
 

Kader 

Het woord vakantie is afgeleid van het Latijnse vacantia: Vrij zijn van 

verplichtingen! De Romeinen maakten al vakantiereizen. Halverwege de 19e 

eeuw werd de (zomer)vakantie ingevoerd. Het helpen bij de oogst door 

kinderen speelde zeker een rol. In de 21e eeuw is het percentage Nederlanders 

dat op vakantie gaat, gestegen tot meer dan 80. Verwacht wordt dat het 

massatoerisme verder zal groeien. (BL) 

Nie te glôôve dà mijn dut overkwam 

Aal hêêl lang gao me toch temenste 2 kere per jaer met ’t vliegtuig op vekansie. Wij, m’n 

vroegere buurman Maerte is m’n raaisgenôôt, gaon lekker buite ’t hôôgsaaizoen om d’r op uit. 

As ’t eefies kan, maoke me ’t liefst ‘n ‘aanlôôpraaisie’ in ’t vroege voorjaer en in ’t naejaer 

neme me d’n daotum waerop ie voor ’t lest 3 of 4 weke weg kan. Ja joh, we doen ’t nie voor 

minder, we hen de tijd aan ons aaige en voor de prijs kà je ’t nie laete. We zijn zôôdoende 

mêêstal hêêl de maond april en oktober ievers in ’t buiteland. De leste tien jaer gonge me over 

’t aalgemêên naer Tunesië.  

Nou zal ie meschie denke Tunesië, wat hè je daer nou te zoeke? Wel, dà ’s gaauw te 

verklaore. Wij zijn grôôte zonaanbidders en de zon die schijnt daer in overvloed. ’t Mooie 



daervan is dà dat zellefde zonnechie voor ’n paor honderd euro goejekôôper schijnt dan aan 

de Spaonse Costao’s of de Griekse aailande. Dà ‘s ’t êêste verdiend, zô riddenere wij. De 

hotel akkemedaosies, veulal grôôte resorts, magge d’r met aal d’r bijkommende facilitaaite ok 

best weze. Wat wil ie nog meer? Lekker ete is ‘r volop en varriaosie genogt op de 

uitgebraaide buffette. Tò slot nog ’n goed bed en de vekansie kan nie meer kepot.  

Deur de jaere heen hen we op deuze menier ’n hêêl ploegchie gelijkgestemde 

vekansievierende Hollanders ontmoet en leek ’t soms wel ’n bietjie op ‘thuiskomme’ in dà 

vreemde land. ’t Was voor ons dan ok ’n bittere teleurstelling dat ‘t weges terroristische 

aanslaoge ’n paor jaer nie mogelijk was daer naer toe te kanne gaon. Gelukkig is ’t nou weer 

taomelijk stebiel, mor je wor nog wel steeds afgeraeje naer grensgebiede te gaon of naer 

plekke waer aareg veul mense bij mekaor te verwachte zijn. Voor ons is dà gêên enkeld 

perbleem, wà dat aangaot zou ie ons as cultuur barbaore aan kanne maareke. Genogt zôôveer 

hier over.  

Vóórdà me aan dut raaisie begonne, krege me drie keer ’n vluchtwijziging.We gonge deuze 

keer naer  Secilië en zouwe vliege naer Palermo, mor dat wier aal gaauw gewijzigd in 

Cataoniao. Toen krege me weer bericht dat onze trugvlucht aanderhaalef uur was verlaet. 

Teslotte wier onze aaindbestemming Trappaoni, met as excuus: dan hoef ie nie zô lang in de 

bus te zitte van ‘t vliegveld naer ie hotel. Aamel keurig geregeld voor beraaisde mense!! Mor 

’t liep aanders, we han ’n rustige vlucht en de Kraaij was in ’n diepe slaep gesukkeld. Totdà 

de stewardess kwam vertelle dà ‘k m’n riem vast mos maoke, we gonge lande. D’r gong ’n 

hêêl ploegchie ’t vliegtuig uit en wij slote daerbij achteraan. Niks vermoedend liepe me naer 

d’n begaozieband, mor onze koffers die kwamme mor nie. Gelukkig kwam d’r ’n stewardess, 

mor die vroog aan ons: ”Zijn jullie tevaallig nie te vroeg uitgestapt? Dut is ‘n tusselanding! 

We hen an boord de passeziers geteld en we komme  twêê persone tekort, ik denk dà jullie dà 

zijn!” Dà was zô, we schaomde ons aaige rot, dà begrijp ie toch zeker wel?  
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