
Non Solus                                19 december 2021 

De vierde advent is vermoord. 

De coalitie reizende, met coronavigering. 
Met nietszeggende ik “weet niet”,  bewering. 
door het wetenschappelijk beleidsgroepje. 
Dat zich gedroeg als verongelijkt troepje. 

Plots tegen de coalitie opstandig te keer ging. 
 

We weten het niet maar het kan zus of zo 
gebeuren, vandaag denken we in pessimissimo. 
Doe Nederland op slot, dat is ons laatste woord 

Jammer voor de 4de  advent dat wordt helaas vermoord. 
Ook bij niet weten blijven de wetenschappers Goeroe. 

 
Traag wordt voortgang gemaakt met 

de vaccinatie, de GGD is goed bedoeld aan zet. 
Mijnheer de Jonge het mag niet te lang gaan duren. 

Een dag telt nog steeds 24 hele uren. 
Dus 24 uren werken in 5 ploegen, goed op gelet. 

  
Het eerste couplet vermeld “coronavigering”.  Een woord dat niet bekend 
en nergens in gebruik dan in het eerste gedicht. Het zal ook nergens 
gebruikt worden. Het virus en de greep van de wetenschap op het virus 
blijft te onzeker. Er valt weinig te adviseren en nog veel te werken. 
De coalitie verspeelt haar kansen om leiderschap te tonen. Het leiderschap 
is te vaak aan de kant van de moeilijke weg. 
We hebben de 18de  december de spanning kunnen voelen tussen de 
beleidsadviseurs, de wetenschappers en de stuurmannen, de leiders waar 
van verwacht wordt dat zij tussen al die variabele mogelijkheden de goede 
weg  kunnen aan geven. 
Dat gebeurde niet, zij voerden domweg uit wat hun duidelijk geadviseerd 
werd, sterker nog wat hen duidelijk door de wetenschap opgedragen werd. 
Zij staan te ver van het gewone leven, om in te voelen welke schade er aan 
de grote meute en de ondernemende bedrijven is toe gebracht.  
De wetenschap staat aan het begin  van de kennis over de verrassingen bij 
het muteren der varianten. De leiders van de hoopvolle Nederlanders 
hebben geen weet over de missers die zij maken. Duidelijk was de stelling 
over het vaccineren. 
Het is juist in de medische protocollen dat naar adem snakkende Corona 
patiënten prioriteit verkrijgen. Even juist is het dat een ieder zich dan laat 



vaccineren, verplichting met uitzondering van medische diagnose. Durf dat 
gevecht aan te gaan heren Mark Rutte en Hugo de Jonge. 
Dat wij het Kerstfeest ieder voor zich een feest kunnen laten worden en de 
lichten van onze feesten brandend en hoog kunnen houden, voor anderen 
en ons zelf. 
 

Zwaar zwaarder zwaarst kan iets gelijken, 
als er plooitjes niet zomaar glad zijn te strijken. 

Mooi mooier mooist blijkt toch het meest, 
als gij beiden de plooitjes nog eens overleest. 

De liefde voor elkander in bet echt laat blijken. 
 

Het vreemde virus wordt erg op geblazen. 
De ernstiger ziektes die ons jaren lang belagen 

worden te makkelijk aan de kant geschoven. 
De ontstane problemen der wachtende weg gewoven. 

Omreden enkelen de prik niet willen verdragen. 
 

Houdt goede moed op betere standvastige tijden. 
Stoppen met continue ons zelf te kastijden. 

Met het verwerken des overheden paniek berichten. 
Die met paniek getekende gezichten. 

Ons steeds weer bestrooien met nieuw lijden. 
 

Tel de zegeningen één voor één, wees blij. 
Zet al je zegeningen op een rij. 

Ga daar mee door ook in het nieuwe jaar. 
Blijf deze Kerst vooral dicht bij elkaar. 

Het positieve zal winnen voor jullie en mij. 
 
 
 

Nicolaas Overbeeke                                       Nieuwerkerk aan den IJssel 
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