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Ik overdacht de zin van woorden die tot ons komen, soms doe ik dat wel eens, 
en een weldadig gevoel te weeg brengen, bij jezelf. Daarbij het ondervinden 
van een prettig gevoel doordat het goed klinkt, vooral bij het zelf uitspreken 
van het woord. 
Zo kunnen er ook woorden zijn die een niet prettig gevoel doen opkomen bij 
het horen of zelf uitspreken er van. 
Beeld je maar eens in en laat toe het inwerken van de woorden; Appelbloesem, 
Kerstdiner, Eiland, Chocolade. Verzin er nog een paar, dit soort woorden 
kunnen bij de meeste mensen een prettig gevoel oproepen. 
Beeld je op de zelfde wijze in en laat deze ook op je inwerken; Verkeersdrukte, 
Storm, Ellende, Laat, Tegen. Verzin er ook hier een paar bij.  
Het woord kan prettig aan voelen door prettige associaties  die het oproept 
maar ook omdat het woord zelf zonder associaties prettig aan doet, zoals 
bloesem, het woord loopt lekker. Poepluier, ook zonder denken, niet prettig 
lopend. 
 
Geen taal les in deze Non Solus maar aandacht voor het woord Goeroe. 
Wij leven in een prachtige tijd , zeker vergeleken met 70 jaar, of nog langer 
geleden. Naast onze aanraakbare welvaart beschikken wij ook nog over 
ongelooflijk veel Goeroes, (meervoud van Goeroe). Dat zijn veelal mensen die 
menen de waarheid in pacht te hebben. 
De wereld lijkt wel eens onduidelijk over te komen door het massale geweld 
dat via Goeroes tot ons komt. In praktische zin lijkt het dat de Goeroes weinig 
weten van heel veel zaken. Maar de echte wetenschappers weten al heel veel 
van weinig zaken. 
 
Omdat er zo veel Goeroes zijn komt er ook veel wetenswaardigheid op ons af 
via televisie krant enz. enz. Althans veel kretologie wordt als waarheid aan 
genomen en doorgegeven. Zelfs politieke stokpaardjes, om stemmen te winnen 
worden door ministers en anderen in alle lagen onzer bevolking er in geheid. 
Denk aan de actie stoppen met aardgas, plaatsen van vijf windparken op zee. 
Het doel moet zijn dat wij allen zuiniger om gaan met de voortbrengselen van 
onze planeet. Dat is een item wat niet werkt, dus laten we de mensen 
verzuipen door de stijgende zeespiegel. Dat hakt er bij ons als gepeupel beter 
in. Onze overheid treed op als Goeroe en weet niet wat ze zegt. 



De overheid moet zich laten informeren door echte wetenschappers die weten 
waarover zij adviseren, en het C.B.S Centraal Bureau voor de Statistiek de 
toekomst verwachtingen laten opstellen. 
 

a) Windmolens zullen voorlopig en nooit niet rendabel worden, zij draaien 
een beetje door de wind en voor de rest op subsidie. 
Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek  heeft hier duidelijk met 
grondige studie op gewezen. Leg het maar even in de la. 

b)  De overheid ziet geenszins kans het Oostvaarders plassen gebied tot 
duurzaam natuurpark te ontwikkelen. De hoogmoed zal hoog vallen als 
gedacht wordt de natuur te kunnen regelen. 

c) Door de miljarden jaren heen heeft de natuur onze planeet van ijs en 
hoog water voorzien. Deze zekerheden mogen ons een waarschuwing 
zijn om ons aan te passen aan het gezag der natuur, met meer dan het 
tot nu toe getoonde ontzag voor de natuur. 

 
Het woord Goeroe en zeker het meervoud daar van geeft mij geen prettig 
gevoel, alhoewel het best een mooi woord is. 
Of u moet het anders willen voelen. 
 
Ik vroeg iets aan een goeroe, een zeker iemand, 
Hij gaf geen antwoord, want hij was niemand. 
 
Nicolaas Overbeeke                                                  Nieuwerkerk aan den IJssel 
 


