Kader 1085
Vroeger werd op allerlei manieren gereisd. Met de fiets of soms
met de auto. Met het openbaar vervoer zoals trekschuit of de
FopSmitboot. Vanaf 1885 met de trein. In de buurt van het
station konden reizigers even verpozen in de Theetuin,
achteraan de Stationsweg. Wachtend op de komende trein, of
voor de wandeling naar het dorp werd gemaakt.
Meraokels …
“Meraokels, hoe is 't toch aamel mogelijk? Je komp 'r temet
verstand voor te kort!” doch ‘k bij m’n aaige. D’r lijkent
ommers host ieder jaer wel ietewat nieuws te weze waerover ie
je aaige verwondert. 'k Zit nou in 'n hotel in Tunesië en daer
hen ze nou ok Wifi, dus kanne me onze mailberichies leze en
beantwoorde. De elektronische krante kanne me ok leze.
Vroeger hadde me daegelijks de pepiere kraant van gistere en
toe kò je kieze uit de drie grôôste dagblaoje die in aalle
kiosksies vekrijgbaor wazze. Somwaaile hà je wel-is geluk dat 'r
'n vliegtuig kwam op 'n tijdstip dà ze de kraant van dezellefden

dag nog mee konne neme 's ochesvroeg, en dan hà je je
zôôdoende twêê nieuwe kraante op êênen dag. ”Wat een luxe!”
doch ie dan, ” 't mò nie gekker worre!” 't Is hêêl aareg
veraanderd, beseften ik toe 'k venaevend op m'n vekansiemaot
z'n tabletjie op de site van d'n Historische Verêêniging zat te
kijke. Wà denk ie? Las ik 't êêne mement 't diëlectverhaoltjie
van vleede week, en tot m'n verbaozing sting 't stuksie voor
deuze week d'r ok al op. Zôôdoende mos ik eefies trugdenke
aan die twêê nieuwe kraante van vroeger op êênen dag.
Weet jie wat ovve me ok maarekte? Datte me deur aal die
elektronische snelhaaid van 't nieuws êêder vanuit Nederland
wiere geïnfermeerd over de terroristische aanslaoge die bij ons
aan 't end van de straet wazze gewist dan dat de raaislaaiding
ons van 't gebeure kon infermere. Op zukke berichte zitte me
netuulijk nie te wachte, mor 't is toch wel goed bijtijds te wete
waerom d'r inêêns zôôveul meer bewaoking aan de poort staot
en d’r aamel vaailighaaidsmedewaarekers rondlôôpe. Op straet
zijn veul pliesies en seldaote op de bêên en geregeld worre
verdachte persone of oto's aangehouwe. Wij komme vaok zat
de poort van ons vekansiepaarek nie uit. We komme voor 't
zonnechie, 't strand en de zêê en dat hen we hier in overvloed.
Onverstelbaor zô ver in november en dan tò nog iederen dag
lekker bakke bij 't zwembad
en 't jammer vinge dat de
rôôdkopere al zô vroeg op de middag achter de hôôge hotels
ondergaot. Nae een uurtie op 't terras gao me dan naer
bovene, naer onze kamer om lekker te douche of in bad te
gaon en een voorslaepie te doen. Rond een uurtie of acht gao
me onze smaokpepille laete verwenne deur de aanderande
buffette die d'r dan weer voor ons staon klaor getôôverd in de
eetzaol. Bij een baksie nae ’t ete hè ‘k nou ongemaarekt tusse
neus en lippe ók nog m’n relaos geschreve. Tot de kijk, hee.
Dag hoor!
Huib Kraaijeveld

