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Alles heet crisis. 

Het begon met het corona virus. De covid 19 met haar vele mutaties. Met de 
vele doden. Met de opstanding van de wetenschappelijke virologen. 
Nu ruim 2 jaar en 8 maanden later ben ikzelf door corona virus geveld. 
Ikzelf die behoort tot de kwetsbare groep van 93 jaar ouderen. Een groep 
waarvan het immuunsysteem continu indringers aan het bestrijden is. 
Mijn traagheid , behorend bij mijn leeftijd heeft ook invloed op het kunnen 
bevechten van het gemene virus. In al mijn doen denk ik nog veel te kunnen. 
Maar niet meer dan één of twee tegelijk. Dank zij het nog steeds niet 
opgeven van de wetenschap meisjes en jongens hebben zij kans gezien mij 
nog steeds met m’n 94ste  levensjaar nog met blijde verwachtingen steeds 
een nieuwe dag te laten beginnen. Het gevecht van de wetenschap met dit 
gore virus is nog niet gewonnen. Op het slagveld worden wel veldslagen 
gunstig en ten goede gekeerd, maar de oorlog is nog niet gewonnen. 
De virussen, de bacteriën zullen net als het mensdom zich blijvend 
vermenigvuldigen. Zolang zal de strijd immer doorgaan. 
Ik voel mij beter en hoop volgende week er nog bij te mogen zijn. 
 
In die 2 jaar en 8 maanden is er heel wat crises de wereld in gegleden. Het 
exploderen van de crisis naar veel zorg, angsten en onzekerheden is vooral 
na de Russische inval in de Oekraïne ontstaan. 
Eén potentaat, een systeem van en voor macht, bedreigt de wereldvrede. 
Het oorlog voeren is niet veel anders dan het in eeuwen geweest is. Dood 
verderf en leugens. In het midden oosten worden de vrouwen als grof vuil 
behandeld en snakken naar vrijheid. Tot bloedens zijn zij zichzelf aan het 
verdedigen en manifesteren. 
We zullen moeten accepteren dat de rijke jaren even niet kunnen. We zullen 
moeten leren gewoon en bescheiden te doen en te zijn.  Overal woekert een 
crisis. Bij ons, ik doel hier in het westen, wordt veel tot crisis verheven. 
Accepteren dat de armoede(?)  echt niet opgelost gaat worden door een 
gulle miljarden smijtende overheid. Het geld zal altijd verdient moeten 
worden. Ook bij een crisis die een krimpende economie zal blijken. 
 
Gelukkig hebben vele afgestudeerden in onze rijke welvaartstijd kunnen 
studeren maar helaas te weinig kunnen leren .We barsten van beroepen die 
allen gepromoveerd zijn naar managers en andere Engelse kreten.. 
Managen een woord dat geboren is in de paardenstallen, manege.  
 



Gelukkig hebben we vele deskundigen die haarfijn kunnen duiden wat ons 
te wachten staat. De nieuws jongens en meisjes weten deze deskundigen  
knap aan de tand te voelen met babbeltrucs. Babbeltrucs waarmede ze 
precies weten te laten zeggen wat in hun kraam van pas komt. 
 
Gelukkig hebben wij een regering coalitie die ondanks elkaar, voor een 
ieder zichtbaar, naar het leven staan. Zelf het gevoel hebben het goed te 
doen. 
 
Gelukkig hebben wij een goed gevulde tweede kamer  bestaande uit vele 
partijen. Zij verzuipen zich nog al eens in niet belangrijke onderwerpen. 
  
Er is overal een te kort aan personeel. Er zijn bedrijven die de handdoek in 
de ring gooien door afspraken te annuleren en de hand op houden of 
mevrouw Kaag hen overeind wil houden. 
Gelukkig zijn er nog vele Nederlanders die ; 

Niet praten. 
Niet kijken. 

Niet wachten . 
Maar doen. 

 
Ik stel mij voor de in deze Non Solus genoemde deskundigen, onkundigen 
en managers de open arbeidsplaatsen in te laten vullen. 
Velen van dit soort rakkers zullen blij zijn om zinvol werk te doen en 
gelukkig kunnen worden met taken waar op gewacht wordt om deze in te 
vullen. Het klimaat als crisis begint het goed te doen. De klimaat crisis kent 
een aantal mutaties. Zo hebben we inflatie , duurzaamheid, besparen, 
armoede en veel meer. Ik heb enige besparing tips. 
Doe de krant weg, ga over op de digitale krant. 
Kijk twee keer in de week, of helemaal niet naar het nieuws. 
Vergeet de nieuws jongens en meisjes met de deskundigen. 
Kijk alleen naar leuke programma’s. Twee in een week is genoeg. 
Douche iedere dag en begin de benen met koud water te spoelen. 
Overdag de TV uit en de radio met muziek aan. 
Ga er voor zitten en denk na over wat je kan besparen. 
Blijf jezelf tel je zegeningen bij al dat bezuinigen.. Al die crises  zullen weer 
verdwijnen. 
Honger is het zwaarste wat ons kan overkomen. 
 
Nicolaas Overbeeke                            Nieuwerkerk aan den IJssel 
 



 
 

 


