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Gelukstreffer
Zijn vrouw had iets oorspronkelijks bedacht
En zijn geluksmunt op zijn pet genaaid
'Zo kan je nooit iets ernstigs overkomen'
Het had die dag gelukkig niet gewaaid
De honken waren alle ingenomen
De slagman was een hopeloos geval
Een toestand uit je mooiste pitchersdromen
Zijn hand ging soepel zijwaarts met de bal
De onweersbui kwam wel heel onverwacht
Gelukkig dat hij net daarvoor zijn pet
Vlak voor de regen kwam had opgezet
24 augustus 1919: Cleveland pitcher Ray Caldwell overlijdt na een onverwachte
blikseminslag op het veld.

Septuagint
De Kabbala is wijd en zijd beroemd
Want alles stemt met alles overeen
Het is mystiek gegoochel met getallen
Er blijkt uit niets dat in het algemeen
De feiten met de cijfers samenvallen
Zoals door mystici steeds wordt gezegd
Ik laat mijn wereldbeeld niet zo versmallen
Dat ik aan zulke onzin waarde hecht
Neem zeventig, dat dikwijls wordt genoemd
Zo groot was ook de groep, zo wordt verhaald
Die in het Grieks de bijbel heeft vertaald
24 augustus 1920: nadat de Haganah in Jeruzalem aanvallen heeft afgeslagen van Arabieren,
valt een woedende groep de joden in Hebron aan op de sabbath.
Er vallen zeventig doden.

Luchtschip
Het heeft wat van een zwevende courgette
Je reist op je gemak van a naar b
En zonder het gedaver van motoren
Je drentelt wat, je drinkt een kopje thee
Je kleinste wensen worden naar behoren
Vervuld door het gedienstig personeel
Zo'n reis kan mij aanzienlijk meer bekoren
Dan dat gedender op een spoorwegrail
Genoeglijk trek ik aan mijn cigarette
Ik vraag mij echter één ding af: vanwaar
Die vreemde bijnaam 'vliegende sigaar?'
24 augustus 1921: Het Britse luchtschip R-38 vliegt in brand boven de Humber bij Hull en
vergaat, zoals het een goede sigaar betaamt, tot as.
Vierenveertig personen komen om het leven.

Heldendood
Hij was als strijder fel en fanatiek
De vijand was het vuige Engeland
Dat eeuwenlang de Ieren liet creperen
Daarom nam hij het wapen in de hand
Hij liet het niet bij vreedzaam demonstreren
Maar vocht als een ongrijpbaar, woest fantoom
Hij liet zijn explosieven exploderen
En velen stierven voor zijn mooie droom
Een vrije, fiere Ierse republiek!
Méér Ieren droomden van dit ideaal
En dat werd hem uiteindelijk fataal
24 augustus 1922: Michael Collins, voormalig verzetsstrijder tegen Engeland en nu generaal
in het Ierse leger, wordt gedood in een hinderlaag van terroristen die vinden dat de regering
verraad heeft gepleegd door Ulster af te staan.

Verzekeringsfraude
Gezondheid is de grootste schat op aard
Zo heb ik naar tevredenheid gemerkt
Het is alleen een kwestie van ontginnen
Daar heb ik nu een tijdje aan gewerkt
Ik moest wel eerst wat weerzin overwinnen
Omdat een vinger elke keer zo bloedt
Maar langzaamaan loop ik zo lekker binnen
Want de betaling die is vlot en goed
Ik heb een klein fortuin bijeengegaard
Kan iemand mij misschien eventjes helpen
Het bloeden van mijn laatste pink te stelpen?
24 augustus 1923: In het kader van de gratis ongevallenverzekering waarmee bladen
abonnees werven, wordt door De Gelderlander aan abonné H. van Well, Swartstraat 24 te
Nijmegen, de somma van fl. 20,00 uitgekeerd wegens het verlies van het eerste lid van zijn
rechterwijsvinger.

Romantiek
Wat kun je beter dan zigeuner zijn?
Het vleesgeworden vrijheidsideaal:
De vrouwen dansen met hun zwarte ogen
Beringd met castagnetten en cimbaal
Hun leven is vol zwier en veelbewogen
Ze spelen ook nog schitterend viool
Ze reizen naar de verste regenbogen
De kleintjes hoeven lekker niet naar school
Hun leven is één feestelijk festijn
Al reageren ze soms agressief
Wanneer je ze betrapt als kippendief
24 augustus 1924: Onder het kopje 'Zigeunerplaag' meldt De Gelderlander: 'Dit weekeinde
kreeg men in Druten bezoek van het lastige zigeunervolkje. Ze waren vrij brutaal in hun
optreden. Rijks- en gemeentepolitie zorgden voor een spoedig vertrek.'
(In Velp werd die dag de heer G. door zijn hoed geschoten met een luchtdrukgeweer. Het is
niet bekend wat de kleine Heinz die dag voor zijn verjaardag kreeg.)

Leergierig
Je komt onschuldig in de wereld aan
Je drinkt en huilt maar verder kun je niets
Er valt dan ook een hele hoop te leren
Hoe maak je veters vast? Hoe rijd je fiets?
Hoe maak je gort? Hoe moet je schapen scheren?
Hoe bak je frieten? Hoe bereid je sla?
Dat leer je dus als kind door imiteren
Zorgvuldig en leergierig doe je na
Wat jou door pa en ma wordt voorgedaan
Er gaat wel eens iets mis in dit proces
Maar dat is vaak de waardevolste les
24 augustus 1925: In Ossa-Demantiel nabij Valdispanas heeft zich een gruwelijk drama
voorgedaan. Een moeder sneed, ter voorbereiding van de maaltijd, een schaapskop de oren
af en stak de ogen uit. Toen zij voor een ogenblik het huis verliet nam haar 7-jarig zoontje
het mes en imiteerde haar handelingen op zijn
1-jarig broertje. Vader en moeder stelden bij terugkomst dit wrede feit vast, waarop de vader,
in woede ontstoken, zijn zoontje tegen de muur doodsloeg.
Het 1-jarig knaapje was inmiddels bezweken aan bloedverlies.

Schok
De hele wereld is in diepe rouw
Er klinkt globaal gesnotter en gegrien
De tranenvloed is nergens meer te stuiten
De tranen der bedroefde bedoeïen
Zijn rijkelijk gecombineerd met tuiten
Een treurigstemmend, akelig gezicht
Op heel de aarde zie je neuzen snuiten
En heel het zieleleven raakt ontwricht
Van elke fiere, trotse, sterke vrouw
Ja, heden wordt er wereldwijd getreurd
Om wat een dag tevoren is gebeurd
24 augustus 1926: Er gaat een schok door de wereld als bekend wordt dat Rudolf Valentino
de dag daarvoor is overleden.

Jasses!
Hè gadverdamme regen! Jeminee!
Het valt met bakken uit de hemel neer
Hoe kúnnen ze het op zo'n dag verzinnen!
Ik ga er echt niet uit hoor, met zulk weer
Dan blijf ik toch vandaag maar liever binnen
Kijk nou toch hoe het regent; lieve deugd!
Ze moeten dan maar zonder ons beginnen
Ik had me zo op deze dag verheugd
Zoiets maak je misschien wel nooit meer mee
Ik leg mijn knuppel maar weer in het vet
En haal de boze button van mijn pet
24 augustus 1927: In Amerika worden de anarchisten Sacco en Vanzetti zes jaar na hun
terdoodveroordeling wegens roofmoord terechtgesteld. Over de hele wereld wordt
gedemonstreerd tegen wat men als een politieke moord ziet.
De politie voert charges uit in Londen en Genève met vele gewonden als gevolg.
Ook in Parijs, maar daar begint de betoging in verband met de regen pas om 8 uur 's avonds,
zodat de gewonden daar veel later vallen.

Nu ook in Marokko!
Vandaag schreed de beschaving weer eens voort
Twee mannen werden vlot en kwiek onthoofd
Door middel van de mooie guillotine
De beul had zich bijzonder uitgesloofd
Het was de eerste keer dat die machine
Geëxploiteerd werd hier in Afrika!
Ze waren dan ook Frans van origine
Het huisgezin, aldus de media
Dat door die twee koelbloedig was vermoord
En hier viel iemand van zijn herenfiets
Maar dat was een gebeurtenis van niets
24 augustus 1928: In Marokko werd voor het eerst de guillotine gebruikt bij de terechtstelling
van 2 misdadigers in Casablanca. Een grote mensenmenigte was op de been om deze
nieuwigheid gade te slaan.
Verder viel die dag in Dieren de heer C. van zijn fiets en bleef bewusteloos liggen.
Dr. Cramer kwam te hulp. De gekwetste werd naar huis vervoerd.

Het vriendschapsverdrag
De hoge Turkse afgezant die glom
Zijn ambtgenoot had zelfs zijn broek geperst
De sfeer was opperbest, ja zelfs uitstekend
De drankjes werden menigmaal ververst
Met zwier en krul werd het verdrag getekend
En zo werd het verleden uitgewist
Daar werd die dag voorgoed mee afgerekend
Want er was heel lang sprake van een twist
Maar niemand wist nu meer precies waarom
Er was ook amper reden voor gemor
Want Turken, Perzen; ach, dat zit wel snor
24 augustus 1929: Turkije en Perzië tekenen een vriendschapsverdrag.

Het Yzermonument
A.V.V.-V.V.K! Het is onthuld!
De fiere toren van de Vlaamsche Leeuw!
Een eerbetoon, een trotse Heldenhulde!
En zwaar galmt Nele; moog' zij eeuw na eeuw
Symbool zijn van die Vlaamsche Leeuw die brulde
En weende om het rijk verkwiste zaad!
Geen ware Vlaming die het onrecht duldde!
Dan kookt het edel bloed, dan volgt de daad!
Dan wordt het Vlaamsche hart van wrok vervuld!
Dan rijst de bloedvlag en de strijd begint!
De zegestandaard hoog! Maar eerst een pint
24 augustus 1930: Bij Diksmuide wordt het Yzermonument onthuld. Honderdvijftigduizend
pelgrims luisteren naar een toespraak van prof. Dr. Daels en Nele, de klok, klept voor het
eerst.

Het neutraliteitsakkoord
We doen jou niks, nee wij zijn strikt neutraal
Zo sprak men schouderkloppend tot elkaar
We zullen jou heus écht niet aan gaan vallen
De Russen gaven Fransen een sigaar
Dié lieten de champagnekurken knallen
Het feestje duurde toen nog urenlang
Ze deden nog een dansje met zijn allen
En daarna was er ook nog samenzang
Het was een beetje nodeloos kabaal
Want welke Fransman was er bang voor Russen
Daar lag toch immers altijd Duitsland tussen?
24 augustus 1931: Rusland en Frankrijk tekenen een neutraliteits/niet-aanvalverdrag.

Manmoedig
Charles Lindbergh was haar dan wel voorgegaan
Toch was het een prestatie van belang
Vol risico en dreigende gevaren
Mijn petje af, die vrouw was echt niet bang
Manmoedig wist zij deze klus te klaren
Met achterlating van het vasteland
En onder haar slechts uiterst woeste baren
Versloeg zij met de knuppel in de hand
Als eerste vrouw de grote oceaan
Al werd er wel gemopperd: 'Moet dat nou
Zo'n knuppel in de handen van een vrouw?'
24 augustus 1932: Amalia Earhart volbrengt als eerste vrouw een non-stop transcontinentale
vlucht.

Man bijt hond
In India heerst dikwijls hongersnood
Natuur heb je daar moeilijk in de hand
Zo heb je er bijvoorbeeld rattenplagen
Die overstromen vaak massaal het land
Om met hun tanden aan de oogst te knagen
Ze zijn vrijpostig en zeer onbeschroomd
Dan heb je er langdurig droge dagen
Terwijl dan plots de boel weer onderstroomt
Er gaan dus velen van de honger dood
Niet eten is gewoon daar, min of meer
Maar dit is nieuws: er eet er eentje weer!
24 augustus 1933: Na zijn invrijheidstelling is Gandhi naar het huis van Lady Thackersey
gebracht, waar hij al eerder tijdens zijn vasten te gast was.
Gandhi heeft weer wat voedsel tot zich genomen.

Woordbetekenis
Er staan van die berichten in de krant
Waarvan ik soms geen barst of snars begrijp
En dat heeft dan te maken met de woorden
Vaak lees ik iets en denk 'Ben ik nou leip?
Dit is geschreven door een stel gestoorden:
Dat kan toch ook in simpel Nederlands!'
Elimineren is gewoon vermoorden
En antiquarisch dat is tweedehands
Van zulke dingen word ik nou astrant!
Dat moeilijke gedoe dat maakt me ziek
Hier heb je weer zo'n woordje: semantiek
24 augustus 1934: De Bossche rechtbank meldt: 'Over "duo-Engelen" hoort men haast niets
meer sinds het taxibedrijf burgerrechten verkreeg. Nu heeten ze taxi-vlinders, de wufte
meisjes die het klappen van de zweep kennen, om altijd maar weer nieuwe slachtoffers te
maken. Het vrouwtje P.K. gaf wat te onomwonden te kennen hoe ze over taxi-vlinders
dacht en moest die onvoorzichtigheid boeten met f.5- wegens beleediging.'

Maffe deuntjes
Het zijn gewoon wat lijntjes op papier
Een uit wat cirkels opgebouwd figuur
Maar door techniek zie je hem echt bewegen
Hij hobbelt rond, beleeft een avontuur
En komt dan soortgelijke typen tegen
Met grote ogen en een ronde kop
Een afgrondval ofwel een kogelregen
Het deert ze niet, steeds veren ze weer op
De meesten zijn een mens, vermomd als dier
In villawijken en in negerkraal
Geniet men van zo'n simpel beeldverhaal
24 augustus 1935: 'Buddy the Gee Man' komt uit, als laatste in een reeks over Buddy, één
van de eerste tekenfilmfiguren van Leon Schlesinger, maker van de Looney Tunes.

Het loerende gevaar
De vijand toont slechts zelden zijn gezicht
Maar overal heerst dreiging in ons land
Ze loeren op de nette, brave christen
Ik huiver 's avonds in mijn ledikant
Voor nazi's en voor enge communisten
Je bent niet veilig in je eigen flat
Ze zitten overal die rotmarxisten
Dus buk ik elke avond voor mijn bed
En kijk of daar zo'n griezel onder ligt
Vanavond keek ik weer: daar lag een vent!
Goddank bleek het een FBI-agent
24 augustus 1936: President Roosevelt tekent een wet die de FBI gezag geeft fascisten en
communisten op te sporen en te vervolgen.

Broederlijk
De GePOE, anarchisten, de Carlist
Een hopeloze kluwen in gevecht
Waaraan maar nooit een einde lijkt te komen
De Moedermaagd, het Vaderland, het Recht
Het bloed dat vloeit in eindeloze stromen
Door handgranaat, kartets of bajonet
Een stad wordt dan verloren, dan genomen
En dan weer door de vijand herbezet
In deze godvergeten broedertwist
Afijn, ik ben vandaag vroeg opgestaan
We gaan er weer eens stevig tegenaan
24 augustus 1937: De republikeinen starten een groot offensief bij Belchite in een poging het
initiatief te krijgen in de Spaanse burgeroorlog.

De jeugd van vandaag!
Je kunt vandaag niet veilig over straat
Op elke hoek staat zo'n doorboorde punk
Doorborend naar je schoudertas te gluren
Of anders wel een vieze vuile junk
Die zijn actief tot in de late uren
De jeugd vandaag is door en door verwend
En heeft van die onopgevoede kuren
In onze tijd toen kregen we een krent
En groeiden toch niet op tot onverlaat
We waren beter opgevoed dan nu
En zeiden tegen ouderen nog u
24 augustus 1938: Laffe streek. Gisteravond ongeveer tien uur wandelde een 75-jarige dame
met haar hondje in het Weteringplantsoen. Een ongeveer 25-jarige jongeman, die eveneens
in het plantsoen van den mooien zomeravond leek te willen genieten, knoopte een gesprek
met de oude dame aan. 'Wat hebt u een mooi hondje bij u,' merkte de jongeman op en toen
in een diepgaand gesprek over het doen en laten van het dier de aandacht van de oude dame
geheel op haar hond gericht was, ontrukte de jongeman de vrouw plotseling haar handtasch
met zilveren beugel, waarin o.a. eenig kleingeld. Hij verdween in de duisternis.

Mijn hand erop!
Mijn vriend, mijn makker, maatje, mijn kompaan!
Voor jou ga ik vol liefde door het vuur!
Een vriendschapsvuur dat nimmer uit zal doven
Mijn vriendschap die is zuiver, die is puur
Jou zal ik nooit en nooit een kool gaan stoven!
Voorzeker niet! Heus waar niet; eerlijk; echt!
Dit zal ik op mijn erewoord beloven
Te goeder trouw, frank, eerlijk en oprecht:
Nooit zal ik in je knijpen of je slaan
Ziezo, die heb ik er mooi ingeluisd
Ik hield mijn vingers op mijn rug gekruist
24 augustus 1939: Duitsland en Rusland tekenen een non-agressiepact.

Primeur
Een huis zijgt traag ineen, een wolk stijgt op
Alsof het hier een gift aan God betrof
Een offer voor Zijn vele goede gaven
Maar onder deze wolk van rook en stof
Daar ligt een simpel huisgezin begraven
En nu barst de verschrikking pas goed los
Het dreunt en davert dof en in de haven
Daar rukken schepen brandend aan hun tros
De waanzin stijgt hier met de rook ten top
Wie kent de namen van dat huisgezin?
En dat was nog maar enkel het begin
24 augustus 1940: De Luftwaffe bombardeert Londen: de ommekeer in de 'Battle of Britain.'

Het goede doel
We hebben nu een ton bijeengegaard
We zijn heel dankbaar voor het vele geld
En kunnen nu een ambulance kopen
Straks hoeft de zwaargewonde blonde held
In Rusland niet dat hele eind te lopen
Tot aan het dichtstbijzijnde hospitaal
Soms komen ze zelfs moeizaam aangekropen
Dat is natuurlijk slecht voor de moraal
Maar straks wordt hun die moeite dus bespaard
En hopelijk komt hij nog net op tijd
Vóór het verwachte einde van de strijd
24 augustus 1941: Op girorekening 87600 is 100.000 gulden binnen voor de Nederlandsche
ambulance die straks naar het oostfront zal vertrekken.
Het hoofdkwartier van de Führer maakt bekend dat Odessa volledig is omsingeld door
Duitsche en Roemeensche troepen en een volledige instorting van het Russische leger
ophanden is.

Stipt
Er is altijd geduvel met het spoor
Die treinen rijden nooit een keer op tijd
Ik heb vandaag meer dan een uur verloren
En klagen heeft nog nergens toe geleid
Daar lijken ze zich niet erg aan te storen
Die hoge heren houden zich doofstom
Die lijken zelf niet bijster goed te sporen
Sociaal beleid, daar malen ze niet om
Die dingen kwamen vroeger toch niet voor
Het is niet meer als vroeger tot mijn spijt
Toen reden alle treinen stipt op tijd
24 augustus 1942: Transport no. 23 vertrekt met Franse joden naar nazi-Duitsland.

Historische tijden
De oorlog is een razend vuur dat woedt
Verwoesting grijpt voortdurend om zich heen
Verschrikkingen die amper zijn te vatten
Vernielingen, verminkingen, gangreen
De stukken vlees die in de rondte spatten
De overal aanwezige terreur
Geschut en tanks, bazooka's, kazematten
Het onverwachte kloppen op een deur
Het trappen van een zwaargelaarsde voet
Er wordt gesidderd en er wordt gebeefd
Maar bovenal: er wordt gewoon geleefd
Edward Ardizzone (1900-1979) Schots-Italiaans schilder, maakte de Britse campagne in
Sicilië en Italië mee als 'official war artist.' Uit zijn dagboek van 24 augustus 1943: "Visit
bombed shop and made some drawings. Drink for dinner a white wine called Soave 1933,
quite excellent with a delicate bouquet all its own, not made up like the Etna, and pleasant
on the palate. Probably better a little younger. Mama and the daughters visit us again, a very
gay and bibulous evening."

Marswijsje
Kom kinders van het Vaderland, we gaan!
Omdat de Dag der Zege heden komt
Hoe de tirannenvlag ook is geheven!
Bloedrood of zwart; hun schreeuwen wordt verstomd
Ze staan de onzen brullend naar het leven
Verkrachters en vervolgers dreigen ons!
Te wapen burgers, tot ze zijn verdreven!
Marcheer! Marcheer! Tot al uw bataljons
Tot aan de enkels in een bloedstroom staan!
Dan vieren we het eind der tirannie
En denken daarna nooit meer aan Vichy!
24 augustus 1944: Generaal LeClerc opent met zijn troepen de aanval op Parijs.
In Zwitserland valt de hospitaalsoldaat Polzer dronken van zijn fiets na het vieren van zijn
25e verjaardag met een overdaad aan kirsch.

Zwijnerij
Het is een beestenbende in ons land
Een zwijnenstal! Het is de hoogste tijd
Dat er eens ferm en flink wordt opgetreden!
Vandaar dat ik voor een dictator pleit
Weg met die ingeslapen overheden!
Er moet een sterke kerel aan het roer
Wat jammer toch dat Pim is overleden
Ach, de sensatie die ik bij die man ervoer
Wat voelde ik mij toch met Pim verwant!
Ik sjokte achter Pim in ganzepas
Want hij wist wat het beste voor me was
24 augustus 1945: In de boekenrubriek van The Guardian 'Books of the day' verschijnt de
volgende recensie: "Mr. George Orwell's Animal Farm, described as a fairy story, is a
delightfully humorous and causic satire on the rule of the many by the few. On the Manor
Farm the animals, led by two wise pigs, revolt against the dictatorship of Mr. Jones, turn him
out, and proceed to run the place themselves for the sole benefit of the animal community."
Tevens rolt die dag de laatste M-24 tank van de assemblagelijn van de Cadillacfabriek die
weer overstapt op personenwagens.

Scheiding
Na alles wat zich al had afgespeeld
Ging vóór de opbouw eerst de afbraak door
Kordaat geregeld door de sovjetleiding
De industrie werd afgevoerd per spoor
Gevolgd door stalinistische bevrijding
Men sloot het oosten dus hermetisch af
En zo ontstond er een complete scheiding
Wat uiteraard zeer veel ellende gaf
Het Duitse volk werd ruw in twee verdeeld
Dat alles was natuurlijk duivelswerk
Want scheiden is verboden door de Kerk
24 augustus 1946: De Gelderlander meldt een angstwekkend aantal echtscheidingen in
Berlijn. Vijftig nieuwe rechters zijn benoemd om de achterstand van 17.000 gevallen te
behandelen. De krant wijt dit aan de toenemende goddeloosheid in de wereld.

Sobat Jansen
Ik heb het met dit pokkeland gehad
Je sjouwt je in die klerehitte rot
En overal die kruiperige blauwen
Daar gaan we weer verdomme: weer een tjot
Inheemsen kun je voor geen cent vertrouwen
Voor mij zijn het dus ploppers allemaal
Al hebben ze wel hele mooie vrouwen
De luit geeft nu aan ons een rustsignaal
Van mij mag deze hele kampong plat
Ze hebben hier ook van die rare groenten
Hoe heet het hier? Gôh, maffe naam zeg: Poenten
24 augustus 1947: In het kader van de 'Operatie Product' trekt de 2e Cie. op patrouille
richting Batoe met de 1e Cie.
De colonnes rood (lnt. Jonkman), wit (sgt. Kuypers), blauw (lnt. Wielenga) en oranje (kpt.
Sampen van de 1-12 RI) bezetten Poenten.

Een mooi geschenk
Al kostte het dan heel wat liters bloed
We hebben niet voor niets ons best gedaan
Je krijgt nu echte vrijheid voor je kiezen
We kunnen met een goed geweten gaan
Er valt voor jullie nu wat te verliezen
Al valt zelfstandig denken echt niet mee
Wij pakken met z'n allen onze biezen
Dus wennen jullie maar aan dat idee
Nou jongens, veel succes: het ga je goed
Tot ziens, God bless, goodbeye, veel heil en zegen
We komen jullie wellicht nog eens tegen
24 augustus 1948: De VS verklaren dat na de vorming van de Republiek Korea hun rol daar
uitgespeeld is. Vier dagen later wordt in het noorden de Democratische Volksrepubliek
Korea uitgeroepen.

Bondgenoten
Het is nu alweer zoveel jaar na dato
(Ik geef het toe: het rijmwoord dringt zich op)
Dat men iets heel vervelends op ging merken
De vrede bleek een vreselijke flop
Dus ging men zich gezamenlijk versterken
De Koude Oorlog werd aldus een feit
Toen moesten ze een zware schok verwerken
Ze raakten plots de oude vijand kwijt
Wat moesten ze nu verder met de NATO?
Goddank dat toen een wonder is geschied:
Daar was opeens de Boze Islamiet!
24 augustus 1949: De North Atlantic Treaty Organization treedt in werking.

Luchtbrug
Het sloeg in de begroting wel een bres
Dus was het echt geen nattevingerwerk
Het vergde overleg en voorbereiding
De hele vloot bezwangerde het zwerk
De luchtmacht had in deze zaak de leiding
Het rooster was goed overdacht en strak
Dat werd gevolgd door een bevolkingsspreiding:
De hele groep moest ook nog onderdak
Maar al met al was het een groot succes
Het hele land was zeer oprecht verblijd:
Nu hadden ze hun eigen minderheid
24 augustus 1950: De operatie 'Vliegend Tapijt' wordt afgesloten waarbij 45.000 joodse
Jemenieten naar Israël overgebracht worden.
(In de VS wordt de eerste neger als afgevaardigde voor de VN benoemd)

Globalist
Hij stond bekend als Kees de Tippelaar
En had weer iets sensationeels bedacht
Hij zou de hele aardbol rond gaan lopen
Hij heeft toen vele maanden doorgebracht
Met planning, voorbereiding, kaarten kopen
En jodium en pleisters en verband
Nu stond hij dan zijn mouwen op te stropen
De rugzak om, de globe in de hand
Hij opende de deur: vertrekken maar!
Maar op de drempel stootte hij zijn teen
Hij struikelde en viel en brak zijn been
24 augustus 1951: De 44-jarige Haagse boekhandelaar De Kleyn verlaat de haven van
IJmuiden in zijn nieuwe jacht, de Itoe Dia ('Dat is 'm').
Hij heeft huis en zaak verkocht om via Brest, Spanje en de Kaap-Verdische eilanden naar
Suriname en vandaar naar Afrika en Australië te varen.
Net buiten de haven blijkt het schip lek en de pomp defect. Het gezin weet zwemmend de
kust te bereiken.

The Madras Society for the Prevention of Cruelty to Animals annual day celebrations
De bruutheid tegen dieren is extreem
De mensen zijn genadeloos en wreed
Ik heb het nu niet over rups of vlinder
Maar over al de dieren die men eet
Die ondervinden vreselijk veel hinder
De arme beestjes worden steeds geplaagd
Wat mij betreft kan dat een heel stuk minder
Maar dat een godheid dierenoffers vraagt
Dat is natuurlijk niet echt óns probleem
Gelukkig zijn de ratten bij ons veilig
Die smaken niet en zijn ook nog eens heilig
24 augustus 1952: The Hindu, 'India's National Newspaper' publiceert een redevoering van de
gouverneur van Madras, Mr. Sri Prakasa, waarin hij zich uitspreekt tegen dierenmishandeling
('We should train our minds for a proper appreciation of our duty by these dumb animals')
maar het niettemin opneemt voor niet-vegetariërs. Over religieuze dierenoffers had hij een
uitgesproken mening: 'Referring to the problem of animal sacrifice, Mr. Sri Prakasa said that
it was a thing which should be exercising their minds. It certainly had been exercising his
mind.'

That's Life
Hun borsten dansen zwierig op het strand
Een gracieus ballet van rijpend ooft
Ze lijken met hun billen mij te wenken
Maar wat gebeurt er in zo'n vrouwenhoofd?
Waar zouden deze nimfen toch aan denken?
Wat gaat er toch in godsnaam door ze heen?
Je ligt daar maar je aandacht aan te schenken
Zwaar hijgend loer je naar zo'n vrouwenbeen
En ligt daar grommend in het hete zand
Ach, leefde je maar vroeger als Romein
Dan zouden ze slechts seksslavinnen zijn
24 augustus 1953: In het nummer van Life Magazine dat vandaag uitkomt staan de volgende
hoofdonderwerpen; Ballerina's at Beach
Kinsey Report on Women
Animals of the desert
Roman Holiday

Nou heb ik je!
Ik denk dat ik het al een tijdje wist
Er was altijd iets vreemds aan je gedrag
Iets gluiperigs in je manier van praten
Dat ik het al de eerste dag niet zag!
Die houding; zo hautain en zo verwaten
En ook was je het nooit eens met me eens
Maar nu heb ik je streken in de gaten
En ook je ogen hebben iets gemeens:
Jij bent zo'n vieze vuile communist!
Nu kan ik je op staande voet ontslaan
En nergens krijg je nu nog ooit een baan!
24 augustus 1954: Op het hoogtepunt van het McCarthyisme tekent president Eisenhower
de Communist Control Act waarmee de Communistische Partij buiten de wet geplaatst wordt.

Nieuwe ervaring
Zo'n kermis is voor mij een openbaring!
Dit is voor mij de allereerste keer
Een mens is nooit te oud om iets te leren
Wat gaan die paarden sierlijk op en neer
Ze lijken bijna echt te galopperen
Wat prachtig is dat zeg, zo'n carroussel!
Nu wil ik wel een lekkernij proberen
Zo'n dode vis met ui, dat lijkt me wel
Hoe eet je dat, hoe heet zo'n ding: een haring?
Nou, dat heeft toch voor mij wel iets bizars
Nee, ik probeer het liever overdwars
24 augustus 1955: De heer P. van Geffen, wonende C.80 te Schayk, is op de kermis in een
zure haring gestikt. Hij stierf tijdens het vervoer op doktersadvies naar het ziekenhuis te Oss.

Spel
We willen toch zo graag een koninkrijk?
Daar horen dan ook hofintrigues bij
En Raspoetins en zieners en profeten
En raadsheerachterkamerkuiperij
Waarvan het volk maar liever niets mag weten
En bastaards ja, die moeten er ook zijn
Ook moet het geld met bakken weggesmeten
Aan gouden koets, paleizen en Piet Heyn
We praten hier niet van een krantenwijk
Ons koningshuis dat kent ze wonderwel
De vorstelijke regels van het spel
24 augustus 1956: De kranten verklaren dat de moeilijkheden in het koninklijk huis gelukkig
opgelost zijn. H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden betuigen in een
communiqué oprechte dank aan de heren Beel, Gerbrandy en Tjarda van Starkenborg
Stachouwer voor hun bevindingen en raad en zien met vertrouwen de toekomst tegemoet.

De Nieuwe Tijd
Ik zeg het u rondborstig zonder schroom:
Er dreigt ons land een levensgroot gevaar
Waardoor de koeien zure melk gaan geven
Ik maak nu deze dreiging openbaar
Het gaat om ons bestaan en om ons leven
De hoogste tijd dat dit eens werd onthuld!
De aarde is ten dode opgeschreven
En dat meneer, is allemaal de schuld
Van het alom aanwezige atoom!
Maar heel misschien is het nog niet te laat
Wanneer men weer op stoomkracht overgaat
24 augustus1957: Het tweedekamerlid Lamberts (PvdA) stelt minister Suurhoff vragen over
misvormde kikkers die bij het Instituut voor Kernfysisch Onderzoek aangetroffen zijn en
vraagt welke maatregelen de minister denkt te treffen.
Verder breken in Little Rock gewelddadigheden uit tegen de negerbevolking. President
Eisenhower zegt alle machtsmiddelen te gebruiken om obstructie van de wet op opheffing
van de rassenscheiding op scholen te voorkomen.

O Eerbiedwaardige Tsjang!
Hoe nobel is de trek op uw gelaat!
Hoe edel uw bevallige postuur:
Ik kus nietswaardig uw verheven voeten!
Als nederige worm beid ik het uur
Waarop ik u persoonlijk zal ontmoeten
O Hoogverhevene die ik aanbid!
Ik zend hierbij mijn nederige groeten
En tevens zend ik al wat ik bezit
Als klein geschenk aan uw verheven staat
Het is niet veel helaas, want ik beschik
Slechts over bommen op het ogenblik
24 augustus 1958: Communistisch China begint een hevig bombardement op de
Nationalistisch-Chinese Tan-eilanden bij Amoy en Matsoe. De Amerikaanse 7e vloot wordt
in staat van paraatheid gebracht.

Jubileum
Hij ging nu al weer vijftig jaren lang
De planken op en zong daarbij een lied
Als rasartiest maar ook wel om den brode
'De Westertoren' is mijn favoriet
Ik heb het hier dus over Harry Bode
Die is al vele jaren onbekend
Maar op die dag toen bracht men hem een ode
En werd hij door collega's flink verwend
Met taart en bloemen en een jubelzang
Maar Heintje Davids kwam niet, die was ziek
Dat die afwezig was, was óók uniek
24 augustus 1959: Harry Bode (70) staat 50 jaar op de planken.
In de VS worden de eerste Chinese en Japanse senatoren beëdigd, de heren Hiram L. Fong
en Daniel K. Inouye, beiden uit Hawaiï.

Koopkriebels
'Nieuw! Nu verbeterd! Nieuw ingrediënt!
Het smeert uitstekend, spat niet in de pan
Dus schaf het aan! Schiet op! Niet verder vragen!'
Ik dacht toen bij mijzelf: 'Vooruit maar dan'
En heb meteen zo'n pakje ingeslagen
Daarna heb ik een boterham belegd
Het was een zalf voor hongerige magen
Een goed product, dat mag hier wel gezegd
Wat smaak betreft was ik beslist content
Het snelle bij-effect was minder leuk
Het werkte niet als smeersel tegen jeuk
24 augustus 1960: De kranten brengen het volgende bericht: 'Nieuw soort margarine uit
handel na optreden onbekende huidziekte.'
De Planta-affaire is geboren, ontstaan doordat een nieuw bestanddeel tegen spatten in de
pan ondraaglijke jeuk veroorzaakt. Na verwijdering van het ingrediënt werd de naam
veranderd (in Brio meen ik).

Hahahaha!
'Zeg, ken je deze al! O nee? Let op:
Er liepen eens, hoe ging die ook al weer…
O wacht, ik weet het al, het waren joden
Nou ja, ik ken hem enkel ongeveer
Het was iets met een fiets of nee, met broden
In elk geval, ze heetten Sam en Moos'
Zo'n man weet urenlang de tijd te doden
Nooit wordt hij plotsklaps stom of ademloos
Het is niet ieders pakkie-an, een mop
De moppentapper is meestal een zeur
Maar hij trok volle zalen, Max Tailleur
24 augustus 1961: Na al tien jaar elke avond een volle Doofpot en enkele wereldtournees
begint Max Tailleur aan zijn eerste tournee door Nederland.
In Roeanda-Oeroendi vechten Hoetoe tegen Toetsi in oude spelling.
Johannes Vorster wordt benoemd tot Zuid-Afrika's minister van justitie.

Angstaanjagend knap
Het is een prachtgezicht en imposant
Traag rijst de wolk omhoog ten hemel op
Een toppunt in de wetenschapsannalen
Zo'n kerngeleerde heeft wat in zijn kop!
Waarom zou hij als wetenschapper malen
Om al die mannen buiten in het veld
Die bij dat mooie uitzicht staan te stralen
En wie niets van gevaren is verteld?
Zij dienen slechts het lieve vaderland
Een wetenschapper zonder proefkonijn
Zou heel wat minder angstaanjagend zijn
24 augustus 1962: De VS houden een nucleaire test in Nevada (Pas jaren later wordt bekend
dat hierbij militairen bewust aan straling zijn blootgesteld om het effect te testen. Bij latere
tests in hetzelfde gebied loopt de patriot John Wayne kanker op als hij in de buurt een
cowboyfilm opneemt).

Redactioneel
Het is vandaag weer eens een drukke dag
Prins Bernhard is in Beetsjoeanaland
Om daar het een ander neer te schieten
En Brits Serawak krijgt de vrije hand
Dat mag nu van de vrijheid gaan genieten
En Cees de Lange die wordt vijftig jaar
En Scotland Yard dat zoekt naar treinbandieten
Voorlopig zijn ze daar nog niet mee klaar
Als het aan Briggs en zijn kornuiten lag
Gelukkig is er heel wat aan de hand:
Zo blijven we niet zitten met de krant
24 augustus 1963

Congo
Mike Hoare en 'Black Jack' Schramme, Bob Denard:
Hier heerst nog ongetemd het avontuur
The Heart of Darkness, goud en diamanten
Met steeds een goedgeregeld wanbestuur
Bestrijdt de blanke huurling voor zijn klanten
De Mai, de Mulelist en Loemoembist
De sacré merçenaire weet hier van wanten
In dit gebied waar het voortdurend gist
Is vrede goedbetaalde handelswaar
Dus heren van fortuin, bepaal uw prijs
En dan het oerwoud in op zakenreis!
24 augustus 1964: Uit Leopoldville wordt gemeld dat zo'n honderd blanken hun intrek
genomen hebben in een hotel; vermoed wordt dat de regering huurlingen wil inzetten tegen
de opstandelingen die snel oprukken.
In Noord-Brabant en Limburg is een uitgebreide handel in gestolen bromfietsen ontdekt. De
politie vermoedt dat hierin een bende de hand heeft.

Een mens maakt wat mee!
Nou zeg, ik wist toch niet wat of ik zag!
Ik kreeg vandaag zowaar een telegram!
Dat maakte ik toen zenuwachtig open
Je raadt het nooit wat ik daaruit vernam
Op zoiets had ik echt niet durven hopen:
De groeten van de vorst van Griekenland!
Mijn buurvrouw kwam toevallig aangelopen
En zei: 'Mens, daarmee moet je naar de krant!'
Ik sta te trillen; Jezus wat een dag!
Nou staat het ook nog in de krant, ik wen
Er langzaam aan dat ik belangrijk ben
24 augustus 1965: Mevrouw N. van Dijk van de Van der Brugghenstraat 10 te Nijmegen
ontvangt een telegram met dankbetuiging voor de interesse die zij getoond heeft bij de
geboorte van het eerste kind van koning Constantijn van Griekenland en koningin AnneMarie.
"Hunne majesteiten, de koning en de koningin hebben mij opgedragen hun hartelijke dank
over te brengen voor uw vriendelijke felicitaties en wensen ter gelegenheid van de geboorte
van de kroonprinses.
Generaal Th. Papathanasiadis, hofmaarschalk."
Verder huurt Dick Offringa de woonark 'My Home' in Lemmer, vlakbij de
elektriciteitscentrale (waar nu de vierbaansweg naar Joure ligt).

Relativiteit
We sturen al raketten richting Mars
Hier komen Wij: het Universum wacht!
Nu gaan we echt de Ruimte exploreren!
Zie dat geflonker in de zwarte nacht:
Straks zullen wij de verste ster regeren
We zetten al de allereerste stap!
Nou, rustig aan: wilt u misschien kalmeren?
Die ruimtevaart, goed - dat is reuzeknap
Maar kosmisch is het allemaal een farce
Met onze blauwe achterafplaneet
Zijn wij nog minder dan een vlooiebeet
24 augustus 1966: De USSR lanceert de Luna 11 voor een reisje rond maan.

Star and stripes
Ik ben hiermee misschien een beetje laat
Maar ik zeg altijd: 'Beter laat dan nooit'
Dus vond ik dat er maar een vlag moest komen
Dan is ons land pas af en echt voltooid
Daar gaan we niet langdurig over bomen:
Ik jatte die dus van Amerika
Voor het verschil heb ik één ster genomen
Het is dezelfde op die sterren na
We hebben hier tenslotte maar één staat
Die komt oorspronkelijk ook daar vandaan
Dus waarom moeilijk doen: hij slaat vast aan
24 augustus 1967: Liberia ontwerpt een vlag en toont die trots aan de wereld.

De 5e
De laatste tijd was ik wat in mineur
Want niemand luistert wanneer ik iets zeg
Ik zat maar met mijn vinger opgestoken
Bij topontmoeting en bij overleg
Zat ik een beetje in elkaar gedoken
En viel niet op in de vergaderzaal
Totdat ik dan van woede ben gaan koken
Ik maakte een verschrikkelijk kabaal
En zo hervond ik toen weer mijn grandeur
Je moet met deuren of met bommen knallen
Om in die club een beetje op te vallen
24 augustus 1968: Frankrijk laat een atoombom ontploffen op Mururoa en wordt zo de 5e
atoommacht.

Sigarettenfabrikant
Ach, als je alles van tevoren weet!
We lachten toen die arme kerel uit
O was ik maar meteen erin gesprongen!
Maar toén interesseerde ons geen fluit
Dat nicotine slecht was voor de longen
En dat het grote kans op kanker bood
En toen we dan een toontje lager zongen
Was het te laat, die kerel was al dood
Wat ons, wel achteraf, ontzettend speet
Wanneer ik aan hem denk slaak ik een zucht
En hap daarna een uur vergeefs naar lucht
24 augustus 1969: De 69-jarige Duitse chemicus Dr. Bruno Kober uit het Zuid-Duitse
Lichtenfels presenteert de 'sigaret tegen de hartaanval,' die slechts 0,1 % nicotine bevat.
Fabrikanten tonen geen belangstelling zodat hij aankondigt volksaandelen te gaan verkopen
om zijn eigen fabriek op te zetten.
Verder kondigt John Lennon aan vredesliederen te gaan zingen op het vredesschip van Abie
Nathan.

Beroeps
Het is een mooi maar zenuwslopend vak
Al sluipt er ook wel eens routine in
Toch kun je er heel goed van binnenlopen
Het is een strak en routineus begin:
Eerst kom ik stiekem door de tuin gekropen
Waarna ik dan het raamkozijn betast
Voorzichtig maak ik dan het venster open
(Heel dikwijls zit het haakje niet goed vast)
Of snij het glas eruit op mijn gemak
Dan loop ik om en bel doordringend aan:
'U weet toch dat uw ramen openstaan?'
24 augustus 1970: De Gelderlander meldt dat het 'Zwijndrechtse Goede Heertje' -een
bekende oplichter uit de jaren '60 - de Lipsfabrieken heeft getipt dat hun nachtkluizen simpel
te kraken zijn met een door hem ontwikkeld systeem.
De fabriek alarmeert (na 2 maanden) alle bankfilialen met dit systeem.
'Dat geeft toch geen pas, om het geld van de mensen twee maanden langer dan noodzakelijk
in gevaar te brengen', verklaart het verontwaardigde heertje.

Vergrijzingsprobleem opgelost
'Het 150e verjaardagsfeest
Van opa Iwan uit Verweggistan'
Wat is er van dat taaie volk geworden?
Je hoort er nu al jaren niets meer van
Waar kwamen al die rimpelige horden
Van oude knarren in die tijd terecht?
Verdwenen met de Marx- en Lenin-orden
Ze waren er in die tijd ook niet echt
Maar nu zijn ze er ook nog echt geweest
Want sinds het communisme is vergaan
Is het daarginds een ongezond bestaan
24 augustus 1971: De oudste Rus, de 166-jarige boer Sjirali Mislimof uit Azerbeidsjan, is
overgrootvader van een drieling geworden en heeft nu 220 nakomelingen. Aldus het
persbureau Tass, bekend om zijn oprechte berichtgeving.
Van de 15.000 in St. Quentin geloste duiven keren er meer dan 10.000 niet terug.
47 Arbeiders van een meubelfabriek in Milaan keren terug van vakantie en ontdekken dat de
directie tijdens hun afwezigheid de fabriek heeft verplaatst naar het 400 km. verder liggende
Foligno.

Jubilaris
Piet is nu voor het allereerst te laat
Dat is normaal gesproken niets voor hem
En alles staat hier klaar om hem te eren
We zijn gereed om luid en goed bij stem
Ons zelfgeschreven lied te debiteren
Want hij is vijftig jaren bij de zaak
Misschien versliep hij zich, want jubileren
Dat overkomt je ook niet al te vaak
En is hij daardoor ietwat van de graat
Of hij is opgehouden onderweg
Door file, stoplicht, of door bandenpech
24 augustus 1972: Bij Prinsenbeek in de buurt van Breda vallen door een kettingbotsing bij
onverwachte mist meer dan 20 doden.

Hartedief
Er is met iedereen toch wel eens wat?
En goed, het is wel slecht wat hij nu doet
Maar éigenlijk mag ik hem toch wel lijden
Hij heeft toch zo'n ontwapenende snoet!
Dat hij maatschappelijk zo uit moest glijden
Ligt zeker aan een onbegrepen jeugd
Hij zal, brult hij, ons straks de keel afsnijden
Ik zal hem zeggen dat zoiets niet deugt
Van mij neemt hij dat vast wel aan, de schat
Ik kreeg vanmorgen ook van hem gedaan
Dat hij ons niet zo héél erg hard zal slaan
24 augustus 1973: De Zweed Kay Robert Hansson gijzelt 3 vrouwen en een man in een
bank en dreigt zich op te blazen. Na afloop blijken de gijzelaars zo'n sympathie voor hem te
hebben ontwikkeld dat hieruit de term 'Stockholm-syndroom' ontstaat.

Bede
O Lieve God, o Heer sta ons toch bij!
O grijp toch in en redt ons arme land
We kunnen het niet langer meer verdragen!
Ach, alles Heere komt toch uit Uw hand?
Zo moesten we de rentevoet verlagen
Dat was o Here Zebaoth, Uw wil
Waarom laat U de treinen steeds vertragen?
En zet U de inflatie toch niet stil?
Ik smeek U Adonai! O hoor naar mij!
Wilt U het economisch niet zo sturen
Dat het hier beter gaat dan bij de buren?
24 augustus 1974: Ondanks aandrang van de CHU verklaart de regering dat de koningin ook
dit jaar aan het eind van de troonrede geen bede zal uitspreken.
Overigens wordt uit een slagerij aan de Koninginnelaan in Nijmegen een draagbare radio,
ongeveer vier pond speklappen, een hoeveelheid biefstuk en karbonade en een rol
bankzegels gestolen.

Mythe
De King stierf dus niet aan een hartaanval
Dat hij de pijp uitging op de wc
Dat is een fabeltje! Dat is gelogen!
'The Pelvis' stervend in de diarree
Bezweken aan zijn eigen draagvermogen?
Hij was wat moe, oké. Hij wou wat rust
Maar verder? Ach, zijn zwarte twinkelogen
Die blonken slechts van blije levenslust!
Een hartaanval? Ach kom nou, ben je mal!
Nee, blozend stopte men hem in de grond
Toen hij begraven werd was hij gezond!
24 augustus 1975: Elvis Presley ligt in het ziekenhuis om vast te laten stellen waarom hij zo
moe is. Elvis, die er wat decadent uitzag in zijn rode kamerjas, kwam uit zijn zwaarbewaakte
twee-kamersuite om cadeaus, bloemen en post te bekijken. Ziekenhuiswoordvoerder
Maurice Ellioth drukte geruchten de kop in dat Elvis erg ziek zou zijn. 'Hij is het niet en zijn
leven is bepaald niet in gevaar,' verzekerde hij. 'Zijn voornaamste probleem is vermoeidheid,'
vulde Presley's lijfarts, dr. George Nichopoulos aan.

De klos
De putsch, de staatsgreep of de coup d'état:
Wat heb je toch een keus als kolonel!
Een heerlijk vak met uitgebreide kansen
Je geeft de troep gewoon een dienstbevel
En iedereen moet naar je pijpen dansen
Er rollen tanks zwaardreunend over straat
Dan ga je snel een junta samenflansen
En die voert dan een decadente staat
Vol schittering en luister en éclat
En gaat het dan een enkel keertje mis
Dan krijg je tóch een staatsbegrafenis
24 Augustus 1975: Papadopoulos, Pattakos en Makarezos worden in Athene ter dood
veroordeeld.

Victor Baarn
Vannacht sliep ik wel heel bijzonder slecht
Ik heb het tot het laatste uitgesteld
Maar goed, ik heb die stomme brief geschreven
En daarin heb ik heel omfloerst verteld
Dat ik wel heel misschien iets heb misdreven
En toonde zelfs een vleugje van berouw
Ik hád het al schoorvoetend toegegeven
Maar enkel en alleen maar aan mijn vrouw
Die nu met de regering voor mij vecht
Maar ik heb niet gezegd waar het voor was:
Dan gaf ze denk ik minder tegengas
24 augustus 1976: De stilte voor de storm.
Gisteren heeft Z.K.H. onder druk van de Commissie van Drie een verklaring opgesteld
waarin hij toegeeft dat zijn betrekkingen met Lockheed 'zich verkeerd hebben ontwikkeld' en
verklaart dat hij zijn functies zal neerleggen. Op 26 augustus presenteert Den Uyl het rapport
met de conclusie dat de prins zich heeft 'begeven in transacties, die de indruk moesten
wekken dat hij gevoelig was voor gunsten' en barst de bom.

Detectie
Je ziet hém niet, maar hij kan jou wél zien
Althans, hij detecteert aanwezigheid
Dankzij de radar in zijn grote oren
Dat is iets wat toch wel ten hemel schreit
Hij hangt daar maar in zijn ivoren toren
En is ons steeds maar weer een streepje voor!
Om hém te zien voor hij óns op kan sporen
Bedacht ik tussen neus en lippen door
Dit ding waarvoor ik wel een pluim verdien
Ik draai de knoppen, peil en tuur en waak
Met knoflookadem en een houten staak
24 augustus 1977: Vandaag komt het 16e nummer uit van Radio Elektronica.
Op pagina 23 staat een artikel van Frans Bruin over zijn vleermuisdetector:
deze is heterodyne ( 3 transistoren 2N712, 1 MOSFET 40673 en een NE 555) terwijl de tot
dusver ontwikkelde twee-diodemixers, een CHOS inertor en een oscillator (of spamps voor
pre-amplificatie) nodig hebben!

Liefdestechniek
De eicel zwom wat rond in haar pipet
-Zo'n reageerbuis is geen bron van lustToen er opeens een zaadcel aan kwam zwemmen
Er werd geen woord gewisseld, niet gekust
En weliswaar verloor zij al haar remmen
Maar opgetogen was ze niet, noch hij
Toch zou hun samengaan tot vreugde stemmen
Eendrachtig werden ze heel kalm een zij
Zij groeide langzaam op en haalde het
Maar op verjaardagfeestjes bij haar thuis
Dan werd ze steeds toch weer een beetje buis
24 augustus 1978: In Bristol wordt Louise Joy Brown geboren, de eerste reageerbuisbaby.

Overtuigd
Als christen ben je toch wel erg verrast
Wanneer je door een god wordt afgetroefd
Die toch niet aan de Ware God kan tippen
Heeft Die dan al die tijd maar wat gesnoefd
En sprak Hij enkel leugens met Zijn lippen?
Die heiden bracht Hem simpel van Zijn stuk
Nee, blijkbaar was het niets dan Egotrippen
Of had Hij het soms ergens anders druk?
Hij werd wel heel eenvoudig overklast
Ik weet wel dat ik hieruit één ding leer:
Dat ik mij snel tot En-Gaidist bekeer
24 augustus 1979: Mysterieuze bergbeklimmer weer beneden.
Mount Kenya. De mysterieuze man in Kenya die vorige week geschiedenis maakte door op
blote voeten, dun gekleed en zonder uitrusting de op één na hoogste berg van Afrika te
beklimmen en op de top te bidden tot de goden, is weer beneden. 'Het ziet er naar uit, dat hij
veilig is teruggekeerd, hoewel ons reddingsteam nog boven is,' zei een Engelse functionaris,
onder aan de voet van Mount Kenya, die de expeditie georganiseerd had omdat het voor een
mens onmogelijk is onder die omstandigheden te overleven. De geheimzinnige man had
tijdens een ontmoeting met de 'reddingsploeg' gezegd dat hij wilde bidden tot de
Kikoejoegod En-Gai.

Kinderen!
Ach; kinderen! Het is zo'n leuk gedoe!
Die snuitjes met dat grote ogenpaar
En o, ze kunnen toch zo schattig spelen!
Ze kunnen met een hele grote schaar
Een hamster of marmot in tweeën delen
En altijd dat geren en geravot!
Je zult je met dat grut niet gauw vervelen
De was alleen al, nee je rent je rot
En aan iets anders kom je niet meer toe
Het moet ook heel erg pijnlijk zijn, dat baren
Ik wil mijn vrouw dat leed beslist besparen!
24 augustus 1980: Amsterdam. De vierjarige Farid Louwman uit Amsterdam heeft gisteren
zijn drie maanden oude hondje Bobby de schrik van zijn leven bezorgd. De kleuter stopte
het hondje thuis in de wasautomaat en stelde het volautomatische wasprogramma in
werking. Volgens de politie draaide de met water gevulde trommel enige tientallen malen
rond voordat de moeder van de kleuter het hondje uit zijn benarde situatie verloste. Het
jongetje gaf als reden voor zijn daad op dat hij 'Bobby niet zo'n leuk hondje vond.'

Gemengde berichten
Zeg, heb je al het laatste nieuws gehoord?
Die Chapman is veroordeeld door het hof
Nou, die mag zich wel heel gelukkig prijzen!
Zo'n straf dat noem ik nu nog eens een bof
En dat met zoveel stapels aan bewijzen!
Dat leidt vast tot protest en ergernis
En haren zullen flink ten berge rijzen
Je weet toch wel wie of die Chapman is?
Die kerel die John Lennon heeft vermoord!
Een eindje zwemmen over het Kanaal
Zo'n rare straf, dat is toch een schandaal!
24 augustus 1981: Mark David Chapman krijgt 20 jaar tot levenslang wegens de moord op
John Lennon.
De Amerikaan Charles Chapman zwemt als eerste neger over het Kanaal.

Documentaire
Er is weer niks gezelligs op de buis
Wat is er nu? Gorilla's in de mist
Dat moet een boeiende natuurfilm wezen
Wie dat gezegd heeft is een humorist
Je kunt toch net zo goed een boek gaan lezen:
Wie filmt er nou die beesten met zulk weer?
Dat deze film toch zo wordt aangeprezen!
Die beesten gaan normaal toch zo tekeer?
Nou, ik hoor niks, alleen maar wat geruis
Nou ja, we kijken het dan toch maar uit
Want praten, daarvoor voel ik ook geen fluit
24 augustus 1982: Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse televisie is er storing
op beide netten. Bijna drie kwartier lang, van 18.50 - 19.45 uur is er geen beeld.

Piloot
Eerst leg ik heel zorgvuldig de tarot
Bekijk de bodem van een kopje thee
Waarna ik wat in koffiedik ga staren
En wat deelt mijn kristallen bol mij mee?
Wat zegt mij de I Ching omtrent gevaren?
En wat de lijnen in mijn linkerhand?
De vlucht der kraaien kan veel openbaren
Ik lees de horoscopen in de krant
Dan gooi ik nog een muntje op tot slot
En valt die munt dan niet op munt maar kop
Pas dan en dan pas stijgt mijn vliegtuig op
24 augustus 1983: Istanboel. Een DC-10 van de Turkse luchtvaartmaatschappij is dinsdag
kort na het vertrek uit Istanboel teruggekeerd, omdat een West-Duitser aan boord had
gedroomd dat er een bom in zijn koffer zat. Het vliegtuig, met meer dan 100 passagiers aan
boord, loosde zijn brandstof in zee en keerde terug naar Istanboel. Daar ontdekte men in de
bewuste koffer een fles raki, maar geen bom.(AFP, Rtr)

Noach 2
Het lachen zal ze allemaal vergaan
Net als de wereld: ik ben voorbereid!
Maar iedereen is binnenkort verloren
Straks hebben ze van al dat spotten spijt
En dan lach ik, want ik ben uitverkoren
Ik heb op Gods profetisch Woord gelet
Dus heb ik zonder mij aan iets te storen
Alweer tienduizend dieren opgezet
Die op de Jongste Dag te wachten staan
Ze ogen wel wat stoffig en verweerd
Maar zij zijn, net als ik, geprepareerd
24 augustus 1984: De 74-jarige dierenpreparateur en evangelist John Roeleveld, (bijgenaamd
'De Jezus van Eerbeek') bij wie twee jaar geleden een kwart miljoen opgezette dieren in
beslag zijn genomen, heeft inmiddels weer zo'n tienduizend opgezette dieren verzameld in
twee bunkers op zijn landgoed 'De Takkebos' bij Eerbeek waar ze wachten om op de Dag
des Oordeels door God weer tot leven te worden gewekt.

Moordwapen
Het is niet echt als wapentuig bedoeld
Het past niet in een holster of een zak:
Je auto is bepaald geen handzaam wapen
Je raakt het doelwit dan wel met gemak
En kunt zo'n punk dan van het asfalt schrapen
Maar dat geeft achteraf vast weer gezeur
Nee, beter kun je dergelijke knapen
Te grazen nemen met een mitrailleur
Geloof maar dat hij dat als straf óók voelt
En als gedachte klinkt het dan wel leuk
Maar wie betaalt de opgelopen deuk?
24 augustus 1985: De hoofdofficier van Justitie in Miami heeft laten weten dat
automobilisten die op snelwegen rovers doodrijden niet zullen worden vervolgd.
Op de snelwegen heeft zich de afgelopen weken een grote groep jeugdige personen
aangediend die stenen naar auto's gooien om de bestuurders tot stoppen te dwingen en de
inzittenden te beroven.

Xenofobie
Ô weij mir! Attenŏje! Mazzel! Oi!
Pardon meneer, heeft u het tegen mij?
Wat klinkt die taal toch mooi en oratorisch!
Zo sjalf: dus jij verstond niet wat ik zei?
De Thora die verklaart toch categorisch:
'Geen vreemdelingen in Jeruzalem?'
Ik ben wel Jood, maar ik ben diasporisch
Ben jij een kajem? Met zo'n gallachstem?
Jij bent geen Jid! Vernaggel mij niet goj!
Verkasjemeine, sjed! Bij mijn gezond:
Ik sla je al je tanden uit je mond!
24 augustus 1986: Tanden die zijn aangetroffen in Jeruzalem hebben het eerste directe
afstammingsverband aangetoond tussen hedendaagse joden en hun bijbelse voorvaderen. De
anthropologe Patricia Smith van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem heeft
kenmerkende overeenkomsten gevonden tussen tanden van joden die rond de Middellandse
Zee leven en 2700 jaar oude Israëlitische tanden. De oeroude ivoren wachters werden tien
jaar geleden gevonden bij graafwerk aan de voet van de berg Zion in Jeruzalem.

Rudolf Hess
Waarom vloog hij opeens naar Engeland?
En wist de Führer hier nu echt niets van?
Waarom is hij toen stiekem opgestegen?
Was het een niet zo hecht doortimmerd plan
Van complotteurs? En waar dan voor of tegen?
Was het Hess wel? En was hij dan gestoord?
Wat wordt er allemaal voor ons verzwegen?
Stierf hij natuurlijk of werd hij vermoord?
En welke macht had daarin dan de hand?
Aan speculaties is er geen gebrek
Maar hoogstwaarschijnlijk was hij simpel gek
24 augustus 1987: Rudolf Hess wordt in alle stilte op een onbekende plek begraven.

Vacature
Het hoeft maar éven op het gas te staan
En alles gaat tezamen in één pan
Vergeet al dat gehannes met vier pitten
Je gooit er een scheut olie in en dan
Moet dat heel even -maar wel goed- verhitten
Je voegt de groenten toe met kruiderij
Je bakt en roert, dus niet erbij gaan zitten
En doet er ketjap en wat sambal bij
In drie minuten klaar! Er is niets aan
Het is zo simpel koken met een wok
Toch vind ik in het hele land geen kok!
24 augustus 1988: De Chinese restaurants in ons land kampen met een tekort van 1000 koks.

Goede raad
Hier volgt een wetenschappelijk rapport
Aangaande uw zo mooie industrie
En ideaal om sterk te expanderen
Het spijt me wel, maar zoals ik het zie
Valt er voor u geen markt meer te creëren
En dat komt door de prijs van uw product
Want dat is peperduur, zo duur dus heren
Dat verdere expansie echt niet lukt
Het spijt me: ik denk niet dat het iets wordt
Het is voor uw bedrijfstak dus een zeperd
Mijn rekening die volgt: die is gepeperd
24 augustus 1989: Voorstellen voor een alternatief gebruik van de peperplant, gedaan door
een aantal peperproducerende landen, zijn afgewezen door de VN-organisatie voor
Industriële Ontwikkeling (Unido).
Toepassing in de farmaceutische industrie en in insecticiden zijn voorlopig veel te duur.

Onbegrijpelijk
Amerika: een diepgelovig land
De bijbel wordt gezien als heilig boek
Daarin staat veel verschrikkelijks te lezen
En daarmee brengen zij de zondag zoek:
Met potentaten die de Heere vrezen
Die steeds maar roept: 'Sla al die mensen dood!'
Zo'n David wordt bijvoorbeeld hooggeprezen
Een rovende en moordende neuroot
Dus dit gaat mij echt boven mijn verstand:
Als zo'n Saddam Hussein eens bijbels doet
Dan vinden ze dat plotseling niet goed!
24 augustus 1990: Iraakse troepen omsingelen de Amerikaanse ambassade in Kuwait City.

Het niet meer reëel bestaande socialisme
Wat heeft het verder allemaal voor zin?
De wapenwedloop heeft ons goed genekt
De tractors zijn tot hopen roest vervallen
En wat nog werkt aan kernreactors lekt
We kunnen nou wel leuzen lopen brallen
Maar daar krijg je geen brood mee op de plank
De hele staat kan in de mottenballen
Dag hamer en dag sikkel: ik bedank
Ik stop ermee, er zit geen toekomst in
Gestaalde kaders wordt sterk aanbevolen
Om zich tot randgroepwerker om te scholen
24 augustus 1991: Gorbatsjov neemt ontslag als Voorzitter van de Communistische Partij
van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken.

Ouds
Nou ja, dat is dus een bericht van niets
Laat dan gewoon een blanco kader staan
Dit is niet echt een schokkende onthulling
Er raakt geen kip door zo'n bericht ontdaan
Daar is een woord voor: dit heet 'krantenvulling'
Iets wat je niet gauw ademloos herleest
Het leidt niet tot paniek of tenenkrulling
En niemand viert om dit berichtje feest:
'In Nederland heeft iedereen een fiets'
En bovendien: dat heeft dat moet zijn had
Want al die fietsen zijn een keer gejat
24 augustus 1992: Het bericht vermeldt verder dat Nederland ruim 15 miljoen fietsen telt op
een bevolking van 14,9 miljoen mensen. Deze cijfers staan vermeld in de brochure
'Tweewielers in de statistiek 1992' van de RAI vereniging.

Geluidstest
Of je crétin bent of intelligent
Dat kun je blijkbaar horen aan de stem
Zo heeft een Duitse psycholoog bewezen
Als ik dat lees denk ik alleen: 'Hoor hém!'
Het stemgeluid van blanken en Chinezen
Dat duidt dan zeker op IQ-verschil
Het is vast weer zo'n type mag ik vrezen
Dat dolgraag op de televisie wil
Maar wetenschappelijk geen regels kent
Want luister maar naar Drs. P
Dan kom je vast niet op zo'n dwaas idee
24 augustus 1993: Stemgeluid indicatie voor intelligentie.
De manier waarop iemand zich gedraagt en met name zijn stemgeluid is een belangrijke
aanwijzing voor zijn intelligentie. Dat is gebleken uit een onderzoek van de Duitse
psycholoog Peter Berkenau die proefpersonen de intelligentie liet schatten aan de hand van
videobeelden met en zonder geluid van personen die een tekst voorlazen. Mét geluid werd
hoger gescoord door de proefpersonen dan een gemiddeld gokpercentage.

Bittere pil
De anti-vetpil werd dit jaar bedacht
Utopia was eindelijk in zicht
Je nam een pil en kon weer verder vreten
En iedereen die werd een lichtgewicht
Maar dat recept is blijkbaar weer vergeten:
De vetzak wint nog dagelijks terrein
En weigert te bewegen of te zweten!
Dat vreet maar door en het refrein is Hein
Die graag die volgepropte varkens slacht!
Nou rustig maar, denk aan je rikketik
Wind je niet op en maak je niet zo dik
24 augustus 1994: Australische wetenschappers hebben een molecuul geïsoleerd van een
menselijk hormoon dat verantwoordelijk is voor de vethuishouding en denken binnen
enkele jaren een anti-vetpil te kunnen ontwikkelen.
Bij experimenten verloren ratten 25% van hun lichaamsvet.

Ontwapenend
Wanneer ik 's nachts de nachtegaal hoor slaan
Dan gaat mijn hart al als een gek tekeer
Vooral als ik zijn partner zacht hoor kermen
En uniformen, kettingschakels, leer
Daar kan ik toch zo gruwelijk mee schwärmen!
Gelukkig heb ik nu een prachtvriendinIk zeg het even in bedekte termen
Want kleuters zien dit werk misschien ook inDaar ga ik fier voor in de houding staan
Die liefde is niet langzaamaan gegroeid
Ik was van meet af aan door haar geboeid
24 augustus 1995: Bij een seksspel is een agent zijn pistool kwijtgeraakt.
De agent was in zijn vrije tijd meegegaan naar het huis van een vriendin die in een seksclub
werkt. Tijdens een seksspelletje liet de agent zich vastketenen, waarna de vrouw twee
handlangers uit het criminele circuit binnenliet, die het wapen meenamen.

Pleger
Hij leek een beetje op een vage kennis
Ik kwam net uit de late dienst die nacht
Hij stond daar bij de halte in de regen
De halte waar ik ook te wachten placht
Ik was al sterk vermoeid door het verplegen
Een vak dat toch veel stress te plegen geeft
Ik placht niet snel te schrikken van bewegen
Maar nu pleeg ik te denken 'Wat beweegt
Zo'n pleger toch van openbare schennis?'
Dat plegen is geen onverteerbaarheid
Maar schennis wel, ja: zelfs van eerbaarheid!
24 augustus 1996: Schennis in bushokje.
Nijmegen. Een 25-jarige Nijmeegse is in een bushokje benaderd door een schennispleger.
Dat gebeurde bij de bushalte aan de Philips van Leydenlaan, bij het Radboudziekenhuis,
waar de laatste tijd vaker meldingen zijn gedaan van het plegen van openbare schennis van
de eerbaarheid.

Dood
'Wat heeft dat nou te maken met fatsoen?
Nou goed, er ligt een dode op het strand
Die man is dood. Oké: hij is ter ziele
Ik word niet door emoties overmand
Ik ken hem niet, ik ben niet zo'n subtiele
Wat raar dat nu niet iedereen vertrekt?
Dan sta je weer te zweten in de file
En is dat dan een teken van respect?
Die man is dood: kan ik daar wat aan doen?'
'Al goed mevrouw: ik leg me er bij neer
Wilt u misschien dat ik uw rug insmeer?'
24 augustus 1997: Badgasten zonnen naast overleden man.
Genua. Drie uur lang hebben badgasten gezonnebaad naast een dode man, terwijl zij wisten
dat de man overleden was. Een hoogleraar kreeg, liggend op het strand een fatale hartaanval.
Badgasten hadden dat in de gaten maar bekommerden zich niet om hem. Zij verlegden hun
handdoeken enkele meters.

Adoratie
Ik had mijn laatste geld geïnvesteerd
In shirt en kop en button en portret
Een lucratieve handel in emotie
Het zou een drukte worden tot en met
Een lange stoet vol droefheid en devotie
Belust op sjaal en pet en ansichtkaart
Nou ben ik zwaar failliet en mijn negotie
Die bleek dus achteraf geen stuiver waard
Ik heb hieruit een dure les geleerd
Je kunt vandaag de dag geen mens vertrouwen
Vooral geen domme, doorgedraaide vrouwen
24 augustus 1998: De herdenkingswandeling langs de route van de uitvaarttocht van prinses
Diana trekt nauwelijks belangstelling.
Slechts een paar honderd van de verwachte 15.000 komen opdagen.

Protectie
Zijn slimme oogjes staan zeer opgewekt
Hij knaagt in 't maïsveld smakkend aan een kolf
Zijn buikje is bolrond, hij oogt tevreden
Het gaat uitstekend met de korenwolf
Ooit werden ze door tractors platgereden
Maar nu wordt hij beschermd door Das en Boom
Je ziet hem graag een bouwterrein betreden
Daar kijkt hij dan minachtend zonder schroom
Naar weer zo'n overspannen architect
Die schreeuwend met zijn bouwvergunning schermt
Terwijl dat bont gewoel rondom hem zwermt
24 augustus 1999: Das en Boom mag van de Raad van State korenwolven blijven fokken.
Verder werd in de VS een massamoord verijdeld door de arrestatie van een 50-jarige vrouw.
De politie was gealarmeerd door voorbijgangers die zagen hoe zij in een postkantoor uit een
fles met het etiket 'natriumcyanide - vergif' een wit poeder in plastic zakjes goot met het
opschrift 'voedingssupplement' die ze vervolgens in enveloppen deed, geadresseerd aan meer
dan honderd mensen.
Waarom de vrouw de gifbrieven wilde versturen is onbekend.

Wij zijn niet gek!
Wij hebben hier aan gekken geen gebrek
Ze roepen steeds maar weer: 'Ik wil eruit!
Ik ben niet gek!' en pogen te ontsnappen
Dan komt een grote broeder met een spuit
Ook komt het voor dat wij er een betrappen
Met al zijn lakens aan elkaar geknoopt
De aandacht mag hier geen moment verslappen
En vlucht er toch nog eentje onverhoopt
Dan staat er buiten nog een heel hoog hek
Dus denk maar niet dat ik mijn tijd verspil
Aan iemand die bij ons naar bínnen wil
24 augustus 2000: Bennebroek. De 62-jarige F. Uyleman viert dat hij al 100 dagen op de
stoep van psychiatrisch ziekenhuis 'De Geestgronden' in Bennebroek verblijft dat hem
hardnekkig de toegang ontzegt omdat hij zo gek is als een deur en 'voor overlast voor de
patiënten zorgt.'

Oudedagvoorziening
Uiteindelijk is het nog goed betaald
Al had ik eerst iets anders in mijn hoofd
Wat dat betreft is het toch maar een schijntje
Ik heb de toekomst van een mens geroofd
Daar heb ik spijt van, zei het maar een greintje
Maar daarvoor onderging ik ook mijn straf
Maar een sigaar, vakantie en een wijntje
Dat kan er meer dan redelijk van af
Dus wordt er door afgunstigen gebaald
De meesten hebben niet zo'n vet pensioen
En menigeen zou daar een moord voor doen
24 augustus 2001: Ferdie van Elzas, de moordenaar van Gerrit Jan Heijn krijgt na zijn
vrijlating fl.700.000 achterstallige WAO uitgekeerd.

Herkansing
Ze mochten niet naar binnen in de ark
Want Noach vond ze daarvoor veel te groot
Toen konden ze hun noodlot niet ontlopen
Ze vielen bij de zondvloed uit de boot
En zijn massaal en allemaal verzopen
Maar komen weer terug stond in de krant
Daar mag ik volgens Joseph weer op hopen
En die weet van de hoed en van de rand
Dus straks bestaat het écht, Jurassic Park
Tenzij mij de betekenis ontgaat
Van wat bedoeld wordt met 'in goede staat'
24 augustus 2002: Bij opgravingen in de Spaanse Pyreneeën zijn 103 dinosaurus -eieren
gevonden van sauropoden, de grootste soort. De coördinator van de opgravingen, professor
Joseph Peralba zei tegen de krant El País dat de meeste eieren in goede staat verkeren.

Bijzienden
Dit vers begint eindigt in mineur
Want ach, waar is het nationaal besef
Van wat belangrijk is in de historie?
Als het maar oppervlakkig is en klef
Dan zijn we niet zo heel kort van memorie:
Maar als het diepgang heeft onthoudt men niets
Wanneer geroep weerklinkt van "Hollands glorie!"
Dan gaat het maar om voetbal of zoiets
Misschien vind u dit allemaal gezeur
Maar waarom komt er nou niet een CD
Met jeugdig werk van Drs. P?
24 augustus 2003: Er komt een CD uit met het allereerste liedje dat op het Eurovisie
Songfestival werd gezongen.
Dat was in 1956 waar Jetty Pearl in Lugano het liedje 'De vogels van Holland' zong op tekst
van Annie M. G. Schmidt en muziek van Cor Lemaire.
Zij werd begeleid door het Orchestra Radiosa van Fernando Paggi.
Slechts een handvol zonderlingen weet nog dat in 1957 de EP 'Heinz Polzer zingt uit het
zangboekje voor bijzienden' door de wereld veronachtzaamd werd.

Aan de vrucht kent men de boom
Je maakte heel je leven goede sier
En deed niet aan gepoch of grootheidswaan
Al had je maar één doel: omhoog te streven
Wij konden enkel in jouw schaduw staan
De ogen in aanbidding opgeheven
Ach, hoe natuurlijk was je levensstijl
En zelfs het afscheid nemen van dit leven
-Helaas, je ging tenslotte voor de bijlDat deed je sierlijk buigend en met zwier
Vaarwel mijn vriend, je was een goede peer
Eén bede heb ik nog: reïncarneer!
24 augustus 2004: Het college van de gemeente Geertruidenberg stemt in met het kappen
van 7 sierperen aan het Sandoel in Raamsdonkveer en legt een herplantingsplicht op.

Oefening
“(ahum.) Rrrrechts rrrichten!Afdeling! Geef acht!
Oké mannen! Let op: dit is geen touw
Dit is het elevatiekoord K-7!
Terwijl ik dít eind in mijn handen hou
De luit dát eind, gaan wij dit koord bewegen
Het draait, waarbij het op de stenen slaat
Nu wordt er door de sectie opgestegen
Waarna een kracht die neerwaarts gaat ontstaat
Die tuimeling, haha, had ik verwacht
Het is ter ere van de koningin
Dus springen maar, op het bevel: In, spin!”
24 augustus 2005: De gemeente Rucphen maakt bekend dat er van 08.00 uur tot 15.00 uur
een oefening van de Koninklijke Landmacht zal plaatsvinden op het oefenterrein Rucphen,
gelegen aan de schietbaan te Rucphen. Bij deze oefening wordt er gebruik gemaakt van
springmiddelen.

Herberekening
Ik heb goed nieuws voor u als astroloog!
U weet nog, uw planeetstand was niet best
Bleek uit de horoscoop, door mij getrokken
U spuugde mij toen woedend op mijn vest
En thuis hebt u nog weken zitten mokken
Maar kijk eens aan, wat blijkt? Ik had het mis!
Dus u hoeft nu niet langer meer te bokken
U merkt zelf ook dat iets veranderd is;
U straalt weer en u juicht zelfs hemelhoog
U wordt schatrijk, blijkt uit de nieuwe stand
Als sterft u nu dit jaar: een binnenbrand
24 augustus 2006: Pluto is niet langer meer de kleinste planeet van ons zonnestelsel.
Wetenschappers van de IAU degradeerden de planeet tot de nieuwe categorie
„dwergplaneet‟.

Naam en faam
Als koekebakker bak ik dikwijls koek
Ik streef naar een volmaakt doorkneed product
En als ze uit de oven zijn gekomen
En alle koeken zijn dan goed gelukt
Dan kan mij soms een warm gevoel doorstromen
Een diep gevoel van fierheid, eer en trots
Ik droom van koeken in mijn wildste dromen
En ga als uitverkoren schepsel Gods
Naar Deventer op reis op werkbezoek
Dus als men mij een koekebakker noemt
Dan voelt dat aan alsof ik word geroemd
24 augustus 2007: Een 24-jarige man uit Zwolle moet een boete van 220 euro betalen voor
het roepen van „homo‟ naar agenten. Zij voelden zich in hun eer en goede naam aangetast.

Come-back
De Duitsers vielen binnen in ons land
En gingen hier vijf jaren lang tekeer
Maar dat is al weer heel erg lang geleden
Ze komen zo massaal vandaag niet meer
We leven vredig samen in het heden
Dus trek nu niet zo angstig met je mond
Je ziet ze af en toe wel binnentreden
Maar heus, je vrees is nergens op gegrond
Dat zijn toeristen, echt; niets aan de hand
En luister goed naar wat ik je nu zeg:
Je ziet alleen maar beren op de weg
24 augustus 2008: Ministerie: geen gevaar wasberen. De ongeveer tien wasberen die
onlangs vanuit Duitsland ons land zijn binnengetrokken, vormen geen bedreiging.

Vul hier zelf uw lofdicht in:
vandaag
jaar
vieren!
vriendenschaar
bieren
Heinz!
hineininterpretieren
baldakijns
erehaag
hoezee!
P!
24 augustus 2009: Heinz Polzer, ook bekend als Drs. P, wordt 90 jaar

