
Non Solus                                                    1 januari 2023 

 

Traditie  getrouw. 
 
Traditie behorend tot een familie goed, niet benoemd met ene familie 
naam , mag kan moet en wil gekoesterd worden. Mijn intrede in een 
dergelijke niet met de familienaam benoemde familie groep enig jaren 
geleden, de groep; “de Incredibles”, heeft mij in de afgelopen week de 
waarde van traditie  waardevol doen beseffen.  
 
Jaren geleden , meer  dan 75 jaren beleefde ik het feest van Sint 
Nicolaas met de presentatie van een surprise en een bijpassend 
gedicht. 
Jaren geleden, 42 jaren, werd een gala kerstdiner door mijn toen 
geliefde Toos , ingevoerd. Voor het toen groeiende gezin werden geen 
kerstcadeaus gegeven. 
Jaren geleden, rond 25 jaren ,werd zowel de surprise avond als het 
kerstdiner overgeheveld naar Inge de eega van Nico, mijn jongste 
zoon. 
 
Mijn jongste zoon Nico heeft enige bijzonderheden, zoals zijn 
verjaardag alleen vieren als er een vijf of een nul in zijn leeftijd als 
sluit cijfers voorkomen. Zoals het geval zal zijn op 4 januari 2023, de 
leeftijd van 65 jaren. 
 
Zie hier de ingrediënten om het jaar 2022 af te sluiten. Voor Inge en 
Nico ver voor de Sint Nicolaas viering al met schoten voor de boeg een 
feest voor te bereiden. Het werd ergens in den lande  durende van 
tweede kerstdag middag tot en met 29 december, na een surprise 
avond op 4 december.  
De Incredibles, omvattend vier stellen van twee personen , Puck de 
grappige kabouter als jongste persoontje, vijf maanden en ikzelf als de 
oudste van 93 jaren. 
De organisatie van dit feest gedoe wordt al voor delen door de 
dochters van Inge en Nico overgenomen. Evenzo is het voorbereiden 
van de diner- gangen voor een deel  ingevuld door alle Incredibles 
Daar bij zijn de traditie getrouwe, voor hen kerst cadeaus gebleven. 

 De festiviteiten mogen beginnen. 
Voor de surprise avond is een ieder gereed op enkele dicht regels na. 
Vlak voor de Sint surprise viering komt er een kink in de kabel 
waardoor het gezamenlijk feest niet door dreigt te gaan. 



Er zijn problemen ontstaan welke een oplossing vragen bij en voor 
één der stellen. 
Directe reactie van de rest der Incredibles, het surprisefeest op 
Sinterklaas avond wordt uit gesteld. Wij wachten op de door jullie vast 
te stellen berichten  en besluiten. 
Na enkele weken van diepgaand medisch onderzoek en hectische 
besluitvorming  komt de mededeling: “Incredibles , we gaan ervoor”. 
 
27 december  start het samenzijn van de Incredibles, de 
ongelooflijken, met het uitgestelde surprise feest en de verjaardag van 
mijn jongste zoon. Der fantastisch gebouwde surprises en de geweldig 
doordachte gedichten verwarmden de harten der Incredibles. 
Voor het verjaringsfeest was een kok ingeschakeld voor het diner. 
Als je mee mag beleven dat je jongste zoon de leeftijd van 65 jaren 
bereikt heeft als lid van de ongelooflijker familie, de Incredibles mag 
je daar ook iets bij zeggen. 
De rode draad van mijn wens was; “Carpe Diem”. Pluk de dag. 
 
28 december Het Kerst Diner. Met drie hoofdletters. Geredigeerd door 
Inge met inzetten van de complete stellen der Incredibles. Meer dan 
buitengewoon, meer dan ongelooflijk.  
 
Carpe Diem contra Memento Mori  28 december 2022 
 

Een bijzonder Kerstdiner. 
Waaraan wij twee aan twee. 

Verwachtingsvol wederom aanschuiven. 
In het Vlaanderen, niet in Zevenhuizen, 

Iets anders maar welles, Avé- Avé. 
 

Het feest der 65  voorbij gegane jaren. 
Is voorbij, we mogen even bedaren. 

De kracht van; “Pluk de dag”, verwerven. 
Bergend; “ Memento Mori’, gedenk te sterven. 

Pluk de dag, niet tot morgen bewaren. 
 

Schrijf in het zand het verdriet als tussenmaat, 
vergeet het zonder enige pijn. 

Want wat in het zand geschreven staat, 
zal er morgen niet meer zijn. 

 
Schrijf in steen wat je beleefd hebt, 



aan vreugde vriendschap en geluk. 
De steen geeft je na vele jaren, 

de herinnering nog steeds terug. 
 

Schrijf in je hart allen die je lief zijn, 
heel dicht bij of hier ver vandaan. 

Want wat in je hart geschreven staat, 
dat blijft voor jou eeuwig bestaan. 

 
Ook bij deze Kerstviering heeft mijn meer dan meer jullie verbondenheid, jullie 
er voor elkaar zijn mij als een warme deken omhult. Toos was er ook weer bij. 
Pluk de dag vandaag, knuffel eerst je geliefde, doe dan je werk. 
Niet morgen , dan kan je dood zijn. Denk daaraan! 
OpapaNico 
 
Ik wil op dees Nieuwjaarsdag de lezers van mijn ‘Non Solus’ column laten delen 
in de blijdschap welke uit kan gaan van het in ere houden van tradities.  
U mag al lezend gevoeld hebben dat deze Incredibles een eenheid konden 
vormen door elkander vast te houden, te respecteren en te blijven 
communiceren. 
Daarbij een bijzondere vermelding dat deze Incredibles, één der stellen, een 
baby mogen verwachten in het komende jaar. 
Ik was niet alleen.   Ik heb het in mijn hart geschreven. Non Solus 
 
Nicolaas Overbeeke                                     Nieuwerkerk aan den IJssel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


