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Nou ’k dut stuksie zit te schrijve, lôôp ’t zô zachiesaan weer naer ‘t end van 
’t jaer. Venochend gong ‘k de posbus effe lege. Die zat vol mè 
reclaomefolders voor de ‘Black Friday’. Dà ’s een van oorsprong 
Amerikaons kortingsfestijn dà naer Nederland is overgewaaid. In Amerikao 
beurt dat op de vrijdag nae ‘Thanksgiving’. Daer duurt ’t êên dag,  mor hier 
netuurlijk een hêêl weekend. De schrêêuwende reclaomefolders motte ons
kôôpers verlaaije tot de aaldergoejekôôpste kôôpies van ’t jaer. Een grôôt 
dêêl van onze nuchtere Nederlanders trap daer nie in, mor d’r zijn alleevel 
onnôôzele ziele die d’r aaige een pôôt laete uittrekke. 

Volleges mijn hebbe ze hier veul gesleuteld aan de Amerikaonse 
uitgangspunte. Daer zijn d’r echt aanbiedinge mè kortinge tò 80 percent. 
Kijk, as ie dan echt wà nôôdig het, dan bè je nie goed wijs as ie d’r gêên 
gebruik và maokt en dà je dan lang van tevore bij ’n zaok gao poste, dà 
snap ’k. Wel mot jie goed voorberaaid zijn. ’t Is naomelijk aalgemêên 
bekend dà korte tijd voor zô ’n actiedag de prijze worre opgedreve en dat 
de waarekelijke korting aaigelijk veul minder is. As ze dan echt Black Friday
wille nae-aope, dan motte ze ok echte gegantische kortinge geve en gêên 
schijnkortinge, want dà waarekt aeverechs. Ik ben echt nie aareg 
geporteerd van ’t stimelere van blind kôôpgedrag. Kôôpe om te kôôpe in 



plaets van kôôpe as ie echt iets nôôdig het. Je mot as ouwere ók meegaon 
mè je tijd, al kan ‘t volleges mijn gêên kwaod om somtijje is trug te denke 
aan vroeger. 

Ik verlang dan wel is trug naer de tijd voor 1985. Dat was ’t jaer dat de 
‘Uitverkôôpwet’ wier afgeschaft. In die wet wier geregeld dà de uitverkôôp 
pas nae Korsemis moch beginne. Volleges mijn was dà veul duidelijker en 
overzichtelijker. Daernae wier de uitverkôôp afgestemd op de saaizoene. Je
wis dà predukte die nie goed liepe, dan wiere aangebôôje. Mijn 
kôôpervaering is dà vrijwel aalles onderhandelbaor is en dà je dan zeker 
zôôveul voordêêl kan score. Die acties zijn ok hêêmel nie nôôdig. Bij hêêle 
grôôte aankôôpe kà je ok nog met offertes waareke en daerbij kà je de 
beste offerte acceptere. ’t Blijf verstandig om op de klaaintjies te lette in ’n 
tijd waer de inkomste zijn achtergebleve en veul zaoke behoorlijk in prijs 
zijn gestege. Ik wens u veul voordêêl toe in deuze uitverkôôpgekte.
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