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HENRI OVER VAKANTIE 1

De meeste lezers van het ODV-blad zullen zich de geestige "Henri" herinneren. Op een 
avond in juli, in het jaar 1953, toen Henri klaar was met de vragen-rubriek en plaats wou 
maken voor een volgende spreker, werd hem gevraagd of hij niet eens op zijn eigen wijze 
aan het woord zou willen zijn, over een eigen onderwerp. Hoe hij daar op in ging kunt u nu 
gaan lezen: 

 

Nou, ik vind het erg vleiend, hoor, en ik ben er dan ook zeer verplicht voor, zoals dat heet. Mag ik 
dan misschien een paar woordjes zeggen over het woord dat hier al meer gebruikt is, over 
"vacantie"? 

De mensen gaan met vacantie, dat is een vacante tijd waarin ze hun vacante gedachten laten 
gaan over dingen die ze anders nooit doen. 

De meeste mensen nemen vacantie om uit te rusten en daarom spannen ze zich tenminste eens 
heerlijk een paar weken in.  

Die inspanning dat is in werkelijkheid ontspanning, want het is eigenaardig dat alle dingen altijd 
in tegenstellingen moeten bestaan. 

Je kunt zo maar niet zeggen: "Ik doe nu alleen maar dit", want dan ga je er aan ten onder, zelfs 
wanneer je alleen maar griesmeelpap eet, daar ga je ook nog aan ten onder. En een mens die 
dus zeer sterk een lange tijd in een bepaalde richting gewerkt en gestreefd heeft, die moet 
noodgedwongen iets anders doen. En heeft hij nu bij dat werk de hele tijd gezeten, dan wordt het 
hoog tijd dat hij eens een eindje gaat lopen. En heeft hij ontzettend veel gelopen, dan is het heel 
verstandig als hij eens een tijdje gaat zitten. Ja, ik bedoel niet onder de paraplu, hoor! 

Dus, je zou zeggen, vacantie is eigenlijk doodgewoon, maar aangezien u mij gevraagd heeft om 
op mijn wijze een eigen onderwerp te behandelen, zou ik dit er van willen zeggen: 

De mensen moesten meer vacantie nemen! Ja, daar bent u het natuurlijk roerend mee eens, he, 
maar dat komt omdat ik nog niet uitgesproken ben. De mensen moesten zich eens aanwennen 
om naast het werk dat ze alle dagen moeten doen, een tegenstelling te zoeken met dat werk. 

Wanneer een mens ontzettend veel geestelijk streeft en studeert, dan moet hij ook eens in 
volkomen tegenstelling zich eens ontspannen. 

Iemand die erg veel aan geleerdheid doet, die moet eens een keer dwaas durven te zijn. En 
iemand die een beroepsdwaas is, die zou misschien het verstandigst doen om een beetje te gaan 
zitten huilen. Want alleen wanneer je dat doet ben je telkenmale weer fris wanneer je opnieuw 
begint met een probleem, met een vraagstuk of een bepaalde arbeid. 

En iedereen onder u zal toch datgene wat hij moet doen het liefst zo goed mogelijk doen, niet 
waar, ook het werk van de geest.  

Nou, het is heel verstandig als je het goed wilt doen, maar dan moet je er toch rekening mee 
houden dat het altijd het beste is om de problemen zo nu en dan eens een tijdje naast je neer te 
leggen en er niet aan te denken. Eens een ogenblikje niet te denken aan de eeuwigheid, eens een 
ogenblikje je niet bezig te houden met de hogere dingen van de geest, maar gewoon als een 
doodgewoon en nuchter mens heerlijk onder de mensen alle onzinnige bezigheden van de 
massamens mee te maken en zoveel mogelijk nog te appreciëren ook. 

Nu wil ik niet zeggen dat, als je altijd houdt van het Concertgebouw-orkest, niet waar, dat je ook 
moet gaan naar een of andere hot-swing-jazzband, dan zou je je eigenlijk teveel ergeren. Maar 
het zou toch wel eens verstandig zijn om in de plaats daarvan eens naar een kermis te gaan. Als 
je nu begrijpt wat ik bedoel, dan ben je al een heel eind verder. 

Wanneer je op die manier leeft dan heb je altijd voldoende kracht om geheel intens en bewust te 
werken aan hetgeen wat je wilt doen. 

En als u dan in deze vacantietijd vacantie zoudt hebben, zoudt krijgen of verwachten te krijgen, 
dan zou ik zeggen, kies de vacantie zo, dat ze een tegenstelling is met je dagelijkse leven. En 
daarvoor hoef je heus niet te gaan jodelen op de Mount Everest, niet waar? Het is zelfs niet nodig 
dat je naar de aapjes gaat kijken in Artis, dat kun je thuis ook doen! 
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Ik ben, geloof ik, geestig geweest met dat laatste, zonder het te bedoelen, maar ik meen het toch 
ernstig. Als u altijd in dikke studieboeken zit te lezen, nou, lees dan maar eens bv Dumas, of wat 
je tegenwoordig in die soort zoal hebt. En a1s je altijd zo erg lichtzinnige dingen moet doen - ja, 
ik bedoel aan de goede kant, natuurlijk - en je moet altijd zo'n beetje leven in een wat bewuste 
mondaine wereld, nou ja, wees dan eens een tijdje kluizenaar. Zit je altijd met haastige 
maaltijden, nu, tafel dan eens in je vacantie wat langer. Maar ben je gewend om altijd op je 
gemak te tafelen, eet dan in je vacantie maar wat minder, dat komt je heus ten goede. 

Begrijpt u wat ik bedoel met thuis? Waar je ook gaat en wat je ook doet, het ligt hem niet in het 
verre, of in het dichtbij; het ligt in het scheppen van een gezonde tegenstelling, waardoor je van 
binnen een beetje in evenwicht blijft. 

Nu, en dan zal ik maar zeggen: een hele prettige vacantie voor diegenen die met vacantie gaan. 
Maar denkt erom, als er in je bovenkamer nog zoveel plekjes vacant zijn dat je zoudt kunnen 
zeggen dat in je dagelijkse leven je hersenen het grootste deel van de tijd met vacantie zijn, dan 
is de vacantie eigenlijk de tijd om die vacante kamers in je bovenverdieping te doen betrekken 
door een paar gezonde gedachten! 

Nou, daar heb ik het mijne ook mee gezegd! 

Goedenavond allemaal. 

 

 


