
Non Solus                                              25 september 2022 

 

Rolverwachting en emoties  
 

Zo is de 38ste week 2022   weer verleden. 
Aangrijpende gebeurtenissen voorbij gegleden. 

De Staats begrafenis van de Britse Queen. 
De derde dinsdag publieke show weer gezien. 

Al kijkend veel ziende en veel gebeden. 
 

De Britten die met ongekende precisie. 
Een Staatsiestoet vormde een ware attractie. 

Handelingen en stappen in decimalen gemeten. 
Eerbetoon aan de Queen, Haar niet te vergeten. 
De Britten zijn en blijven vooreerst didactisch. 

 
Het zo heden innerlijk verscheurde Gemenebest. 

Eigentijds en zich zelve los ziend van de rest 
der wereld maar allen rond; “God save the Queen”. 
Gedisciplineerde rouw als Britse eenheid gezien. 
Eenheid van Noord tot Zuid, van Oost tot West. 

 
De Nederlandse Staat  staat na twee jaren paraat. 

Dees derde dinsdag eindelijk op straat. 
Met stoeten van militairen, de Koning, paarden in gareel. 

Met juichende en kwetsende  mensen en gekrakeel. 
Typisch  Nederlands, ‘te laten gaan zoals het gaat’. 

 
In Nederland niet om rouw maar de politiek. 

Omreden het kabinet inzicht biedt. 
De Koning de regerings visie mag verwoorden. 
Dat hopelijk gestoeld is op gesloten akkoorden. 

En zicht zal geven op een zeer onzeker verschiet. 
 

. De bijna onmogelijke taak;” de ‘vorst”, als mens 
uit te voeren naar veler stervelingen’ s wens. 

Waarin rolgedrag overeenstemt met de rolverwachting. 



Queen Elisabeth 2 volbracht het met grote achting. 
Haar taak door wetten en God omgrenst 

 
Nederland heeft des Konings taak gedogend ontheven 

zonder dat duidelijk werd aangegeven. 
De rolverwachting minder invloeden toezicht op de staat. 

Geen God meer met Oranje op de straat. 
De Koning mag zich met zijn geloof nog privé omgeven. 

 
De Koning mag  voorlezen des kabinets gevormde visie.  
Iets prijsgeven van zijn gezin en voorgeslacht ’s religie. 

U  mag  zich   in uw  belangrijke  werk gesteund weten door het besef dat 
velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u 

bidden. 
Door de schrijver aan gevuld met: 

“Koning der Nederlanden weet dat bij uw ogenschijnlijke moeilijke en 
onmenselijke taak er velen U kracht en Gods zegen toewensen en velen u in 

hun gebeden gedenken”. 

De  Britten  en  Nederlanders hebben en houden hun traditie. 
Diep in het hart wordt verlangt naar religie. 

Verlangend een democratie passend in het religieuze en traditie 
 
 

Ik heb in deze Non Solus aan willen geven de enorme bindende 
emotie van het Britse volk , ondanks hun politieke verschillen. 
Tevens willen aangeven hoe in Nederland een feestelijk afsluiten 
van Prinsjesdag misbruikt kan worden door om gekeerde vlaggen, 
middel vingers en  scheld kanonnades richting Koningshuis. 
Vorm uw eigen mening. 
 
Nicolaas Overbeeke                        Nieuwerkerk aan den IJssel 

 
 
 
 
 


