
Schrijf een stukje voor mij Franz (39)  

        
 

Achternamen 
Hoewel men er zelf niet veel aan kan doen bepaalt een achternaam van iemand 

toch vaak het karakter van de persoon. Vele achternamen zijn in de tijd van 
koning Lodewijk Napoleon Bonaparte bedacht. Voordat het verplicht werd om 

een achternaam te hebben, hadden vele mensen namen als Teunzn. of Dirkzn. 
Of ze hadden bijnamen verwant aan het beroep of hobby. Napoleon wilde dat 

niet meer en vaardigde een bevel tot het verplicht nemen van een achternaam 

uit. Een aantal mensen vatte dit als een grapje op en verzon namen zoals 
Naaktgeboren, Vroegindewei en Vroegop. 

Hierbij een paar voorbeelden hoe een achternaam van invloed kan zijn op een 
beleid. Met een premier als Mark Rutte kan het volk verwachten, dat Nederland 

een keer rut is. Dat gevoel had men met Edwin Rutten vroeger niet. Als men 
hem op de TV zag, zong hij heel vaak “Deze vuist op deze vuist.” Hij toonde 

tenminste ballen. Hij ging er tegenin. En als het niet goedschiks ging, dan maar 
kwaadschiks. 

En op vrijdag 27 mei 2016 hebben we kunnen zien wat er geschiedt als je een 
trainer met de naam Blind aanstelt. In de vriendschappelijke wedstrijd Ierland 

tegen Nederland, speelde Oranje erbarmelijk slecht. Het was gewoon geen 
gezicht. Wat speelde dat team slecht! Uit betrouwbare kringen heb ik 

vernomen, dat de spelers van het Nederlands Elftal wel onder de indruk zijn van 
de Zwarte Pieten discussie in Nederland en Suriname. Dus kan men niet alle 

schuld geven aan Blind, Van Basten en Advocaat. Over Dick Advocaat 

geschreven. Ik weet niet of het waar is, maar hij schijnt gek op een advocaatje 
met slagroom te zijn. 

De meest doeltreffendste achternaam vind ik nog altijd “Zeurniet”. En 

daarom stop ik nu maar.  

FvW   

Een ieder een prettige vakantie 

toegewenst!  
 

Nog even een zeurmomentje. 
Tijdens het vuurwerk, dat het afgelopen weekend rondom 01.00 uur op het 

Kruitfabriekterrein werd afgestoken, gingen mijn gedachten terug naar de tijd 
dat er ontploffingen waren op dat terrein. 



  

Herkent u deze nog? 

 

 

 

 

Wie is de sigaar? 

 
De vaders van sc Muiden Zondag 3 rookten traditiegetrouw een sigaar met een 

speler van het team, die (weer) vader is geworden.  
Lisselot, Miguel en Lennox Ramon Jansen wensen wij een prachtige tijd toe met 

Magnus, die op zaterdag 7 mei 2016 om 09.30 uur ter wereld kwam. 
Miguel ontving verleden week dinsdagavond het sc Muiden badjasje voor zijn 

jongste telg. 


