
Tiden 

hawwe tiden 

|;  n protte minsken ha tsjintwurdich allinnich noch mar tiid 

I 
foar harsels sa liket it Se ha gjinferlet mear fan de buorlju 

*  it ferienigingslibben of frijwilligerswurk Bestjoersfunksjes 

sjes dŒr binne hast gjin minsken mear foar te finen En wa wol 

der hjoed de dei noch mei in list by de doarren del It is de 

grize pleach dy’t de boel rede moat sizze se fleurich wurde 
je der net fan WŒr binne de opfolgers en hoe slim is it no eins 

allegearre 

Lit üs werom gean yn de tiid sis sa’n fyftich jier De strjitte de 

buert of it doarp dŒr’t men wenne de hüshalding dŒr’t je ütkamen 

kamen it wurk dat heit die it leauwen dŒr’t je yn grutbrocht 
waarden it wiene wichtige saken De wenningneed wie 

heech Grutte hüshaldingen yn fierstente lytse huzen as der 

al in hüs wie Guon krekt trouden moasten ommers earst by 
heit en mem ynwenje 

Klean hiene je yn soarten sneinske deiske en ófdroegen En 

fan dy lesten de measten Auto’s wiene der amper Op syn 

moaist parte men mei elkoar in fyts Om noch mar te swijen 

fan de öfwŒzichheid fan alle apparaten dy’t wy tsjintwurdich 

yn ’e hüs ha Aide minsken prate oer dy tiid mei weemoed Se 

ferhale fan de earmoede fan fuort nei de oarloch Oer hoe’t se 

it reden en fan de gesellichheid fan it mei elkoar troch de tiid 

skarreljen 

Dat heart allegear moai mar wy moatte üs der net op fersjen 

De sosjale ferbannen dŒr’t se mei te krijen hienen dŒr gie yn 

guon getallen twang fan üt In soad minsken diene dingen omdat 

dat it sa hearde en net omdat se dat sels sa dwaan woene It 

wie sa as it wie en dŒr wie hast gjin üntkommen oan Wat dat 
oanbelanget binne wy der mei syn allen bot op foarut gien 

Earme minsken binne der net mear Elk kin in ynkommen en 

in dak boppe de holle krije 

Mear wolfeart technokratisearring fan it libben en yndividualisme 

dualisme bringe in oare omgong mei mei-inoar Us hjoeddeiske 

deiske maatskippij stelt oare easken Sosjaal wŒze en mienskipssin 

skipssin ferwurde ta ynstituten DŒr wŒr’t eartiids pake of 

beppe troch de bern fersoarge waarden at it allegearre wat 

minder gie de buorfrou mei in pantsje mei iten kaam stiet no 

de thüssoarch de wykferpleging en tafeltje dekje klear En as 

dat net mear helpt dan folget opname yn it fersoargingshüs 

Wy kinne in kar meitsje en dat is it grutte ferskil Want lit us 

earlik wŒze guon alderen wolle hielendal net fersoarge wurde 

de troch de bern 

We ha mear frijheid krigen Net mear dat beknipende fan dy 
tiid wŒryn oft it allegearre fŒststie hoe’t it soe en hoe’t it 

moast We ha it goed Meie sels betinke wat we wurde wolle 

Oft we wol of net nei tsjerke geane Hoe oft we mei üs bern 

omgean wolle WŒr oft we wenje sille Hoefolle bern we ha 

wolle en wa oft der op passØ mei Jo begripe it boadskip tink 

al we bepale sels 

Mar no hat al dat selsbeskikken fansels ek sa syn kearside It 

liket bytiden wol oft üs blik net fierder komt as it hüs dŒr’t wy 

yn wenje en de auto dŒr’t we yn ride wolle Allinnich kontakt 

te sykjen mei dy minsken dy’t wy foar us sels de muoite wurdich 

dich fine De oaren litte we yn ’e mist stean We drage us partsje 

tsje net mear by sitte jüns leaver by de tillevyzje as stoef te 

fergaderjen Mar ek foar dy halding jildt itselde wy bepale 

ommers sels We kinne inoar net twinge 

De ferhalding yn it sosjale semint wurdt oars Mar it wol my 
net oan dat it allegear samar fuort giet Miskien dat de kwaliteit 

liteit wat feroaret Mar belutsen wŒze by en wat betsjutte foar 

in oar kin op allerhande 
manieren Foar de iene is mei in list 

by de doarren del in moai fersetsje in oar neamt it skoaierij 

Wa wit kin dy him der wol ta sette om as frijwilliger wat te 

dwaan en draach sa in stientsje by Want ik leau noait dat tt 

ünwil is wat minsken driuwt mar mooglikheden en belangen 
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