
Non Solus                                                   6 juni 2021 

Operaties: Overlord, Versoepeling, Juichcape, 
 
Drie operaties in dit weekeinde die mijn beseffen van tijdsgewrichten met 
een spanne van 1944 tot heden, 2021, 77 jaren, mijn grijze computer, mijn 
brein dus aan het werk zette. Een mooi getal dat in de verhalen van sages en 
legenden verbonden wordt met twee maal geluk, met het geluksgetal zeven 
en met twee maal twee zeisen als representanten voor de dood, het 
ongeluk. Het tegenovergestelde van het geluk. 
 

Overlord: De code naam voor de gigantische landing operatie  6 juni 1944 

op de Normandische kust, Frankrijk. Waar duizenden jonge geallieerde 

militairen, velen tussen de 18 en 25 jaar oud hun jonge leven beëindigde 

door Duitse mitrailleur kogels. En dat alles om de West Europese geknechte 

bewoners hun vijf jaren ontnomen vrijheid terug te geven. Een gebeurtenis 

om niet alleen te gedenken bij decennia of lustrums. Daarbij ook de 

verbinding maken met de nu veelal jonge militairen die wereld wijd zich in 

zetten, met gevaar voor eigen leven, zelfs hun leven geven voor volkeren die 

geknecht worden door niets ontziende machthebbers. 

Versoepeling: Een benaming voorkomend in de gegeven pers 

mededelingen van onze minister president en de minister van volk 

gezondheid. Daartegenover de duiding van verscherping ook veel gebruikt 

in de pers mededelingen. In het bijzonder was het dit weekeinde dat de 

aangekondigde versoepelingen aanwijzingen in houden dat het virus op de 

weg terug in geslagen is. De weg naar de eigen vernietiging en door het 

werk van onze wetenschappers.  Het enthousiasme is niet luidkeels te 

horen geweest waarschijnlijk omdat de versoepeling nog te veel 

beperkingen heeft. Er is terdege sprak van meer hoop dat het terug keren  

naar het normale betere kansen heeft verkregen. Er zijn zeker weer in 

gezamenlijkheid activiteiten ontplooid zoals sporten feestelijk dineren 

concert en museum bezoek en vooral persoonlijke bezoeken. Ik heb als 

bijzonder een hernieuwde ontmoeting met vriendin Henny Swaab mogen 

ervaren. Een echte ontmoeting is een verademing na ruim een jaar elkaar 

hooguit tweedimensionaal begluren via de iPhone. Bij zulke grootse 

versoepelingen zullen fouten gemaakt worden omreden het lijkt dat het 

nieuwe processen zijn na zo een lange tijd van Lock down. We laten dit 

onder kinderziektes vallen. Het rancune optreden tegen beginners foutjes, 



soms bewust voor gewin, zullen we achterwege laten ten goede van ons 

eigen welzijn en gezondheid. 

Juichcape: Een kreet die mij toevallig de afgelopen zaterdag ter ore 

kwam. Het verband, in mijn simpele gedachtegang, naar de vorige twee 

onderwerpen bleek na kort Googelen er niet te zijn. 

Juichen voor de herwonnen vrijheden bij de strijd der geallieerden en 

omarmen van de versoepelingen waren pinots door het omarmen van de 

commercie van de komende EK. Met name de supermarkt Jumbo was al 

enige weken gestart de Juichcape in de arena te slingeren. 

Een goede commerciële fonds waar ik absoluut niet een tegenstander van 

ben. Jammer dat onze Vrije pers, Vrije met hoofdletter, even op het 

rustbankje was geplaatst. Daardoor te weinig de eerste twee operaties in de 

schijnwerpers kon zetten. Ik was toch niet de enige die dat op gevallen was. 

 

 

Nicolaas Overbeeke                                         Nieuwerkerk aan den IJssel 

 

 

 

 

 

 

 


