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DUUR, HEE! 
 
Hebbe jullie ‟t ok in de krant geleze? Met de komst van de euro zijn ‟n hôôp artikele 
duurder geworde! Trouwes, azzie ‟t nie geleze had, hà je ‟t wel i je portemenee kanne 
maareke.  
„k Vink ‟t wel verbluffend hoe gaauw aales veranderd is. Toe „k haalf jannewaorie in ‟n 
schoenezaok nog mè guldes wou betaole, deeje ze aarg verbaosd.  
Laeter kwam dat te praot in de zaok bij Sterrenburrege, de slaoger. Die vertelde dat „r nog 
mor aarg waainig med de ouwe munte en briefies betaold wordt, de mêêste hebbe allêên 
mor euro‟s in de knip. Dat nae een paor weke, hee. Hoe bestaot „t, dà me daer mè z‟n aale 
zô gaauw aan gewend zijn. Nou ja, gewend…? 
 

Interessant artikeltjie 
Bij m‟n schôônouwers lag de leste “PLUS” op taofel. In dat blad sting een interessant  
artikeltjie over honderd jaer duppies, pieke en daolders.   
Rond 1900 was ‟t uurlôôn 23 cent. Een huishouwe besting gemiddeld uit zes mense, ruim 
de helft van ‟t huishoudgeld ging op aan ete en de huur moch een kwart van de inkomste 
koste. Toen had een huisie voor zes man een oppervlakte van 40 tot 45 vierkante meter. 
Dat is tegewoordig zô ‟n bietjie de norm voor een allêênstaonde!  
Een fiets kostte honderd gulde, een middeklasser auto fl. 1000. 
Voor een wittebrôôd betaolde je een duppie, een kilo runderlappe kostte 53 cent en voor 
een kilo suiker mos ie in 1915 56 cent neerlegge. 
In 1900 kò je voor ‟n gulde nè zô veul kôôpe as nou voor 25 gulde, of, beter gezeed, zô „n 
11 euro. 
 

Nae d’n oorlog   
Vlak nae d‟n oorlog wazze de prijze aarg hôôg en in september 1945 mos iederêên z‟n 
pepiergeld inlevere en kreeg een tientjie van minister Lieftinck om een week van te leve. 
D‟r kwam nieuw geld en de wederopbouw kon beginne. In 1960 lag ‟t uurlôôn op zô ‟n  
f 2,10. Een huishouwe besting gemiddeld uit 3,6 mense. D‟r wiere werempel huize 
gebouwd van zô „n 70 vierkante meter en de prijs van een tussewoning was f 16.500. 
Een middeklasser auto kostte f 15.000, mor een Mini of een Fiat 500 hà je voor f 5000. 
Een wittebrôôd kostte 44 cent, een kilo suiker 97 cent en een kilo runderlappe f 3,93. 
 

Veraanderinge 
In 1960 hadde me in Nederland 11,4 miljoen inweuners.  
D‟r leek gêên end te komme aan de veraanderinge en de vooruitgang. In de zestiger jaere 
krege me de opkomst van de brommer, de helft van de jonges en êên op de drie maaisies 
had een brommertie. Een Solex kostte f 369., mor een Puch f 695! Op ‟t hôôgtepunt in 
1970 reeje d‟r zôwat twêê miljoen brommers in ons land! 
De vijfdaegse waarkweek wier ingevoerd en zurregde voor de vrije zaeterdag. 
De eerste kosmenaute maokte een baon om de aerde en Neil Armstrong landde op de 
maon. 
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In de seuventiger en tachtiger jaere krege me de oliecrisis en een recessie mè veul 
ontslaoge. T‟rwijl nam ‟t bezit van ‟t aaige huis geweldig toe.  
Politiek gezien veraanderde d‟r veul: Surinaome wier onafhankelijk,  Rusland viel uit 
mekaor en de Berlijnse muur wier afgebroke. 
In de jaere negentig zien we grôôte economische bloei. 
 

Twêêduizend 
Nou, rond 2000, bestaot ‟t gemiddelde huishouwe nog mor uit 2,3 persone. Van ons 
inkomme gao nog mor 17 percent op aan voeding en aan weune 36 percent. Een 
wittebrôôd kost nou f 2,61, de suiker f 1,96 en een kilo runderlappe f 20,58. Een MBO‟er 
verdient zô ‟n f 30 per uur. 
Videorecorders, mobieltjies en computers zijn gewone gebruiksvoorwaarpe geworde.  
D‟r zijn al zat gezinne mè twêê of zelfs drie oto‟s voor de deur, t‟rwijl een middeklasser 
tusse de f 30.000 en de f 45.000 kost! 
Tja, azze me de prijze van honderd jaer geleeje vergelijke met die van nou, dan is aales 
wel aarg duur geworde! Mor wie zou d‟r trug wille naer die “goeie, ouwe tijd”? 
 
Nae zô ‟n artikeltjie besef ie weer is extrao hoe goed dà me ‟t hier aailijk hebbe. 
Matterieëel bekeke hè me ‟t nò nooit zô goed gehad as tegewoordig. 
Toch kanne me ons best hêêl aarg ongerust maoke over anderande ontwikkelinge. Daer 
zà me ‟t meschie ‟n aander keertie nog wel is over hebbe.  
 
Tot de kijk, hee!  
Korsjonnao.  

 
P.S. Meer dialect en aandere verêênigingsnieuwchies zijn te vinge op www.historie-
sliedrecht.nl 
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