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Welvaert . . .?
Azzie de omstandigheeje waerin de mêêste mense honderd jaer geleeje leve mosse,
vergelijkt met ‟t leve van nou, dan kenne me dat vergelijkene med ‟n donkere nacht en ‟n
zonnigen dag. Ekenomisch gezien het „r, zeker nae d‟n twêêde wereldoorlog, een explozie
plaets gevonge. Tot die tijd was ‟t bevôôbeld hêêl gewoon dat „r nog mense in ‟n bedstee
sliepe. De klaaintjies sliepe in ‟n krib bove ‟t voete-end. De grôôteres sliepe mè z‟n aalle
op ‟t zoldertie. De plee was aaltijd buite en wier soms deur verschaaijene huishouwes
gebruikt. Om snachs nie deur weer en wind i je nachtgoed naer buitene te hoeve, sting d‟r
aaltijd een pispot bij de bedstee of op zolder. Soches zag ie dan de mense lôôpe med ‟n,
soms temèt volle, po om die te gaon lege in de plee. Daer mò je nou toch nie meer aan
denke, hee. De nieuwerwetse huize hebbe dikkels twêê w.c.‟s. . .

Grôôte verliezer
Mor mereel gezien is de menshaaid volges mijn de grôôte verliezer van de welvaert.
Beschikke wij over de technologie of beschikt de technologie over ons? Motte me mee of
motte me achterblijve? Onze westerse welvaert wor volges mijn duur, hêêl duur betaold!
Perbleme bij ‟t onderwijs, in de gezondhaaidszurg, bij arbaaidsverzieninge, de pliesie en
de spoorwege… Vluchtelinge, inbraok, moord en dôôdslag…We zijn d‟r in de lôôp der
jaere aamel fors op veruit gegaon, mor gaot ‟t wel echt goed? Gaot ‟t enkel goed azze me
meer kanne besteeje? Is dat onze termemeter? Zô ja, wà zijn me dan aarm! Van harte
hoop „k dan ok, beste lezers, dat de vraege die ik hier opwaarp, ok de Uwe magge weze!
In êên menseleve is t‟r zôôvel veraanderd dà „k t‟r soms nie van los ken komme. Veertig
miljoen hebbe d‟r in de Twêêde Wereldoorlog voor motte sterreve en hebbe d‟r zôdoende
aan bijgedraoge dà wij nou in weelde kanne leve. . .

Norme en waerde
Nog eve dut: In de twintiger en dertiger jaere hoefde je de deur nie op slot te doen en kò je
aalles buite laete staon. Ouwe mense wiere nie van d‟r tassie berôôfd, d‟r zat trouwes tò
niks in ok, en je kon gerust saeves of snachs de straet opgaon. D‟r liep niemand med ‟n
waopen op zak. D‟r wier nie gepraot over norme en waerde, die wiere vàzelf, zôveul
mogelijk autemaotisch, naegeleefd. ‟t Het onherroepelijk aamel met de welvaert te maoke.
Welvaert is aaindelôôs. We hebbe meer gelôôve as zekerheeje. ‟t Is een grôôt menselijk
complex. Vere laete en lere om te gaon met de welvaert. Het is bekend:
“In het heden ligt ‟t verleden . .
In het nu wat komen zal!”
Jan Dubbeldam
Hartelijk dank, voor uw oprechte bezorgdheid en uw eerlijke overpeinzingen, meneer
Dubbeldam! Veel lezers zullen uw zorgen delen!

P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge,
zôas in de maond maai de femilie Blijenberg in de “Geneaologische Grabbelton” en wà
fotoochies van ‟t raaisie.

