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Volgbaar en dankbaar 
 
Helaas was het mij niet mogelijk de afgelopen twee weken Non Solus u, 
lezers, middels mijn website aan te bieden. Excuses daar voor. Vandaag dus 
een extra overdenken over veel wat ons steeds maar weer overvalt. 
Ik wil u betrekken bij drie zaken waarvan ik weet dat mijn gevoelen over 
deze gebeurens niet door mij alleen zo gezien worden. Daar is de pers 
conferentie waar een  ieder, aan de TV gekluisterd mee kon luisteren. 
Er was al het één en ander (bewust) gelekt. Sommige pers goeroes en de 
NOS gaan er prat op alles al te weten en krijgen ook voorrang van onze 
overheidsdienaren. Na het spuien van nieuwe regels waar veel tijd van 
voorbereiden in gestopt is branden discussies los. 
Ik heb eens een woordenuitleg boekje met medewerkers het licht doen zien, 
60 jaar geleden, dat nog heden ten dage u van dienst kan zijn. 
 

1 ) Wanneer u leest of hoort: 
Uit betrouwbare bron; dat betekent, de man die wij zojuist tegen kwamen.  
Bevoegde bron; degene die hem had ingelicht. 
Gezaghebbende bron; degene die het gerucht in omloop bracht. 
Bespoedigen; de voortgang vervangen door verwarring. 
Reorganiseren; verwarring vervangen door ellende. 
Rationaliseren; ellende vervangen door wanhoop. 
Een onderzoek instellen; We kunnen niet per direct een aanvaardbaar  
                                                  antwoord vinden. 
U wordt t.z.t. ingelicht;  wanner we er eindelijk achter zijn hoort u van ons. 
Wij hebben belangstelling voor uw mening; Wij luisteren tot uw mening                                
                                                                                      strookt met de onze.  
Verklaring; als het deksel niet meer op de doofpot gaat. 
Opheldering; zoveel bijzonderheden op de voorgrond stellen dat de     
                           kwestie vanzelf op de achtergrond raakt. 
Coördinator; levende kop van jut. 
Adviseur; Iemand die er nooit is als hij nodig is en nooit iets in de gaten    
                    heeft. 
Heroriëntatie; na de vakantie weer aan het werk raken. 
Conferentie; middel  om een troosteloos karwei te onderbreken. 
Compromis; niemand is tevreden. 
In uitvoering; we kijken  morgen of we er aan kunnen beginnen. 
Hoge prioriteit; volgende week bent u de eerste. 
De zaken laten zich hoopvol aanzien; waren we er maar nooit aan  
                                                                        begonnen. 



Levenswaardige harmonie; de hele ploeg is als de dood voor de chef,  
                                                       de baas, de directeur. de ceo, de president, als    
                                                        het maar iemand van de leiding is. 
 

2 ) Black Friday en Thanksgiving. 
Het overgewaaide  Black Friday uit Amerika is  weer een voorbeeld hoe en 
zeker de Nederlanders, gek zijn op na-apen van feestjes en geen idee 
hebben waartoe deze feesten in Amerika ontstaan zijn. Ik ga niet uitleggen 
wat de betekenis is. Dat zoekt u maar op in Wikipedia.  
Wij in Nederland zouden de vierde donderdag van de november, dat was 
deze week, ook moeten overnemen als  THANKSGIVING voor de daarop 
volgende Black Friday waar de Amerikaanse winkeliers extra verkopen 
door het inkopen van de dankbare Amerikanen en dus hun kasboeken in 
het zwart kunnen afsluiten, en niet in het rood. 
Ik heb het gevoel dat dankbaar zijn in Nederland bestaat uit goedkope 
commercie en geluk doenertjes.  
Dankbaarheid  aan de wereldwijde inspanningen van wetenschap artsen 
overheden en velen voor het feit dat wij er nog in vrijheid mogen zijn 
Dankbaar aan de Amerikanen en de Canadezen, die THANKSGIVING vieren 
op de tweede maandag van november. Zij vieren van oudsher de dank voor 
de oogst. Dit feest groeide uit tot een waar familiefeest. Van heinde en verre 
komt men tezamen.  
Wij in Nederland die het nodig vinden om in onze tweede kamer te gaan 
debatten hoe we niet beschamend met elkaar moeten debatteren. Terwijl in 
onze democratie de voorzitter van  de tweede kamer het mandaat heeft de  
schreeuwers  de kamer te laten verlaten. Platter gezegd, de deur te wijzen. 
Gebeurde dat dan hoeft er weer niet door 150 mannen en vrouwen 
vergadert te worden. Sorry, we leven in het gen tijdperk. 
Ik miste de dankbaarheid vooraf gaand aan de Nederlandse black Friday, 
zeg maar de Nederlandse zwarte week., 
 

3 ) Ruggensteuntje. 
 voor overheden en maatschappelijke leiders., die geacht worden de 
communicatie te regelen en leiding te geven aan onze maatschappij, zij 
krijgen bergen commentaren die hen laten verzuchten: 
“Wat je ook doet, nooit is het goed”. 
Moed houden leiders van onze natie, wordt geen lijder maar blijf leiden. 
Enige voorbeelden die jullie dagelijks tegen komen. 

• Kom je te laat op een vergadering of conferentie, dan geef je een 
slecht voorbeeld. 

• Verschijn je te vroeg dan ben je een rondneuzer of je bent blij thuis 
weg te zijn. 



• Blijf je over werken, dan ben je een uitslover. 
• Ga je op tijd weg, dan heb je geen hart voor de zaak. 
• Pleeg je overleg, dan durf je zelf niet te beslissen. 
• Pleeg je geen overleg dan ben je eigenwijs. 
• Neem je iemand apart, dan schep je onderonsjes. 
• Neem je niemand apart, dan ben je onpersoonlijk. 
• Ben je aardig dan wil je de getapte persoon spelen. 
• Houd je afstand, dan heb je verbeelding. 
• Kom je met nieuwe ideeën, dan ben je een nieuwlichter. 
• Maar heb je geen nieuwe ideeën, dan gaat er niets van je uit. 
• Laat je anderen iets voor je doen, dan ben je een afschuiver. 
• Pak je het zelf aan, dan ben je eigengereid. 
• Houd je je stipt aan de voorschriften, dan ben je lastig. 
• Als je je niet aan de voorschriften houdt, dan ben je een slappeling. 
• Heb je succes, dan heb je altijd geluk gehad. 
• Loopt het fout, Dan weet iedereen jou aan te wijzen. 
• Maar als je dood bent, dan was je o zo goed !!! 

 
Laat iedereen maar kletsen en doe gewoon je werk zoals jij dat wilt. 

Wees jezelf sprak ik tot iemand. 
Maar hij kon niet, 
Hij was niemand. 

 
Nicolaas. Overbeeke                         Nieuwerkerk aan den IJssel   
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