OVERVLOED (945)
Onderlest was ikke, saome mè m’n egao,
aan ’t winkele op zô ’n winkelcentrum dà
ze vandaeg d’n dag een weunboulevard
noeme. Toe me daer rondliepe, krege me
nou nie bepaold de gedachte dat ’t ’r in
Nederland nie zo rooskleurig voorstaot. As
ie in de krante kijkt, lees ie nie aanders dan
stuksies over grôôte bezuinigingsrondes die
de regering mò gaon deurvoere om de
gigantisch grôôte overhaaidstekorte weg te
waareke en nie deur te schuive naer vollegende
ginneraosies. Nae ’t finesjeele debaokel hebbe veul
bedrijve ’t hêêl moeilijk en daerdeur zijn d’r veul mense
waarekelôôs geworde. Ok is t’r veul te doen over de
verlêêging van de pesjoene. De toeslaoge staon onder druk
en de ziektekoste gaon omhôôg. As ie de krante en aandere
publicaosies mag glôôve, zitte d’r ’n paor honderduzend
gezinne in geldnôôd en draaige op straet te komme omdà
ze d’r hypetheek nie kanne betaole of op ’n aandere menier
hêêl aareg in ’t rôôd staon. Nou, dà ka je aan de mense daer
nie maareke. Somtije kà je in bepaolde winkels over de
koppe lôôpe, zôô druk is ’t ‘r en de spulle die ze d’r
wegslepe zijn temét nie in ’n gezinsoto te vervoere. We
konne onze ôôge dan ok bekant nie glôôve.

Nooit genogt…
Wij liepe een paor van die aareg grôôte elektronicaobedrijve in
en verbaosde ons over de overvloed aan spulle die daer zijn te
vinge. Je kan ’t zô gek nie bedenke of ’t is t’r. Van ’t klaainste
schroefie tot de mêêst extreem kosbaore apperaote. D’r sting
zôôwaer een tillevisieapperaot van 65000 euro! Nie te glôôve
toch voor een nermaol mens, die is grôôtgebrocht in een tijd dà
je nog geleerd wier om te spaore en te kieze. Ikke noem die tijd
wel is de of-of-tijd. Nae gespaord te hebbe, mos ie kieze voor ’t
êên of ’t aander. Je was nog blij en gelukkig met ’t gêên ie je
aaige kon veroorlôôve. Nou, dà gevoel mis ’k wel is bij de
jongere ginneraosies. ’t Lijkent wel of ’t nou de en-en-tijd is
geworde. Je schijn pas gelukkig en tevreeje te kanne weze as ie
een vrouw, kaainder, een aaige huis, een caravan of
vekansieweuning, en een hond het én je aaige minstes twêê
vekansies per jaer kan veroorlôôve. Hêêl veul interesse in
matterjeele zaoke (nooit genogt!) en aareg waainig voor de
innerlijke mens.’t Is te hope dat ’r gaauw een ekenomisch
gunstige tijd zal aanbreke, want aanders ziet ik grôôte
maotschappelijke perbleme op ons afkomme. De toenaome van
de criminaolitaait is meschie al wel een voorbode!
Piet van Grietjies

