
Non Solus                              6 december 2020 

Wat wacht en rest ons. 

Wat waren en zijn er in het verleden mooiere verhalen denkbaar over Sint 
Nicolaas, specifiek de Sint Niklaas avonden. Vast heeft het corona in dit 
gedachtegoed een deuk kunnen slaan. 
Ik zie bij mijn rondwandelen al veel kerstverlichtingen in huize en kerstbomen, 
opgetuigde bomen, in de kamers. Sinterklazen waren digitaal te bestellen en 
zichtbaar middels de televisie. 
Ik heb gisteravond wel Sinterklaasavond gevierd dank zij de inzet van mijn 
kinderen, Inge en Nico. En zelfs een surprise mogen ontvangen dat 200 
kilometer van mijn huis gebouwd was. Het was een bouwwerk, een schaakbord 
met de afmetingen van 85- bij 85 cm. Met de arm lengten van Sinterklaas en 
mij zelf ruim af- en geefbaar binnen de corona grenzen goed aan gekomen. 
Het bord bevatte de spelsituatie  aan het eind van de match Kasparov en  
Topalof op 20 januari 1999 te Wijk aan zee. De stukken geboetseerd met 
boetseerklei. Het bekende Hoogoven Schaak-tournooi. 
De liefde voor het schaken en de liefde voor één der, gewezen, mooiste 
bedrijven van Nederland werd door deze surprise weer voelbaar gemaakt. 
Dank je wel Sint Niklaas met je er gekleurd staande Piet helemaal uit 
Vlaanderen, de mijn geliefde plaats geworden universiteitsstad Leuven. 
Dank je wel alle zwarte en gekleurde Pieten. Dank je wel Inge Nico, 
Samenbrengen en verbinden is moeilijk, wel mooi. Het was een zegen. 
Toen ik in januari 2017 startte met een stand van zaken mail over de moeilijke 
voor mijn ontstane positie, en overging tot de column Non Solus, was het privé, 
het eigene de eigen identiteit, het toch niet alleen zijn in moeilijke tijden de 
basis. Ik wilde hiermee anderen helpen voor het vechten bij de eigen strijd 
tegen alleen zijn. 
In deze periode, waar Sinterklazen  en Kerstmannen en Geboorte van een 
kindje Jezus lijken verdrongen te worden door het virus. 

Vecht, lach, huil en bid in het bijzonder, 
schreeuw het samen uit elk voor den ander. 

Redding door de wetenschap en niet door een wonder. 
Geloven in ons zelf en geloven in elkander. 

Vier de feesten die gevierd moeten worden als de opmaat naar het nieuwe 
jaar. Zoek in chaos toch elkander te ontmoeten, er is veel mogelijk binnen de 
regels. De lichtjes in en aan de huizen, zelfs de commerciële lichtjes, kunnen 
helpen niet alleen te zijn.  Non Solus. 
 
Nicolaas Overbeeke                                        Nieuwerkerk aan den IJssel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


