
Non Solus                                         31 december 2021 

Van oud naar nieuw 

Inde Nieuwjaars Non Solus van het jaar waar we nu afscheid van mogen nemen 
was er veel onzeker en hoop op vaccins en verwachtingen voor de komende 
verkiezingen. Er werd veel afgegeven op alles waar je op af kon geven.  
De nieuwsgaring had de bekende bronnen van ze en men tezamen zemen. 
In onderstaande alinea wilde ik daar iets van zeggen. Januari 2021. 
Ze en Men twee persoonlijke voornaamwoorden samengevoegd tot het 
werkwoord Zemen. Het is alles zo onbepaald. Stel voor je zelf vast welke Ze  en 
Men staan te Zemen. Het onbepaalde kan wel eens verrassend bepaald 
worden. Zo verrassend dat niet de eerste man of vrouw op de stemlijst 
aangekruist moet worden maar een voorkeur stem noodzakelijk is. 
We gaan dit aanhalen stoppen er is weinig verbetert, of toch? Als je mee 
werkte zijn we twee maal gevaccineerd, soms drie maal. De farmaceuten 
hebben prima werk gedaan. Maar het virus doet nog een beetje beter haar 
best, of niet. De wetenschap moet winnen en gaat dat ook doen. 
Ik bereid mij voor op de vierde , misschien wel de vijfde prik. 
Vanaf mijn veertigste jaar heb ik de griepprik mogen ontvangen, nu ben ik twee 
en negentig dus heb ik mijn leven 52 maal een griepprik gekregen. 
 
Lieve mensen we stoppen met het leuteren en gaan plannen beramen voor het 
nieuwe jaar. Veel jeugd loopt voorop en hebben het klimaat, het milieu en onze 
voeding in het vizier. Het is te hopen dat veel ouderen die nog aan de touwtjes 
trekken  de jeugd kansen gaat geven door een stapje op zij te doen. 
Dat is mijn wens voor het nieuwe jaar, Daarbij gesteund door jonge 
wetenschappers en jonge technologen. Geen gezeur over 50% mannen en 50% 
vrouwen.  
Goed opgeleide mensen daar mogen we naar uitkijken. 
In de hieronder geplaatste link wil ik voor u spelen het volgende lied. Geschreven 
door Rhijnvis Feith, bij ouderen zeer bekend en bij de jeugd onbekend. 
 

Uren dagen maanden jaren. 
Vliegen als een schaduw heen. 

Ach, wij vinden waar wij staren. 
Niets bestendig hier beneên. 
En de weg die wij betreden. 

Staat geen voetstap die beklijft. 
Al het heden wordt verleden. 

Schoon ’t ons toegerekend blijft. 



De laatste zin is prachtig, ouderen wij komen er niet onderuit om 
verantwoording te nemen voor het verleden en jongeren ook jullie worden een 
keertje oud.  Gebruik die laatste oude zin om de strijd aan te gaan voor het 
verbeteren van………alles wat nodig is en moet. 
Een fijne jaarwisseling en een vruchtbaar positief jaar, het jaar 2022, 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mToEbPeW_fg&authuser=0 
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