
Oe muuilijk kan 't wèèn ? 

 

Zo'n  45 jöör elèden skreef ik een paer dichtregelties in een misskien 

wel wat neerslachtige bujje.  Zoas  aoste iederiene wel kent,   e-j  

soms van die momenten da-j te druk bint met wärk en de dagelijkse 

beslommeringen, dät 't oe allemaole een bettien tevölle wörren.         

Ie wärken oe drie slagen in de rondte, maken allemachtig völle uren  

en  bint van 's-mörgens töt 's-aovends ant wärk.  't Gezinslèven laot 

ie an de vrouwe aover.    De spanningen lopen op en begunnen oe 

dagelijkse lèven negatief te beinvloeden.   

De mensen die oe 't meest nao staon bint vake de dupe . . . ook al wi-j der zels niet an.  

Oe muuilijk kan 't wèèn ? 

 

Uutendelijk kom ie met oew klachten bi'j de uusärts, bedriefsärts en 

ärbeidsdeskundigen van ’t GAK, terechte en wöör ie net zolange van 't 

kassien naor de mure estuurd, dä-j der ärtstikke mesjokke van wörren.   

Toen ik ienmaol begrepe oe dät spellegien espölt wier . . bin-k döör in 

met-e-gaon . . gavve ze in alles geliek . . en toen adden zi'j . . as bi'j een 

wonder . . döör inies een medische term veur . . . MD ! . . oftewel Manisch 

Depressief.   

Met 't vluchten in 't wärk, zoas de deskundigen oe willen uutleggen, wazze ik 

't aoverzicht kwiet eraakt.    
 

Ik ware met wärken dus goed op de koffie ekommen.  

De mensen die mi'j vanuut die periode kennen weten wel dät 

"Koffie" veur mi'j gien enkel probleem wazzen . . Ik dronke drie 

töt veer liter per dag . . Zwärt ! . . en ebbe der gien last an 

aover-e-ollen en ook gien rood öör van ekrègen. 

Oewel mien va ons altied ef veur-e-ollen dät ter an wärken nog 

gieniene dood was egaon . . weet ik now wel dät döör nog een 

regeltien an toe-evoegd mutten wörren . . . an wärken gao-j dan 

misskien niet dood ,  "maer wel an de gevolgen dervan !" 

 

Oe muuilijk kan 't wèèn ? 

 
En geleuf 't maer . . ook ik bin soms net een mense . . en magge dus now as ärvaerings- 
deskundige skrieven ?   



 
 

 
 

Pas op . . . dit idiote woord is binnen de media- 

journalistiek uut-e-vunnen . . (De Tillegraefzender-SBS 6 

veurop) . . en ef  dan ook absoluut niks met deskundig-eid 

van de e-interviewde personen te maken.    Ie kent die 

figuren wel . . nao jörenlang drugsgebruuk, wöörin veur un 

de ele wereld vervelende klootzakken waeren die zich niet 

met oew zaken mossen bemuuien en oe al elemaol niet 

oeven te vertellen dä-j mossen stoppen met dät spul te 

gebruken  . . . wörren ienmaol met völle gedonder 

of-e-kickt, now te pas en te onpas veur allerande zaken veur de tillevisie e-aald as 

ärvaeringsdeskundige. Zodät die lui now anderen gaon vertellen wat zi'jzels nooit ebben 

willen euren . . . laot staon willen annemmen.       Met boeven vang ie boeven? 

 

Oe muuilijk kan 't wèèn ? 

Manisch Depressief ?   Toen de eren medici ienmaol "MD" achter 

mien name baovenan op 't dossier adden ekröven bin ik in de jören 

döörnao der nooit meer van lös ekommen.  

Bi'j de minste gringste contrôle of klacht kwamp altied weer de 

vraoge en  "oe is 't now döörmèè? "  En dan veural de ärbeidsdes- 

kundigen van 't GAK of laterder 't UWV.   

Ik bin der in de loop der tied eel wat tegen ekommen. 

Niet umdät ik der zo vake kwamme, maer die keren dät 't zo mosse wèèn a-k altied weer een 
ander umdät de veurige een andere functie ad.  En dan ko-j oe dan ook 
altied weer 't ele riedeltien ofstèken, umdät wat de ien skrif de ander 
niet (wil) lèzen.   
De deskundig-eid van ärbeidsdeskundigen is ter op erich zo snel 
mogelijk promosie maken en de probleemgevallen aoverdoen an een 
ander.  Dus dät bint now dus ook de ärvaeringsdeskundigen . . 

  zi'j weten eel goed oe ze 't veur unzels kunnen regelen. 

Oe muuilijk kan 't wèèn ? 

Let wel:   Ik zol ook niet weten oe 't allemaole anders mut en kan niet värders kieken dan 

mien eigen belèvingen.  Ook wil ik al elemaol niet de deskundig-eid op andersmans vakgebied 

in twiefel trekken . . 't bint oofdzakelijk de ärgenissen die mi'j ebben etröffen en wöördeur bi'j 

mi'j wel een algemene ofkeer van ulpverlieners, oe goed bedoeld ook, ebben doen gewörren.  



 
 

 
 

Misskien dät mien eigenwieze kop der döörumme 

tegenin blif gaon, ook al e-k niks meer met dät 

soort zaken te maken. En bint de eerder enuumde 

ärvaeringsdeskundigen now niks anders dan een 

woord uut een periode die ik al lange achter mi'j 

ebbe umdät 't ter now niet meer toe döt. 

        

Lang lève ’t pensioen !  

 

Oe muuilijk kan 't wèèn ? 

Ook toen de eertse vaccinasies tegen 't coronavirus op gank kwammen a-j alweer van die 

skreeuwers die gelieke weer un menig ventileren aover oe een ander zich dan wel zol vulen as 

die zo'n prikkie zol kriegen en wat ter wel allemaole van zol kunnen kommen . . . gatverdamme  

. . laot die toch de ziekte kriegen . . van zukken wöör ie pas echt niet goed.  Die preberen deur 

't ongenuanceerde ge-ouwe-oer un mening töt een wöör-eid te laoten wèèn, zodät zi'j zichzels 

de goede profeet vulen.  

Maer bin ik now dan toch de ienige die dät zo ervaeren?   Dät wil der bi'j mi'j ook niet echt in. 

Iederiene kan veur zichzels beslissen of e de vaccinasie nemmen of niet, döör e-k andermans 

mening niet bi'j neudig.  

Ikzels ebbe 't wel edaon, maer de vrouwe stöt, onder invloed van sociale media, stief van angst.   

Veur aer maken 't wöörskienlijk ook niet (meer) uut. Of dä-j gaot deur Corona of an de gevolgen 

van de vaccinasie.      Sociale media een zegen ?  . .  Ik ebbe 't ter niet zo op ! 

 

Oe muuilijk kan 't wèèn ? 

 
 

Op de sociale communicatie-sites as facebook - instagram - you tube - en gao zo maer deur,  

bint ter mi'j vös te völle verkeerden actief.   En zo a-k dan 

misskien zels kanne bepaolen o-k ärgens op reagere of een 

link anklikke . . .  

Big Brother op de achtergrond vertrouw ik absoluut niet.    
 

Dät ter data wörren verzameld kan ik niet meer 

veurkommen . . . 't Is de interpretasie die men der an kan 

verbinnen en 't ver-andelen döörvan (umwille van 't grote 

geld)  is etgeen mi'j integen stiet.    



 
 

 
 

Ie ebben niks te verbärgen ? . . mien zaolen . . as dät zo wazzen, vraog ik mi'j of  

wöör dät ieuwige gezanik aover privacybeleid dan vandan kump.   Let wel . . 

't giet niet umme de verzamelde gegèvens, maer wat (verkeerden) der met 

kunnen doen.   

Ie ebben der zels gien weet van en kunnen oe der ook niet ies tegen verweren.  

Veur mi'j dus gewoon de reden . . .   Ik doe der niet an mèè ! 

 

Oe muuilijk kan 't wèèn ? 

't Is toch bezopen dät, wanneer der ärgens een data-lek is (ewest ?), diezelde aovereid wöör de 

gegèvens bint ejat of achterbaks verköch, inies met meldingen kump dat ie döör as meugelijk 

etröffene,  zels goed acht op mutten gaon gèven of ter miks vremds op oew computer of 

(slimme-)tillefoon gebeuren.  En wöör lèg dan weer de folt?  . . . Bi'j een niet-aovereid bedrief 

die dan tijdelijk de data zol opslaon of bewaeren.  De aover-eid zels stellen dan wel dät bi'j un 

de persoongegèvens veilig bint, maer as die gegèvens dan via een ummelandse reize pas bi'j un 

kommen en zi'j der dan zels niet toe in staot bint die achterdeure dichte te ollen (lèès beveiligen) 

. . . bigin ik 't vertrouwen in die aovereid ook wel kwiet te raken.   

    't Wiezende vingertien is altied van un of!  

 

Oe muuilijk kan 't wèèn ? 

Maer èvenzogoed is de medärne umgangswereld dusdanig an 't veranderen dät ik now al van de 

summiere mededelingen van anderen of-ankelijk binne umme te weten wie der allemaole nog 

mèèdoen.  A-j de lèèftied ebt bereikt dät de meeste eerpels al wel egèten bint, begunnen der 

ook steeds meer puppegies um oe en weg te vallen.  Now zittte ik niet op dät verrekte facebook 

e.d, en dan kan ’t maer zo wèèn da-k achter de feiten an lope.  

't Gebeuren maer al te vake dät ter weer iene de piepe 

an Maerten ef egöven.  En as Maerten mi'j niks zegt . 

. ??  Netuurlijk is dät dan mien eigen skuld . . . en trek 

ik misskien an 't körtste ende . . . 't blèf mi'j wel steeds 

vakerder plaogen. 

Veurlopig mudde ik 't maer doen met wat een ander 

an mi'j deurgèf.  Vrogger ko-j der de aoverliedensbe- 

richten in de krante wel op naoslaon . . . IE WILLEN 

NETUURLIJK WEL WETEN WIE DER AOVERBLIEVEN . . . maer dät 

is een bergrip uut een allange verlèden tied.   



 
 

 
 

Elaas lèès ik, de krante ook al niet meer en Mensenlinq of aoverliedensberichen op Drimble of 

andere sites, bint alles . . . be-alve aoverzichtelijk.        DUS . . .  

 

Oe muuilijk kan 't wèèn ? 

Wöör gao ik met dit verael op an?  't Veurnemmen umme oe niet meer met mien (politieke, -) 

opvattingen en perseunlijke ärgenissen lastig te vallen, zoa-k dät in juli veurig jöör ebbe ventileerd, 

en de ni'jsgaering op tv e.d zolle laoten veur wat die wèèrd is (niks dus) deur de struusvaogel- 

politiek toe te passen, blèk wel weer ies anders uut te pakken.  Veurdät 't goed töt mi'j 

deurdrongen a-k alweer een eel verael in-e-tikt wat, terugge lèzend, allenig maer fustrasie an de 

dag brengen.    Dus mu-k ter maer een stukkie bi'j-an skrieven umme mi'j te verontskuldigen 

dät 't weer ies anders is egaon dan ik mi'j adde veur-e-nömmen.   En dät is dan weer presies 

de stelling die ik in mien wärkzame lèven altied ebbe uut-edragen. . maak maer gien planning . 

. 't kump toch anders !  Dit ele verael is dus een wöör-eid as een koe . . .  ie ebben der 

niks an, maer ik bin 't kwiet . . .  ie kunnen  toch weer èven wat Zwols lèzen . . . en a-j 't niks 

vinnen?  . . .  ook goed  . . .  dan mieter ie 't zels maer vot. 
 

Oe muuilijk kan 't wèèn ? 

Dit bint die dichtregelties wööraover ik in 't begun van 't 

veraeltien aover adde. Die bint in plexiglas grafeerd en in een 

turnringe uut een gymzaal monteerd. 

 

Vechtend tegen alle teleurstellingen,  
En steeds verder zakkend  
in het moeras van onbegrip, 
Zoekt een mens iets om zich  
aan op te trekken. 

Willem 
 

Soms is 't verrekte muuilijk ! 
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