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Wat is uniek ?
Wij werden zo overrompelend verrast
met twee indringende toespraken.
De President en Koning middels radio en TV te gast
bij ons, over harde virus effecten, die ons raken.
Dat gebeurtenis is zeer wel uniek te noemen
voor ons als twijfelende miljoenen natie.
Zekerheid brachten zonder het verbloemen
van de ernst en het gevaar van deze virus populatie.
Reactie van ons in het eigen kleine landje
waar bruisende creatievelingen.
Klaar staan met een helpend handje
van Nederland vol creatieve stervelingen.
Sommige verdwaalde idioten in de kamer
de maat nemend van hen die aan de frontlijn staan.
Uren durende schreeuwers zich bewijzend onbekwamer
het eigen ik en gelijk, de politieke wedstrijdbaan te willen gaan.
De begeleidende woorden van onze Koning
zoals zijn moeder en oma eerder bij ons deden gevoelen.
Terugdenken aan Wilhelmina vanuit een Engelse woning
Ons overeind hield met vernietigen der vijand één onzer doelen.
Ik ben blij dat ik in Nederland mag wonen. Een Nederland met zijn bevochten
Constitutionele monarchie gebaseerd op een parlementair stelsel.
Het is zeker een goede zaak om middels Google één der toespraken van
Koningin Wilhelmina nog een te beluisteren. Zij was kort en krachtig.
Ik was 16 jaar en had een kristal ontvangertje gebouwd waarmede radio Oranje
beluisterd kom worden met een 10 tot 40 meter lange buiten antenne via de
BBC op een golflengte van 1500 meter.
Met het gebruik van zelf gemaakte accuutjes, glazen potjes met koolstof
staafjes uit oude batterijen, kon een hoofdtelefoon op de kristal ontvanger
aangesloten worden die in een aadappelschaal gelegd werd en de hele familie
kon dan meeluisteren
Het is bijzonder een toespraak van de vastberaden Wilhelmina te beluisteren.
Daarna met de herinnering van de toespraak van Koning Willem Alexander de
waarde van een monarchie, zoals de Oranjes dat ingevuld hebben, behoorlijk
en duidelijk in onze beeldvorming oproepen. Het deed en doet mij zeer veel.

Deze virus crisis en de invoegende toespraken van de minister-president Marc
Rutte en onze Koning Willem Alexander, brengen ons met de toespraak van
Koningin Wilhelmina in de wat in de schaduw geraakte 75 jaar bevrijding vanen einde der tweede wereldoorlog. Wij gaan dat niet vergeten, maar het alles is
onlosmakelijk verbonden.
Het benoemen van de oude PVDA staatssecretaris Martin van Rijn als minister
in deze coalitie regering is een staaltje van staatsman kunst en toonbeeld van
crisis beheersing. In deze crisis tijden kan je de eigen keuze voor nieuwe
partijen al vast kiezen voor de verkiezingen van volgend jaar of eerder.
In tijd van noden leren we de ware leiders kennen. De schreeuwers hebben wij
niet van node. Kamer voorzitter kent uw regelende taak.
Ik ga over een poosje geen handen meer schudden maar iemand begroeten
met een kort moment de hand op de hartstreek te houden.
Eén maal een kus is ook genoeg, gen drie maal. Doet u mee?
Kussen bij uitverkorenen en een knuffel in bijzondere gevallen.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel

