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Deze week in Mijn weekblad maar weer mijn 

mening over de actualiteit, een familieverhaal en 

de start van een nieuwe rubriek. 

  

 

 
 

Een hardnekkige leugen 
 

Al sinds hun ontstaan zijn Christendom en Islam 

bondgenoten in hun streven naar vrede op aarde. 

De Koran zegt dat ook heel nadrukkelijk:  

“Voorzeker, de gelovigen, de Joden, de Christe-

nen en de Sabianen - wie onder hen ook in Allah 

en de laatste Dag geloven en goede daden verrich-

ten, zullen hun beloning bij hun Heer ontvangen 

en er zal geen vrees over hen komen, noch zullen 

zij treuren.’(Koran 2: 62). 

Toch heersen in onze wereld over de Islam veel 

misverstanden door het optreden van een groep 

terroristen in het Midden-Oosten, die de lessen 

van de Koran volstrekt negeren. Dat leidt ook in 

het Westen tot een helaas groeiend misvormd 

beeld van de Islam. Een voorbeeld trof mij deze 

week in de grappig bedoelde strip van Peter de 

Wit in de Volkskrant (13 oktober 2015)  Daar laat 

hij iemand zeggen: “We moeten niet bang zijn 

voor een islamisering van Europa, dokter. Oké, 

vrouwen leveren wat in, homo’s leveren wat in, de 

vrijheid van meningsuiting levert wat in…We 

hebben het een tijd fijn gehad en nu wordt het een 

paar eeuwen wat minder.” 

Dit lijkt mij toch een onverantwoorde poging tot 

het zaaien van angst voor een geloof dat beter 

verdient. Wist u trouwens dat in de Koran meer 

mooie verhalen over moeder Maria staan dan in 

de Bijbel? Volgende week meer daarover. 

Het oog bedriegt (1) 
 

In deze nieuwe rubriek zullen we enige tijd het 

oog bedriegen. Voor deze eerste keer: 1. Kijk van 

links naar rechts, of van boven naar onder. De 

middelste buis bestaat niet 

 

 

Hoe het geslacht Sevenhuysen 

naar Zeeland kwam 
 

Gerardus Sevenhuijsen, gedoopt Delft 14-11-

1663, was banquetbacker in Amsterdam. Uit zijn 

huwelijk met Hester Suyderhuys werd een zoon 

Gerardus geboren (Amsterdam 19-9-1718). Hij 

werd predikant in St. Philipsland en Bruinisse en 

overleed in Zierikzee in 1803. Hij trouwde met 

Aletta Maria Rouveroy met wie hij een zoon Ge-

rardus Abraham had.  

Gerardus Abraham is de voorvader van de Seven-

huijsen-tak uit Zeeland, Schouwen-Duiveland. Hij 

trouwde met Jacoba Hubertina van Maren, doch-

ter van de zeeofficier Jacobus van Maren en Sara 

Carpentier. Hun zoon was Cornelis Martinus, 

doop 10-3-1759 in Bruinisse. Die werd Notaris in 

Zierikzee, trouwde met Neeltje Bakker en kreeg 2 

zoons en 5 dochters. De dochters trouwden allen 

met notabelen uit Zierikzee. 

 

Nog meer dubbeltjes 
 

Mijn verzameling ‘dubbeltjes’ (twee woorden met 

een tegengestelde betekenis die samen een nieuw 

woord vormen) blijft groeien door bijdragen uit de 

lezerskring. Zo ontving ik een waterijsje van Nico 

Roodbol en stuurde Dick Buursink mij vakantie-

werk . 


