Aalles oplaoje in plek van opwinge
Trewaail ik dut opschrift zit te schrijve denk ik: ‘Wat hebbe me toch een
alleraerdigst diëlect’. Daerbij hoop ik dà mense die ons vollege in onze schrijverij
gelijk deur hebbe waer dut verhaoltjie over zal gaon. Snap ie ’t al? Aal ’t wat luxere
speulgoed watte me vroeger as kaainders krege dà mos ie opwinge. D’r zat een
soortement sleuteltjie aan en deur daer aan te draaie wier ’t veermechaonisme
gespanne en ging ’t traaintjie of otochie vanaaiges rije. ’t Was simpel en gaf nie veul
mogelijkhedes, maor wij vonge ‘t prachtig. ’t Beraaik was nie zo aarreg grôôt maor
as tie afgelope was begon ie dôôdgewoon weer overnieuw. Met ’t speulgoed van
vaandaeg is dat een bietjie aanders. We laoje de accu die d’r in zit op en d’n
elektriek doet de rest. Dat oplaoje doe je met een kaobeltjie wat bij ’t apperaot
hoort. Simpel toch? Dat geldt nie allêên voor ’t speulgoed, neeje, we laoije van
aalles en nog wat op. Onze tandenborstel, scheerapperaot, je tillefoontjie, zellefs
je elektonische boek. Ja, ok onze boeke vraege tegewoordig om strôôm. ’t Lijkent
zô êênvoudig, je heb een kaobeltjie met een stekker d’r aan en een klaaintjie aan
d’n aandere kant en je ben gesteld om aalles wat om strôôm vraegt daer van te
voorzien.Eên kaobeltjie voor aalle oplaodbaore spulle, hoe makkelijk kà je ’t
maoke? Maor zô waarek ’t in de praktijk niet. Faobrikante zijn ‘t nooit êêns
geworde hoe zô’n strôômtouwchie er dan wel uit mot zien.’t Zal wel zô zijn om te
voorkomme dat hullies kaobeltjie gebruikt wordt voor een aander apperaot dan ’t

hullieze daerom doen we d’r ons aaige stekkertie aan wat nievers aanders op past.
’t Ontgao me of iemand daer beter van wordt. ’t Lijkend d’r op of iederêên z’n aaige
wiel wil uitvinge. ’t Gevolg voor ons as gebruikers is, dà me een laoj vol met
snoerties hebbe die je weer van een etiketjie mot voorzien om ze uit mekaor te
houwe om te voorkomme dat ‘r met ’t oplaoije wat mis gaot. Wat jammer toch dat
‘r op dat gebied nie wat meer êênhaaid naegestreeft kan worde. Wat een
bespaoring van matterjaole zou dat oplevere. Ok d’n afvaalbaarg zou der bepaold
wat lêêger deur worde. Ommers as iets kepot gaot vaalt ‘r niks aan te ripperere.
We kôôpe weer wat nieuws met, je raejt ’t al, met weer een nieuw oplaojkaobeltjie.
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