
 

Kom maer  . . .    a-j dörft ! 
 
 
 
 

Onder disse kop ek jören elèden, meert 2015, Jacco de Zwollenaer uut-edaagd mèè 

te doen en ’t Groot Zwols dictee en ’t döörbij tegen mi’j op te nemmen. 

Ik adde der een flesse  met  de   Eerste Zwolse Whisky  (2008) op ezet maer döör e-k  

allenig  zels  maer  een  kater  an aover-e-ollen. 

Da-j döörmèè ook nog ies van een bok op een ezel kunt  kommen a-k toen nog niet 

deur.     De kater wöör wi’j  met mekaere now met te maken ebben giet met een 

asperientien niet aover. 

 

’t Maggen gien  ge-eim  wèèn dä-k  ’t aover  ’t algemeen  niet zo op personen ebbe, 

die allenig  veur  ’t  groot-kapitaal  gaot  umwille  van zie mi’j  ’t  ies  goed doen. 

Dät uut-erèkend Bill Gates, oprichter van Microsoft en now de riekste man op disse 

aerdkloot, mi’j an-’t denken zetten aover de wat te doen tegen corona, maggen dan 

aost wel een wonder wèèn. 
 

Wat is ’t geval ? . .  ook in meert 2015  gavven  Bill Gates een  ”Ted-Talk”  

Dit bint een soort gastcolleges wöörin (wereld-)bekende mensen un visie geven 

aover aller-ande zaken wöörbi’j  zi’j  betrökken bint of die un raken.     

In disse Ted-Talk waerskaowen Gates de wereld al veur de komst en de gevolgen 

van een pandemie. 

De  betrökken-eid  van Gates  bi’j  gezond-eidszörg  ef te maken  met dät  deur  zien 

”Bill and Melina Gates Foundation”  der miljoenen wörren investeerd  an onder-

zuuk  naor  inentingspregramma’s  aover  de ele  wereld.  
 

Gates sprakken toen de verwachting uut dät ter in de kommende decenia  miljoenen 

mensen zollen strärven . . . niet deur een anval met of gebruuk van kernwaopens,  

maer deur een anval van microben.     IJ trokken een uut  de bestrieding van ’t 

Ebolavirus  en  ’t ontbrèken van een adequaat systeem ter bestrieding van besmettelijke 

ziekten, zien conclusie (in 2015) dät de wereld in  ’t ge-eel niet is veurbereid op een 

wereld-wiede  uutbraak . . een pandemie. 
 

Maer  wat  ef  Bill Gates dan  now  in 2020  an zien  geliek ? 
 

 

Elaas kunnen  wi’j met zien allen constateren  dät  ter niemand op is veurbereid en ij 

toendertied als roepende in de woesstijn ef estaon.  Der is närgens andach 

an besteed of bint veurraoden an-eleg van middelen die ons zollen  kunnen  

beskärmen. 
 

 

 



Dat ter now allemachtig völle praotpregramma’s op tillevisie bint wöörin iederiene der 

maer een mening op los löt is gewoon betreurenswaerdig. 

A-j bi’j de ien een menig ebt e-göven  wöör ie bi’j een ander praotpregramma weer 

introduceerd  as deskundige . . .  mien zaolen !! . . . kotsmisselijk  wöör ik der van. 
 

Ik bin dus ook absoluut gien objectieve kieker . . de ärgenisse giet nogal gauw de 

aoverand  kriegen . . en dan kiek ik liever niet. 

 

In de uidige umstandig-eden  met betrekking töt ’t Corona-virus en de bestrieding 

döörvan  deur de maotregelen ter veurkommen van oncontroleerbaere verspreiding 

dervan, bin-k zels mien politieke minkukel in persona van premier Rutte nog as mense  

gaon zien.  Dät komp umdät ij now in staot is zonder dät ieuwige geniepige 

gelaottrekkie te sprèken.  IJ döt ’t nog niet zo gek . . en dät is veur mi’j toch wel een ele 

aovergave.   Maer a-k dan twiede-kamerleden tiedens de debatten eur zaniken . . . 

dan weet ik ook inies weer wöör mien ofskuuw tegen politici  vandan  kump .  . .  der 

kump ook  aoste  gien verstandig  woord  uut.  

 

Èvenzogoed  bin-k wel bli’j  dät  wi’j niet, zoas in Spanje, een blief-binnen-gebod ebt.  

Want die regel snap ik totaal niet . . . 
 

Weet ie as ter ier een ziekte onder de biesten uutbrèk . . värkenspaest . . mond en klauwzeer 

. . vaogelgriep . . ma-j as mense  (zeker butenstaonders) nog op gien kilometers ofstand in 

de buurte kommen, want veronderstel oe ies dä-j wat kunnen aoverbrengen.      
 

Maer a-j in Spanje  een ond ebben  ma-j  die wel  buten  uutlaoten.       As uusfdieren  

niet deur  ’t corona-virus wörren etröffen (der niet an dood gaot) wil dät nog niet zeggen 

dät die niet besmet kunnen wèèn.      En  weet ie wel  oe  mensen  met  uusdieren  

ummegaot ?  . . .  

Ze bint zo lief . .  en ie kunnen die zo lekker knuffelen !! . . .  dät kan wel ??? 
 

Ik bin der nog niet zo zeker van.  

 
 

Toch wil ik de uidige maotregelen  best respecteren en zal ik mi’j der ook zo mogelijk 

an ollen, maer ik verrekke ’t umme, deur angst in-egöven niet naor buten te dörven,   

allenig  maer  binnen  te  blieven.    A-k mi’j goed vule en niet snotterig bin doe-k 

gewoon de  boskoppen of ik fiets naor mien atelier as moeders de vrouwe  mi’j een 

posien kan missen.     En ook as de vrouwe, die absoluut töt de risicogroep be-euren, 

naor  buten wil zal ik aer niet tegen-ollen.   
 

Alle maotregelen zoas die now gelden bint erich umme de verpreiding van ’t virus 

zo geleidelijk mogelijk te laoten verlopen.    Ze kunnen  ’t niet  tegenollen, maer de 

gezondeidszörg (ziekenuzen) kunnen  een enörme toestroom van zieken inies niet an, 

dus ’t mut  allemaole wat  lankzaemer  gaon.    

Veurkommen  dat-j  ’t  virus  oplopen  kan (nog) niet ! 

 



 

Maer now de uutdaegink . . . as strakkies ons ele reilen en zeilen weer, mag zoas wi’j 

’t ewend waren, kan nörmaliseren  (’t ni’je gewoon) . . .  

Gaon wi’j dan ook naodenken aover wat ter goed folt is ewest ? . .    

Zullen wi’j ook weer willen  accepteren  dät  ’t alsmaer aoverbrengen van productie 

naor lage-loonlanden  umwille van winstbejach  eigenlijk  gien  juuste oplössink is ? 

Zullen  wi’j  wel willen snappen  dät a-j van butenland ofankelijk bint der ook situaties 

kunnen  onstaon dät  vremde  mogend-eden  zègen  . .  wi’j eerst  . .  en dan ??    

As wi’j wat wi’j ier neudig ebben, ier ook zels kunnen produceren ef ook iederiene 

wärk, maer e-j gewoon minder transpörten neudig.     

Zal iederiene nu ook in de gaten ebben dät ’t zo vervuilde klimaot now inies stukken 

skonerder is zonder ’t ieuwige gezanik  aover gevolgen veur de economie as ter ies 

een bepärkende  maotregel veur  transpört  en of  lucht-avens  mos  wörren bedach? 

Bint wi’j bereidt nao te denken aover onze vekansie-gewoontes . .  

Of is ’t toch wel sarcastisch a-j de buren of collega’s de ogen kunt uutstèken met . . 

met van . . kiek – ik kan wel zo wied-verre-fot ??   Lokaal is ter zo völle te belèven a-j 

’t maer zollen willen zien, zonder oe van ’t sarcasme van de buren iets an te trekken.  

 

Maak van de nood een deugd . . . Gao de uutdaegink an deur der now inies 

drastische maotregelen tegenan te gooien en  oe te realiseren dät ’t ooit zo 

volprezen poldermodel van asmaer aoverleg aover van alles en nog wat, gewoon 

niet  of op  zien minst  vertraegend  wärkt.         Der zullen altied een kladde 

ontevrèden mensen blieven die vinnen dät naor un verael niet is e-luusterd.  (die bint 

veur de SBS 6-verslaggèving) 

 

De kans dät ik strakkies degene bin die ’t weer ies niet elemaol kan riemen  is 

netuurlijk  niet  ondenkbaer,   maer  wat  mi’j  betreft  . . .  

 

Kom maer op  . .  a-j ’t  dörven ! 

 

 

 

 

Witte donderdag 

Goede vri’jdag 

Stille Zaoterdag  

Paosen ? . . . is in 2020 wel vremd !  

 

 
12 April 2020 

          


