Column Barbara Driessen

Vrijdag de dertiende
Veel mensen denken dat vrijdag de 13e geen gunstige dag is om dingen te
ondernemen.
Het is de combinatie van vrijdag en dertien die ongeluk zou oproepen,
volgens hen..
Maar verder over de grens kijkend verandert de visie op ongeluk: in
Griekenland en Spanje is dinsdag de 13e een dag vol tegenslag en in Italië
kun je op vrijdag de 17e beter in je bed blijven.
Er zijn nogal wat verklaringen voor de Nederlandse ongeluksdag. Ik vroeg het
aan een dame in een rolstoel, als toerist in Orvelte en op weg naar de brink.
“Voor mij is iedere vrijdag een rotdag maar het zal wel te maken hebben met
goede vrijdag,,,hoewel…goed?”
Toen ik na thuiskomst verder in de achtergronden dook las ik dat de
Romeinen hun doodvonnissen voltrokken op vrijdag.
Of is die vrijdag de 13e van Christelijke oorsprong? De 13 personen bij het
laatste avondmaal, waarvan een de verrader was? Zal dan wel nummer 13
zijn geweest!
In de Keltische natuurreligie was die dag juist feestelijk, de heksen dansten
de hele nacht en maakten vreugdevuren.
Zo maakt ieder er een eigen verhaal van en alle verhalen sluiten aan bij de
beleefwereld van degene met rijke fantasie of groot voorstellingsvermogen.
Ik ging de uitdaging aan door in Orvelte contact te maken met enkele
toeristen om hen te vragen naar hun bevindingen rondom de dag.
Een leuke dertigster ging graag op de vraag in. “Op vrijdag de 13e ontmoette
ik een erg leuke vent. Door omstandigheden was het contact kort, maar
heftig. We spraken af dat we elke vrijdag de 13e bij elkaar zouden zijn.
Maanden gingen voorbij…nooit meer iets van gehoord!”

Op het terras van een plaatselijk café kreeg ik zelfs familieverhalen te horen.
“We waren, mijn vader en moeder meegeteld, thuis met dertien. Het was een
zootje. ”
Meer van het gesprek zal ik hier niet weergeven, alleen dat mensen maar wat
graag hun verhaal doen als je er naar vraagt. Zo bleek ook deze keer weer.
De vraag hoe vaak vrijdag de 13e in de herfst voorkomt en in welke
voorgaande jaren dat was is onbeantwoord gebleven. Weet u het?
Zelf moest ik op die vrijdag naar de tandarts en begaf mijn auto het aan het
oranje kanaal. Pech. Maar een heel aardige bewoonster aan de noordzijde
hielp me aan een garage in de buurt. Geluk!
Zo zie je maar dat iedere munt twee kanten heeft en dat je achter ieder kruis
munt kunt slaan. Of sprekend met Johan Cruyff: ieder nadeel heb zijn
voordeel”.

