
 

 

 

Februari is de kortste maand van het jaar, maar het is nog zoveel 

meer. Al sinds de Romeinse tijd is het een periode van reiniging en 

vruchtbaarheid. Tot op vandaag zien we nog enkele restanten van deze traditie in de vorm van 

tournée minéral en Valentijnsdag. Sommige mensen zien dit als momenten 

om ongegeneerd te kunnen stoefen over hoe gezond en 

gelukkig zij wel niet zijn. Ze veranderen hun profielfoto 

door een romantische foto met hun lief samen met één of 

andere melige Engelse quote of ze posten een foto op 

instagram van een latte met een hartje in. Op zulke momenten denken wij 

graag terug aan de wijze woorden die Baden Powell ooit zei: “Ge moet niet altijd geloven wat er in de kranten staat.” 

Die romantische foto is waarschijnlijk een foto met de broer of 

zus en in die latte zal ook wel een goeie scheut whisky zitten om 

al hun miserie te vergeten. 

Omdat wij genoeg van deze zever hebben, zeggen wij deze maand vaarwel tegen deze 

hypocriete materialisten en richten wij onze blik op een echte Vlaamse held, den 

depressieve Danny. 

 

éEn vaN de bEKendste qUoteS vAn den Danny. 
De GeniAlIteit Van deZE quOte zIt 

In de eEnvoUdigHeId. DezE 3 wOoRden 
oMvaTten de voLledIge fIIoSofiE 

waArmeE den Danny iN het lEveN kIJkt. 
NEt zoAls boeDdhIstIscHe monNiken 
verWAcht Danny eNkel Het eRgsTe en verwaArloOsd hij 
zijn EigEn leVen ten opZichte Van anDerEn. Het eniGe verscHil is 
dat Danny niet hoUdt van hoOgte en daArom zijn levEnsbeSchoUwIng 

uitOefenT in ziJn staMcafé  ’t Muziekantje. 

 

 

 



Het is depressieve Danny zijn gewoonte om Valentijnsdag links te laten liggen. Niet 

omdat hij een veertig jaar 

oude maagd met vettig haar, 

maar omdat hij rebelleert tegen 

het gewetenloze 

kapitalisme dat zelf de liefde 

probeert uit te buiten. “Niet met 

den deze ze”, zie onze Danny 

op een dag. Sindsdien heeft hij 

geen enkel vrouw aangesproken, 

ook al was het geen Valentijnsdag. Van zo’n vastberadenheid zou zelf Gandhi wat van 

kunnen opsteken.  

 

Den Danny is een voorstander van gelijke kansen voor 

iedereen en daarom vraagt hij graag aan iedereen wat hun mening is over de 

hedendaagse stand van zaken. Jammer genoeg zijn er in zijn 

stamcafé enkel mannen die zijn vragen willen beantwoorden. 

Daarom zoekt den Danny af en toe 

andere etablissementen op die een 

groter percentage aan vrouwen heeft. 

En het liefst vrouwen die weten 

hoe ze het efficiëntst kunnen 

communiceren met mannen.  

 

 

 

 

Eenzame Valentijns vergadering (2u op het lokaal, neem een bloempje mee) 



Volgens Danny is  

dit de meest milieuvriendelijke  

en goedkoopste manier van  

leven. Het Is 

 ook gewoon idioot  

om na 20  

jaar weg te veranderen  

van woonplaats  

als het totaal  

geen financiële  

voordelen heeft.  

Wonen bij je moeder 

 geeft ook de mogelijkheid  

tot een heel  

ontspannen levensstijl. 
Het enige  

wat je moet doe 

n is het OCMW doen 
laten  

geloven dat je 
werkzoekende bent. 

Als de wereld rond 

was, zou den toog niet 

recht zijn 


