1e jaargang nr 4

3 juni 2016

Mijn maandblad
Redacteur Ton Oosterhuis

Wie Mijn weekblad al wat langer volgt zal het
vanaf nu moeten doen met Mijn maandblad, dat
dus in een wat lagere frequentie zal verschijnen.
Ik hoop mijn trouwe lezers desondanks niet teleur
te stellen.

Waar gaat het om bij voetbal ?
Het lijkt een merkwaardige vraag, maar er is alle
reden om die te stellen. De KNVB (lees : Koninklijke Nederlands Verbond van Boekhouders)
heeft besloten dat FC Twente moet degraderen.
Niet omdat ze slecht speelden, maar omdat de
boekhouding niet in orde was. Blijkbaar gaat het
bij het voetbal niet meer om de prestaties op het
veld, maar op het kantoor van de penningmeester
Dat voetbal een kwestie van geld is wisten we
natuurlijk al langer. Lees het nieuws maar over de
geldbedragen die voor spelers betaald worden,
vooral in landen als Spanje en Italië
------------------------------------------------------------

De Villa Maja te Rhoon

Hoe ver is Nederland ?
In de discussies over racisme in Nederland klinkt
meestal een tevreden en genoegzaam oordeel. Wij
hebben die kwaal uitgebannen. Gelijke kansen en
gelijke rechten voor blank en bruin. Ik vraag mij
af hoeveel waarheid er in deze opvatting schuilt.
Ik baseer mij op een eenvoudige waarneming in
mijn eigen omgeving. Ik woon in een verzorgingshuis, niet alleen fraai gelegen aan de rand
van een park, maar bemand door zorgzaam en
liefdevol personeel. Veel gekleurde meisjes en het
zijn allemaal schatten. Maar de bewoners, mannen
en vrouwen, zijn allemaal blank. Hoezo gelijke
kansen? Er zal, denk ik, nog veel tijd nodig zijn
om die verschillen uit de weg te krijgen. Laten we
de hoop maar niet opgeven. We kunnen in ieder
geval een mooie taak nalaten aan ons nageslacht.

Van een jeugdig lezertje ontving ik het volgende
briefje over mijn boek De komt van de Brinkels:
“Ik vind dit boek een geweldig boek omdat het
een fantasierijk boek is maar het is ook spannend.
Ik kon niet meer stoppen met lezen toen ik eraan
begon en ik kon niet stoppen met lachen, U kunt
echt leuke boeken schrijven!!!”

Tja, daar doe je het dus voor.

