
Ofstandelijk mèdelèven   
 
 
Ik eure ’t mien va nog zo zègen . . . let ter op . . as jullie strakkies an oe pensioen toe 

bint  krie’j  de  keuze . .  wat  wi-j . . .  een pillegien  of  deurwärken ?   
 

Let wel . . dät was al in de veurige eeuwe.  

Toen wier der al een ‘k-weet niet oevölle ouwe-

oerd  aover de stiegende kosten in de 

olderenzörg en dät olderen per definitie allenig 

maer een stiegende  ongewilde  kostenpost bint. 
 

De enkeling die dörven te beweren dät de 

mensen döör veur ebben ewärkt en  döörmet ook 

rechten ebben op-ebouwd, wieren aoste bi’j de 

enkels of-esköten en konnen zich bèter stille ollen.   

Ie kennen die kreet  wel . .  dät  zie-j elemaole verkeerd . . .  dät  mu-j rumer zien ! 

Maer now bint  wi’j  nog  gien twie decennia värders  en oe staon wi’j der now veur ? 

 

De identificatiechip (RFID), zoas die bi’j dieren al van toepassing is, wörren nu al 

experimenteel bij mensen geplaatst en die sukkels vinnen  ’t fantastisch dät die 

mogelijkeden der bint.   

 

Zi’j  oeven bi’jveurbeeld zich närgens meer te 

legitimeren, niet meer met toegangspassies langes of 

deur allerlei poorties te lopen, kunnen al op ofstand 

betalen deur een keertien met de and langes een 

scan te zwei’jen en gao  zo maer  deur.    

 

Anders ezech . . alles  wöör ie met oe andelen zol  mutten  naodenken  giet  vanzels.  

Kiek dät soort gemakzucht is de doodsteek veur ’t leste stukkien menselijkeid wat 

ons  nog  onderskeidt  van  de robot  of  de  zelfdenkende  computer.  

 

De uusrobot ef zien intrede al edaon in de zörg en ontwikkeld zich als maer värder. 

De technisch meugelijkeden van robotten en de precisie wöörmet die dingen kunnen 

wärken  is  absoluut  geweldig  en kunnen ’t  lèven  wel  degelijk verangenamen.   
 

Maer  die  stomme  kreet  van 

. . niet umdät ’t mut, maer umdät ’t kan ! . .  

slöt  völ  te verre  deur.   
 

Ik binne  een andere mening  toe-edaon, maer döör 

kom ik  an  ’t  ende  nog  wel  op  terugge.   
 

      Nog effen en  ie denken dät e lèèft.  



Toen  der 30  jöör  terugge  wier  eroepen . .  pas op . . 

Big Brother is Watching  You ! ;  umme  an te gèven dät  

ter op alle fronten tegelieke  wörrren ewärkt umme 

gegevens te achter-alen wöör de gewone börger nogal 

gemakzuchtig met ummegiet, wier der een bettien lacherig 

umme edaon.  

En de now nog wel völle e-eurde kreet is  . .  wat kan mi’j 

dät skèlen  . . ik  ebbe  toch niks  te verbärgen , giet echter 

an de onwetend-eid veurbi’j.   ’t Gemak wöörmet men 

tegenwoordig zo’n, smartphone anskaft en veural gebruken  

giet  mien  veurstellingsvermogen  aoste  te  baoven.   
 

En moggen ie denken . .  Görendrögien  ef  weer is de goedwies kepot . .  mu-j  is 

èven bedenken  wat  ter tegenwoordig  allemaole  middels  de smartphone  an 

gegèvens  van  de  gebruker  wörren  vast-elegd . . . lekker makkelijk e ? . . en ie  

merken  ’t  agees niet. En ik binne netuurlijk weer de zwärtkieker . .  a-k beweren 

dät, al die zaken die ze met pröties verkopen  as  dät  ’t  ’t  lèven  veur  de  gebruker  

makkelijkder  zollen maken, allenig maer wörren ontwikkeld umme gegèvens te 

achteralen  en  döör  grof geld  met  kunnen  verdienen.   

En vergèèt oew ID-pas ook niet . .  ook die kan veurzien wörren van een chip die op 

ofstand is uut te lèzen.   Duitsers ebben die al en mieteren em in de magnetron 

umme de chip te beskadigen, maer kunnen döör weer een boete veur kriegen 

wegens  ’t  opzettelijk  beskadigen van  rieks-eigendom.  

 

As zo’n smartphone um de ien of andere reden kepot giet of as der een keertien gien  

beriek  of  ontvangst is  . .  bint  de  gebrukers  bi’jkans  e-andicapt.  

Zi’j  kunt  inies  niks meer . . zels niet zelfstandig denken.     Laot  ’t  dudelijk wèèn, 

dät ik ter now nog niet aover nao wil denken zo’n dink an te skaffen.    Elaas bint de 

ontwikkelingen gaonde die oe en mi’j  der straks toe dwingen  ’t  wel te doen umdä-j 

anders  gien  infermasie  van de  aovereidsinstanties  meer  kunnen  kriegen.  

 

En wat now al  is . . . ie oeven zels niet naor de dokter of specialist in ’t zieken-uus.   

De thuuszörg  giet ter ook al met experimenteren umme zo de zelfstandig wonende 

olderen toch zo-enuumd van dienst te kunnen wèèn  deur  een  APP  te  installeren.     

 

Veur een receppien oef ie dus niet de deure 

meer uut. . . . de boskoppen doe-j  dan ook 

maer op ofstand . . de thuuszörg kan eerstens 

èven kieken deur contact te maken of zi’j  wel  

of  niet  mutten  kommen.    

Die willen dus ook niet (onneudig) de deure 

uut.    

 

Sociale  isolementen  wörren  gewoon  creëert.  



Allerlei testen veur diagnosticeren en be-andel-contrôles wörren op ofstand met de 

smartphone deur de patiënt zels  uut-evoerd en deur-estuurd.   

De E-nöze is ook al op komst . . . niet allenig as alco-olslot veur de idioten die gien 

maote ebben en denken dät zi’j wel in staot bint te ri’jen met drank op . . . maer ook 

veur ’t diagnosticeren van ziekten die ie zels nog  niet  in de  smiezen  ebt. 

Ie aodemt een keertien in de e-nöze en die analyseren oe aosem umme te 

vergelieken  wat  a-j  mankeren.    
 

Dät  maken  de zörg dan weer 

goedkoperder.  

( allenig as de verzekeraers ’t gebruuk willen 

betalen )  

 

Ik zalle ’t wel weer verkeerd zien, maer 

zo gauw as men met dät soort kretologie 

begunt te streu’jen mu-j wel 

achterdochtig wörren.  

 

 

As der ärgens bezunigd mut wörren  zal de  gewone man/vrouw  de  rèkening  

presenteerd  kriegen.   

 
 
 
 
 
 
 

           smart-featus-cartoon- 
 
           Ronald-Oudman 
 
 
>> niet umdät ’t mut, maer umdät ’t kan ! . . .  ik bin een andere mening toe-edaon . . 
 

Allenig umdät ’t kan . . . wil nog niet zègen dät ’t mut! 
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Een identificatiechip is een kleine capsule van speciaal glas ter grootte van een rijstkorrel met daarin 
een radio frequency identification transponder. (RFID)  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_frequency_identification
https://nl.wikipedia.org/wiki/Transponder

