
 

 

Een levesgrôôt misverstand 

Wie grôôte raaize doet, het hêêl veul om te vertelle. Zô luidt een veul gebruikt 

spreekwoord. „k Het de naaiging om te oppere: “Wie aareg oud mag worre, kan 

ok veul te vertelle hebbe”. Wà me op dut mement meraokels bezig houdt, is 

watte me nou in ‟t voorjaer van 2020 mee  maoke! Dà hà ‟k ì me lange leve nò 

nie meegemaokt.  

‟t Begon hêêl klaain in ‟n streek iewers in „t grôôte rijk dà Chinao hiet en waer 

me nò nooit van hadde gehoord. ‟t Sting zôômaor onopvaallend in de krant en ik 

hoorde ‟t op ‟t journaol. D‟r was een nieuw virussie opgedoke met de naom 

„Coronao‟ en dat maokte de mense daer behoorlijk ziek. Een medicijn om dat te 

bestrije was nò nie uitgevonge, maor doch ikke: “Dà komp „r ok wel weer, de 

geleerdes zijn zôô knap.” We leve ommers in „n maokbaore maotschepij?  

Eerst denk ie dan: “Dà ‟s gelukkig veer van mijn bed.” Waer ik eefies nie bij stil 

stong, was dat de wèreld voor ons, welvaerende westerlinge, aareg klaain is 

geworre deur ‟t raaisgedrag waer me bekant aallemael aan mee doen. We gaon 

naer lande en streke waer me faaitelijk nò nooit van gehoord hebbe. Nou blijk dà 

in dat onbekende gebiedjie, in dat immens grôôte land, wel zô‟n 200 

Nederlanders weunde en waarekte. Dat motte d‟r dan over dat hêêle land 

verspraaid veule duzende zijn. Dat onze raaiswoede ok voor ‟n raozend snelle 

verbraaijing van dut onbekende virussie zou zurrege, daer sting ‟k ok nò nie bij 

stil. 



Nou, daer zij me immiddels wel achter gekomme. In ‟n kort pôôsie het ‟t d‟n 

hêêle wèreld in z‟n greep gekrege en is ‟r spraoke van ‟n pandemie. De 

overhaaid is gedwonge om drastische maetregele te neme. Duzende mense zijn 

d‟r slachtoffer van geworre en ziekehuize kanne ‟t bekant nie aan. ‟t Hêêle 

maotschappelijke leve is wèreldwijd stil komme te legge. Schole zijn geslote, 

bejaerde- en verpleeghuize magge nie meer worre bezocht deur femilieleeje. 

Kwetsbaore ouweres, die dikkels hart- en longperbleme hebbe, krijge de raed 

om maor binne te blijve en contacte met aanderes zôôveul mogelijk te 

bepaareke. Onze „maokbaorhaaid‟ blijk zô bezien êên grôôt misverstand te 

weze. Dat is naer mijn smaok de les die hier uit geleerd kan worre. Onderwaail 

hope me dat „t de medici gegeve zal zijn om ‟n medicijn te vinge om dut kwaoje 

ding te bestrije.    
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