Tussen meêster Vos en IBAN
door Engel Reinhoudt
An mensen die a vinde da ‘vroeger’ aolles beter was, è k aoltied een klein bitje een ekel ehad.
Een bitje bekrompe vond ik die. Helaas è ‘k van de weke motte constatere da ‘k zô in vier en
vlamme rocht toen a ’t over vroeger gieng, da ‘k ok zelf de indruk ewekt è dat de wèreld van
m’n jeugd beter was as die van de jeugd noe. En ’t ergste is da ‘k dienke at het nog waer is ok.
En het is echt gin waer, mae goeie herinneriengen an een moaie jeugd, verdoezele de slechte
en de minder moaie diengen.
Beter of slechter, zeker is dat ‘r eêl vee veranderd is in de twidden elt van de vorige eêuw. De
generatie van nae d’n oorlog is in soberheid begonne en mee’egroeie mie een ongelôôflijk
toenemende welvaert. Oans wete nog net wat a een leie en een spons is. Mie een potload en
een punteslieper, een kroantjespenne en een inktlappe begonne me de schole. Noe zitte me, a
je een bitje mie de tied mee’egae bin, achter de laptop, kiek je op je I-pad, of je smartphone en
in elk gevak è je wè een mobieltje voe a je es pech eit onderweg mie je e-bike. Zestig jaer
eleeë verdroeng je j’n eigen voe ’t raem van Wal’out, wan die mensen ao televisie en liete de
guus van butenaf meekieke. Noe zitte me voe de huisbioscoop te kieken wien a t’r wint bie ’t
schessens rieën in Rusland. Vroeger most je juun of peeën elpe wieë. Wi’ë ei noe glad een are
beteêkenisse ekrege.
De guus van noe weten nie es eêns mî wat a een autoped is. Eêst wier het step en noe rieë ze
op een space scooter. Oans vloge op klompen achteran een oepel, laeter wier dat een
hoelahoep. Van een eindje electriciteistbuze kô je die maeke. J’oefd’n nie naè Intertoys. De
hoelahoep dee je rond je lief en je liet ’n draaie. (Dat is me overigens noait elukt.). Je zie ze
nog, mae noe van moai materiaal mie lichtjes en glitters: de disco-swingring.
Mie je mes speeld’n je landverôvertje of landjepik op een platgetrapt stikje in ’t of. Noe doe
ze dat op d’r I-pad in uus op de banke en ze kunne complete steden bouwe en oorlogen voere.
Toen a’k tiene was, was een pinne een puntig iezder om de geite an vast te zetten. Noe ei
pinne wè mie lammere te maeken, mae de geite is uut ’t zicht verdwene. Net as de landbouw
is ok het bankwezen sterk veranderd. Ik wete nog a je op zaèterdag je weekloan kreeg in een
papiere zakje. Vervolgens kwam je maendsalaris op de bank. Voe contanten gieng je naè
meêster Vos. De anbouw van z’n uus was de bank. Daè verscheen ‘n voe ’t loket en vroeg
oevee a je wou è en vist’n vervolgens het bedrag uut een rije sigarekistjes mie staepeltjes
bankbiljetten d’r in. Dat is noe volslaege ondienkbaer. Wat a gewoon was, begonne ze
onveilig te noemen. De gebouwen wiere groater, moaier en daè kwaeme aolmae meêr
mannetjes en vrouwtjes bie in nette pakken mie witte boorden en daè wee boven groate
meneêren mie anden as koleschoppen, nie vanwege ’t zwarte goud, mae om in de bonuspot te
graaien.
Om’a de kantoren op z’n ôôgst bin en d’n tied noait stille staèt, gae ze noe wee naè benee.
Aolle kleine mannetjes en vrouwtjes motte d’r uut en de groate bluve. Zelf bin me allank a
in’eruild voe een nummer van tien cijfers en sinds kort komt daè nog ‘t eên en ’t are voor: je
IBANnummer. Ik dienke a me d’r nog nie bin. Gezieë de ontwikkelingen in de waereld dienk
‘k a IBAN d’r nog drie letters voor kriegt: TAL. Wat verlang ik soms toch naè meêstertje Vos.

Reacties: Werrilaan 21, 4453 CA ’s-Heerenhoek. E-mail:cn.zeeuws@zeelandnet.nl. Nae een
maend is dit stikje nae te lezen op www.zeeuwsezanger.nl

