
Caravans en Slierecht l

Neeë, d’r is gêên camping in Slierecht, wel een bietjie jammer aailijk, d’n
omgeving is t’r geschikt voor en Slierecht is een gezellig durrep 
geworre. Wel zijn d’r ‘n paor keer tijdelijke campings gewist, bij de 
Maarewebolder en op ‘t voormaolige Plaetje van Vollekere. Dat nog los
van de plek waer de Romao mogge staon. Daer kom ik nog op trug.

Caravans, caravannen, ‘t is mijn ding, mijn hobby, mijn verzaomeling en 
mijn bedrijfsactivitaaite in ‘t verleeje. As ie dus wat mag schrijve voor 
Het Kompas, dan is dut onderwaarep mijn kompas. 

Dà ‘k hier opkwam, had aalles te maoke met ‘n foto die op de Face Book
bladzij van de Oudhaaidkundige Verêêniging verscheen. Een bezonder 
integrerende foto voor mijn. A ‘k naer die foto kijkt schat ik deuze in 
dat die aareges tusse 1915 en 1920 is genome. De Kaarekstraet is t’r 
nog gêên êêns.

In het Verêênigd Koninkrijk was de êêste caravan The Wanderer 
gebouwd in 1885. In Nederland verscheen d’n êêste caravan pas in 
1928 een Hano, vermoedelijk een saomestelling uit 
Handelsonderneming en Norman, de achternaom van d’n êêste 
caravanontwaareper in Nederland. Dus, of de foto mot van laeter zijn, 
of hij wier geïmporteerd vanuit Engeland. Maor duidelijk is in ieder 
geval dat hier êên van de aallerêêste caravans in Nederland staot 
afgebeeld, zo niet d’n êêste. 



Nou kan ik aallêên mor vedder fantesere, aanvullinge zijn welkom. In de
baggerwèreld en aalles wat daer omheen zat,  gebruikte ze vroeg in de 
vorige êêuw ok al weunbôôte. Simpele hutjies op een werschijnlijk 
ouwe schuit, een rietaok o.i.d. Daer wier ‘n kêêt opgebouwd, 
potkacheltjie d’r in, om de mense weer op te waareme en om op te 
koke, een paor kribbe, ‘n taofel en meschie zellefs wel wat stoele of 
houte banke en je had een drijvend verblijf voor as ie buitenaf mos. 
Mijn vraeg is ok aailijk wat was ‘r nou êêder, de caravan of d’n aarek, die
vanuit d’n Bijbel nie meegerekend. Is d’n êêne naer vôôbeeld van d’n 
aandere gebouwd, of is dà louter toeval, teslotte mebiele weunruimte 
vraeg nie zôôveul fantesie in ‘n tijd waer d’r waainig is. Was deuze 
weunwaoge nou van een bedrijf dat hum gebruikte voor buitenaf, was 
het een weunwaoge van kaaremisklante, was tie een verblijf van een 
piënier op dut gebied? Ik hoop dat er mense zijn die kanne hellepe om 
dut raedsel op te losse.

Dien Engelse caravan was taomelijk lux afgewaarekt, d’r gonge zellefs 
een butler en een koetsier mee om ‘t twêêspan te menne. Die sliepe 
dan in een provesorisch tentjie d’r naest. Overiges iets dat de mêêste 
nie wete is dat d‘n êêste camper of motorhome ook al stamt uit 1926. 
Wor vervollegd. Reaksies zijn meer as welkom.
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