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Deze week begint Mijn weekblad met een serie
familieverhalen. Er is heel wat te vertellen over
mijn voorouders.

Historische puzzels (16)
De vraag is of je vijf oneven cijfers kunt opschrijven waarvan de som veertien is.
Oplossing vijftiende puzzel: De jongen is vijf jaar
oud.

Tegenspraak is soms nodig

Predikant in roerige tijden
Gerrit Symonsz Sevenhuysen. * ca 1586, was
een schoolmeester, die woonde in de Voorstraat
van Delft. Hij kreeg zes kinderen. Zijn jongste
zoon was Gerardus, die in 1633 werd geboren in
Schoonhoven.
Gerrit Symonsz werd omstreeks 1610 van
schoolmeester predikant. Van 1619 tot zijn dood
in 1633 was hij werkzaam in Schoonhoven. Daar
kreeg hij te maken met de godsdienstige twisten
tussen Gomaristen en Arminianen die ons land
toen teisterden. De Vroedschap `van Schoonhoven
besloot op 22 April 1627 “dat men sal blyven by
de publique religie sooals die uit sinodie nationaal
is gearresteert ende besloten” (“De Navorscher”
1916).
Als het ging om religieuze twisten konden ze er in
die tijd ook al wat van.

De kille adem van de koude oorlog waait weer
alom, zelfs door de gelederen van mijn partij. Ik
kan er niet omheen: tegenspraak is hier nodig.
Onlangs schreef Kati Piri namens de PvdA o.m.
het volgende: “Het conflict met Rusland gaat niet
alleen over macht en invloedssferen, maar berust
op een fundamenteel andere opvatting over Europese waarden. Respect voor grenzen, opkomen
voor democratie en het recht van landen om hun
eigen keuzes te maken vormen daarvan wat ons
betreft de kern. Terecht zijn aan Rusland door de
Europese Unie sancties opgelegd.”
Dit gaat volledig voorbij aan wat er werkelijk in
Oekraïne gebeurt, een tweetalig land waar de Russisch sprekende helft systematisch wordt onderdrukt en zelfs in een burgeroorlog voor zijn rechten moet opkomen..

Een verlate recensie op Internet
Mijn jeugdboek De wonderbenen vaan Umberto
uit 1965 is nog steeds te koop op Internet. Daarbij
verscheen deze recensie: “Umberto is een jongen
uit het straatarme Zuid-Italië. Zijn buitengewone
voetbaltalent blijft niet onopgemerkt bij de grote
club 'Turino' (Juventus). De grote verhaallijn is de
opgaande lijn tot de onvermijdelijke winnende
treffer in de laatste minuut van de Europa Cup I
finale tegen Real Madrid. Toch is Umberto een
bijzonder aardig boek. Ondanks dat het boek al 50
jaar geleden verscheen, heeft het aan actualiteit
nog weinig ingeboet.”

