
Amsterdam, 30-09-2017 

Ludje 

WAT WAZIG??? 

Wees gerust, beste lezer: er mankeert niets aan je oude ogen. Je bent nog even bijziend als altijd. De wazigheid die je ervaart 

bij het lezen van deze vooraankondiging is gewoon een grafisch trucje dat ik heb geleerd tijdens mijn eeuwenlange, virtuele 

bestaan als minuscuul tweelingbroertje van Grote Broer Ludgerus. Daarom zie je me ook niet zitten op het takje boven de 

imposante kop van mijn versteende broer. Maar ik was er gisteren dus wel degelijk bij toen jullie gebroederlijk poseerden!  

Dat je allemaal mijn Grote Broer je rug toekeerde….vond ik heel toepasselijk. Immers, dat deed je VIJFTIG JAAR GELEDEN ook 

al. En nu bleek dat je die houding 50 JAAR NA DATO nog steeds niet bent verleerd.   

 

OOK WAT ONNOZEL??? 

Als je eindelijk eens de moeite had genomen om uit te zoeken waarom mijn Heilige Broer een DRIETAND als staf gebruikt, dan 

had je hem waarschijnlijk niet zo maar je krakkemikkige rug toegekeerd. Of dacht je dat het een onschuldige hooivork was? 

Nou, ik verzeker je: mooi niet! Je zult in mijn REUNIE-VERSLAG VOOR HILVERSUM3  ‘aan den lijve’ ervaren hoe Ludgerus je 

toentertijd, in de jaren 1962-1967,  als een vis op zijn traditionele wapen heeft gespiesd! Maar zet niet bij voorbaat al je hakken 

in het zand: De Redactie van ons illustere Clubblad waakt ervoor dat ik met mijn lichtgewicht voetjes op lange gevoelige tenen 

zal trappen. De kool en de geit sparend, ga ik straks meteen glunderend aan de slag: dan dicteer ik mijn oprispingen over jullie 

Onvergetelijke Reunie-Dag aan mijn tiktoets-secretaris Gerard Kosse. Er is enige haast bij, begrijp ik. Immers, de wat wazige 

blik in jullie ogen kan niet alleen verklaard worden door de Hollandse Wijn die je tot je nam… Er is duidelijk meer aan de hand! 



En WAT er nou precies aan de hand is, zul je straks in H3 kunnen lezen! Hou dan tijdens het lezen deze foto bij de hand. De 

nummertjes zullen je daarbij handzaam de weg wijzen in de prietpraat die ik nu ga dicteren…! Tot dan!

 
 


