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In Mijn weekblad deze week weer van alles wat.
Een merkwaardige ontdekking over de hedendaagse populariteit van jongensnamen liet mij
verbazen.

Ik heb het altijd al gezegd (2)
De PvdA likt zijn wonden na de verkiezingsnederlaag. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? In het ledenorgaan Rood van december 2010 schreef ik:
“Vanuit haar beginselen koos de PvdA voor de
behartiging van de belangen van de nieuwe Nederlanders. Al te vaak voelden de autochtone arbeiders zich achtergesteld. Hun eens zo vreedzame arbeiderswijk verloederde en werd vuil en
onveilig. Ze voelden zich verwaarloosd en op het
toverwoordje “leefbaar” keerden ze massaal de
PvdA de rug toe. Niet de Islam of de vreemdelingen vormen de oorzaak van zijn woede. Die komen pas in beeld als hem een uitlaatklep wordt
geboden door opportunistische politici voor zijn
gevoelens van frustratie en verwaarlozing.”

De schilderijen in mijn woonkamer

De auteur met achterkleinzoon Dex op schoot

De populairste jongensnamen
volgens een onderzoek
In het AD Rotterdams Dagblad van 5 april j.l.
stond een uitgebreid artikel over babynamen.
Voor onze regio had het Meertens Instituut vastgelegd welke namen het meest voor jongens en
meisjes door hun ouders worden gekozen. De
uitslag verbaasde mij een beetje. Ik had altijd het
idee gehad dat mijn kleinzoon en zijn gade nogal
origineel waren met hun naamkeuze voor hun drie
zonen: Finn, Ravi en Dex. Niets blijkt minder
waar. Finn blijkt volgens dit onderzoek de meest
gekozen jongensnaam in zowel Nieuwerkerk aan
de IJssel als in Vlaardingen te zijn. Dex is zelfs de
meest populaire jongensnaam in mijn eigen gemeente Albrandswaard. Zo leer je er elke dag
weer wat bij.

Dit maanlandschap is van de kunstschilder Chris
Jansen (1918-1961) uit Westzaan. Het werd geschilderd in 1944, de tijd van de verduistering. De
nachten waren echt zo donker dat je weinig of
niets kon zien, Chris heeft dat goed getroffen.

