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Aan de zijlijn. 
 
Er was een plan gerijpt De wekelijkse Non Solus bij tijd en wijle van 
een supplement te voorzien, je kan het ook een bonus noemen. Wel 
tussen twee Non Solus artikelen plaatsen in de bestaande  column, 
het soms dus niet wekelijks uit te voeren. 
Er gebeurde zo iets ingrijpends dat er echt voor mij geen ruimte was 
een bonus artikel in de afgelopen week te plaatsen. Het onderwerp 
en de verhaalstof liggen klaar. Mag het nog even duren voor ik er 
een klap op ga geven. 
 
Lieve mensen die tot mijn leesgroep gerekend mogen worden. 
Wilt u begrijpen dat je als oude man veel ervaring op en in brengt 
van welk onderwerp dan ook. Zoiets zeg je toch gewoon en je gaat 
er van uit dat een ieder dat accepteert.  
Helaas voor mannen en dus ook voor mij zijn er een paar zaken 
waar zij hun plaats wel voelen maar niet altijd weten. 
Die plaats is aan de zijlijn met wel meerdere functies, zoals bij 
zaken waar het echt om vrouwen gaat , te ondersteunen, 
onzichtbaar er toch te zijn, daadkracht indien nodig, rots in de 
branding ook bij storm. Bij de lijdend voorwerp zijnde gedaante 
verandering van de vrouw, zoals de toestand van de blijde 
verwachting tot aan de bevalling moet elke man in haar omgeving 
zijn plaats op de zijlijn weten. Eerst de aanstaande vader, dan de 
aanstaande opa en dan de aanstaande overgroot vader daarna 
andere mannen. 
 Vrouwen onder elkaar voelen hun rangorde feilloos aan. Dat is in 
de eerste plaats de moeder van Cindy, daarna de andere vrouwen 
naar haar dunken. Ook niet altijd. De a.s. mama beslist dan. 
Ons aller liefste Cindy is mama geworden op woensdag de 
dertiende Juli. Het is een meisje met de leuke naam; ”Puck “, met 
de betekenis van ondeugend kaboutertje. De tweede naam geeft 
op onlosmakelijke wijze, Nicole, de verbinding met haar mama 
aan, met de niet weg te poetsen familie naam Overbeeke maar 
verkiest de naam van den Berg te gebruiken. 



 
De familienaam van het meisje Puck is van den Berg. Ik ben meer 
dan blij bij deze verheugende gebeurtenis van mijn zesde achter 
kleinkind. 
 
Dan overkomt mij een  bijzondere ontmoeting met Celine, het 
zusje van Cindy, twee dochters van Inge en Nico en ik dus 
uiteraard hun grootvader mag zijn.  
Door haar gigantisch reis gebeuren in Zuid Amerika en daardoor 
afwezig op mijn boek presentatie van lang geleden 10 april, ik 
haar niet heb kunnen bedanken voor haar aandeel in de tot stand 
koming van mijn boek, is dat afgelopen vrijdag goed gemaakt. 
Het bedanken  in het bijzijn van haar mams en paps varend in een 
mooie sloep op de Utrechtse oude gracht. Die oude gracht kan 
rond gevaren worden wat haar papa Nico fantastisch gedaan 
heeft. Ons gemoed en de ambiance van het oude Utrecht was basis 
voor het geslaagd bij één zijn. 
Ik was verrast dat deze door Inge en Celine gedachte vaartocht en 
het bedanken voor de inzet mij zo goed heeft gedaan. 

Mijn overleden vrouw Toos was er deze week voor mij 
nadrukkelijk bij. 

 ‘Zij zou gezegd hebben. ‘Een week  met een vlaggetje’. 
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