
Non Solus                                                               1 mei 2022 

Wat een week.  

Drie zaken, drie gebeurtenissen welke de afgelopen week passeerden gaven 
mij  de woorden: ”Wat een week”, als titel voor deze Non Solus. 

1) : Het vertrouwen  en het rapportcijfer voor de Koning. 
2) : De documentaire;  Wilhelmina een leven voor de troon.  
3) : De voedsel dropping, Manna, op 29 april 1944.  

Ten eerste 
Nederland vierde na een stilte van twee jaren weer ouderwets Koningsdag. 
De stad Maastricht was hiervoor verkozen en de Limburgers hebben laten 
zien waartoe men in staat is in het uiterste Zuid Nederland. 
Zowel het dagelijkse feest als het avond concert, waren subliem. 
Het Koninklijk gezin had er plezier in. De Koning viel wel op door zijn wat 
overtrokken uitbundigheid. Hij is niet zo onder de indruk van de peilingen 
die hem een mindere plaats gaven dan twee jaar terug. 
Het vertrouwen dat twee jaar terug 78% was  is gezakt naar nu tot 47 %. 
Zijn rapportcijfer daalde in deze periode van 7,7 naar 6,7. Aldus een 
onderzoek van de NOS.  
 Er  was weinig begrip voor de spijt betuigende zielige majesteiten  met een 
boodschap aan de onderdanen over een vlieg reis.. Het vertrouwen neemt 
vooral af bij de ouderen waartoe ook ik behoor.  Mijn persoonlijk vertrouwen 
neemt behoorlijk af. 
Zo daar waren, Het vakantie vliegreisje naar Griekenland, kort daarna het 
verjaardag feestje van dochter Amalia. Zulke foutjes mogen zeker bij de 
Vorst niet voorkomen. De rolverwachting  bij de onderdanen, zeker de 
ouderen was niet meer wat verwacht werd. Zo daar was bij het vrij geven 
van de kroon domeinen het uitsluiten van drie maanden voor de pleziertjes 
van de Koning 
Daarbij gevoegd dat de Koning de met herdenking der doden van de tweede 
wereld oorlog  zijn overgroot moeder Wilhelmina de les leest over het 
slechte communicatie beleid met de Joden.  
Deze Willem Alexander is tot zijn 45ste levensjaar opgevoed en getraind 
voor het Koningschap. 
De taken en verwachtingen liggen behoorlijk in de grondwet vast. De 
Koningin Wilhelmina leerde dat al voor haar 18de jaar van professor de  
Louter in zijn samenvatting van de grondwet regels. (Staatsrecht Leiden.) 
De Kroon moet de continuïteit (het verband tussen verleden en toekomst) 
handhaven.  



De Kroon moet waarschuwen tegen maatregelen die de toekomst bederven 
omdat zij boven de wisseling der omstandigheden staat, boven de strijd der 
partijen.  
De Kroon moet soms hare Ministers aansporen en aandrijven, soms 
tegenhouden. 
 De Kroon ziet verder dan de tijdelijke Ministers. 
De Kroon heeft het einddoel van elke maatregel in het oog. De middelen om 
dat einddoel te bereiken moet de Kroon aan de Ministers over laten. 
 

Peiling en tekening  Financieel Dagblad 
De rol verwachting is niet hossen en de popiejopies spelen. 

Het is zaak dat bij de wens en het moderne gedachte goed over de rol van 
de Koning stelling wordt genomen en de  minister president tot eventueel 
herziening van de grondwet over gaat. Het vast houden aan de eigenlijk 
onmogelijke taken is niet zo een goede optie. 

 
Ten Tweede; Wilhelmina een leven voor de Troon. 
Als tien jarig meisje is zij feitelijk de enige die de Oranje Nassau monarchie 
kan voort zetten. Zij  wordt vanaf haar tiende jaar tot aan haar achttiende 
jaar klaar gestoomd voor het aanvaarden van de Troon. Haar moeder de 
Regentes Emma, ( de Koningin Moeder Emma, zo genoemd) Doet de kleine 
Wilhelmina op een liefelijke wijze kennismaken met de enorme huisregels 
en etiquette van het hof en de opleiding tot het koningschap. En dat alles 
binnen 8 jaren. Dat mogen de Koning en de minister president ter harte 
nemen. 
De documentaire: “Wilhelmina een leven voor de Troon”,  is voorbeeldig en 
leerzaam. Het boek van Cees Fasseur is zeker een verfijning en aanvulling 
op dezer documentaire. Zij heeft de monarchie gered voor Nederland 
samen met Haar moeder de Regent6es Emma. 
 
Ik herinner mij  enige radio toespraken middels radio Oranje op de BBC 
1500 meter golflengte. Dat gebeurde met mijn  zelf gemaakte kristal 



ontvanger in 1944, zelfs nog in 1945. Wilhelmina betekende iets voor 
miljoenen Nederlanders, ook voor de Nederlandse Joden. 
Ik herinner mij de terugkomst in den Haag . Ik herinner mij Haar 
populariteit. De documentaire is een aanrader om te zien, niet alleen voor 
ouderen ook jongere kunnen enig idee op doen over een Koningin waarvan 
Churchill zei Wilhelmina is de enige man in de Nederlandse regering die in 
ballingschap regeerde. Zij werd geprezen in de toen geallieerde wereld om 
haar moed. 
Het tweedelige Boek van Cees Fasseur  a) De jonge Koningin en   b) 
Krijgshaftig in een vormloze jas, is eveneens een aanrader. Ook op Google te 
vinden. Het zou goed zijn als de Koninklijke familie de documentair en het 
boek met elkaar zouden zien en lezen. 
Stel je voor prinses Amalia, 18 jaar, nu al op de Troon??? 
 

 
Daar staat zij, ongebroken en paraat, 

De landsmoeder die zij ons altijd was; 
Krijgshaftig in haar vormeloze jas; 

“Wij Wilhelmina”, zéér tegen de draad.. 
Waag u, binnen haar krachtveld, op het gras; 

                                     Gij zult een soevereine wil ontmoeten. 
                                        Die u gedoogt en te gelijk weerstaat. 



Zij slaat u met een zwaard in de voeten 
Alsof ge tegen rijzend tij ingaat . 

 
Leiderschap aan welke discipline dan ook gegeven vraagt geen popiejopies 
figuren. Het vraagt voor alle disciplines mentaliteit zoals ik verwoord heb in 
mijn boek: “Non Solus”. Instituten leiden, bedrijven leiden, landen besturen, 
projecten sturen. Het al vraagt leiders die in exploderende of imploderende 
maatschappelijke situaties komende  de verwachtingsrol van diegene die 
geleid worden nooit zal veranderen. Dat vraagt de liefde voor het vak. 
Rechtvaardigheid en hoop geven bij elke verandering. De inzet van de leider 
zal daarvoor altijd meer dan 100% moeten zijn. 
Dank u wel Koningin Wilhelmina. 
 
Ten  derde; De voedsel dropping, het manna . 
Ik schreef al eerder over de voedseldropping van 29 april 1944. 
Zie Non Solus 29 april 2018 .  
Door de bombardementen op de Oekraïne worden mijn gedachten veel 
terug gebracht naar de 29ste april 1945. Daar schreef ik het volgende 
gedicht voor. 

Dit wordt de grootste dag van leven, voor velen. 
Honderden bommenwerpers storten het manna neer. 

De ervaring is geweldig en valt als een zegen. 
Acht dagen duurden de droppings elke dag weer. 

Nederland werd op 5 mei bevrijd. 
Na kommer en kwel dat velen mochten overleven. 

Met dank aan velen  die in deze vrijheid strijd. 
Hun leven voor de overlevenden hebben gegeven. 

                                                                     5 mei 1945 

Koningin Wilhelmina en Churchill hebben er voort gezorgd dat de 
geallieerden deze droppings hebben uit gevoerd. Wat een vrouw, wat een 
Koningin! Wat een Churchill. Twee Leiders van formaat. 
 

 



Tekening Nicolaas naar geheugen dropping op Ypenburg. 
 

 
Nicolaas Overbeeke                                       Nieuwerkerk aan den IJssel 
 


