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Als Google niet bestond, dan zouden we mogelijk wel eens zijn 
teruggeworpen in het tijdperk van de Remington typemachine, het 
correctielakvelletje, het potloodstuf, de schone lei met een griffel, de 
melkboer aan de deur en de vakantie van één dag met het hele gezin in Oud-
Valkeveen of bij De Bedriegertjes.
Nu echter kunnen we godzijdank genieten van de geneugten van het internet 
en als ons het bericht bereikt dat de onvolprezen MAC het stuk Arsenal heeft 
willen aanschaffen, dan gaan we onbevreesd ons licht opsteken via de 
wereldberoemde op flitssnelheid werkende zoekmachine die Google heet. 
Arsenal, hoera, het heeft 72.600.000 hits! Dames en heren, deze column is 
vermoedelijk pas klaar in 2038. Wij wensen u nog een heel genoeglijke 
avond.
Maar gelukkig had de MAC-voorzitter, met opnieuw dank aan hem en de 
voorzienigheid, een link meegestuurd met behulp waarvan duidelijk werd dat 
het hier gaat om een muziekstuk van de hand van de zeer veelzijdige en 
productieve componist en dirigent Joost van der Roost uit België. Het blijkt 
een beroemd geworden mars te zijn die werd gecomponeerd ter gelegenheid 
van de 50e verjaardag in 1996 van de Harmonie van het Spoorwegarsenaal te 
Mechelen. De tijd dat onze Spoorwegmaatschappijen nog fier en niet Fyra 
waren, de treinen bijna allemaal op tijd reden, de mensen meestal nog een 
zitplaats hadden, je gewoon je kaartje bij een loket haalde en de conducteur 
niet werd gemolesteerd en streng doch rechtvaardig op weg naar je 
bestemming in dat kartonnetje een gaatje boorde. En in het architectonisch 
verbluffende immense Mechelse hoofdstation, type bakstenen schoenendoos, 
stapte je dan uit onder de luide melodische martiale Arsenale marsklanken 
van het jubileumcadeau van de spoorwegharmonie. Dat waren nog eens 
heerlijke tijden.
Omdat de jaarlijks aangeboden enveloppe van de Gaudeteverdienstelijken 
nog niet leeg bleek, kon ook nog een tweede keuze tot aanschaf worden 
gemaakt. John Williams. Weer Google en wat bleek: John Williams is zo 
ongeveer de Jan Jansen van Amerika. Een ramp. Waar moet je zoeken? Is hij 
soms de schrijver van Stoner, de roman waarin de gelijknamige 
universiteitsdocent Engels door het leven strompelt en de belichaming is van 
een onthutsende lankmoedigheid die bijna onvermijdelijk moet leiden tot het 
“knielen op een bed violen” of is hij een andere culturele held?
Ook hier had de MAC in haar ondoorgrondelijke wijsheid een linkje 
meegezonden, en dat linkje opende een onvermoede wereld. Het handelt hier 
om een zekere John Towner Williams, geboren in 1932. Met de muziek al 
voor de geboorte in zijn genen gebakken, is zijn muzikale staat van dienst 
ronduit verpletterend te noemen. Uw columnist heeft enige tijd flabbergasted 
achter (of is het voor?) zijn laptop voor zich uit zitten staren. 
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Alle muziekstudies, composities, gedirigeerde orkesten en functies opnoemen 
zou u niet alleen van uw vooruitzichtelijke pilsje, wijn of fris beroven, doch 
evenzeer van uw nachtrust. De scheidend voorzitter heeft echter in niet mis 
te verstane bewoordingen verboden het zover te laten komen. U boft maar 
met zo’n voorzitter.
John Williams dus, zoals daar zijn: John Williams en de groten der aarde: 
kind aan huis. John Williams en de filmmuziek: een grote naam! John 
Williams en de Olympische Spelen: ze hadden met grote regelmaat samen 
iets en ze gingen voor niet minder dan goud. Voor de Zomerspelen in het 
Zuid-Koreaanse Seoel in 1988 schreef hij Olympic Spirit. En Gaudete zal 
deze Williamse Olympische geest muzikaal in goud gevat en natuurlijk met 
verve ten gehore gaan brengen. 
En dan ook nog iets over deze ruimte hier. Er dient zo onderhand 
noodzakelijk over gesproken te worden. Het repetitielokaal. Het is als een 
dwangneurose. De aderlating aan het Fraterstraatje zijn we nog immers 
steeds niet te boven. 
Gaudete vond hier een nieuwe plek. Een plek die – welverdorie, als de 
tekenen ons niet bedriegen – kandidaat voor sloop zal worden. Het is het 
noodlot van deze columnist: hij moet steeds maar weer opnieuw schrijven 
over Gaudete en gebouwen die teloor gaan. Het begint er zo langzamerhand 
op te lijken dat waar Gaudete komt en van die ruimtes gebruik maakt, die 
vervolgens dan gedoemd zijn te verdwijnen. En dat onder het motto: 
“Opgeruimd met Gaudete!” Gaudete lijkt wel een soort omgekeerde koning 
Midas die als beloning voor het redden van de dronken sater Silenos van de 
wijngod Dionysos de kracht kreeg alles in goud te veranderen. En toen dat 
volkomen misliep alsnog de genade kreeg die goudkracht weg te wassen in 
de rivier de Paktolos. Maar in dit geval is het dan dus allemaal net heel 
anders natuurlijk. En voor dat wegwassen hebben wij gelukkig altijd de 
Maas nog. Een hele geruststelling.
Neem nou hiernaast: een halfronde ruimte, architectonisch en cultureel van 
hoog gehalte en verwachtingsvol destijds gedoopt tot Soos. Ruim 21 jaar 
geleden bijvoorbeeld speelde zich daar een feestelijk cabarettesk docudrama 
af onder de titel “Op school …. een zegen! “ Compleet met reder Smit-Takt in 
de hoofdrol en Kliertje die met haar pannetje gifgroene soep de hele boel 
versjteerde, alles met dank aan Herman Heijermans.
De op een van de voorstellingen aanwezige Cuijkse burgemeester verklaarde 
desgevraagd oneindig veel meer gelachen te hebben dan tijdens menige 
voorstelling in de Schouwburg. Zo, dan hoor je het ook eens van een ander!
Maar goed, of beter en liever: niet goed. Ook deze tempel zal blijkbaar gaan 
verdwijnen. Weer een Cuijks cultureel fenomeen naar de gallemiezen 
geholpen. Wanneer houdt het toch eens op? Waar blijft de eerbied voor het 
prachtige Cuijkse erfgoed? Wie heeft er nog compassie met het bloeiende 
Cuijkse verleden? Waar is de waardering gebleven voor het roemruchte 
Cuijkse cultuurbezit? Wie maalt er allemaal nog om? 
Joost, red ons!

Cuijk, 18 maart 2014 
Louk Hombergen  
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