
Vakantietip 

Zo. Dat zit erop. De eerste vakantieklus is geklaard. Ik zal me even verklaren. Ik heb de laatste 

ervaringen over mijn bezoek aan het geboortedorp van mijn voor-, voor-, voor-, enz. vader op de 

familiewebsite geplaatst.  We zijn samen namelijk drie dagen weg geweest. Twee nachten eigenlijk, 

dat klinkt korter, maar is wel goedkoper. Je snapt wel dat ik uren op het internet heb gesurft om een 

goedkope aanbieding  te vinden. In de voorjaarsvakantie en toch goedkoop! Dat is me gelukt. We zijn 

aangekomen en treffen het hotel gesloten aan. Ja, “neem ons niet kwalijk, als het hotel gesloten is, 

ga dan naar het team (!) van het restaurant, die helpen u verder….”  Nou dat klopt, we hebben een 

sleutel gekregen en hebben het hotel en onze kamer ontsloten. Drieëndertig kamers zijn er in het 

hotel en bij het ontbijt hebben we het andere echtpaar ontmoet. Duitsers. We hebben er nog steeds 

discussie over of het een gepensioneerde man met zijn secretaresse of zijn gelifte vrouw is geweest. 

Maar goed, zoals iedereen uit ervaring weet, vliegen twee nachten voorbij en besluiten we op de 

terugweg nog even naar mijn “roots” te gaan. We komen er vrijwel langs en omdat driehonderd jaar 

geleden een Johan het nodig heeft gevonden naar “mijn” Betuwe te verhuizen en daar een familie 

van omvang te stichten, vind ik het altijd leuk om er even verse lucht in het kleine dorpje te happen. 

Dan ga ik rustig naast de kerk zitten en overpeins driehonderd jaar. Vervolgens de laatste dertig jaar, 

om de meeste tijd te besteden aan de laatste drie jaar. Volgens mij doen de indianen dat ook altijd. 

Alleen roken die er dan een lekker pijpje bij, wat ten grondslag heeft gelegen aan het verschijnsel 

“rooksignalen”.  Zo in de trant van “weet je nog, vijfentwintig jaar geleden, toen, …”. 

Maar OK, mijn zes paardjes onder de motorkap brengen ons in V-vorm, net zoals Nils Holgersons’ 

vrienden, snel richting mijn wortels. Ze willen graag doordraven (tot 225 km/u), maar als de 

slurpende geluidjes in mijn tank doordringen tot in het interieur van de auto, bewegen de 

kredietcrisis en interim mijn rechtervoet tot bedaren en zakt mijn snelheid al snel tot 110 km/u! 

Aangekomen op de gronden van mijn vaderen laat ik al snel weten dat er een zoon van een 

driehonderd jaar geleden vertrokken inwoner, leiendekker van beroep, even terug is. Even ter 

informatie: de helden van vroeger uit het dorp stonden bekend vanwege de grappen die zij altijd 

maakten. Hun dorp is er naar genoemd. Dat bevestigt mijn overtuiging daadwerkelijk daar vandaan 

te komen: mijn humor is ook bekend, alleen moeten mensen aan dat type humor wel altijd een paar 

maanden (of langer) wennen. 

En let op, nu kom ik tot mijn eerste en laatste vakantietip. Ik ga hem hoogstpersoonlijk toepassen in 

de zomervakantie. Wat blijkt? Niemand verifieert of ik wel echt een nazaat van Johan van destijds 

ben! Maar men is wel gecharmeerd van die man en vrouw, op zoek naar hun “roots”! Wat leuk! 

Zonder enige moeite word je vriendelijk bejegend en ben je niet een van die vele toeristen, die zo 

snel  mogelijk van hun overvloedige vakantiegeld worden afgeholpen. Nee, je bent een van hen. Je 

verdient respect, aandacht en genegenheid. 

Ik zie het al helemaal voor me: een dorpscafeetje in Spanje. “Ja, we zijn even terug. Samen terug op 

zoek naar onze voorouders! U ziet het al? Mijn vrouw met dat prachtige donkere haar? Allemaal 

natuur nog! Geen verfje ooit in geweest. Ja, Spaans hè! We zijn even terug! “ 

En volgend jaar in Italië: “we maken altijd zelf ijs”. En in Schotland: “we drinken altijd Chivas Regal! 

Gek hè!” En in Duitsland: “ik ben zo gek op knakworst en zuurkool!“ 



Wat is er in de vakantie mooier dan je opgenomen te voelen in de warmte van de lokale bevolking? 

Rinus 


