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Voor degene, indertijd door  Ramses Shaffy in een 
zijner prachtige liedteksten gezongen kwam de 
afgelopen dagen weer boven het oproerend nieuws. 
Het nieuws dat vooral middels de televisie zich 
uitermate rijkelijk in beeld brengt. de vrijheid van 
meningsuiting en d]het publiceren daarvan, recht 
zoals zij denken dat het plaatsvindt en zonder 
context bepaling 
voor het miljoenenpubliek smijt. 
De corona ingrepen, zowel fysisch als psychisch 
zetten ons wereldje meer op de kop dan wij 
aanvankelijk dachten of niet konden bevroeden. 
De economische gevolgen zijn heftig en worden 
voor velen nog heftiger. De door de overheid het 
ZZP er gebeuren uit de klauwtjes laten lopen, alsof 
hier een weldaad aan ons bestel zou worden 
verricht. de faillisementen zullen meer en meer de 
veelal jonge starters in de  problemen brengen .Ook 
grotere bedrijven zullen moeten reorganiseren en 
vele medewerkers zullen het veld gaan ruimen. Geen 
gebeurtenissen om al te gemakkelijk aan voorbij te 
gaan. 
Natuurlijk gaat dit eens voorbij en zal de wil de 
welvaart te laten groeien het winnen van…. 
Dn werden we geconfronteerd door groepjes 
jongelui die regels aan de laars lappen. 



Zij dragen en helpen het virus vermeerderen met 
weinig problemen voor henzelf maar ernstige 
problemen voor hun leeftijdgenoten en alle 
leeftijden daar boven die tot de kwetsbare 
medemensen gerekend moeten worden. 
De discussies laaien op en worden gevoed door het 
nieuws dat zich elke vorm van van nieuwsgaring en 
nieuws publicatie mag aanmeten Welke instantie 
controleert deze rakkers. 
 
Onze, voor velen dierbare Ramses beleefde zijn 
wereld gelijkend de wereld die wij nu beleven. 
Gemeten naafr gevoelens van en met onze 
medemensen. Wilt u zijn prachtig lied nog eens 
lezen, nog eens lezen en daarna beluisteren middels 
internet 
 
Voor degene in z'n schuilhoek achter glas 
Voor degene met de dicht beslagen 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 met 't vruchteloze zoeken 
Moet nu weten, we zijn allemaal samen 
 
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 z'n slapeloze nacht 
Voor degene die 't geluk niet kan beamen 
Voor degene die niets doet, alleen maar wacht 
Moet nu weten, we zijn allemaal samen 
 
Voor degene met z'n mateloze trots 
op z'n risicoloze hoge toren 
Op z'n risicoloze hoge rots 
Moet nu weten, zo zijn we niet geboren 
 
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 z'n open gezicht 
Voor degene met 't naakte lichaam 
Voor degene in 't witte licht 
Voor degene die weet, we komen samen 
 
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 
 
Niet zonder ons,  Het Coronavirus is nog steeds 
onder ons. 
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