
Non Solus                                           25 november 2018  
 
Vandaag geen eigen verhaal, maar twee liedteksten van twee bijzondere artiesten. 
Het zijn Ramses Shaffy en Jules de Corte. 
Er is veel te zien, te gebeuren en blij makende zaken om ons heen.  
Ik wil graag in deze Non Solus de volgende liedteksten meegeven en ons volgende week 
verdiepen in het Sint Nicolaas-feest en kerst viering 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Ramses Shaffy 
Voor degene in een schuilhoek achter glas 
Voor degene met de dichtbeslagen ramen 
Voor degene die dacht dat-ie alleen was 
Moet nu weten, we zijn allemaal samen 
 
Voor degene met 't dichtgeslagen boek 
Voor degene met de snel vergeten namen 
Voor degene die 't vruchteloze zoeken 
Moet nu weten, we zijn allemaal samen 
refrein: 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Niet zonder ons 
 
Voor degene met de slapeloze nacht 
Voor degene die 't geluk niet kan beamen 
Voor degene die niets doet, die alleen maar wacht 
Moet nu weten, we zijn allemaal samen 
Voor degene met z'n mateloze trots 
In z'n risicoloze hoge toren 
Op z'n risicoloze hoge rots 
Moet nu weten, zo zijn we niet geboren 
refrein 
 
Voor degene met 't open gezicht 
Voor degene met 't naakte lichaam 
Voor degene in 't witte licht 
Voor degene die weet, we komen samen 
Refrein 
 

https://www.letras.com/ramses-shaffy/


Waar blijft de tijd  van Jules de Korte 
 
Waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd? 
Daar heb ik een heel eenvoudig liedje aan gewijd. 
Je hoort het dagelijks om je heen  aan alle. 
De kleine burger zegt het en de rijke man. 
De kruidenier stelt deze vraag aan al zijn klanten. 
En u en ik zeggen het ook wel nu en dan. 
Hetzij oppervlakkig of met even iets van spijt: 
Waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd? 
 
Waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd? 
Eens was je leven zonder zorg en zonder strijd. 
Toen je nog speelde met je houten paard en wagen. 
Of met die pop die echt waar “mamma”  zeggen kon. 
Toen had je bijna niks te wensen of te vragen. 
En was je rijker dan de deftigste baron. 
Je stond bij God, noch bij de mensen in het krijt.  
Waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd? 
 
Waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd? 
Eens waas je pappies fijne vent of grote meid. 
Maar kleine kinderen worden eenmaal grote mensen. 
Die in het leven moeten vechten stuk voor stuk. 
En in hun hart is zoveel plaats voor zoveel wensen. 
En voor verlangen naar een eindeloos geluk. 
En wat je nu hebt, ben je morgen zeker kwijt. 
Waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd? 
 
Ik, mijn vrouw was dat ook, een bewonderaar van beiden artiesten. 
Misschien en dat hoop ik zegt het u iets en vind u het prettig deze liedjes nog 
eens te lezen.  Middels internet mogelijk te horen. 
 
 
Nicolaas  Overbeeke                                      Nieuwerkerk aan den IJssel                             
 
 
 
 
 



 
 
 


