
Non Solus.                                                            19 maart 2023. 
 

De gele of wel de rode kaart. 
 
Het gebeurt in deze tijden meer dan eens. 
dat drukkende gevoelens als neurastheens. (1 
Storend en onwaarachtig waarheid verloederen. 
Waardoor gemeenschappen niet verbroederen. 
Leiders worden lijders, verworden tot heterogeen. 
 
Rond 2500 jaren terug naar niet verre oudheid. 
Adviseerde Confucius de dwarse Chinese overheid.(2 
Die vonden zich knapper dan knap. 
En sukkelde voort in hun foute stap. 
Zij waren niet op missers voorbereid. 
 
Confucius, met pragmatisch eenvoudig denken. 
De mensheid gedachtengoed wilde schenken. 
Zoals: “Als Heer heert en de Minister ministert”, 
volgens de afspraken, dan geldt onverminderd. 
Dat  de één de ander niet zal krenken. 
 
een beeld ontsprong voor mijn slaperige ogen. 
Met knallende verhalen geen woord gelogen. 
Of Confucius in mijn verbeelding gekomen was. 
 “De Heer, een vrouw en de minister”, als Agias. (stal) 
De aanblik ging boven mijn voorstelling vermogen. 
 
De vrouw zij vrouwt, zwaait met een gele kaart. 
Heer en Minister, ’t is uit met uw langspeelplaat. 
Ik als gewone  geëmancipeerde  vrouw heb bewezen. 
Het gezonde verstand voor velen is herrezen. 
Heer en Minister, kom overeind uit uw spagaat. 
 
Duizenden mensen zijn naar den Haag gekomen. 
Om de vrouwt (met T) toe juichend  te belonen. 
Tienduizenden kiezers trokken daarbij een rode kaart. 



Die zij voor de Heer en Minister hadden bewaard. 
Hoe heeft het met die gewone vrouwt zover kunnen komen. 
 
(1  Neurastheens . Neurasthenie of zenuwzwakte is een psychische 

aandoening die valt in de categorie neurotische, stress-gebonden en 
somatoforme stoornissen.. 
(2 Confucianisme. Het confucianisme kent zes basiswaarden die in 

het Chinees bekendstaan als Ren, Xiao, Yi, Li, Chung en Shu. Door 
deze deugden aan te kweken kan men een junzi of 'superieur persoon' 
worden. 
De invloed van Confucius in China en landen in Oost Azi8e zeer groot 
geweest en nog.  
Confucius heeft gen deel aan en Hoger Opperwezen of aan een 
innerlijke ziel van de mens.  
Hij was geïnteresseerd in de verhoudingen van de mensen onderling 
Dus de ethiek. 
Ren,      Menselijkheid 
Xiao,      Kinderlijke gehoorzaamheid 
Yi,          Rechtvaardigheid 
Li,          Fatsoen 
Chung    Trouw 
Shu         Wederkerigheid 
 
Ik heb begrepen dat er verkiezingen waren. Vandaar de bewogenheid op 
de radio televisie couranten. 
Ik ga er van uit dat ik niet alleen die teleurstellingen en blijdschap heb 
ondervonden. Er zijn ook al vijanden gesignaleerd,  Non Solus 
 
Nicolaas Overbeeke                          Nieuwerkerk aan den IJssel 
 
 
 
 

 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Junzi

