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Vakantie,  een omweg(getje) naar eigen huis. 
 

De vakantie tijd is vandaag de dag niet meer zo duidelijk aan vaste perioden 
gebeiteld dan wij vroeger, 1950-1960?, gewend waren. 
Deze week werd door de nieuwsgaring bekend gemaakt dat , helaas, één op de 
vier personen in Nederland niet op vakantie zal gaan. 25 % en aansluitend 
geconcludeerd dat de oorzaak het gebrek aan geld is.  (NOS 4 juli) 
Het is al weer lang geleden maar er is een tijd geweest dat drie op de vier 
Nederlanders niet met vakantie konden gaan. 75 % 
 
De zwaar wegenste oorzaak is dat mensen in beide perioden, vroeger en nu,  
een andere prioriteit stelden dan vakantie, De meeste kozen voor het kopen 
van een huis of het inrichten daarvan.  
De nieuwsgaarders kunnen beter spreken en schrijven als volgt: 
Heden dit jaar zal 75% van de bevolking met vakantie gaan, de resterende 25% 
blijft thuis en kiest  voor investeren in het eigen huis of anders. Dit gegeven 
maakt duidelijk een verschil met ongeveer zestig jaar geleden waar 25 % van de 
Nederlanders met vakantie ging. 
Deze benadering lijkt enigszins op het glas dat of half vol dan wel half leeg is, 
 
Nu, terug naar mijn Non Solus. De vakanties zijn op volle toeren draaiend weer 
van start gegaan. Het ligt meestal in de bedoeling dat je als druk mensje bezig 
zijnde, afstand gaat nemen van die druk en andere bezigheden, of geen 
bezigheden door met vakantie te gaan.  
Sommigen verlangen een nomade bestaan terug naar de natuur, zich 
veranderend onder anderen begeven, als vreemdeling, backpacken, nudist  
voor een tijdje, en zovele gedaanten meer, zijn weg voor even, zijn als 
natuurlijk gekregen lot te kunnen en willen keren. 
Het aanbod is gigantisch, toch mooi dat we kunnen googelen of hulp troepen 
kunnen inschakelen als het googelen niet zo makkelijk gaat. 
 
Meer nog dan in andere jaren vragen we, tijdens voorbereiden van reizen hoe 
het verder moet in verband met het klimaat. Alles lijkt vervuilt. Maar we willen 
toch met vakantie, al is het maar even. We horen wel,  ze zien wel, en men zegt 
zoveel. Over ze en men ga ik in het volgende Non Solus nader uitweiden. 
 



Soms blijkt dat de gedachte veranderingen, zoals onbevangenheid, geluk, en  
vredelievende andere nomaden, niet bestaande- droom-teleurstellende  
beelden, onze aanwakkerende  heimwee te voeden, en zo daaraan toegevend,  
eerder terug naar huis te gaan. Soms ook wel eens om te besluiten niet te 
gaan. Lekker thuis gaan we dingen doen waar meestal niet van gekomen is. 
 
Veelal worden de verwachtingen van het met vakantie gaan terdege ingevuld. 
Zo daar zijn, de rust met eindelijk een boek. De stilte van natuur en wat daarin 
leeft en bloeit, Eindelijk het verkeer ontvlucht. Lekker lang uitslapen  na avond 
of avonden uit je dak. 
Lekker gek doen en ontspannen.  
Volkeren op onze aardbol bezoeken en het eenvoudig communiceren met 
handen en voeten leren. 
Schilderachtige plaatsen bezoeken en ons realiseren wat er veel steeds meer, 
mogelijk is om te bezoeken en onderzoeken. 
 
Samen met partner, familie, vrienden toch jezelf kunnen zijn of jij alleen. In 
mooie kerken, kathedralen  de stilte ondergaan en dat kaarsje door jou 
aangestoken doen ontvlammen voor die geliefde van jou of allen die jou lief 
waren., die er dan toch even bij is of zijn.  Non Solus. 
 
Er worden ons, ook toch een teken van deze tijd, vele vormen van ontspanning, 
vermaak en onbekende schitterend beelden voorgespiegeld. Let wel soms is 
daar kaf onder het koren. Het doel lijkt de aankomende vakantiegangers te 
paaien met wat later als drogbeelden beleefd zal worden Het werkelijk doel is 
dat de aanbieders zich verrijken en zich niet bekommeren over uw 
teleurstelling. Wees en Blijf kritisch, betrek anderen in je plannen. 
 
Mijn wens voor allen die dit lezen en met vakantie zullen gaan , of al geweest 
zijn, kies de je eigen gewilde weg en paden met grote zorg, neem de gewilde 
rust en stilte en alles met de eigen gewilde mate, en tracht de vakantie in te 
vullen naar eigen wensen. Hoe lang of kort, doet niet ter zake.  
Beschouw de vakantie als een heilzame omweg(getje) naar weer het eigen 
lieve  thuis. 
Schrijf er ook eens een verhaal over?  
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