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Postzegels
De zomer is nu echt voorbij en iedereen is volop bezig met de dagelijkse dingen. De 
kinderen gaan alweer een aantal weken naar school. Het wordt weer eerder donker 
en de herfst komt eraan. 
Dit is het tijdstip van het jaar waarop de kinderen van de basisschool langs de hui-
zen gaan om kinderpostzegels te verkopen. De kinderen die de kerkklok bezorgen 
mogen hetzelfde rondje maken om de kinderpostzegels te verkopen. Zij hebben dan 
een envelop bij zich met briefjes waarop de bestelling ingevuld kan worden. En dan 
proberen zoveel mogelijk te verkopen. Toen ik nog op de basisschool zat vond ik dat 

Inhoud
P1  Postzegels P3  schoenen aan de wilgen P7  Profielschets P10  
Evenementenagenda P11  Een dag bij het eerste P12  Flinke namen

cor respondent ie :  te l .  0544 35 1964 E:p io t@planet .n l

2
37e jaargang, Nummer 2 29 september 2009, nr 359 oplage 860 

Redaktie: Mark Lankveld, Johnny Cuppers, Wendy Krabbenborg, Norbert  

Doppen, Huub Wopereis, Nienke Krabbenborg, Tanja Huinink, Stefan Beerten. 

Free lance,Toon Molleman en Johan Stortelder Mario Wopereis en Pieter Molleman 



2     

super leuk om te doen. En dan kijken wie 
er het meest had verkocht. Al had ik wel 
het idee dat de meiden er fanatieker in 
waren dan de jongens. Nog steeds vind 
ik het hele mooie postzegels en kaarten 
die er worden verkocht, maar ook zeker 
het goede doel speelt een grote rol. 
Tegenwoordig wordt er wel veel minder 
per post verstuurd, door de komst van 
de computers, maar de kinderpostzegels 
zullen nog heel lang blijven. 
Stichting kinderpostzegels Nederland 
is een kinderhulporganisatie die sinds 
1989 bestaat door een fusie van twee 
stichtingen. Maar de kinderzegels zelf 
bestaan al sinds 1924. Je kunt natuurlijk 
de bekende kinderzegels kopen, maar 
ook wenskaarten, zoals feestdagenkaar-
ten, kinderkaarten en algemene kaarten. 
Elk jaar zijn deze weer anders.

De kinderpostzegels zien er altijd heel 
fleurig en kleurrijk uit. Deze worden na-
melijk ook gemaakt door kinderen. Het 
moto van de organisatie is ook: ‘voor 
kinderen door kinderen’. Met het ingeza-
melde geld steunt de stichting projecten 
waarin kinderen voorop staan. Er worden 
meer dan honderden projecten gesteund 
voor kinderen tot en met 18 jaar in Ne-
derland en het buitenland. 
De kinderen zijn de afgelopen week bij 
de huizen langs geweest om de bestel-
ling op te nemen. Toen ik nog rond ging, 
vond ik nog het leukst om de sticker te 
plakken bij de voordeur, zodat je kon zien 
dat er al iemand langs was geweest. Zo 
te zien is dat nog steeds, want ook bij 
onze deur is er weer een sticker geplakt. 
In november komen de kinderen weer 
langs, alleen nu op de bestelde pakketjes 
af te geven. 

Nienke 
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Op de avond van de ChampionsLeague-
wedstrijd Olympiacos – AZ hebben wij, 
Huub en ik, een afspraak mat Frans 
Domhof. Hij is onlangs gestopt met 
zaalvoetbal en sloot daarmee een kwan-
titatief imposante voetbalcarrière af. Als 
we binnenkomen klinken vanaf de TV 
de klanken van de bekende UEFA-tune, 
voor de één een belofte van een prach-
tige voetbalavond, voor de ander een 
verschrikking omdat er alwéér voetbal 
op is. Ik voel me aanvankelijk bezwaard 
dat ik een inbreuk lijk te doen op Frans’ 

voetbalavond, maar niets is minder waar. 
We zijn van harte welkom en hij voelt zich 
vereerd met onze belangstelling.

Huub en ik hebben contact gezocht met 
Frans omdat we hoorden van zijn laatste 
voetbaloptreden en we meenden dat hij 
na 60 jaar de schoenen aan de wilgen 
had gehangen, daarmee zijn sportcarri-
ere afsluitend. Maar we moeten dit toch 
even bijstellen. Vooropgesteld, Frans is 
sinds zijn 16e bij voetbal, dus nu hij op 
zijn 70e stopt heeft hij bijna 55 jaar ge-
voetbald. Wel was hij fanatiek schaatser 

schoenen aan de wilgen
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Jan Gebbinck (Weever),Antoon Hummelink (Sniedas) Frans Domhof, Wim Venderbosch (Snieder), 
Antoon Klein Holkenborg (Gais), Frans Schutten (Geert), Jopie Klein Holkenborg (Gais), Jan Knippenborg (Bakker),

Rechts op de achtergrond speelt Paul Knippenborg in het gras.

Gehurkt: van links naar rechts
Theo Niënhuis (Zwogas)Wim Krabbenborg (Tepper) Theo Berentsen (Scheeper) Bennie Domhof, Joep Waalderbos 
(Vosbernard), Leo Stoltenborg



4     

sinds zijn 6e, maar daar is hij dan ook 
nog niet mee gestopt. Kortom een ge-
sprek met een man die al sinds zijn 6e 
actief met sport bezig is en na 55 jaar het 
actieve deel van het verenigingsleven 
heeft afgerond.

Even voorstellen. Frans Domhof is 
getrouwd met Lucia, vader van Björn, 
schoonvader van Marloes en trotse opa 
van kleinzoon Dries. Hij is van 17-10-
1938, dus bijna 71. Vroeger vond hij dat 
oud, maar nu zegt hij dat je pas “bi’j de 
old’n heurt” als je 80 bent.

Waar begon dan de sportcarrière van 
Frans? Dat is wel lastig, want vroeger 
deed niet iedereen zo massaal aan 
sport dan tegenwoordig. Mensen had-
den ten eerste veel minder tijd, maar 
ten tweede ook voldoende beweging 
op een dag. Frans zelf vindt dat ook wel 
lastig te bepalen. Hij was als kind erg 
gek van schaatsen, maar hij beseft wel 
dat er meer waren als hij. Een bijzonder 
moment is het volgende; Toen Frans 6 
werd, het was op een zondag, was de 
tafel op z’n zondags gedekt. Op de plek 
van Frans lagen nieuwe schaatsen, dat 
had bij hem thuis niemand ooit gehad, 
maar zijn vader had gezien dat Frans 
naast aanleg ook bovenmatig interesse 
voor de sport had. Belangrijke toevoe-
ging, toen Frans 6 werd zat Nederland 
in de Hongerwinter van 1944-1945. 
Niet meteen het logische moment voor 
zo’n cadeau. Voor Frans nog altijd een 

belangrijk moment in zijn leven.
In die tijd kon je nog erg veel schaatsen. 
Niet alleen omdat de winters strenger 
waren, “d’r zaat’n ok hele slapp’n tuss’n”. 
Maar ook omdat de omstandigheden an-
ders waren. Weilanden liepen massaal 
onder, dus bij een klein beetje nacht-
vorst konden we het ijs al op. Rondom 
Zieuwent waren veel plekken waar je 
de schaatsen zo onder kon binden. Als 
14-jarige deed hij al eens mee aan een 
wedstrijd in Lievelde, hij won er 7,50 
gulden, toen een klein vermogen voor 
iemand van zijn leeftijd. “In dezelfde 
wedstrijd won Prins Johan een varken, 
umdat Iezereef Bernard ’t kernploeglid 
uut Eibargen, Fred te Koppel, een loer 
draaide. Bernard liet zich vall’n, Fred 
mos d’r umme hen, Johan kon binn’n-
deur schieten en won”. Daarnaast kon 
je ook eerder de beken op, omdat deze 
nog niet zo snel stroomden als nu, er 
stond minder water in en door de vele 
bochten werd de snelheid er uit gehaald. 
Dit bijna stilstaande, ondiepe water vriest 
veel eerder dicht. “Man, wat he’w toch 
een schik e’had met zien all’n op dat ies. 
Raar is dat, maor valparti’jen en kapotte 
köppe tegen de bruggen blieft ow dan 
’t beste bi’j”. Dit zal wel waar zijn, maar 
Frans kan toch prachtig verwoorden 
hoe hij de toertochten beleefd heeft, 
die hij maakte met schaatsvrienden uit 
Zieuwent; “A’j met ’n paar man achter 
mekare an schaatst tijdens de Holland-
Venetiëtoertocht aover ne bekke tuss’n 
de rietkraag’n deur, dan waan i’j ow zo 
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rustig. ’t Is dan zo stille, i’j heurt alleen 
’t geknerp van de schaatsen, as of i’j 
met mekare allene op de weerld bunt. 
Opèns geet de rietkrage los en kom i’j 
op ‘n meer. Dat geveul van d’n wiedsen 
blik is neet te beschrieven. In ieder geval 
’t mooiste wat d’r is” Frans droomt nog 
vaak ’s nachts van deze momenten.

En hoe zit het dan met het voetbal? Het 
begon allemaal met wedstrijdjes tussen 
buurten. Bij de boeren in de weilanden. 
Lid worden van RKZVC kon vanaf je 12e. 
Ik werd lid op mijn 16e. Frans weet nog 
goed hoe hij aan zijn eerste paar voetbal-
schoenen kwam. Hij had zijn 2 konijnen 

verkocht en van dat geld kocht hij een 
paar tweedehands voetbalschoenen 
van Hinn’n Bennie. “Din een’n was twee 
maoten groter dan din ander’n. Maor dat 
maakt’n niks uut, ik kon voetball’n”.
Frans is lid geweest van 1954 tot 2002 op 
het veld en hij voetbalde in de zaal van 
1990 tot 2009. “Och, echt voetball’n? ik 
heb ne paar jaor in de weg elopen”.

In het begin was het nog wel behelpen. 
“Wi’j kleed’n ons in ’t begin umme bi’j 
Vos-Snieder. Onzen tegenstander mos 
naor Knippenborg”. Wissels waren er 
nog niet, een reserve was echt een 
reserve. Hij kwam er pas in als iemand 

Staand van links naar rechts: Antoon Kl Goldewijk (Schutjen), Bertus Jansen (Moaneschien), Antoon Hummelink 
(Winterink), Antoon Bekken (Loeks), Johan Hummelink (Winterink), Bennie Lunter (knecht Voorhuis), Theo Wopereis 
(Vossnieder), Antoon Schroer, Frans Krabbenborg (Bookeldersnieder), Harry Krabbenborg (Bookeldersnieder), Leider 
onbekend. 
Gehurkt van links naar rechts: Antoon Kolkman (Hoenderboom), Harrie Hoenderboom (Diekat), Bernard Schroer.
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geblesseerd was. Het kon dus goed zijn 
dat iemand de hele wedstrijd aan de kant 
moest blijven.
Rond zijn 21e heeft Frans anderhalf jaar 
in het eerste gevoetbald, onder andere 
samen met Jan Woltas, Joep van de 
Waever en Jan Cuppers. Ze voetbalden 
in de één-na-laagste klasse binnen de 
GVB, de Gelderse Voetbal Bond.
Het waren mooie tijden. Alle uitwedstrij-
den gingen op de fiets. “Ik wet nog op 
de autoloze zondag, Wi’j mosten naor 
Raotum, Theo Heutinck brach brood 
met, iemand de botter en weer een ander 
een stuk schink’n. Onderweg he’w alles 
op egett’n”.

In Vragender kleedde men zich om bij 
Beneman. Als ze klaar waren op de fiets 
de bult af naar de wei waar gevoetbald 
zou worden. Bij gebrek aan cornervlag-
gen sprong een jongen met een hiepke 
de boom in, om er vier takken uit te slaan 
voor de hoekvlaggen. 
Een keer naar Beltrum had Leo Pierik 
een nieuwe fiets uit de zaak meegeno-
men, zijn oude was kapot. Bij Spilman 
gingen de eierkisten aan de kant en 
omkleden maar. Na afloop wassen bij 
een emmer water en aankleden maar 
weer. Leo had in die tijd altijd een borst-
rok aan. Elk jaar deed Pierik Meje er een 
laagje extra aan. Iemand rende met zijn 

broek weg en Leo er in zijn blote kont er 
achter aan, tijdens het lof. Later gingen 
we onder invloed van een paar biertjes 
weer naar huis. Leo viel met zijn nieuwe 
fiets en werd een paar spaken kwijt.

Op het laatst werd het voetbal voor Frans 
wel steeds lastiger. Zijn knie speelde 
hem parten. “Ik had steeds meer plor-
r’n neudig om enigszins deur ’t veld te 
bewègen. Schaatsen kon nog wal zo 
volle, maor voetbal, zeker op ’t veld werd 
te zwaor”.
Ook had Frans wat meer moeite met de 
discipline. “Een arts zei mien ooit; a’j ’t 
half kunt, moi ’t helemaol doon”. Hij had 
dan ook moeite dat de leiders zo achter 
de jongens aan moest bellen voor ze 
genoeg mensen op het veld konden 
brengen. “A’j d’r moet weez’n mo’j d’r ok 
gewoon weez’n”.
 
De gezelligheid tijdens de derde helft 
is altijd belangrijk geweest. De huidige 
kantine vindt hij geweldig. “De sfeer is 
d’r geweldig, maor vrogger bi’j Knippen-
borg en later bi’j ’n Dikk’n met een klein 
tröpken was ok gruwlijk gezellig”.

We bedanken Frans voor de gezellige 
avond vol herinneringen en wensen 
hem nog veel sportieve momenten op 
het ijs toe.

Huub Wopereis en Mark Lankveld.
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Meest favoriete sport: De vierdaagse in Nijmegen. Vooral omdat die 
zoveel winnaars kent. (40.000). Zelf heb ik de vier-
daagse nu 24 keer gelopen. Ook wandelen in de 
natuur mag ik graag doen.

Minst favoriete sport: Vechtsporten

Mooiste sportherinnering: Een solo wandeltocht van huis naar Wenen, de 
geboortestad van mijn moeder.

 Het was een tocht van 2200 km. Die ik verdeeld 
had over 5 vakanties (72 dagen). Ik had een rug-
zak, een kompas en wat kaarten. Want in de jaren 
’80 was er nog geen gps of mobiele telefoon.

Favoriete sportman/vrouw: Annie Friesinger; altijd vrolijk en sportief.

Lekkerste eten: Kaiserschmarnn; Kleine stukjes pannenkoek met 
rozijnen en pruimencompote

 Er zitten wel veel meer eieren in, die eerst van el-
kaar gescheiden worden en dan het eiwit geklopt. 
Zo wordt het geheel veel luchtiger.

P R O F I E L S C H E T S
Hans Remeeus, 56 jaar, getrouwd met Nicolet. Vader van zoon Emiel en dochter 
Marlou. Geboren in Rotterdam, jaren gewoond in Hazerswoude nabij Leiden en 
sinds 2,5 jaar wonende in Zieuwent in een boerderijtje aan de kruising Boekel-
derweg/Zegendijk.
Van beroep is hij accountmanager bij de KPN, waar hij al 39 jaar werkt en nog 1 
jaar te gaan heeft om dan na 40 jaar dienstverband te kunnen genieten van an-
dere bezigheden. Wij kennen hem inmiddels als nieuwe voorzitter bij 
de tennisvereniging en als redactielid bij Zieuwent.info.
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Welk t.v. programma moet onmiddellijk van de buis:
 RTL-Boulevard. Ik kijk weinig t.v. maar roddelpro-

gramma’s helemaal niet.  Dan kijk ik liever naar iets 
waar je nog wat van opsteekt.

Beste boek/schrijver: Kookboek met Oostenrijkse recepten.

Mooiste film: Les uns en les autres ( De een en de ander; over 
gezinnen in de 2e w.o.).

Politieke kleur: Sociaal-liberaal.

Beste Nederlandstalig lied: “Vlieg met me mee” van Trijntje Oosterhuis.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:
 Als het uit een goed hart gegeven is, dan is niets 

afschuwelijk.

Grootste miskoop: Een grasmaaimachine waar ik niet mee over weg 
kon.

Omscholen tot: Daar ben ik nu druk mee bezig. Ik wil straks voor 
mezelf beginnen om websites te bouwen en onder-
houden voor het midden- en kleinbedrijf.

Tent opzetten in: Oostenrijkse bergen. Ik heb geen tent en we gaan 
niet vaak op vakantie. Wel op familiebezoek in We-
nen.

Ben je wel eens aangehouden door de politie:
 Een keer of 5 in de 38 jaar dat ik mijn rijbewijs heb. 

1 keer ben ik in Den Haag aangehouden. Ik ging 
op het laatste moment linksaf en prompt stond de 
politie er. Bleek dat ik daar niet linksaf mocht slaan.

Hekel aan mensen die: Sterk dominant zijn.

Uit bed te halen voor: Stuk rijstevlaai met slagroom en chocoladevlokken.

Waar droom je over: De droom is al uitgekomen door hier te gaan wo-
nen. Zeker nu met het stukje grond waar ik mijn 
antenne op kan plaatsen, omdat ik ook nog een 
radiozendamateur (met vergunning) ben.
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Wanneer was je voor het laatst bang: 
 Het idee dat er iets met de kinderen kan gebeuren.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
 Kan altijd slechter.

Welke zin of welk woord gebruik je te veel:
 “ja ja ja”.

Wie zou je nog willen ontmoeten:
 Maxima. Ze heeft uitstraling, is positief, ze doet 

mee met van alles, is intelligent.

Wat zou je geen 2e keer doen:
 Een gesprek aangaan met de directeur van een 

basisschool.

Beschrijf jezelf in 5 woorden:  Genieter, actief, perfectionistisch, romanticus en 
gelukkig.

Hans bedankt voor het gezellige interview.
Namens de redactie: Tanja Huinink.
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Dag Datum Aanvang Activiteit
Vr. 2-okt 20.00 uur “Vrouwencafé” (Het Witte Paard).

Za. 3-okt 19.30 uur Pacelli 1 - Wijhe ‘82/Keukenland 1 (Sourcy Center).

Zo. 4-okt 14.30 uur Reunie 1 - RKZVC 1 (speelronde 5).

Ma. 5-okt 20.00 uur Paasvuur : Kruisjassen (Het Witte Paard).

Zo. 11-okt 14.00 uur RKZVC 1 - Lochem SP 1 (speelronde 6).

Ma. 12-okt 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen (Kantine).

Za. 17-okt Pacelli : Plantenverkoopactie.

Za. 17-okt 19.30 uur Pacelli 1 - Overwetering 1 (Sourcy Center).

Zo. 18-okt 14.30 uur FC Trias 1 - RKZVC 1 (speelronde 7).

Ma. 19-okt Pacelli : Plantenverkoopactie.

Vr. 23-okt Fratsen : Houtdorp.

Za. 24-okt Fratsen : Houtdorp.

Za. 24-okt 19.30 uur Pacelli 1 - Broekland/Nijhof 1 (Sourcy Center).

Zo. 25-okt 14.00 uur RKZVC 1 - Varsseveld 1 (Bekerwedstrijd).

Wo. 28-okt 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen (Het Witte Paard).

Zo. 1-nov 14.00 uur RKZVC 1 - AD ‘69 1 (speelronde 8).

Ma. 2-nov 20.00 uur Paasvuur : Kruisjassen (Het Witte Paard).

Wo. 4-nov 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren

Za. 7-nov 20.00 uur Harmonie : “Another Night of Söwent”.

Zo. 8-nov 14.30 uur Gendringen 1 - RKZVC 1 (speelronde 9)

Ma. 9-nov 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen (Kantine).

Za. 14-nov 20.00 uur Fratsen : Open Podium / Dienstenveiling (Parochiehuis).

Zo. 15-nov 14.00 uur RKZVC 1 - Ulftse Boys 1 (speelronde 10)

Za. 21-nov 19.00 uur Jong Nederland : Playbackshow (Parochiehuis).

Za. 21-nov 19.30 uur Pacelli 1 - Wesepe 1 (Sourcy Center).

Zo. 22-nov 11.00 uur Sinterklaasintocht : start vanaf basisschool.

Zo. 22-nov 14.30 uur Dinxperlo 1 - RKZVC 1 (speelronde 11).

Wo. 25-nov 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen (Het Witte Paard).

Vr. 27-nov 20.00 uur Old-Zuwent-Aovend (Parochiehuis).

Za. 28-nov 20.00 uur Old-Zuwent-Aovend (Parochiehuis).

Vr. 4-dec 20.00 uur “Vrouwencafé” (Het Witte Paard).

E v e n e m e n t e n a g e n d a Een dag bij het eerste
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Als je 7 jaar bent en je mag als Pupil 
van de week mee met de mannen van 
RKZVC1, is dat best spannend. Dan 
betreed je wat opgelaten de kantine. Ook 
Jasper is op ‘zijn’ zondag wat nerveus 
als hij samen met mij aan de bar in de 
kantine zit. Dit wordt goed ingeschat 
door Lars Krabbenborg en hij neemt in 
eerste instantie Jasper onder zijn hoede. 
Eerst maar eens wat te drinken en een 
rol snoep. Jasper had al van zijn klasge-
noten gehoord dat hij veel lekkers zou 
krijgen. Met een rol Mentos en een cola 
in de hand gaat hij naar beneden voor 
de bespreking. Ik wacht buiten in de zon 
bij de spelers van ‘t 4e.
Als Jasper weer boven is krijg ik een kort 
verslag van het gebeuren. “Ik hoefde 
alleen maar stil te zitten”. Op de vraag 
hoe de opstelling wordt antwoordt hij; “ik 
weet niet, maar ik denk dat Sjors in de 
hoek staat’.
Dan gaan ze naar de kleedkamer. Jasper 
zal wel door de spelers geholpen wor-
den, want helemaal alleen kan hij dit nog 
niet. Het geeft me een goed gevoel dat 
er goed voor hem gezorgd wordt.
Ze komen weer naar buiten en gaan 
warmlopen. Eerst op een rij naast elkaar, 
even later met Jasper voorop. Hij doet de 
beweging voor die de jongens nadoen. 
Later zie ik hem met twee spelers een 
balletje trappen.

Een dag bij het eerste
Na het warmlopen gaan ze de kleedka-
mer weer in. Het wordt al drukker langs 
het veld en dan gaat de wedstrijd bijna 
beginnen. In een lange rij het veld op met 
Jasper voorop met de scheidsrechter en 
Joost de grensrechter.
Ik ga het veld op om hem goed in de 
lens van de camera te krijgen. Van de 
aftrap en de dribbel naar de goal, ge-
volgd door een verrassend goed schot, 
heb ik een filmpje kunnen maken.Dan 
komt  de moeilijkste fase. Hij moet in de 
dug-out zitten, 2 keer drie kwartier. Ik 
wens de wisselspelers succes met hun 
uithoudingsproef. Al valt me wel op hoe 
goed hem dat afgaat.
Na de gewonnen wedstrijd met 2-0 komt 
hij na het douchen weer de kantine in. Ik 
krijg een kort “hoi papa” en hij gaat bij de 
jongens aan tafel. Ik zie het al wel, aan 
eten en drinken geen gebrek. Jasper 
heeft het duidelijk ontzettend naar zijn 
zin. Als ik hem uiteindelijk mee wil nemen 
heeft hij het er nog niet naar. Hij heeft 
nog een frikadel in bestelling.
Het idee is eenvoudig. Geef een pupil 
de voetbaldag van zijn leven. Ik kan het 
inmiddels uit ervaring zeggen; geweldig 
heren van het eerste, de dag die jullie 
geven aan pupillen is echt fantastisch. 
Bedankt daarvoor.

Mark Lankveld
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Op een bepaald moment ga je er toch 
over nadenken wanneer je langs een 
ooievaar ergens in de buurt loopt. En 

Flinke namen
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gaan staan ofwel tot alleen maar meer 
vragen. Ga er maar aan staan. Sorry, 
WAT was je naam? HOE spel je dat? 
Namen komen overgevlogen uit verre 

dan refereren we niet direct naar een 
kinderwens. Nog vaak voordat je gebo-
ren bent, zit je al met iets opgescheept 
waar anderen direct zeggenschap over 
hebben en jij mee opgezadeld zit. Iets 
waar je niet direct stil bij staat, maar wat 
wel het meest voorkomt bij elk eerste 
gesprek dat je zult voeren: de naam die 
je gekregen hebt. Naast je uiterlijk, één 
van de eerste dingen die men over je te 
weten komt. En dit ligt totaal buiten je 
macht. Gelukkig zijn we in Nederland 
niet al te vastgeroest in culturele uitspat-
tingen waarbij een naam vanuit traditie 
of geloof wordt gebruikt, dus kennen we 
een grote verscheidenheid qua namen. 
Echter, de Partij voor de Vrijheid acht het 
al wel bewezen. Mohammed schijnt één 
van de meest voorkomende babynamen 
in de vier grote steden van Nederland te 
zijn. In landen als Indonesië wordt het 
verkiezen van de naam verbonden aan 
de volgorde waarin je wordt uitgepoept. 
Daarbuiten zijn er een hoop namen 
toegevoegd aan onze oer-Hollandse 
Jan, Piet, Truus en Ans. Wij vragen ons 
af waar ze zijn gebleven. Met Orlando, 
Nigel, Rafael, Wesley, Giovanni, Demy, 
Kew en Ibrahim mag het Nederlands 
elftal toch ook geen naam meer hebben. 
De losgeslagen drift van aanstaande ou-
ders om hun kind met een unieke naam 
te bestickeren, leidt vaak tot ofwel idiote 
namen waarvan je nekharen overeind 

landen, maar worden hier lukraak ont-
nuchterd door er een Nederlands tintje 
aan te geven. Denk aan een Mickel 
(Miguel) en een Dominiek (Dominique). 
De namen worden onredelijk lang of zo 
vol gedrukt met medeklinkers dat het 
onmogelijk wordt om het nog vloeiend 
uit te spreken met beugel. Lullig als je 
eigen kind als laatste van de klas ein-
delijk zijn eigen naam kan kladden op 
een stuk papier, maar jah het bekt zo 
lekker, he? De afgelopen kortstondige 
trend, die van de introductie van de 
Zweedse namen, is schijnbaar mislukt 
of heeft de oostelijk gelegen provincies 
waarschijnlijk bewust gemeden. Onze 
gedachten zijn bij Arnbjörg en Yelena, 
geboren in het nuchtere Sint-Oeden-
rode onder het juk van trendgevoelige 
ouders, die dit de komende jaren kun-
nen blijven uitleggen. De nieuwste trend 
is het vernoemen van het kroost naar 
de hond van de buurman. Pas dit echter 
wel voorzichtig toe, want een Fikkie, 
Astor, Bingo of Edelachtbare licht op 
de loer. Voorgenoemde methode werkt 
trouwens andersom toegepast ook ui-
terst effectief bij het op de spits drijven 
van uw burenrelatie. Maar als je je kind 
echt een leuke naam wil geven: noem 
hem/haar “Bus”. Dat geeft wel een leuk 
effect bij die ooievaar in de voortuin: 
“Welkom In De Buurt Bus!”.


