
 
Skijtziek ! 
 
 

Met alsmaer toenemmende verbazink e-k de leste twie wèken de tillevisie evogd wat 

betreft de regelingen umtrend de corona-uutbraak en ’t beteugelen dervan. 

Met ontstellende ärgenisse e-k ook de massahysterie ezien, zoals die deur de 

ni’jsberichten in beeld wörren ebrach, wat betreft ’t achterlijke nao-aap gedoe as ’t 

umme  gedrag giet. 
 

Toen Nederland nog dachen dät China een ende van ons of is en corona ier allenig 

nog maer een woord betrof dät anderen angiet, ad ik de vrouwe al doodziek en ef dit 

met be-aodeming en antibiotica nog maer net kunnen aoverlèven.    As dät een twie 

wèken later wazzen gebeurd, adden ze aer zonder ienige twiefel in quarantaine 

edaon.  
 

Men von ’t hier toch wel ärg bezwöörlijk dät een KLM niet meer op China kon vliegen 

en wat dät dan toch allemaole wel niet an economische gevolgen zol ebben.  
  

Ik wörre allenig maer allemachtig ellig in de kop a-k dät soort gezanik te lange mut 

an-euren. Elaas wörren dan ook mien löntien steeds körterder . . en dät is ook niet 

gezond.     
 

En dan  kömp  de  ni’jsgaering  met  beelden aover  koopgedrach van de massa.  

Men giet amsteren. . .  en a-j dan vanuut  aover-eidswege  gaot roepen . . DOE DÄT 

NOW  NIET . .  ku-j  der donder op  zeggen dät  ’t  tegengestelde  gebeuren. 
 

Maer a-j dan ziet wat ter wörren e-amsterd . . . skijtziek zo-j der van wörren. 

 

Döör wo-k wel een kladde commentair op gèven, maer gelukkig ef  Minke Kraijer mi’j  

een mailtien edaon wat mi’j döt beseffen dät ik der bèter umme kan lachen dan 

kwaod wörren.           En zi’j ef geliek   . .  ik  mosse  wel  janken van ’t  lachen . .  

Bekiek zels maer ies wat ik krege toe-ezunden . .   
 

https://www.dumpert.nl/item/7863285_915e8bd9 

 

Hier kan ik niet tegenop ! 

 

 

Met dank  an  Minke Kraijer. 

 
 
16 meert 2020        
                  


