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Rusteloos: waarom (niet)?

In de inleiding van zijn boek ‘Rusteloos
heid’ stelt Professor Ignaas Devisch zich 

de vraag: waarom slagen we er niet in niets 
te doen? Blaise Pascal formuleerde het in 
‘Les Pensées’ als volgt: “… heb ik vaak ge
zegd dat alle ellende van de mensen maar 
één oorzaak heeft, namelijk dat zij niet in 
staat zijn om rustig in een kamer te blij
ven.”

Vandaag – maar ook teruggaand tot in 
de veertiende eeuw – is dit een merkwaar
dige vraag en standpunt. “Druk druk druk” 
is het standaardantwoord op de vraag hoe 
het gaat; of “toe aan vakantie, nood aan dol
ce far niente”; of “ik word geleefd”. Verve
ling is een voorrecht van kinderen, jonger 
dan 6 jaar. Is menselijke rusteloosheid een 
probleem of leidt zij veeleer tot een interes
sant en creatief leven? Het is die vraag die 
Ignaas Devisch wil beantwoorden. Geen 
pleidooi voor onthaasting, anders gaan le
ven of traagheid, maar een pleidooi voor 
een mateloos leven.

Mogen we dit pleidooi confronteren 
met de resultaten van de medewerkers
bevraging in onze organisatie (september 
oktober 2015) en de ruimere ggzsector? 
Psychosociale belasting, rug en hoofdpijn, 
stress en burnout zijn aandachtspunten, 
die in alle voorzieningen voorkomen. Die 
thema’s worden als belangrijk en dringend 
beschouwd bij hrverantwoordelijken, 
werk nemersafvaardigingen en directies. 
Rusteloosheid heerst op vele werkvloeren 
en tafels. Snelle oordelen als ‘Wie rust, 

doet niets’ en ‘Ledigheid is des duivels oor
kussen’, staan in schril contrast met ‘het 
mateloze, voelen dat je leeft’ en ‘opzij, op
zij, opzij’. Zijn we met z’n allen rusteloos 
op zoek naar rust? En hoe is het zover kun
nen komen?

Prof. Devisch beschrijft drie verande
ringsprocessen in de moderne samenle
ving. Het eerste proces heeft te maken met 
versnelling. ‘Time is money’ is nog steeds 
één van de meest gevatte uitdrukkingen 
van deze tijd, afkomstig van de Amerikaan
se politicus Benjamin Franklin. We worden 
met andere woorden in ons persoonlijk le
ven bepaald door een manifeste economi
sche logica. Bovendien zorgt onze multiple 
choice society dat we meer willen doen bin
nen de beschikbare tijd. We hebben keuze
stress, zeg maar. Het tweede proces om 
rusteloosheid te verstaan, is secularisatie. 
Dat begrip verwijst naar een samenleving 
waarin het tijdelijke of wereldlijke het uit
gangspunt van het leven vormt en niet de 
goddelijke eeuwigheid. Het leven als bucket 
list, waarin geen tijd te verliezen valt. Geen 
wonder dat de dood buiten het leven wordt 
geplaatst. Tijd verliezen is ‘zonde van de 
tijd’. Het derde thema behandelt het proces 
van individualisering: de filosoof Sloterdijk 
spreekt over de ‘nv ik’. We willen onze per
soonlijkheid voortdurend vormgeven, we 
werken aan onszelf, we durven groeien … 
zelfrealisatie en zelfontplooiing dus als 
bron van tijdsgebrek en tijdsdruk. Dat die 
veranderingsprocessen onderling verbon
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den zijn, is duidelijk: versnellen om meer 
te kunnen realiseren, in een onttoverde 
wereld, waarin het individu (bijna) vol
strekte autonomie en zeggenschap claimt.

We zijn dus rusteloos op zoek naar rust. 
Is dat een probleem? Mogelijks toch wel. 
We ontplooien onszelf tijdens de werktijd 
(of stellen minstens een reële werkdruk 
vast) en om van die drukte te bekomen, 
ontplooien we onszelf ook na de werkuren. 
Anderzijds, is het echte probleem de druk
te of onze klacht erover? Is de kernvraag 

niet op welke manier we in ons werk, in 
onze vrije tijd, in ons leven, zin, betekenis 
en levensvervulling vinden? Het antwoord 
zal ons rustelozer en rustiger maken!

IJlings nergens naartoe hollen, maakt 
ons vooral nog meer onrustig. Of zoals Stef 
Bos het verwoordt: “Ik ben altijd onder
weg, ik reis onrustig en onzeker, tussen de 
liefde en de leegte.”

Eddy Impens, hoofdredacteur
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