Deze Week
Onze Koning
Rede 20 maart 2020 De corona toespraak
Als een leider , een houvast.
niet verwacht, na de president, ingelast.
het volk te steunen, richting te geven.
Bij de corona boodschap om onze steven.
Koninklijk te navigeren, wij waren verrast.
Oorlof mijn arme schapen,
Die zijt in grooten noot.
U herder sal niet slapen,
AL zijt ghij nu verstrooit:
Tot Godt wilt U begeven,
Sijn heylsaam woort neemt aen,
Als vrome Christen leven,
Tsal hier haest zijn ghedaen.
14de couplet van het Wilhelmus, de originele tekst.

Rede 4 mei 2020 Doden herdenking op de Dam
Eenzaam maar niet alleen.
Krachtig sprak hij , zoals het scheen.
Wilhelmina uit haar context te scheuren.
Dat had bij deze niet mogen gebeuren.
Zij was ook eenzaam maar toch niet alleen.
Mijn schilt ende betrouwen
Zijt ghij , O Godt , mijn Heer.
Op U soo wil ick bouwen,
Verlaet my nimmermeer;
Dat ick doch vroom mag blijven
U dienaer t’allerstond
Die tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.
6de couplet van het Wilhelmus, de originele tekst.

Toespraak 21 oktober 2020 excuus aan het volk
Koning en Koningin beiden op het pluche.
Bestaat er wel een Koninklijk excuus?
Wordt de onschendbaarheid ter ziele gedragen.

25 0ktober 2020

Wil de Koning met het excuus dat vragen
Liggend al jaren aan een eeuwen oud infuus.
Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen Bloedt.
Den Vaderland ghetrouwe
Blijf ick tot inden doet;
Een Prinse van Orangien
Ben ick vry onverveert.
Den Coninck van Hispangien
Heb ick altyt gheeertr.
1ste couplet van het Wilhelmus, de originele tekst.

Willem 1 land in 1813 te Scheveningen en wordt gevraagd het koningschap op
zich te nemen van het te vormen Koninkrijk der Nederland en aanvaard dat
koningschap. De kroning volgt in de Nieuwe kerk te Amsterdam in 1814
Opmerkingen.
a) De monarchie heeft in Nederland een enorme groei en bloei gekend en
noch. Het is mede gestoeld op edellieden en prinsen uit de Spaanse
overheersing periode. Willem van Oranje als Vader des Vaderlands met
het Wilhelmus als op den duur geworden?? Volkslied.
b) Bij de geweldige rede tijdens de doden herdenking werd ten onrecht het
toekiijken van de niet Joodse bevolking als min punt aan gehaald.

De vijfde mei heb ik in mijn Non Solus al op deze misvatting gewezen,
temeer daar ook onze Koning zijn overgroot moeder, Koningin
Wilhelmina de maat nam. Op de datum 25 en 26 februari 1941 werd
onder aanvoering van de Communistische partij Nederland(CPN) een
grootse staking uitgeroepen. Een staking tegen de eerste razzia’s op
mannelijke Joden. Deze staking werd de tweede dag met geweld
neergeslagen door de Duitse Joden haters. Met het resultaat negen
doden en 24 gewonden.
Verder werden nog drie actievoerders en vijftien verzetsmensen uit de
Geuzen groep terecht gesteld. Dit werd de aanleiding voor het gedicht;
’HET LIED DERT ACHTTIEN DODEN”. van Jan Campert, de vader van
Remco Campert.
Koningin Wilhelmina, ons houvast in de vijf jaar durende overheersing
van de moffen, die iedere Engelandvaarder persoonlijk ontving op die
manier de maat nam zoals de vierde mei van dit jaar gaat mij te ver. Als
lid van de regering in ballingschap werd zij door Winston Churchil de
enige man van de Nederlandse regering genoemd.
Koning Willem Alexander met een mooie rede die bijzondere vierde mei,
met twee grote missers door het niet weten van de context veroorzaakt
door de oorlog jaren. En de beschikking hebben over een leger van
adviseurs.
c) Met het excuus op het pluche samen met de niets zeggende Koningin
heeft de Koning misschien wel aan een alarmbel getrokken. Lieve
bevolking van Nederland, met een zo unieke grondwet laat de
onschendbare beker van het koningschap nu eens aan ons ons voorbij
gaan. Het is natuurlijk niet meer haalbaar in deze tijd op deze wijze een
Koningschap te handhaven.
d) Kabinet en Koning, samen de staatsrechtelijke regering maak een
menselijke monarchie die in handel en wandel transparant is en een
koninklijk gezien gewone mensen mogen zijn. Als de signalen niet
duidelijk zijn wordt u door de tijd wel ingehaald. Een Nederlandse
republiek is er weinig aan gelegen de moeilijke context van heden te
doorgronden.
Dit geld eveneens voor de ministers in het bijzonder de minister
President.
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