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Tijdens de  vakantiemaanden zal ik in Mijn week-

blad aandacht besteden aan alle hoofdsteden die 

ik in mijn  leven heb bezocht. Bovendien mijn 

mijmeringen over een paar actuele zaken  

 

 

Mijn bezoeken aan Rome 
 
De hoofdstad van Italië heb ik tweemaal bezocht. 

De eerste keer was tijdens een schoolreis van de 

gymnasiumklas van mijn dochter, georganiseerd 

door haar leraar Latijn. Men had wel behoefte aan 

wat extra begeleiding en daar had ik mij graag 

voor aangemeld. Het was in vele opzichten een 

leerzame reis.  

Mijn tweede bezoek vond plaats toen ik als voor-

zitter van BUMA een congres in die stad moest 

bijwonen. Mijn echtgenote reisde met mij mee, 

maar in Rome werd ze aangereden op een zebra-

pad. Met een gebroken knie werd zij naar een 

ziekenhuis gebracht, waar ze meer mishandeld 

dan behandeld werd.  

De terugreis werd door een medewerker van Bu-

ma voortreffelijk geregeld. Dat dachten we ten-

minste, tot hij zijn hielen had gelicht en een Itali-

aanse ambtenaar ingreep. Alles was geregeld, alle 

papieren in orde, alle afspraken gemaakt. Greetje 

lag in een koele kamer te wachten op het vertrek 

van het vliegtuig. Toen daartoe het sein werd ge-

geven, werd ze overgebracht naar een ambulance 

die haar naar het vliegtuig zou brengen. Op dat 

moment greep de ambtenaar in. Hij verbood de 

ambulance weg te rijden met de bewering dat een 

en ander nog nader moest worden onderzocht. 

Ruim een half uur stond de wagen met Greetje in 

de brandende zon te wachten. Uiteindelijk vertrok 

het vliegtuig met een aanzienlijke vertraging, 

want de captain was wel bereid gebleken op ons te 

wachten. Achteraf heeft men mij verteld dat ik 

mijn portefeuille had moeten trekken, maar welke 

naïeve Nederlandse burger komt op zo’n idee?  

Tja, Rome heeft in mijn herinnering altijd een 

vlekje. 

 

De stellingen van Poetin 
 

Wie de gebeurtenissen in Oekraïne heeft gevolgd 

weet dat Poetin zich laat leiden door een drietal 

stellingen. 

1. Het verjagen van de wettig en democratisch 

gekozen president door een volksopstand was 

onwettig. 

2. De regering die na de opstand aantrad werd 

deels gevormd door Svoboda, een extreemrechtse 

neonazistische politieke partij, berucht om haar 

xenofobe, homofobe, racistische en vooral anti-

semitische standpunten. 

3. In een tweetalig land stuur je tegen je eigen 

opstandige bevolking niet het leger, maar onder-

handelaars om een federatieve staat naar het voor-

beeld van België mogelijk te maken. 

De media in het Westen negeren deze stellingen 

en geven ruim baan aan een anti Russische hetze. 

Dat is eigenlijk jammer. 

 

De ontmenselijking van 

het moderne voetbal 
 

Het proces is al een tijdje gaande, maar de laatste 

maatregelen van de FIFA hebben er definitief 

voor gezorgd dat het moderne voetbal niets men-

selijks meer heeft. Gevangen in de klauwen van 

het grote geld heeft men van voetballers wande-

lende reclame poppen gemaakt. Ze zouden eigen-

lijk best door robots kunnen worden vervangen, 

want als mensen mogen ze niets meer. Wie uit 

vreugde voor een gemaakt doelpunt zijn shirt, eh, 

zijn reclameplaatje, uittrok werd beboet. Thans is 

bepaald dat het een voetballer ook is verboden 

met een tekst op zijn onderhemd aandacht te vra-

gen voor een vriend, een overleden  vader of een 

goed doel. Aandacht mag er alleen maar zijn voor 

de sponsors die met hun miljoenen deze sport al 

jarenlang lopen te verzieken. Salarissen voor die 

wandelende reclamepoppen lopen de spuigaten 

uit. Iedere vergelijking met normale beloningen is 

zoek. Dit heeft met sport niet zoveel meer te ma-

ken. 


