Rezaareveonderdêêle (944)
Aan
de
technische
dinger
van
tegewoordig, of ’t nou oto’s, raodio’s of
wasmesienes zijn, wor
niks meer
gerippereerd, maor d’r worde allêên
onderdêêle vervange. Hoe dikkels zalle
ouwe mense van vroeger, die hêêl d’r leve
hard gewaarekt hadde en waervan gezeed
wier dà ze tetaol verslete wazze, nie
gedocht hebbe: ”k Zou aaigelijk is ’n paor
nieuwe knieë motte krijge.” Nou, dà kon
netuurlijk nie, dus liepe de kraokepitte
gewoon deur, aal of nie met een stok. Dà
’s vandaeg d’n dag wel een bietjie aanders
geworde. D’n drôôm van die mense is
hêêlemael uitgekomme. As ie knieë
verslete zijn dan krijg ie gewoon een paor
nieuwe. ’t Zellefde geldt ok voor je heupe. Heup verslete? Gêên nôôd, je krijg ’r een staole
gevricht voor in de plaets. Nae een hortie therepie zie je ze dan weer lôôpe as een kieviet.

Hartkleppe en stents
‘t Lijkent een bietjie ’n medisch verhaoltjie te
worde, mor ‘k wil d’r allêên maor op wijze hoe
grôôt de kunde van tegewoordig is. As ie vroeger
wat aa je hart had was ie nie goed af. Die mense
wiere nie oud, want aa je hart kon niks gedaen
worde en daer lag ie je bij neer. Wat is ok daer veul
in veraanderd. Een slecht sluitende hartklep wor
gewoon vervange. ‘k Hè wel is gehoord dat ’r
zôôwaer onderdêêle van ’n vaareke gebruikt
worde. Afgeslote kransslagaere worde weer
opegemaokt met ’t dottere, d’r wor een soort buisie
in gezet en ’t bloed kan weer vrij strôôme.

Aandere hullepmiddele
Ok aan de buitekant is ‘r hêêl wat op te knappe. Ik denk
bevôôbeld aan hoortoestelle. De mense die op de
scheepswurreve waarekte waer de schepe nog wiere
geklonke, wazze aallemael zô dôôf as een kwartel. ’t Wazze
toendertijd dinger die gewoon aanvaerd wiere as
onvermijdelijk en as iemand dôôf was, mos ie gewoon harder
tegen ‘m praote. Vandaeg is ‘r weer veul aan te verbetere
deur een goed hoorapperaot, klaaine wonderties van techniek.
Ze losse nie aalles op, maor de mense komme toch weer uit ‘r
iezelement waer ze ongemaarekt in terecht wazze gekomme.
Kreeg ie vroeger te maoke mè slechter zien as gevolleg van

staor, dan wier deur middel van een operaosie de troebele lens d’r uitgehaold en kreeg ie een
bril met glaoze as sjempottebôôjems. Vandaeg d’n dag zette ze in een dagbehandeling eefies
nieuwe lensies i je ôôge en je kan weer kijke as vanouds. D‘r is een hêêl arsenaol aan
rezaareveonderdêêle beschikbaor. We zijn aareg bevoorrecht dat dut voor iederêên in ons
goeje vaoderland beschikbaor is!
Jan van der Vlies

