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Voor een min staat een plus. 

Ik ben teleurgesteld omreden het politiek gewin het te vaak wint van het 
gezonde verstand. 
Ik ben teleurgesteld omreden de politiek zich indringend bemoeid met het 
wezen dat ouderen genoemd wordt.  
Ik ben teleurgesteld omreden de nieuwsgaring ladingen getallen met hen 
passende feitelijkheden over de massa strooit en dat als hun taak en recht 
beschouwen. 
Ik ben teleurgesteld omreden een minister zijn eigen wetten schandelijk 
overtreed en niet aftreed. 
Ik ben teleurgesteld omreden ook iemand van koninklijke bloede aan zijn eigen 
geloofwaardigheid de grenzen in het buitenland niet meer zag liggen. 
Ik ben teleurgesteld omreden  het voldane vette westen geen kans ziet de 
onderontwikkelde gebieden met eigen voorzieningen een democratie  
te worden. 
Ik ben teleurgesteld omreden wij geen kans zien vergane dogma’s ten grave te 
dragen. 
Ik ben teleurgesteld omreden Sinterklaas, vooral zijn helpers, uit de folklore 
moet worden geschrapt. 
Ik ben teleurgesteld omreden ieder redelijk of goed doordacht besluit tot 
hevige protest acties moeten leiden. 
Ik ben teleurgesteld omreden protesten te vaak in onze democratie een 
gedoog status hebben verkregen. 

Voor een plus staat een min. 
Ik verheug mij over de feiten dat wij in de westerse democratie leven. 
Ik verheug mij over de feiten dat onze democratie gestoeld is op de religie van 
het Jodendom, op de wijsheid der Grieken, en op het recht der Romeinen. 
Ik verheug mij over de feiten dat getracht wordt een Europese Unie te bouwen 
die oorlogen uit de analen wil en zal schrappen. 
Ik verheug mij over de feiten dat de grote Zorg voor de Zorg uitgevoerd wordt 
door de zeer gedreven werkers van artsen tot schoonmakers. 
Ik verheug mij over de feiten dat duizenden en duizenden vrijwilligers steeds 
maar weer gereed staan anderen te helpen en ondersteunen. 
Ik verheug mij over de feiten dat wij zulke fantastisch scholen, beroepsscholen, 
hoge scholen en universiteiten hebben. 
Ik verheug mij over de feiten straks te mogen stemmen en de mogelijkheid 
hebben onze eigen willens te etaleren te ventileren of ander gedachten te 
kunnen kiezen. 



Ik verheug mij over de feiten dat middels de universiteiten en ziekenhuizen de 
onbekende en ongekende micro’s, als macro’s in de beeldvorming laten 
verschijnen. 
Ik verheug mij over de feiten dat meningen die niet de mijne zijn de kans en 
rechten hebben gehoord, geduid en gedeeld  mogen worden. 
Ik verheug mij over de feiten dat ik in mijn mooie eigenste Nederland mag 
vechten voor het behoud daarvan, zodat wij er werken wonen en liefde mogen 
betonen.  
 
Er zijn in deze Non Solus nog meerdere plussen en minnen bijeen te garen. 
Ga uw gang. Hou de boel in evenwicht. 
 
Nicolaas Overbeeke                                           Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

 

 

 

 


