
 

Coronao getest 

Zeker twêê keer per jaer gebeurt ‘t. Faose 1 een zere keel (zere strot was de 

taarem van pao). In de weer mè zuigteblette. Faose 2 begin m’n neus te lôôpe. 

In mijn geval kà je beter praote van holle. ’t Snuite gao mè kebaol dat, zeg m’n 

klaaindochter, ’t mêêst weg het van ’t getetter van ’n olifant. In faose 3, in tijd 

nie zô goed los te knippe van de vorige, is ’t hoeste. Eêst wà drôôg gekuch, mor 

aal gaauw – faose 4 – mot ik op m’n ribbe drukke omdat ’t harstikke zeer doet. 

Bruisteblette zijn dan al gaauw in gebruik. Deur dat drukke op m’n ribbekast, 

kom ik in deuze faose êênen aarem te kort. Hoeste í je elleboog, trewaail ie je 

ribbe indrukt, perbeer ‘t mor ’n keer. Dát lukte aallêên Charlie Ross. 

Vorige week begon ’t weer is. De bekende serie en voor mezellef waainig 

nieuws onder de zon. Mor voor mense waermee ‘k in ‘n kentoorruimte verblijf, 

is dat eefies aanders. Ze meeje me- zôôas bij de pandemie in de 14 e êêuw- as 

de pest. Tellekes legde ‘k ze uit dà dut ’n gewone, trugkerende, niks bezondere 

verkouwendhaaid is. Hoewel ze dà glôôfde, was toch de onzekerhaaid: ”’t Zou 

toch gêên coronao weze?” Omdà binnekort ’t vegaodersaaizoen weer losborst, 

nam ik ’t zekere voor ’t onzekere. Gemeld bij de GGD voor een coronaotest. 

Eên dag laeter kon ‘k al terecht in Rotterdam. Oproeptijd: 16.47 uur. Wel 



grappig die naauwkeurighaaid in menute. Toe ‘k op de drive-in aankwam 

(percies McDonalds) sting d’r een lange rij oto’s. Glôôf ‘t of nie: om exact 16.47 

uur lag ’t stoksie achter op m’n tong en stak ’t wattestaofie í m’n – nog steeds 

gevoelige – strot. 

D’n dag daernae thuis gewaarekt (ok om nie steeds te hoeve vertelle, dà ‘k 

wachtte op d’n uitslag), want as ie een test hè laete doen, dan bè je al wel ’n 

mietjie verdacht. Vrijdag d’n uitslag. Negetief. Toe ‘k ’t hoorde, schrok ‘k 

eventjies. Negetief… dat lijkent ’n negetieve uitslag, trewaail die toch aailijk 

posetief (”Je het ’t nie”) zou motte weze. Mor ja, dà ’s in de 

gezondhaaidszurreg percies as ’t wachte voor ‘n brug. Is tie nou ope of dicht? 

Mooi. Aalle vrijhaaid om naer een concert te gaon van Jack Poels van Rowwen 

Hèze. Hij hè net ’n solo cd gemaokt. Bij de deur vrooge ze naer m’n  

gezondhaaid: snot verkouwe, mor net getest en gêên coronao. Ik moch naer 

binnene. 

Gert 


