
Vroeger was aalles aanders, mor beterder?
Laete me ’t daer nou is over hebbe. Netuulijk was aalles aanders dan in
onze mederrene tijd.  We leefde zonder dinge die vendaeg hêêl gewoon
zijn.  Zô  gewoon  dat  ’t  lijkent  of  ze  d’r  aaltijd  gewist  zijn.  Een  paor
vôôbeeldjies: Van ‘n magnetron en aandere apperaote die je tegewoordig
in de keuke ken vinge hadde me nò nooit gehoord. De moeders deeje de
was  in  `n  kuip  met  een  stamp,  de  beter  gesteldes  hadde  een  houte
wasmesien met een vringer d’r op. Tillevisie besting nò nie en raodio was
ok  nog  gêên  gemêêngoed.  Tillefoon  hadde  allêên  d’n  dokter  en  wat
middestanders. Zô zou ‘k nog wel een hortie deur kanne gaon deur aalle
verwurveheedes van vendaeg op te gaon noeme die toe ontbrakke. Neeje,
’t aerdige van die tijd was toch de êênvoud en de gemoedelijkhaaid waer
de mense mee leefde. D’r wier gewaarekt van ‘s oches tot ’s aeves en daer
wier  nie  over  geklaogd of  gejammerd.  Van d’n  haost  van vendaeg was
gêên spraoke. 

Watte me in die tijd wel hadde, wazze de kneuterige buurtwinkeltjies die
me overaal op de Slierechsen dijk konne vinge. Toe wij trouwplanne hadde,
kwam  Maoike  van Korsjonnemoije  (Maoike  Bakker),   vraege  of  ze  onze



boodschoppe moch levere.  En voor onzen bruiloft  liet  slaoger Veldhuize
een  mooi  opgemaokte  schuttel  mè  brôôdbeleg  bezurrege.  Ok  voor  de
klandizie  netuulijk.  D’r  was  gêên  spraoke  van  êên  plus  êên  graotis.
Boodschoppe kostte geld en dà betaolde me zonder mekere en contant,
want betaolpassies mosse ok nog worre uitgevonge. Me hadde zullevere
guldes en riksdaolders, en wat te denke van dat mooie nikkele vierkante
stuivertie, de kluit van twêê en een haaleve cent en ‘t haalefie.

We hadde d‘r gêên moeite mee as ie eefies mos wachte in de winkel. Daer
wiere  de  durreps  nieuwchies  besproke  trewaail  de  boodschoppe  wiere
afgewoge. Ging ie bij de slaoger om een ballechie gehak, dan kreeg ie daer
aaltijd een stuksie worst bij. Jammer, ’t is aamel verbij, de buurtwinkeltjies
hebbe ’t  lôôjchie  motte legge tege de grôôtgrutters  en supermarte,  en
êêlijk is êêlijk, daer hebbe wij mè z’n aalle netuulijk aan meegewaarekt en
vendaeg aan d’n dag pleeg de internetverkôôp ok weer ‘n aanslag op de
wat klaaindere middestand. Was vroeger aalles beterder? Wie ’t weet mag
’t zegge, maor ’t was bepaold wél gezelliger.
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