Wees gul met uw organen
De memoires van Corneel

een monoloog van Guido Van Meir
gespeeld door Peter Bolssens met technische en andere assistentie van Kris Vaerewijck
Corneel is gekend van de Humo-column maar eindelijk is het zover : Cornelius Bracke
verschijnt in levende lijve voor het publiek! In opdracht van de Vlaamse overheid nog
wel, die Corneel als BV heeft ingeschakeld om overal te lande reclame te gaan maken
voor orgaandonatie want het gaat niet goed met de orgaandonatie in Vlaanderen:
terwijl in Luik vijf op tienduizend inwoners een codicil dragen dat ze orgaandonor zijn,
is dat bij ons maar 3,4! Meer aansporing heeft de overheid niet nodig om de Vlaming
uit te leggen waarom hij na zijn dood niet op zijn lever of nieren mag blijven zitten.
En wie beter om deze delicate materie aan de man te brengen dan een gepubliceerd
auteur van gedichten en aforismen, eeuwig kandidaat voor het voorzitterschap van het
plaatselijke Davidsfonds, Cornelius Bracke?
Corneel, voor wie hem nog niet kent, is een weekbladverschijnsel uit Humo, bedacht
door Guido Van Meir. Een sympathiek personage is de bejaarde niet: hij is jaloers,
meestal boos, altijd uit op een profijtje en niet onnodig bezwaard door valse bescheidenheid. Maar Corneel zou Corneel niet zijn als dit niet ontaardde in een hilarische
egotrip. Corneel heeft namelijk een zwarte lijst opgesteld van mensen die uitgesloten
zijn van genot zijner organen omdat ze ooit eens tegen zijn kar hebben gereden. De
meanderende memoires van Corneel, verteld met het olifantengeheugen van een
misantroop.
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