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Deze week moet Mijn weekblad toch nog even 

stilstaan bij de actualiteit. Volgende week begint 

een serie familieverhalen. Er is heel wat te vertel-

len over mijn voorouders.  

Joost Zwagerman maakte een einde aan zijn leven 

O tempora o mores 

Als leerling-journalist werd mij destijds verteld 

dat de krant nooit over een zelfmoord zou 

berichten. Veel depressieve mensen zouden door 

dergelijk nieuws worden verleid het voorbeeld te 

volgen. In de geheimtaal van het journaille schreef 

je dus dat iemand plotseling was overleden. 

Ingewijden wisten dan wat er werkelijk was 

gebeurd. De tijden zijn veranderd. Een zelfmoord 

van een bekende Nederlander is nu groot nieuws 

en staat breeduit op de voorpagina van de 

Volkskrant. Wat het met depressieve mensen doet, 

daar hebben de media geen boodschap aan. De 

beschaving gaat er niet echt op vooruit en de 

mantel der liefde hangt vergeten in de kast.  

Historische puzzels (15) 

“Hoe oud is die jongen?” vroeg de treinconduc-

teur. De man die met zijn hele gezin reisde ant-

woordde: “Mijn zoon is vijf keer zo oud als mijn 

dochter en mijn vrouw is vijf keer zo oud als de 

zoon. Zelf ben ik twee keer zo oud als mijn 

vrouw, terwijl mijn grootmoeder, die zo oud is als 

wij allemaal bij elkaar, vandaag haar 81ste verjaar-

dag viert.” Hoe oud was de jongen? 

Oplossing veertiende puzzel: De som is 9657 + 

1085 = 10652. 

Een vergeefse discussie 

Op vrijdag 4 september stuurde ik het volgende 

ingezonden stukje naar de Volkskrant. “Dagelijks 

viert Anton Grunberg op de voorpagina van de 

Volkskrant het feest van de vrije meningsuiting. 

Dat moet vooral zo blijven, maar het geeft hem 

niet het recht boosaardige onzin te schrijven, zoals 

de bewering dat politici als Bos en Rutte vreemde-

lingenhaat hebben aangemoedigd als er stemmen 

mee konden worden gewonnen. Ik daag hem uit 

dit met citaten te bewijzen. Anders moet hij zijn 

excuses aanbieden.” 

Het stuk werd niet geplaatst. Maar de volgende 

dag schreef Anton in zijn dagelijkse rubriek “Wie 

een maatschappelijke discussie wil beslechten 

hoeft zich nauwelijks om feiten te bekommeren.” 

(Volkskrant 5 sept. 2015) 

Tja, zo kunnen we dus nog jarenlang de kranten 

blijven vullen met waardeloos gewauwel. 

En nog maar een versje 

Er zijn mensen die minder zeggen 

maar meer geloven in zichzelf 

en omdat de meeste oren 

toch al niet zo helder horen 

klinken ze luid in een hol gewelf. 


