
De Dongense Dorpsnar WhatsAppverzendlijst 
Ondeugend – Ongerijmd – Onbevreesd 

Beste absurdistische fijnproever,  

Wilt u als eerste de actuele artikelen van de Dongense Dorpsnar ontvangen? 
Meld u dan aan voor de Dongense-Dorpsnar-WhatsAppverzendlijst! 
 

Driestappenplan: 

1. Voeg de Dongense Dorpsnar (06 82 92 71 38)  toe als een nieuw contactpersoon; 
2. Stuur naar de Dongense Dorpsnar een WhatsAppbericht met uw naam; 
3. Ontvang van de Dongense Dorpsnar de volgende bevestiging:    

 

Vervolg: 

U ontvangt vanaf dat moment bij ieder nieuw Dorpsnarartikel een WhatsAppbericht met 
daarin de desbetreffende link. Deze link is makkelijk te delen met andere absurdistische 
fijnproevers! 
Wilt u deze actuele artikelen niet meer ontvangen, stuur dan een WhatsAppberichtje met het 
woord: “afmelding” naar de Dorpsnar. Hij zal u uit de verzendlijst verwijderen.  
 

Voordelen van een WhatsAppverzendlijst: 
 

Een WhatsAppverzendlijst is géén WhatsAppgroep, dus uw persoonsgegevens en 
WhatsAppreactie(s) zijn voor andere leden van de verzendlijst niet zichtbaar. Dit is enkel voor 
de Dongense Dorpsnar, als beheerder van de verzendlijst, zichtbaar.   
 

Disclaimer: 

De Dongense Dorpsnar is een satirisch platform. De Dorpsnar benut zijn narrenvrijheid om de alledaagse 

gebeurtenissen in Dongen te bespotten. Zijn satirische artikelen hebben als doel om het lokale 

gemeentebestuur, gemeenteraad en volk een spiegel voor te houden. Hij zaait twijfel en oogst een 

gniffellach, perspectiefwissel en relativering. Met deze absurdistische bespiegelingen geeft de Dorpsnar 

slechts zijn bescheiden observatie, commentaar en visie op het Dongense dorpsleven.  

Door persifleren, parodiëren, dramatiseren, karakteriseren en fingeren neemt de Dorpsnar het niet zo 

nauw met de feitelijkheid. Hij verwart, vertroebelt en verdraait de waarheid en schept daardoor een 

dubbelzinnige werkelijkheid. Waarheid en werkelijkheid, beeldvorming en besluitvorming zijn voor de 

Dorpsnar tegengestelde entiteiten die op paradoxale wijze in elkaars verlengde liggen. 

Met zijn ontregelende dwaasheid, anarchistische houding en humoristische vrijmachtigheid speelt de 

Dorpsnar op komische wijze met de vaststaande betekenissenstructuren, gedragspatronen, instituties, 

waarden en normen die het Dongense dorpsleven kenmerken. De zelfverklaarde grappenmaker is zich 

bewust van zijn bijzondere sociale status die hem door de Dongense burgemeester is geschonken. Deze 

begunstigde narrenvrijheid geeft de Dorpsnar een aparte plek op de Dongense stratificatieladder.  

De Dongense Dorpsnar heeft met zijn spotternij niet de intentie om mensen opzettelijk te beledigen, te 

choqueren of te kwetsen. Daarom aanvaardt de Dongense Dorpsnar geen enkele aansprakelijkheid voor 

(im)materiële schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, zou kunnen ontstaan door zijn artikelen.  

Met vriendelijke groeten, 

De Dongense Dorpsnar        


