Lezing Ron Muijzer

Nacht van de Filosofie Fryslân 2017
Vooraf:
Het thema van de Leeuwarder Nacht is ‘terugkijken en vooruitblikken’ – dat van de
landelijke is ‘rust’. Er is een verband: om geestelijk te kunnen blikken, in welke richting dan
ook, is een bepaalde rust nodig; je kan niet rondkijken terwijl je hardloopt. Anders gezegd: te
weinig rust verstoort processen rond focussen, concentreren, contempleren en reflecteren.
We hebben vanavond maar drie kwartier, maar wat mij betreft gaan we rustig kijken hoe ver
we komen.
Het leek me een goed idee om in het brede scala aan activiteiten van deze 10 e Leeuwarder
Nacht eens te kijken naar het begrippenkader dat ons ter beschikking staat wanneer wij het
hebben over deze en dergelijke denkprocessen.
Ik doe dat vanuit taal: mijn achtergrond is een combinatie van taalwetenschap en
menswetenschap (psychologie en antropologie), en wat ik op deze gebieden geleerd heb,
kan ik goed gebruiken in mijn dagelijks werk: het begeleiden van hoog opgeleide
buitenlanders en het verzorgen van taal- en filosofiecursussen.
Ik wil u wat gedachten voorleggen, en als er tijd voor is, ook met u in gesprek, over het
begrip ‘rust’, allerlei aanpalende begrippen, en over wat het effect is van deze begrippen op
ons denken en onze communicatie.
Taal
Om te beginnen een korte verhandeling over taal.
Mensen zijn ooit begonnen met het gebruiken van taal om te communiceren.
Over wat taal precies is, kun je lang en diepgaand discussiëren. Er heeft zich waarschijnlijk
een langzame en langdurige ontwikkeling voorgedaan van signaal (alarm slaan bij het
zichtbaar naderen van de tijger) naar symbool (het ’s avonds in de grot bij het kampvuur van
gedachten wisselen over het zielenleven van een niet-aanwezige tijger i.v.m. de strategie
t.b.v. de jacht van de volgende dag). Een moderne definitie van taal is: het combineren van
tekens en regels tot betekenisdragende elementen die je kunt gebruiken om je gedachten te
articuleren, je wereld te ordenen en te communiceren.
Wanneer (voorgangers van) mensen zijn begonnen met het gebruiken van taal weet
niemand; taalorganen fossiliseren moeilijk, en recent onderzoek (o.a. door Frans de Waal)
toont aan dat sommige mensapen fysiek gezien taal zouden kunnen voortbrengen, maar dat
om een of andere reden niet doen.
Over het waarom van taal staan wetenschappelijke neuzen wat meer dezelfde kant op; in de
afgelopen honderdduizenden jaren was het leven hard, en vrijwel alle activiteiten van
mensachtigen waren gericht op overleven. Dat is de mensheid soms maar ternauwernood
gelukt.
Verder weten we het niet, en als je het niet weet, verzin je een mooi en aannemelijk verhaal.
De inspiratie daarvoor kwam bij de oude Grieken van de kant van de goden. Daarom
noemen we zo’n verhaal nog steeds een ‘theorie’.
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Het begrip ‘rust’ op dit moment
De betekenis van het woord ‘rust’ is volgens mijn Dikke v.Dale: de toestand die intreedt bij
het opgeven van arbeid, moeite of inspanning. Rust wordt vaak omschreven als het afwezig
zijn van iets: een pauze, ‘niet-werken’,
Het is een oud woord, en het komt voor in vrijwel alle talen die hun oorsprong hebben in het
gebied waar nu India en Pakistan liggen. Het gereconstrueerde, historische Indo-Germaans
helpt taalwetenschappers nu om onderlinge verwantschappen tussen talen en woorden uit
te pluizen.
In het Indo-Germaans en Proto-Germaans vind je vormen als ‘rowo’ (het modern-Duitse
‘Ruhe’) en ‘raston’ (rusten). Deze woorden hadden dezelfde betekenis als ons moderne
woord ‘rust’, maar in het Oud-Noors en Oud-Gotisch had ‘rust’ ook nog een andere
betekenis: die van ‘afstandsmaat’, ‘oppervlaktemaat’.
In deze zin is ‘een laatste rustplaats’ een tautologie, dubbelop.
Er is een relatie tussen ons woord ‘rust’ en het Griekse ερωη [erooe] (van Eros), maar die is
wat problematisch: ερωη betekent bijv. bij Homerus (ca. 700 v.Chr.) zowel beweging (vaart,
aanval, stroom) als rust. Een plausibele verklaring lijkt mij dat Eros (de godheid van de
zinnelijke, verblindende, en volgens de oude Grieken dus gevaarlijke liefde) er eerst
tegenaan gaat, en na verloop van tijd resulteert in een toestand van rust.
Een orgasme heet in het Frans niet voor niets ‘la petite mort’…
Taalwetenschapper Flip Droste noemde woorden ‘gestolde geschiedenis’. Het reconstrueren
van die geschiedenis, en terughalen van oorspronkelijke betekenissen maakt woorden beter
bruikbaar in communicatie en denken. Wanneer je je gereedschap beter begrijpt, kun je er
ook beter mee werken. Veel van onze moderne, abstracte begrippen zijn voortgekomen uit
benamingen voor concrete, dagelijkse handelingen en situaties.
Aanpalende begrippen
Een vergelijkbaar woord uit zuidelijke taalgebieden, dat ook in ons moderne Nederlands
gebruikt wordt: tranquillus.
Wanneer je je rusteloos (continue activiteit) of onrustig (afwezigheid van rust) [subtiel
verschil?] voelt, wordt het soms tijd voor een tranquillizer, een ‘kalmeringsmiddel’.
Het woord bestaat uit twee delen:
= trans (niet het Latijnse ‘door’ van ‘transport’}: van het Griekse τειρω [teiroo] (wrijven,
slijten), wat zelf weer afgeleid is van het Oud-Indische ‘tiras’ (glad maken). Het Latijnse
‘terra’ heeft er mee te maken: door ploegen glad gemaakte aarde.
= het Latijnse ‘quilo’, een vorm van het werkwoord ‘quiesco’ (van ‘requiescat in pacem’): een
bepaalde periode. Onze woorden ‘wijle’ en ‘terwijl’ zijn er van afgeleid.
Ook dit woord is afkomstig uit het Indo-Germaans: ‘quila’ en ‘quies’ hadden betekenissen
als: een rustig moment, een rustig wateroppervlak, nachtrust, dood.
Ook hier: letterlijke, fysieke beleving van een landschap (situ) gebruikt als ‘model’ voor
andere landschappen (situaties): dood en slaap worden vergeleken met een bewegingloos
wateroppervlak.
Rust wordt vaak gecombineerd met ‘vrede’, de afwezigheid van conflict.
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‘Vrede is afgeleid van de proto-Germaanse stam ‘vri’.
Betekenis: veiligheid/rust in de zin van ‘de bescherming van stamgenoten/familieleden om
je heen’. Wij gebruiken deze woordstam ook in het van oorsprong tegenwoordig deelwoord
‘vriend’, en in ‘vrij’. Dit is wat de Amerikaanse filosoof Isaiah Berlin positieve vrijheid noemt.
Een duidelijk voorbeeld ervan is de maffia: zolang je je houdt aan de regels van de
stam/familie, word je optimaal beschermd. Vrede betekende vooral: een gesanctioneerde
overeenkomst, bijv. een vrijgeleide: als je de overeenkomst schond, werd je beboet.
De kerk had voor het verspreiden van het geloof in deze contreien plaatselijke woorden
nodig die enigszins correspondeerden met de Griekse, Hebreeuwse of Latijnse woorden uit
heilige boeken.
Het Germaanse woord ‘vrede’ (of ‘fried’ – in Wilfried, maar ook het Duitse ‘Freude’ = het
bijpassende gevoel) werd gebruikt voor de vertaling van het Latijnse ‘pax’, afgeleid van het
Griekse πεγνυμι [pegnumi] (vangen/voegen/vastmaken, en van hieruit: afspreken,
vaststellen). Vrede is dus: iets beweeglijks vastmaken d.m.v. een contract.
Nog een prachtig voorbeeld: voor een relatie zonder conflicten, een goede samenwerking,
gebruiken wij het Griekse woord ‘harmonie’. Harmonie ging ook in de klassieke oudheid al
over samenleven, maar ook specifiek over muziek of ideeën. De oorsprong is te vinden in het
zonder naad aan elkaar verbinden van materialen. Toen scheepsbouwers voor hun
vaartuigen de zwaluwstaartverbinding uitvonden, werden hun schepen een stuk steviger, en
werd de bemanning een stuk rustiger. Zo’n zwaluwstaartverbinding heette een αρμωνια
[harmoonia].
Kalm heeft een boeiende achtergrond. De etymologische is het romaanse ‘calor’, afgeleid
van het Griekse καυμα [kauma] = hitte. De verbindende factor is het weer: in warme landen
is het heetste moment van de dag de tijd voor rust: de siesta. En een hittegolf op zee
veroorzaakt windstilte, een ramp in de tijd van de grote zeilboten. Bij het kalmeren van de
gemoedstoestand van levende wezens is het temperatuursaspect weggevallen, of in zekere
zin juist omgedraaid: bij het kalmeren van een opgewonden mens of dier wordt verhitting
juist afgekoeld: een moderne, kalme persoon is ‘cool’.
‘Koest’ is heel simpel een samentrekking van het Franse ‘couche-toi’, oftewel: lig! (van het
Latijnse collocare = bij elkaar plaatsen) ‘Se coucher’ betekent: gaan slapen.
Stil: zonder geluid, zonder beweging is van origine een proto-Germaans woord ‘stelja’
(neerzetten, vastzetten – ons ‘stellen’). Het woord ‘steel’ is verwant.
Buitenlandse cursisten met wie ik werk noemden ook nog:
= zen – een Japans woord voor boeddhistische meditatie
= balans – van het Latijnse ‘bi-lanx’ (met 2 schalen): de betekenis is nu zowel ‘weegschaal’
als ‘evenwicht’
= slaap – een vorm van ‘slap’
= dood – verwant met douwen/verdwijnen
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= geen emotie (van movere = bewegen) – motivatie is wat je in beweging brengt
In dit kader is een korte uitweiding over het begrip flegma interessant.
In de antieke geneeskunde werd uitgegaan van 4 lichaamssappen die samen de constitutie
van een mens bepaalden: bloed, slijm, gele gal en zwarte gal. Wanneer iemand ziek was of
zich raar gedroeg, was er een teveel van een van die sappen, en leidde aderlating weer tot
evenwicht (of definitieve rust). Een teveel aan flegma (fluim, slijm of snot) zou zorgen voor
een onverstoorbare kalmte.
Tegenovergestelden
Soms kun je inzicht in de betekenis van een woord vergroten door je te verdiepen in het
tegenovergestelde.
Cursisten noemden:
= haast – al in het Oud-Gotisch/-Frans/-Engels bekend met de betekenis: strijd, geweld,
opwinding – een afleiding van ‘heftig’
= jagen – achtervolgen om buit te maken; het effect is dan: gejaagd, onrustig, haastig,
angstig
jakkeren is een frequentatief van jagen – een ‘jacke’ is een zweep, en ook ‘juichen’ (jagen
met lawaai) hoort bij deze familie van jachtactiviteiten
= spanning – ‘spannen’ is een Oud-Germaans woord, altijd met de betekenis van ‘strak
trekken’ – het woord is verwant met ‘spinnen’
= stress – een verkorting van het Engelse ‘distress’ en het Franse destresse (nu: détresse).
Betekenis: tegenspoed, dus angst. De woorden zijn afkomstig uit het Latijnse ‘dis-stringere’
(lett.: uit elkaar trekken). Wij kennen nog: stringent en strikt.
= drukte – last, moeite – ook: lastig, moeilijk/moeizaam, zwaar – vroeger, in de
Middeleeuwen, vooral gekoppeld aan verdriet – familie van dreigen, dringen en draaien
De relatie met geschiedenis
de ontwikkeling van een nomadisch naar een gesetteld bestaan
We moeten het bij dit onderwerp vooral hebben van ‘circumstantial evidence’: er zijn grote
hiaten, en het enige dat zeker is, is dat de evolutie van klein boomaapje naar homo sapiens
sapiens (dat zijn wij) geen eenduidige, lineaire is geweest.
Mensen en mensachtigen zijn altijd relatief zwakke wezens geweest. Ze leefden
noodgedwongen op een gevarieerd dieet. Mensen eten ook nu nog alles wat los en vast zit,
en dat was bij onze voorouders vaak hun redding wanneer omgeving of klimaat
veranderden. Mensen moesten vanwege hun individuele zwakte samenwerken in
groepsverband.
Veruit het grootste deel van onze prehistorie trokken mensen rond; ze waren
‘jagers/verzamelaars’, ofwel ‘nomadisch’- van het Griekse νεμειν [nemein] (grazen,
‘nemen’)
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De afgelopen 50.000 jaar kwam de ontwikkeling op veel plaatsen in een versnelling:
- technologie werd beter
- daardoor de opbrengst van de jacht
- daardoor betere, eiwitrijke voeding
- doordoor beter denken
- hogere levensverwachting
- informatieoverdracht (tussen steeds meer generaties) + vergroting van inzicht
Dit resulteerde in de afgelopen 10.000 jaar in de vorming van stadstaten, en later landen,
natie-staten en in onze tijd worden voorzichtige stappen gezet richting kosmopolitisme en
buitenaards bestaan: het koloniseren van de ruimte.
Kernprobleem: mensen gaan nieuwe situaties te lijf met oud/niet-passend gereedschap
Mensen zijn geneigd om nieuwe, vaak onrustbarende (want nieuwe dingen baren vaak
onrust), ontwikkelingen te lijf te gaan met oud denkgereedschap. Vaak zijn we daartoe ook
genoodzaakt, zeker wanneer we geconfronteerd worden met plotselinge, ingrijpende
veranderingen. Soms is er sprake van een gevoelsmatige regressie: een romantisch
terugverlangen naar een tijd waarin het leven nog niet zo eng/onbekend was als nu. Mensen
houden niet van onzekerheid, en omarmen vaak liever een evident fout houvast dan een
poosje zonder houvast te moeten leven.
Dat geldt ook voor taal: woorden ontstaan in een lange periode in relatie tot een specifieke
situatie. Voor een nieuwe situatie zijn simpelweg nog geen passende woorden bedacht, en
dan gebruiken we de oude maar. Nadeel hiervan is dat we, wanneer we iets nieuws
proberen te begrijpen in oude termen, vaak die nieuwe situatie in een niet passend keurslijf
persen.
Zo gebruiken we nu voor een poging om processen rond interculturele communicatie
enigszins te stroomlijnen het woord ‘inburgeren’. Nieuwkomers worden hiermee voorbereid
op een toekomst in een al bestaand kasteel, ‘onze burcht’ (oorspronkelijke: vluchtheuvel).
Het vergelijkbare concept ‘wereldburger’ levert, bewust, maar vooral ook onbewust,
vergelijkbare connotaties op. Er zijn bijzonder oude natuurlijke of kunstmatige vluchtburgen
gevonden, en je vindt ze ook nu nog terug in de namen van steden (Tilburg, Valkenburg,
Strasbourg). De voor- en nadelen zijn evident: een burcht, liefst met een dikke muur er
omheen, biedt veiligheid: bescherming tegen bedreiging van buitenaf, en de veiligheid van
samenleven met gelijkgezinden, net als in de stam. Tegelijk is in de burcht je
bewegingsvrijheid beperkt, en dreigt het gevaar van zelfgenoegzaamheid: de blik wordt naar
binnen gericht en burchtbewoners voelen zich (ook nu nog!) ver verheven boven nomaden
‘zonder vaste woon- of verblijfplaats’. Ook nu worden op veel plaatsen Sinti en Roma
beschouwd als tweede- of derderangsmensen, en nog niet zo lang geleden vormde dat een
vrijbrief om ze als ongedierte uit te roeien.
De gevolgen van deze ontwikkeling voor denken en samenleven
Ons bewustzijn (denken, reflectie, afwegen) is gevormd in de vele tienduizenden jaren van
het nomadisch bestaan van onze voorvaderen (en voormoeders). Wat precies de aard is van
de relatie tussen de ontwikkeling van denken en de fysieke omgeving is moeilijk te bewijzen.
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Je kunt op basis van schamele resten pogingen doen om de geschiedenis te reconstrueren,
en waar te grote gaten vallen een plausibel verhaal verzinnen.
Onze voorouders waren jagers/verzamelaars. Ze trokken door een landschap, en maakten,
vaak groepsgewijs, jacht op dieren, terwijl ouderen, kinderen en zwangere vrouwen
achterbleven in een grot of andersoortige schuilplaats. Die stamgenoten moest je na de
jacht terug zien te vinden, anders had de jacht geen zin voor het voortbestaan van de soort
(en daar gaat het om in de evolutie). Na verloop van tijd werden werktuigen gebruikt, en
vlogen bij de jacht bijlen, pijlen en speren door de lucht. Ook die moest je na afloop terug
zien te vinden, want het maken van gereedschap kostte veel tijd en energie, en het
terugvinden van je speer kon van levensbelang zijn. Overleven was dus afhankelijk van
ordening van het landschap in het hoofd van de oermens. Volgens veel paleontologen en
antropologen zou het best kunnen dat we daarom zo’n enorm hoofd hebben; de nadelen
van het hebben van een groot hoofd (onvolwassen geboren worden, instabiliteit) wegen in
de evolutie blijkbaar op tegen de voordelen: het vermogen tot ruimtelijke oriëntatie.
Ons denken bestaat uit beweging door een landschap. Wij hebben het trekken door een
landschap a.h.w. geïnternaliseerd en gebruiken landschap als metafoor voor andere situaties
(het woord metafoor is trouwens zelf een goed voorbeeld: μεταφερω [meta-feroo]
betekent: van A naar B dragen).
Ook moderne, niet-nomadische mensen spreken en denken bijv. over tijd in termen van
- de toekomst vóór me
- het verleden achter me
Mensen hebben het over boven- en onderliggende problemen, en de meeste mensen
kunnen moeiteloos hun relaties op een bepaalde afstand van elkaar zetten (wie staat
dichtbij, wie veraf, wie staat onder of boven me, wie is uit zicht?). Woorden als ‘bovendien’,
‘daarnaast’, ‘tussendoor’ en ‘overzicht’ zijn ruimtelijke begrippen.
In een nomadisch bestaan is de omgeving telkens weer nieuw, onbekend, en zeker in de
vroege geschiedenis, vijandig. Bijna alles was sterker dan de mens: rivieren, bergen,
roofdieren, noodweer, ziekte. Alles was bezield, en de mens was ondergeschikt aan de
natuurgoden. In een later stadium probeerden mensen de goden d.m.v. offers gunstig te
stemmen, en langzaam ontstond een soort onderhandelingssituatie, waarin mensen
onderhandelingspartners werden van de goden, en zo goedkoop mogelijk een vrijgeleide of
bescherming probeerden te ‘kopen’. Het landschap veranderde, het weer, de seizoenen; de
stabiele factor, die voor rust zorgde, was de familie, de stam, de plek waar je werd geboren
en waar je stierf. Bij die familie lag de loyaliteit van individuele stamleden.
Het zich vestigen op één plek veranderde het leven ingrijpend. Naast de loyaliteit voor de
stam (= de familie, en later het gezin) werd loyaliteit voor de stadstaat een centrale factor in
overleven: families moesten samenwerken om het voortbestaan van de polis mogelijk te
maken. In de polis verschoof de controle van het stamhoofd naar politiek en politie. Dat
leverde (en levert; lees de krant) niet zelden loyaliteitsconflicten op, m.n. bij
vertegenwoordigers van families die geacht werden hun familie te vertegenwoordigen in de
publieke ruimte.
Interessant in dit kader: de ontwikkeling van het Griekse woord αγω [agoo] en Latijnse
agere. Deze woorden betekenen oorspronkelijk ‘bewegen in de ruimte’.
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De woorden verwijzen naar het oorspronkelijke nomadische bewegen door het landschap.
Het woord αγορα [agora] (markt) is ervan afgeleid. De markt is het plein in een nederzetting.
Hier is de beweging dus beperkt binnen de, vaak ommuurde, stad.
Wij gebruiken agere in afgeleide vormen als het voltooid deelwoord ‘actie’ (activiteit), ‘iets
doen’.
In de beroemde stelling van René Descartes ‘cogito ergo sum’ is het ‘cogito’ in feite een
samentrekking van co-agitare: denken is in de Latijnse versie van zijn stelling dus: samen in
beweging brengen. De Franse versie, ‘penser’, verwijst naar geestelijk afwegen (met de
pendula, een weegschaal), en dat vormt weer een link naar wegen/bewegen.
Later ontstonden samenwerkingsverbanden tussen stadstaten, en weer later landen met
een centraal bestuur.
In 19e eeuw leidde de combinatie van kolonialisme + industrialisatie + mechanisering van
oorlog tot de vorming van natiestaten: één vlag, één volkslied, één leger en later vooral
i.v.m. de communicatie in dat leger, één taal.
De staat maakte zich meester van de jeugd. Eind 19e eeuw gingen kinderen naar school, en
werd hun vanaf hun vroegste jeugd ingeprent dat liefde voor het vaderland belangrijker was
dan die voor familie.
“La première des vertus est le dévouement à la patrie”, zei Napoléon Bonaparte (de
belangrijkste deugd is toewijding aan het vaderland). Mensen werden ‘enfants de la patrie’.
Nieuwe constructies, ‘staten’ die voorheen bestonden uit een lappendeken van soms
honderden verschillende hertog-, prins- en bisdommetjes, elk met een eigen munt, metriek
stelsel, een eigen wet- en regelgeving, et cetera, moesten zich voorzien van een eigen
geschiedenis, en liefst een die mooier en spannender was dan die van de buurstaat. Daar
kwamen al gauw heldhaftige ridders, mysterieuze bossen, draken en heilige bergen aan te
pas. Vooral onze oosterburen waren er goed in. Zij creërden een mix van loyaliteit met de
stam/familie (de ‘bloedband’) en die met de aarde, de bodem. De relatie van volk en bodem
was een mythische, gevoelsmatige. Wie niet meedeed en kritische vragen stelde, was
‘entartet’, ont-aard.
Theorieën en ideologieën die uitgingen van een verband tussen afstamming (bloed) en
geboortegrond (bodem) vormden eind 19e/begin 20e eeuw niet zelden het fundament van
overheidsbeleid. Mensen als Walter Darre, later Reichsbauernführer van het Derde Rijk,
legden de basis voor nazi-ideologie en theorieën rond ras en Lebensraum.
In ons tijdsgewricht komt o.i.v. migratie en schaalvergroting de nadruk steeds meer op
bodem te liggen; geboorteplaats en woonplaats worden steeds meer de basis voor
bestaansveiligheid en identiteit.
Zich vestigen op een plek heeft bezit van land mogelijk gemaakt, en de ontwikkeling van een
economie die daarop gebaseerd is. Bezit van land werd een verhandelbaar goed, en dat is
volgens de romantische filosoof Jean-Jacques Rousseau een bron van veel ellende.
Voor nomaden was de band met land een van voedsel. Wie dood ging en achterbleef, vond
rust in een graf.
Onrust was in het nomadische bestaan in zekere zin een levensnoodzaak. Zonder de hoop
dat het achter de bergen beter is als motivatie bleven mensen waar ze waren en gingen ze
na verloop van tijd dood door gebrek aan voedsel.
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Onrust is een fundamenteel biologisch gegeven: elk organisme dat kan bewegen, heeft een
ingebouwd mechanisme dat op grond van binnengekomen informatie (‘voelen’) kiest:
- deze plek deugt niet, dus: wegwezen!
- deze plek deugt, dus: rust!
Je kunt je ‘rust’ voorstellen als het verlangen van de visionaire, vermoeide nomadische
oermens naar veiligheid, een eigen plekje, even niet door het landschap draven om het vege
lijf te redden.
Onrust/beweging is gekoppeld aan
- onaangename, negatieve impulsen vanuit de actuele omgeving
- de hoop (Spinoza: ‘labiele blijdschap vanwege onzekere afloop’) dat het elders beter
is
Als je de ontwikkeling van de mensheid vergelijkt met een periode van 24 uur, is pas sinds de
allerlaatste minuten sprake van permanente menselijke nederzettingen, waar dit verlangen
naar rust meer dan sporadisch gerealiseerd kan worden.
Zoals wij hier nu bij elkaar zitten: met wildvreemde medemensen, rustig, harmonieus,
onbedreigd in één ruimte, was veruit het overgrote deel van de geschiedenis van de
mensheid ondenkbaar.
Vooral na de Tweede Wereldoorlog is sprake van snelle, explosieve veranderingen t.a.v.
- mobiliteit (technisch + migratie)
- informatieuitwisseling
- groei wereldbevolking
We zitten nu midden in de stroomversnelling (die alsmaar sneller lijkt te gaan).
Waar gaat het fout?
Evolutie is een stapelsysteem: er wordt zelden iets weggegooid.
Zo hebben wij in ons lichaam allerlei restanten van organen van evolutionaire voorouders
(Midas Dekkers kan er smakelijk over vertellen). Hetzelfde geldt voor gedrag: we leiden een
bestaan als wereldburger, maar hebben stambehoeftes (gezin en familie) en verlangen op
gezette tijden terug naar een nomadisch bestaan door rust te zoeken op een motor of in een
auto met een tent op wielen er achter (rust zoeken door te bewegen moet een
prehistorische mens we heel vreemd in de oren geklonken hebben). We creëren een stukje
‘wilde natuur’ in onze tuin of in een hoekje van de stad. Marie Antoinette, de vrouw van
Lodewijk XVI, knuffelde er schapen, maar ze liet ze wel eerst wassen en parfumeren.
Wij hebben onze kinderboerderijen en Oostvaardersplassen.
Voor velen geldt tegelijk het adagium “my home is my castle”, en bioloog Desmond Morris
vertelt smakelijk over de gestileerde jacht in onze kantoortuinen. De afgelopen nationale
verkiezingen, die in buitenlanden, en allerlei actuele politieke processen laten een soms
minder smakelijke mix zien van stam-, polis-, natie- en mondiale beweegredenen.
Rust is in onze tijd een problematisch, en in zekere zin gevaarlijk begrip, juist omdat zo’n
beetje de hele menselijke geschiedenis erin ‘gestold’.
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= Onder invloed van christelijke religie en reclame hanteren we in onze moderne
samenleving vaak een platoons rust-begrip:
- we streven naar absolute (‘goddelijke’) rust
- en gaan dus uit van de stelling: hoe meer rust, hoe beter
Dit resulteert in het najagen van een niet-realistisch ideaal / verering van rust / soms een
rust-cultus
+ stress wanneer ook maar enigszins sprake is van verstoring van het opgebouwde beeld of
het streven ernaar. Hoog gewaardeerde rustperiodes, die wij aanduiden met ‘vakantie’
(Latijn: leegte) vormen vaak zelf een bron van stress.
= Steeds meer en vaker is handelen gebaseerd op e-motie (beweging naar buiten, expressie).
Emotie in combinatie met burcht-denken resulteert snel in zelfingenomen/zelfgenoegzaam
gedrag, zonder aandacht voor doel of bestemming, of voor effecten op langere termijn.
De Duitse filosoof Wilhelm Schmid geeft in zijn boek “Handboek voor de levenskunst” (1998)
aan dat moderne burgers vaak gericht zijn op het bereiken van een doel; ze verwachten rust
te vinden in een doel, zonder idee te hebben wat ze gaan doen als het doel bereikt is. Zicht
hebben op zinvolle activiteiten in het doelgebied noemt Schmid ‘bestemming’.
Voormalig Denker des Vaderlands René Gude gaf aan dat in onze tijd ‘doel’ en ‘ambitie’
beschouwd worden als synoniem, terwijl een doel een te bereiken punt is, en ambitie
verwijst naar ‘ambulare’, het rondwandelen en je oriënteren in een bepaald gebied.
Doelen najagen zonder zicht op bestemming en zonder ambitie leidt volgens René Gude tot
leven als een kip zonder kop. Maar wie er alleen maar over nadenkt, zonder in actie te
komen, wordt volgens hem ‘een kop zonder kip’.
= Traditionele bases voor rust (familie/stam, vaste woonplaats, natie) raken in onze
moderne wereld op de achtergrond, maar veel mensen hebben er nog geen alternatief voor
gevonden.
Gevolg: dolen, ongefundeerde nostalgie, zwevende kiezers, doelloos hedonisme (‘drank en
vrouwen’)
= Oude Grieken hadden nog een actief, beweeglijk zelf. Bij Homerus kon het zelf van een
arm nog verantwoordelijk gesteld worden, los van de rest van het lichaam van de dader.
Grotestadbewoners hebben o.h.a. een naar binnen gekeerd zelf, dat zich los kan denken van
de omgeving, van medemensen en natuur.
O.i.v. burchtdenken creëren we een wereldbeeld waarin we ervan uitgaan dat onze groep
(woonplaats / cultuur (‘wij’) – en in een een geïndividualiseerde samenleving ‘ik’) een vast
bastion vormt. Dat geeft een gevoel van rust, maar verkokert de blik. Belangrijk om te blijven
zien (‘sub specie aeternitatis’ zou Spinoza zeggen): wij zijn nog steeds nomaden. Het enige
dat veranderd is, is de schaal. De nomade beweegt door een landschap, de kosmopoliet door
een universum, maar de beweging is dezelfde, en vraagt eenzelfde onderzoekende,
‘wegende’ instelling. Bij bewegen past een benadering als die van Aristoteles: telkens weer
het midden kiezen tussen te veel rust en te weinig.
En hoe beter, aandachtiger, deskundiger je beweegt, hoe kleiner de kans op onaangename
verrassingen en bijpassende negatieve emoties.
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Steeds meer nomaden en plattelanders worden stadsbewoners (de 50% is vorig jaar
gepasseerd) en we beginnen langzaam ook te denken als stedelingen, in permanente
hectiek, met een permanente rustbehoefte.
Misschien merken we in onze tijd de eerste tekenen van denken op basis van rust, stilstand.
Een standpunt van een nomade is altijd een uitgangspunt; de loop (!) van de geschiedenis /
de omgeving die geschiedt, fungeert altijd als ijking voor het realiteitsgehalte van deze
ideeën.
De moderne, gesettelde, ‘rustige’ mens kan zich de luxe permitteren van een standpunt, en
zich vanuit eigen territorium daaraan vasthouden zonder directe confrontatie met een
omringend landschap. Wanneer aan basisvoorwaarden van Maslow is voldaan, ontstaat
ruimte voor rust als platoons idee: de schijnbare veiligheid van een Trump-tower, een
moderne super-burcht.
René Gude legde me ooit uit dat de ‘condition humaine’ van Descartes in feite het
accepteren is van het nomadische bestaan: de dagelijkse realiteit van het ‘panta rhei’ van
Herakleitos. Er gebeurt van alles, en omdat je als mens nooit alles kan overzien, gebeuren
voortdurend onvoorziene dingen, waardoor je plannen voortdurend anders lopen dan je
graag zou zien.
Twee escapes: cynisme (in feite: cocoonen – je terugtrekken in je eigen territorium, in jezelf
– je rust zoeken in je privéburcht) + fundamentalisme: de wereld/je wereldbeeld vastzetten
en je omgeving zuiveren van alles wat tegenwerkt en iedereen die het niet met je eens is (=
een burcht creëren zonder verrassingen).
Sub specie aeternitatis zijn we nog steeds nomaden in een waarschijnlijk onverschillig heelal,
en hebben we niet veel (maar een fractie) meer inzicht in / invloed op ons bestaan dan
pakweg 10.000 jaar geleden.
Wanneer je de stam verlaten hebt, of de polis, bevind je je altijd in ‘iets anders’, nooit in een
‘niets’. Zonder rust word je een gestresste dolende, zonder reflectie, door te veel rust een
zelfingenomen bastion, een ‘dikke ik’, volgens sicioloog Harry Kunneman. Zonder
gefundeerde reflectie is beschaving niet mogelijk. Zorgvuldig afgewogen rust lijkt de spil.
Waar vindt een moderne wereldburger rust die ten goede komt aan reflectie en beschaving?
Met deze vraag stuur ik u op pad.
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