
 

Gezellige drukte in de oude Lockhorst 

Prachtig hoor zo’n vakantie op Bali! Als je dan echter getroffen wordt door 

een aardbeving, piep je wel even anders. Denk je misschien wel even: 

“Oost, west … thuis best!” Tja, lekker sfeertje op Bali  rond het zwembad, 

maar vroeger was het toch ook zo in de oude vertrouwde Lockhorst?! 

Hooguit een onweersbui, maar daar bleef het wel bij. Iets frisser, maar 

oergezellig! Of is dit nu jeugdsentiment? (B.L.) 

Schrikke … Aerdbeving op Baoli 

D’r wor aaltijd gezeed: ”Wie veul raaist, kan veul verhaole.” Temet 

daegelijks lees ie ommers in de krant dà t’r weer aareges op de wèreld 

een aerdbeving of êên of aandere netuurramp hè plaetsgevonge. Je houdt 

’r tetaol gêên rekening mee dà je mè zôôiets te maoke kan krijge. 

Nou wazze me op 22 maert 2017 mè vekansie op Baoli. ’t Beurde ’s oches 

om 7 uur lekaole tijd dà me wakker wiere omdat ’t hêêle hotel inêêns kort 

mor hevig op z’n grondveste sting te schudde. We spronge aareg ondaen 

en ongerust uit bed. We wazze nò nooit zô geschrokke. We hoorde ’t dak 

kraoke en de balkondeure stinge as ’n gek te klappere. We vloge naer ’t 

balkon en zaggen ’t personêêl en de gaste van ’t hotel naer buitene 

vluchte. Ze gonge aallemael naer de tuin toe. Iederêên sting mè mekaor 

te praote over de beving van ternet. D’r was mor êên onderwaarep. 



Naomelijk: wà kanne me nog meer verwachte? Aalle mense wazze 

duidelijk van slag. De mêêstes wouwe nò nie trug naer ’t hotel. Ze wazze 

bang voor eventuele naeschokke. Dà beurde gelukkig nie. 

Naederhand gao je je aaige reaolisere wat ’r aamel hà kanne gebeure as 

dien aerdbeving hà deurgezet. We zatte vier hôôg en dan bè je nie zô mor 

gaauw beneeje. Je mag de lift dan nie gebruike en acht trappe aflôôpe, of 

afrenne, kan voor ie gevoel dan wel ’n eeuwighaaid dure. Deur deuze 

ervaering kanne me ons aaige nou een bietjie een voorstelling maoke van 

wà mense deurmaoke as t’r een hêêle zwaere beving is en de gebouwe 

om ie heen instorte en je nie weet waer ie vaailig heene kan. Je realiseer 

je aaige ok inêêns hoe gaauw ’t met jie kan zijn afgelôôpe. D’r zijn veul 

uitspraoke die deur je heen schiete. Onder aandere deuzes: Leef aalle 

daege asof ’t je lesten dag is. Doe wà je wil en kan, zôôdrao je d’r de 

mogelijkhaaid voor het. Stel niks uit, want je weet nooit hoeneer jouw tijd 

gekomme is.  

Naederhand hoorde me gelukkig al gaauw dat ’t epicentrum van dien 

beving op grôôte afstand lag, en dat ’r gêên mense wazze verongelukt. Ok 

bleek ’r gêên gevaer voor ’n tsunaomi te weze. We konne daerom onze 

vekansie nermaol voortzette. Nou ja, nermaol? D’r blijf alleevel i je 

achterhôôd de gedachte zitte dat ’r nog ’n naeschok ken komme. Ok die 

kwam d’r gelukkig nie.  

We hebbe d’r dus weer een bezondere raaiservaering bij, al hoop ’k nooit 

meer zô ’n aerdbeving mee te hoeve maoke. Ik wil dut stuksie netuurlijk 

wel weer positief afsluite. Lae je nie afschrikke deur gebeurtenisse as d’n 

deuze. De kans dà je een hoofprijs wint in de staotsloterij of in êên of 

aandere loterij, is  meschie wel eve grôôt of klaain as dà je een 

netuurramp mee zal maoke. Trek de wijde wèreld in. Thuis in Nederland is 

de kans dà je een (meschie wel ernstig) ongeluk overkomt, aamerkelijk 

grôôterder dan dà je rampspoed overkomt elders in de wèreld. Aalle 

vekansiegangers wens ‘k een fijne, en veraal zurregelôôze vekansie toe. 

En de thuisblijvers een mooie zeumer. 

Piet van Grietjies 

 De plek van d’n aerdbeving … 


