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Ontspanning als mogelijkheid tot inspanning 

 

T.I. Oei 

 

Toen ik nog student in Amsterdam was, heb ik enkele keren een groepsreis met 

jaargenoten ondernomen naar verschillende Europese landen. Soms was het liftend, in 

de jaren zestig een gewoon verschijnsel, soms een tent meezeulend, ook als 

ruggensteun, een andere keer op uitnodiging van kennissen, familie of vrienden elders. 

Altijd betekende in die tijd het je ontspannen vooral je zodanig inspannen, dat je 

iedere avond lichamelijk en mentaal gebroken je kon overgeven in de armen van 

Morpheus. Ik heb toen veel gezien, gehoord, gesproken en vooral gedronken en 

gegeten. In de huidige tijd, waar een ieder zich kan tooien met iPhone, iPod, iPad en 

wat dies meer zij, betekent een vakantie vaak je bezighouden met de alledaagse zaken 

van je activiteiten, vooral in exotische gebieden. Bijvoorbeeld een bergtocht in het 

junglegebied van Sumatra, of op een muilezel de Himalaya bewonderen. En wat mij 

betreft gewoon op een zonnig eiland, in dit geval Tenerife/ Gran Canaria. In de bussen 

waar wij dagelijks ijverig gebruik van maakten, kon je zo de wereld van alledag aan je 

voorbij zien gaan. Van huilende kinderen tot kretende bakvisjes, kibbelende stoere 

getatoeëerde jonge mannen, en bedeesde oudere vrouwen, om de wat bedaagde, soms 

lichamelijk beperkte mannen niet te vergeten. Van de buschauffeur wordt  nogal wat 

menselijk inzicht gevraagd:  vaak deed de automatische kaartjesstempelaar het niet, 

waardoor hij telkens op de ticket moest schrijven hoeveel de rit gekost had. Wat 

uiteindelijk geen effect sorteerde, want een stempelautomaat kan geen handschrift 

lezen, en met zo’n bono van dertig euro moest je toch een tijd (1,5 euro van dorp tot 

dorp) kunnen reizen. Ondanks het gemak van airco, prachtige zittingen, en andere 

comfort in de bus, blijft het menselijk handelen afhankelijk van pen en papier, en een 

dosis geduld en inlevingsvermogen. Stoppen op reguliere tijden lukte vaak wonderwel, 

en je kon als passagier beleven, dat na afloop van de rit de chauffeur op het eindstation 

samen met wat collega’s zich ontspannen en amicaal kon gedragen met een cortado 



natural bij het locale koffiekraampje, - alwaar hongerigen zich ook konden te goed 

doen aan een perrito (hotdog). Wat mij opviel was de culturele veelkleurigheid van de 

bevolking van Tenerife: Europeanen, zoals Spanjaarden van het vaste land, 

Scandinaviërs, Duitsers, Engelsen, Fransen, Italianen, Russen, Balkanders, 

Nederlanders en Belgen. Ook sommige Afrikanen, - met hun tableaus opzichtige 

zonnebrillen in de hand manoeuvrerend langs de touristen, terwijl ze zich realiseerden 

dat zulks illegaal was, want zodra de politie aankwam waren ze in een oogwenk 

vertrokken, - en sommige Chinezen met hun tienda’s: snuisterijenwinkeltjes, 

restaurants of bedrijfjes. Je voelt  je als wereldbewoner er thuis, zo dacht ik. En deze 

culturele veelkleurigheid bepaalt ook in zekere zin de locale gewoonten en gebruiken. 

Mij trof het verschil in woordbetekenis bijvoorbeeld van een gewoon gebruik als 

koffie met melk: café con leche, of capucino  (met geklopte melk). Café cortado 

natural (café expreso met geklopte melk). De wat chiquere vorm van cortado met 

gecondenseerde melk heet café con leche y leche, of kortweg leche y leche. En 

voorzien van een fragmentschilletje limón, een vleugje canèl en een laagje licor 43 

heette het barraquito. In plaats van licor kon je jenever erbij vragen, wat de elegante 

naam had van carajillo. Doch in de hoofdstad van Tenerife, Santa Cruz, was dat 

drankje (barraquito) bekend onder de naam barraquito especial. Waarmee ik maar wil 

zeggen, dat je als toerist en koffieliefhebber dat goed in de gaten moet hebben.   

Enfin, goed gemutst zoals ik was, inspireerde het verblijf aldaar en het lezen van een 

boek van Arthur Schopenhauer over de vrijheid van de wil mij tot enkele 

opmerkingen, die vooral zijn idee van de wil betreffen. In hoeverre die zijn invloed op 

de wereld heeft bepaald, - tot zijn bewonderaars behoren zowel Gerard Reve als 

Willem Frederik Hermans, zowel Marcel Proust als Richard Wagner, zowel Leo 

Tolstoi als Charly Chaplin, - verhaalt Thomas Mann in een literair essay aan het eind 

van het boek.  

 

 


