
Bärmärtig-eid  . . . wat is dät ? 
 
Nog agees niet zo lange elèden:             
 

De stad was verlaoten.  
De pleinen bleven löög. 
Terrassen wieren e-slöten.  
Taofels en stoelen op-estapeld verankerd. 
De enkeling die ie op staote tegenkwamp, 
liepen met een baoge  langes oe en. 
Enkele winkels waogen  ’t open te wèèn. 
De klanten stonnen in een ri’je te wachen 
naor binnen te mogen. 

 
 

Op weg naor ’t onbekende    
 

De weg naor de toekomst is löög, 
En is plaveit met kilometers onbekend-eid. 
Wat ook oe bestemmming mag wèèn . . .   
Ie zullen ’t lèven mutten nemmen zoas ’t kump,  
Ie zullen ’t lèven mutten accepteren zoas ’t is. 
 
( The road ahead is empthy   -  City To City 1999 ) 
 
 
 

Alles mut kepot of wörren esloopt. 
 

’t Kunstwärk dat altied in de ziegèvel van de ” ’t Verpleegstersuus ” an de 
Luttenbrärg-straote zatten . .  De ”Bärmärtige-Samaritaan” wazzen een 
verwiezink naor de wärken van bärmärtigheid in Zwolle en baseerd op ’t 
biebelverael van de Bärmärtige Samariraan.   ’t Is een beeldvertelling (parabel) 
vanuut ’t Christen-dom die ons mos laoten beseffen dät de ulpe vakke vanuut 
een andere oek  kump dan ie nörmaol zollen verwachen.   
 

Tiedens de 1e Corona-uutbraeke van 2020 is gelukkig op menig plase ’t umzien 
naor mekander as vörm van bärmärtigeid ook wel ebleken nog te bestaon. 
 
Totdät . . . ter versoepeling kon kommen op de maotregels . . . ’t oe en 
wöörumme skient meraekels gauw töt ’t verlèden te be-euren as ter maer 
weer een  terrassien mag  wörren  epakt of op vekansie mag  wörren  egaon. 
Dan willen ze ienies veuran staon . . . der verandert dus elemaole niks !  



’t  Giet ter ier niet umme iemand iets niet te gunnen,  maer de verantwoor-
delijkeid jegens anderen?  . .  döör  ebt  zi’j  inies  malink  an ! 
Coronamaotregelen ? . . .  zo snel as-’t  maer kan  . .  gewoon vergèten.  
 
En  willen  vergèten  is now  skienbaer  inies  weer een  ni’j motto.  
Vergèten . . . (h)oe onze maotskappi’je, wöörin wi’j now lèven,  is ontstaon.     
Onze vri’j-eid  is niet allenig in oorlogen bevöchten.     Onze riekdom  niet  
allenig in kapitaal is verwörven.  Onze maotskappelijke verwörven-eden bint 
niet zomaer een kedeugien ewest.  
 
Wi’j ebben vanuut de geskiedenisse mutten leren dät völle zaken verkeerd of 
folt waeren.  Wïj ebben mutten ärvaeren dät veranderingen jegens de 
medemens, van een andere komof, niet zomaer kommen.  Wi’j ebben mutten 
leren met gedaone zaken of te rèkenen deur der op te wiezen dät ’t anders  
mut.     Wi’j ebben der veur mutten strieden dät veranderingen  maer al te vake   
of-edwungen  mutten  wörren.  
Maer as wi’j  now  inies  niet meer willen weten oe onze geskiedisse is  . . . 
ebben wi’j  in al die eeuwen absoluut niks eleerd.   
 

Ooit wazzen der de kreet dät onze ”toekomst wörren bepaold deur onze 
geskiedenisse”.    As der niet meer van folten wörren eleerd . . .  maken ie een 
onerstelbaere vegissink.      
 
 
Die medärne beeldenstörm ? . . . ’t slöt absoluut närgens op ! 
Ie oeven  ’t niet met de geskiedenisse iens te wèèn,  maer oe uidige denken en 
andelen bint wel deur  ’t  verlèden  bepaold.    En kom ie, zoas dät iet, uut een 
goed milieu of is oe femilie van goeie komof . .  mu-j oe misskien strakkies gaon 
skamen umdät ’t niet ondenkbaer is dät de basis veur de riekdom 300 jöör 
elèden goed folt is verkrègen.    Strakkies willen zi’j ’t Wilhelmus ook nog 
ofskaffen. 
 
Bärm-ärtigeid . . . met ’t versoepelen van de Coronamaotregels  kwamp ook de 
geest uut de flesse.   Die antidiscriminatie demonstraties . . .  de standbeelden-
vernieling . . .  wie  discrimineerd  now  wie?  
 
Bärm-ärtigeid ?  . . . ’t zal dan ook wel een idee uut ’t verlèden wèèn . .  
geskiedeisse  dus  . .   gewoon  vergèten  dan  maer ?  
 
 
 



En a-j dörven te beweren dät in ’t medärne denken gien plase meer is veur 
folten die de menseid in ’t verlèden ef begaon en döörumme de zogenoemde 
vereerlijking in de vörm van standbeelden now niet meer kan, . . dan waog ik ’t 
te beweren dät ’t gebruuk van stimulerende middelen deur grote groepen 
mensen der wel veur ef ezörcht, dät un naozaoten (de uidige medärne jongeren)  
der dan toch wel een ärsenofwieking  an  aover ebben  e-aolen.    
 
 

Ie binnen dan toch zekers al wel een grootte, stoere 
kerel a-j al een drinkfonteintien in pärk Eekhout, dät as 

erdenkingsmonument geldt, met een vuurwärkbom dörft op 
te blaozen.    (veur dät soort mispunten . . benge ik gien enkel respect op) 
 

En dan blieven beweren dät de jeugd te toekomst ef ?      
As die lui goedwies bint . .  dan wil ik döör absoluut niet 
meer  bi’j  euren. 
 
 
Op weg naor ’t onbekende vraog ik mi’j of  . .  Oe  bärm-ärtig  bint wi’j now ?  
 
Kieken wi’j now achterof  strakkies ook niet naor de gevolgen van ’t sociale 
isolement van oldere ulpbe-oevenden ? . . of gaot  wi’j  bi’j een volgede corona-
uutbraek, die wi’j in september weer kunnen verwachen, weer dezelde folten maken ?   
 

Zi’j  kunnen dan wel skreeuwen . . ”wie niet euren wil, mut maer vuulen”,  maer 
as de piene bi’j een zwakkere wörren neerelegd . . umdät ’t eigen belang  
(vekansie, cafés, evenementen en feesten) zwörder wègen  . . . kunt ze, wat mi’j betreft,  
allemaol  de  ziekte  kriegen !    
 

En terwijl ik dät zo skrieve, en denke dät ook nog te menen, kom ik gelieke met 
mi’jzels in de knuppe.    Zo wi-k elemaol niet wèèn . . en döör skuult gelieke ’t 
gevöör.       ’t Eerder  enuumde  aso-gedrag  maken  mi’j  der niet  milder op. 
 

Dät volk wil alle vri’j-eid ebben umme maer te kunnen skreeuwen . . dat wat zi’j 
denken . .  ik zoldermeer  mut  accepteren.    
Now  . . .  ier ölt veur mi’j de bärärtig-eid toch echt wel op.   
 

Ik weiger pertinent te accepteren mi’j veur een  discriminant en of racist te 
laoten uutmaken,  umdät  der een koloniaal  verlèden  op  Nederland  rust. 
 

Ik oeve mi’j der niet veur te skamen en dät zal ik ook nooit doen.    
En dan onderden jören  laterder sorry te  mutten  zeggen?   . .  dacht  ’t  niet ! 
   
 



Goede Nederlandse tradities as een Sunterkloasfeest mos 
wörren an-epast want Zwärte Piet mut verböden wörren . . .  
 
maer ’t ”ZWÄRTE-PIETEN”  . . wörren now inies massaal 
espölt   döör een ele grote groep achterlijke idioten ! 
 

 

Nee ! . . . Ik mutte maer opollen mi’j aover de leste maotskappelijke 

ontwikkelingen op te winnen.    A-k döör met deur blieve gaon brenge ik 
mi’jzels in grote problemen  . . . ier kunnen rustgèvende valeriaanwörtels gien uutkomst 

meer veur bieden.           Ik zalle de ni’jsgaering   maer laoten veur wat  ’t weerd is 
. . (niks dus) . . en passe gewoon  de  struusvaogelpolitiek  toe . .   

a-k ’t niet weten, oef ik mi’j der ook niet druk aover te maken. 
 
A-k deur wille gaon met ’t skrieven in ’t Zwols-dialect za-k vanof now jullie niet 
meer lastig te vallen met mien persoonlijke frustraties of politieke kleur, maer 
mij (preberen) te  richen op ’t minder negatief denken . . . döör bin-k in ieder 
geval zelf  ’t  meeste  bi’j  ebaat. In ’t Zwols is ter genog aover onze stad te 
vertellen en e-j an al dät andere gezanik elemaole niks.  
 
 
Teruggekommend op de Bärmärtige Samaritaan.   
 
 

’t Reliëfsculptuur zoas dät jörenlank in de mure van de verpleegstersuus an de 
Luttenbrärgstraote wazzen in-emetseld, is een kunstwärk van Auguste Manche  
( 1916-2000 )  uut 1957.   Umme te veurkommen dät ’t met leste fase van de 
sloop van ’t  RK-Ziekenuus -”De Weezenlanden” verlören zol gaon, is ter 
toendertied  actie  ondernummen  ’t  kunstwärk te be-ollen.      
Met name een vaste lèzer van disse stukkies  ef  ’t  aoste töt aer lèvenstaak emaakt 
’t Katholieke ërfgoed  te bewaken en in ’t bi’jzunder alles wat met ’t ziekenuus 
De Weezenlanden te maken ef.    
 
 
Zi’j ef met völle instanties contact ezöch 
en zich der stärk veur emaakt ’t 
kunstwärk te be-oeden veur de sloop.    
 
 

De teleurstellink die zi’j mos ervaeren, dät de zo 
speciale glasfusing-raampärti’je uut de kepelle 
van ’t RK-ziekenuus  verlören is egaon,  wazzen  
zi’j  nog  niet vergèten. 



’t Reliëf in kerntufstien  (van 3 bi’j 2.5 mtr) stellen de Bärmärtige Samaritaan 
veur en is een verwiezink naor de bärmärtig-eid van de broeders en zusters in 
Zwolle, die eeuwenlank de un bärmärtig-eid gestalte gavven deur, zonder anziens 

des persoons,  ulpe  te verlienen  an (h)en die dät  neudig  adden en  döörmèè   
”de ziel van Zwolle”   teunden.    
 
 

 

’t Is op 20 juli 2017, met de neudige  umzichtig-eid, in zien ge-eel uut de gèvel  
e-aald  wöörnao de sloop van de zusterflat kon beginnen. 
 
 
 
Ni’jbouw . . as leste fase op de veurmalige locasie RK-Ziekenuus “De Weezenlanden”.  
 
De ni’jbouw van allerande soorten woningen en appärtementen op de locasie 
an de Luttenbärgstraote wazzen netuurlijk al een niet gemakkelijke.   

 
Eerstens  umdät de vleermoezen niet vertsoord 
moggen wörren  . . die mossen eerst veruzen . .  en 
de bomen (Platanen)  espöört  mossen  blieven.   
 
 
 



 
En as ze dan endelijk beginnen blèk der weer andere beskärmde diersoorten 
(Zwaluwen) te zitten.     Ien zwaluw maken dan nog gien zommer, maer zörgen 
wel veur vertragink.      Gevolg . . eerst de rest van de gebouwen met de grond 
gelieke  en töt een grote peunbult maken.  
 
 

 
Op 26 meert 2019 kon dan toch uutendelijk de leste 
bouwfase van stärt en de eerste paole de grond in.  
 

 
Dät ook die leste Platanen epört mossen blieven  zal  deur 
de bouwvakkers  ook niet altied in dank of-enömmen  wèèn.   
Zels  bi’j de bouw van steigers, liepen sommige (dikke) takken 
der nog tussendeur. 



A-j now is kieken oe ’t endresultaot is ewörren . . kan ik mi’j toch niet an de 
indruk onttrekken dät ter strakkies een paer bewoners bint die ’t idee ebben in 
in een  boomut  te wonen. 
 

 

Al-met-al kan ik de ele planmatige ontwikkelingen van de leste jören op de 
veurmalige  locasie   ”De Weezenlanden”  toch  zekers  waerderen.   
Der is wel wat neer-e-zet . .  Zwolle ef ter toch absoluut een mooistukkie 
bewoonbaer  gebied  bi’j-e-krègen.  
 
Der is netuurlijk an erinneringen een kladde verdwenen, maer  der is genog 
veur in de plase  ekommen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En waanneer gaot wi’j bepaode zeken ’t meest waerderen ? . . . 
 juust  . . . as ze verdwenen bint.    



En as men oe dan strakkies in een klein kamertien wil gaon verzörgen, umdä-j  
niet meer zelfstandig zol kunnen wonen . . . bint uut-erèkend  erinneringen ien 
van de weinige dingen die men niet van oe kan  ofpakken. 
 
 

 
’t Kunstwärk is now in de gèvel van de 
ni’jbouwflat , die de toepasselijke name 
de  Samaritaan ef ekregen.    
 
 
 
 
 

 
 
De  ”Bärmärtige-Samaritaal”   is dus 
strakkies  nog steeds zichtbaer  veur en 
die ’t willen zien. 
 
 

( ie mutten der nog wel èven op wachen . . . 
 töt nao de bouwvak )   

 
 
 
 
 
 
Bärmärtig-eid . . ’t is simpelweg oew gedrach . . dät mu-j dan wel in oe ebben.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 juli 2020 
 


