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Mijn weekblad begint het nieuwe jaar met een
historische beschouwing en met mijn steun aan
het streven van de Stichting Alcohol Preventie
(STAP).

Eigenlijk een verkeerd begin
Het nieuwe jaar is begonnen met de maand januari, maar eigenlijk is dat een verkeerd begin. Eeuwenlang liet men het nieuwe jaar beginnen met de
maand maart. Je herkent dat nog in die merkwaardige Latijnse nummering met september als zevende tot en met december als tiende maand. In de
zestiende eeuw heeft paus Gregorius XIII een en
ander veranderd. Sindsdien laat men het jaar beginnen in januari. Dat is jammer, want de oorspronkelijke Romeinse indeling was logischer,
zoals een eenvoudig schema laat zien.
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De lengte van de maanden was afwisselend 30 of
31 dagen. Voor het totaal van 365 dagen waren er
voor de laatste maand nog maar 28 over (29 in een
schrikkeljaar). En dat verklaart dus waarom februari als laatste maand minder dagen telt dan de
andere maanden.

Een STAP vooruit in 2015?
Laten we dit nieuwe jaar volgens een oude traditie
maar beginnen met goede voornemens. Roken doe
ik al jaren niet meer, dus dat valt af. In mijn persoonlijk leven heb ik trouwens toch weinig te
wensen, dus richt ik mijn wensenpakket maar op
de wereld om ons heen.
De Nederlandse politiek schijnt te zijn bevrijd van
die dwaze cabaretvoorstelling die als Pownews de
politici tot dwaze poppetjes degradeerde. En het
Binnenhof scheen geen weerwoord te hebben.
Wie niet goedgebekt van zich kan afbijten, kon
zijn serieuze taak als volksvertegenwoordiger wel
vergeten. Persoonlijk zou ik wensen dat de politici
zich eens zouden verdiepen in de enorme invloed
van de bierbrouwerrijen op het sportgebeuren.
Terwijl alcohol en sport, zeker bij jonge mensen,
eigenlijk niet behoren samen te gaan, beheerst het
bier al jaren de sportwereld. Bij alle grote sportevenementen moeten de overwinnaars worden
gehuldigd in het Holland Heineken House. Het
Belgische biermerk Jupiler sponsort de eerste
divisie en heeft ook een officieel partnership met
AFC Ajax. Dat kan toch eigenlijk niet.

Dat was ook zo’n goed voornemen

Tja…
De Volkskrant van 2 januari meldt: “Tientallen
mensen raakten door vuurwerk gewond.” En zet
daar dan als kop boven Rustige jaarwisseling.

