de kans om dood te gaan en er openen zich dan 2 kansen. Je laat niets na,
omdat het OCMW zich over jou ontfermde, ofwel laat je zoals de meesten
alles achter: kasbons, bankrekening(en), bankbriefjes, - (eigenlijk goed dat
men dit niet kan meenemen, het zou voor de meesten dadelijk verbranden
door al dat hellevuur )-je dak met alles eronder, je imkershal en bijenkasten…
En dan zijn er weer 2 kansen: je hebt geïnteresseerde erfgenamen en alles
wordt met of zonder woorden verdeeld, ofwel heb je er geen en gaat alles
naar Vadertje Elio en co. In dit laatste geval is de kans groot dat je zelfs geen
grafzerk, laat staan grafschrift naliet of nalaat. Voor al die sukkels wil ik me
vandaag opofferen en geef ik hen alsnog de kans een gepaste kortzin voor het
hiernamaals te kiezen. Gratis, ja, dat wel! Daar gaan we:
•

•

Eerst lag ik in de buik, dan in de wieg, daarna op de schoolbanken,
nadien in het leger, nog later in een (parlements)zetel en na het
liggen zonnen boven een wespennest tenslotte in deze kist.
Onder imkers zijn er ook computerfanaten:
Ik wist het niet, maar ik heb mezelf gedeletet!

•
•

Lig niet wakker dat ik niet meer wakker zal worden .
Bedolven onder bloemen, hoor ik de bijen zoemen.
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Welke imker zou zich daar niet om beroemen?
• Een groen advies: Ik ben niet zo voor crematies,
de aarde heeft al genoeg opwarmingscomplicaties.
Geef mij maar gewoon een plastiekzak en houten bak.
En met een cognac lig ik op mijn gemak.
• Ik wil sterven op één voorwaarde: dat er in de hemel ook bijen zijn!
• ’t Is goed in ’t eigen graf te kijken
Nog even voor het nedergaan
Om te zien of ik geen bij heb pijn gedaan
En handen, ogen en vleugels dicht te vouwen
Als je Pietje de dood mag vertrouwen.
• Bezige bij: van alles wat ik doe en deed indertijd,
is sterven wel mijn allerlaatste bezigheid.
• Ik was onmisbaar voor mijn bijen
Evenals op mijn begrafenis
• En dit geldt niet alleen voor gevangenen:
“Bij mijn geboorte was ik al veroordeeld tot de doodstraf.”
• Altijd honing gegeten, nooit ziek geweest. En nu … dit!
• Laat een bijenkast mijn graf bewaken
Voor ’t geval ik toch nog moest ontwaken!
• Imkersbegrafenis in crematorium:
Mister X heeft zich nooit laten kisten,
wetende: hier komt alles in kannen en in kruiken.
• Voor imker-postbode: Blaas geen Last Post voor deze lastpost,
Hij bracht altijd de post te laat en de betaalbrieven te vroeg!
• Nog een goeie raad: Koop geen te goedkope doodskist, je zit er veel
te vlug door met je ellebogen.
Deze grafinscripties zijn – gelukkig maar – een papieren kerkhof. Hopelijk ben
je nu gewapend tegen de dood. En kan je er niet tegen, vergeet dan niet
verder te leven!
Beste lezer, ik zeg je voorwaar,
je bent nog niet doodskistklaar!
Gezegd en geschreven door Eylenbosch Charlie
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