
Zal Piet dit ook gedaan hebben?

Keuzestress waarek

Deur Corona-19 is mijn vrijetijdsbesteejding hêêl veul veranderd. Voor 
m’n gevoel he ’k nou inêêns tijd om aallerlaai dinge te doen waer ‘ k ner-
maol nie toe kwam. M’n  to do lijsie he ’k hêêmel afgewaarekt. ’t Verzoek 
om voor 12 augustus een stuksie te schrijve kwam dus aaigelijk wel aer-
dig goed uit. Perbleem is dan wel waer ie wat over wil schrijve naedà je al 
meer as 100 keer wat op pepier hè gezet. De grôôte waarekelôôshaaid 
onder de jongere garde dééj me denke aan de tijd dà ’k zellef aan de slag 
mos. Ik wis in ieder geval al wel da ’k nie ’t beroep van m’n vaoder, bag-
geraer, wou worre. Veul van huis en waainig tijd voor de kaainders. Ik 
doch as ik zellef nog is gao trouwe en kaaindere krijg wi ‘k ze wel zellef ok
zien opgroeie. Nae de Mulo 1961, ik was immiddels 17 jaer, wis ik nog 
steeds nie wellek beroep ik zou motte kieze. Ik koos daerom voor ‘n tijde-
lijk kentoorbaontjie bij een verzekeringsmaotschepij. Verzekeringsagent 
leekend me wel wat. Waainig op ketoor en veul cetact mè klante. Wà 
bleek nou? Bij dà bedrijf mos ie HBS hebbe om bij de buitedienst te mag-
ge waareke. Nou, toe daer gêên uitzicht op was, gong ’k overnieuw nae-
denke wat de vollegende stap mos weze. Op ‘n traainraasie naer Dordt 
zag ik een folder waarin bij de pliesie jongere wiere uitgenôôdigd te solle-



citere. ’t Was in mijn omgeving voor iederêên een complete verrassing da 
’k een sollecitaosie indiende. Dat was ’t leste dà ze van mijn verwacht 
hadde. Ik kreeg te hore: “Waareke bij d’n overhaaid is vast lôôn en vaste 
aaremoej!” Mor ja, keuzestress doet raore dinge met de mens. Afijn ik 
kreeg een oproep om me in Utrecht te melde bij de afdêêling waareving 
van de Rijkspliesie. D’r zatte daer al stuk of 40 andere sollecitante. We 
wiere mê z’n aalle in ‘n zaoltjie gebrocht en krege daer een tessie Neder-
lanse taol. Vrij gaauw daernae krege me de uitslag en wier meer as de 
helleft al naer huis gestuurd. Daernae mosse me bij ‘n dokter langs voor 
een medische keuring. Weer vertrokke d’r een hôôp. As leste dien dag 
mosse we nog een sporttest doen en ok toe wazze d’r weer afvaallers. We
wazze nog met ‘n man of 6 over. De selectie was veul strenger as ik ver-
wacht had. Afijn, ‘k wier aangenome en daer hè ’k tot op d’n dag van ven-
daeg nooit spijt van gekrege. 

Piet van Grietjies


