De en en generaotie
‘t Griekse financiële draomao en de gevollege die dà ken hebbe voor d’n hêêle
ekenemie is volop in de schijnwaarepers. De regering mot de kommende jaere
voorlôôpig al 18 meljoen euro bezuinige en as ie de krante en tijdstrifte mò
glôôve, komme daer nog voor veule meljoene bezuiniginge bij. Aalle inweuners
van Europao zalle aamel behoorlijk motte inlevere en dat hè nogaal wà
gevollege voor ’t daegelijkse leve. D’r zal bezuiningd motte worde en dà’s voor
niemand makkelijk.
D’r op veruit gaon is ommers nae d’n Twêêde Wèreldoorlog ’t devies gewist.
Wel wat hobbels en hobbeltjies onderweeg, mor de grôôte lijn gong toch naer
bovene. Bekant aallemael zij me d’r behoorlijk op veruit gegaon, mor ’t gedrag
van de mense is veraanderd. ’t Lijkent wel of lêêne de norrem is geworde. We
kôôpe mè kredietkaorte, persôônlijke lêêninge en top hypetheke. Overaal is hêêl
makkelijk geld te ‘krijge’, en de kôôplust is voor hêêle grôôte groepe mense
onverzaodigbaor. Dà was i mijn tijd toch echt nie zô. Van huis uit wier ie geleerd
êêst te spaore en pas te kôôpe as ie genog geld had om iets te kôôpe en in
bepaolde gevaalle te onderhouwe. Denk bevôôbeld aan een bromfiets, moterfiets
of luxen oto. In aalle gevaalle mos t’r gekoze worde. Of ’t êêne of ‘t aore kò je
kôôpe, mor nooit twêê dinger tegelijk, tenzij je d’r voor gespaord had. Op lêêne
sting d’n ‘dôôdstraf”. Om die rede noem ik die ginneraosie d’n of-ofginneraosie.
Nae 1945 is de ekenemie staarek verbeterd. De mense konne d’r aaige aalsmor
meer veroorlôôve. D’r kwamme veul nieuwe winkels. Ok lêêne of kôôpe op
krediet raokte meer en meer ingeburregerd. ’t Leek wel of de kôôplust
onbegrensd was. Toen is in mijn ôôge ok d’n én-én-ginneraosie ontstaon. Aalles
mosse ze hebbe. Een aaige huis, twêê of meer oto’s per gezin, op elleke kaomer
een tillevisie en een computer. Ook aalle nieuwe hebbedingchies mosse worde
aangeschaft, mor wie zal dà betaole m’n zoete, lieve Gerritjie? Daerdeur bleek ’r
gêên geld over voor gas, licht, waoter, huur en ziektekosteverzekering enzôô. ’t
Gevolleg is, dat ’r een paor honderduzend gezinne in grôôte financiële perbleme
zitte of in de schuldsenering terecht zijn gekomme. Dut met aalle negetieve
gevollege van dien. As ’t waer is dà me de zeuve maogere jaere tegemoet gaon,
zie ’k ’t voor grôôte groepe mense somber in. D’r mò dus wà beure. As de
mense de verantwoordelijkhaaid nie zellef kanne draoge, mot ’r naer mijn
mêêning wetgeving komme die hullie beschaaremt!
Piet van Grietjies

Motorhuis Harrewijn in Wijn C …
Eerst sparen, dan kopen! Het devies van Piet van Grietjies. Zijn familie
bewoonde het pand rechts op de foto. Wellicht heeft hij z’n eerste brommer bij
buurman Harrewijn gekocht. Eind 1957 werd het pand gebouwd. Het
betekende de sloop van de ‘Blauwe Pui’, een sigarenwinkel. Eerder de
rijwielzaak van Kramer! Aardig om te weten: de steentjes van de stoep naar het
Onderhuys van de Historische Vereniging maakten deel uit van het oude pand!

