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It’s all about
gezelligness. 32

Kerstmis ’21

Rembrandt

Afghanistan, Wit-Rusland en Irak,
de pandemie – dat zijn zo van die dingen
die zich niet eventjes laten verdringen
ter wille van een boom en maretak.

Kerstgedachte
Mythe

‘Er is juist veel gedaan voor de
Molukkers.’

Tekenaar Tilanus zoekt het zelf wel
uit.
10

Tom
Pauka,
1944

Ik zeg niks nieuws. Wij gaan ons eigen pad
op zoek naar iets van innerlijke vrede.
Het is wel niet heel veel, maar het is wát.
JEAN PIERRE RAWIE

15

… En toen sprak mijn vader de
woorden die ik nooit meer heb
vergeten en die door hun
dubbelzinnigheid een
illustratie zijn van onze relatie:
‘Als er één ding is dat jij kunt,
dan is het bedelen.’

Kerstnummer 32 pagina’s!

Bedrog Ook Stef Blok weet van wanten.
2
Loekasjenko Diverse voorgangers.
4
Eric Zemmour Verdediger Vichy-regime. 5
Complot Vogels vervangen door drones. 5
Ed van Thijn Eerlijk tot op het bot.
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Dracula ‘Zo mevrouwtje, u durft.’
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Nummer niet
Onze traditionele winteronderbreking: De
volgende Argus verschijnt op 19 januari.

8

Stroken vullen

De mensen leren niets van het verleden;
het is nog steeds met weinig wijsheid dat
de boel gereguleerd wordt hier beneden.

Schoonheid,
tragiek,
verdorvenheid.

7

Defaitisme bedreigt democratie.

Het valt niet mee nu liederen te zingen
over de vrede die op aard aanbrak,
terwijl de wereld verderop in zak
en as ontzet de handen zit te wringen.

Film Noir

2

Dibbits dramt.

19-25

Fiasco voor tifosi
Italiaans in het Nederlands.

72 Maagden

IS-weduwe maakt zich zorgen.
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14

Clinge Doorenbos

Wie zijn hart wil openzetten, al is ’t
boompje nóg zo klein, zal begrijpen
wat het kerstfeest voor ons allemaal
wil zijn.
26

Kersthits

Niet de Verlosser, maar het weer.
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