
OVER BEWUSTWORDING GESPROKEN

Voor ieder die geboren is vóór 1945: Wij zijn de 
overlevers!

Kijk eens naar de veranderingen die wij hebben 
meegemaakt: Wij werden geboren vóór: televisie, 
penicilline, polioprikken, diepvriesvoedsel, 
kopieerapparaten, plastic, contactlenzen, … en 
de Pil. Vóór: radar, credit cards, atoomsplitsing, 
lazerstralen, ballpoints, panty’s, afwasmachines, 
elektrische dekens, airconditioning en vóór dat de 
mens op de maan liep.

Wij trouwden eerst en woonden dan samen. Wat 
ouderwets! Wij werden geboren vóór: er huismannen 
waren, computerspelletjes, computerhuwelijken 
en tweelingbanen. Vóór kinderdagverblijven, 
groepstherapie en verpleeghuizen.

In onze jeugd waren kevers insecten en geen 
Volkswagens en een ontsteking had nog niet te 
maken met elektronica.

Wij hadden nooit gehoord van TL, TV, CD, FM radio, 
CNN, video, tapedecks, magnetrons, elektrische 
schrijfmachines, faxen, kunstharten, kunstnieren, 
tekstverwerkers, printers, draadloze telefoons, 
biogarde, emulgatoren, booreilanden en jongens met 
oorringen, hippies, yuppies, dinks, BOM vrouwen.

Wij waren er vóór de A27, E9, B747, DNA en de 
oecumene, vóór de AOW, WAO, WW of VUT. 

Toen betekende ‘Made in Japan’: rommel. Wij hadden 
nooit gehoord van pizza’s, Mac Donalds en instant 
koff ie.

In onze tijd betekende HEMA Hollands 
Eenheidsprijzen Magazijn en een zakhorloge kostte 
daar f 1,--. IJsco’s kostten 3, 5 of 10 cent. Een brief kon 
je voor 7½ cent versturen. Een nieuwe auto kostte 
f 2.000,--, maar niemand kon dat betalen. Benzine 
kostte 10 cent per liter.

In die tijd was roken van een sigaret chique en 
interessant. Pot was om in te koken. Aids was het 
Engelse woord voor helpers. Een relatie had met 
zakendoen te maken en niet met een bed. LAT- en 
LAST-relaties kenden wij niet. 

Wij wisten niet wat eten uit de muur was.  Gras 
betekende gras.  De kleur roze had met baby’s te 
maken en homo betekende mens.

Wij waren er niet vóórdat het onderscheid tussen 
de seksen werd ontdekt, maar wel vóór het kunnen 
veranderen van sekse. Wij moesten het doen met 
wat wij hadden of waren.  Wij zijn de laatste generatie 
die nog dacht dat je een man moest hebben om een 
baby te krijgen.

Geen wonder dat wij soms zo in de war zijn en dat er 
een generatiekloof is. Maar wij hebben het overleefd!
EN DAT IS EEN REDEN OM TE VIEREN!

BRIEF GEMAAKT EN VOORGELEZEN DOOR MEVROUW ETTY GIEBEL-ROTTEVEEL OP 
1 MEI 2019 IN HOTEL VAN DER VALK IN RIDDERKERK.TIJDENS DE 80+ BRUNCH



FOTO’S 80+ BRUNCH


