
 
Mooi in de Merwelanden… 

De medèrne sociaole mediao 
Azzie bekant negentig ben gao je ietewat minder zurregelôôs de deur uit. 
Op onze leeftijd hebbie ommers je kwaoltjies en je neemt uit voorzurreg 
standaerd een flessie nitrospray ì je zak mee. We vinge ‘t een enorm 
voorrecht dat wij, me vrouw en ikke, nog zôveul mans zijn da we bij mooi 
weer nog op de fiets durreve stappe om Wengerde rond te rije. Of een 
aander tochie wà me ok graeg maoke is een rondjie ‘Merrewelande’.  
 
’t Is een meraokel hoeveul veugeltjies dà je daer hoort. Ze geve complete 
fluitconcerte. Wij wille wellis dat me de ore hadde van veugelkenner Nico 
de Haon, die kan aal die veugeltjies bij d’r naom noeme. Vroeger vonge 
we dut soort tochie’s kippe-endjies, maor tegewoordig is dat voor ons wijd 
genogt. We neme in een thermosfles een baksie koffie en een paor 
koeksies mee en midde in de waai tusse de koeie of onder veugelgezang 
neme me daer rustig de tijd voor een baksie.  
 
Eèn van de medèrne zegeninge van deuze tijd is de mobile tillefoon. Laete 
me wel weze, d’r wordt soms meer dan achterlijk mee omgespronge. 
Achter de kinderwaoge en op de fiets mot ‘r hôôgnôdig gebeld worde. Wij 
zijn zô vrij dat uitwasse te noeme. Maor je ben deur zô’n ding wel aaltijd 
en overaal beraaikbaor en kà je, as dat onverhôôpt nôdig zou zijn iemand, 



zôas hulpdienste beraaike, Nou heb ik bovestaonde mogelijkhedes aaltijd 
meer dan genogt gevonge en nam me voor niet te perbere de 
ontwikkelinge op dà gebied bij te houwe. 
 
 ‘k Zee aaltijd as de kindere d’r over begonne, dat de harde schijf in m’n 
bovekaomer tjokvol zat en daddik aan een meer uitgebraaid apperaot nie 
meer wou beginne. Nou wil ’t geval dat onze dochter pas een nieuwe 
Smartphone het gekrege, dus heur ouwe lag daerdeur waarkelôôs in een 
laoichie. Hij was nog zô goed as nieuw en of ik die zou wille hebbe. Je 
snap ‘t netuurlijk al, de verlaaiding was levesgrôôt. D’r wier bijgezeed dà’k 
gewoon kon blijve belle en’t gebruik was makkelijk zat, dat zoue ze mijn 
wel bijbrenge. ’t Mêêst in ’t ôôg lôpende voordêêl was dat ik dan ok zou 
kanne Whats-Appe. ’t Is, zô wier d’r bij gezeed, veul verdêliger as ‘t dure 
sms-en want  dut gaot graotis en voor niks en je kan gelijk ok nog 
fotochies meesture. Je heb dan ok een toetsebordtie net as op de 
computer, dus een berichie is ok veul makkelijker te maoke. Om ’t nou is 
op z’n Zêêuws te zegge: ”Ons”, dus ok ikke ,”Bin zunig” dus ben ik daer 
ok gevoelig voor.  
 
Ik gong dus overstag. Nou leet ’t in de schôôt van de naebije toekomst 
wat ik overhôôp heb gehaold. ‘k Heb A. gezeed dus B. mot 
nôôdzaokelijkerwijs vollege. As ’t ding me de baos draaigt te worde en me 
và me nachtrust gaot berôve, dan gaot tie asnog de deur en zônodig ’t 
raomt uit. ’n Hortie oefene leer me onderwaail dat ’t mee draaigt te vaalle 
en meschie gao ik ’t op d’n duur wel aerdig vinge. Je ben faaitelijk nooit te 
oud om te lere. Maor een grôte uitdaoging is en blijf ‘t. 
 
Jan van der Vlies 

 
De eerste mobiele telefoon: 1973.  De uitvinder Martin 
Cooper van Motorola. De prijs lag erg hoog. 
Omgerekend zou de telefoon nu ongeveer 6500 euro 
kosten. Het model was erg groot en woog meer dan een 
kilo. Wel het begin van een revolutie. Tien jaar later 
kwam de eerste mobiele telefoon voor consumenten op 
de markt: de Motorola DynaTAC 8000X. Eind jaren ’90 
werd de gsm voor consumenten toegankelijk. (BL) 

 
  


