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De hoofdzonde acedia wordt vandaag de dag meestal begrepen als luiheid. In zijn essay Sloth: 

nearer, my couch, to thee1 laat Thomas Pynchon zien dat de zonde in de middeleeuwen veel 
ruimer werd opgevat en bovenal een spirituele dimensie in zich droeg. De zonde van acedia 

hield voornamelijk in dat men geestelijk tot stilstand kwam. Een vertaling als luiheid dekt 

onvoldoende deze spirituele lading. Acedia draait om een proces van spirituele groei dat in het 

slop raakt en stagneert. Men raakt afgesloten van de buitenwereld, de geest sluit zich, niets 

dringt nog door, en wat voorheen vederlicht, vinnig en open was, wordt zwaar, log en donker. 

De wereld bestaat enkel nog in het besef dat men ervan afgesneden is.  

 We kunnen acedia daarom zien als een metazonde: acedia leert ons iets over de aard 

van zonden in het algemeen. Van iedere zonde gaat bekoring uit — anders zouden we er niet 

toe kunnen worden verleid. In de zonde hopen we onszelf te kunnen overstijgen. 

Zelfoverstijging is op zich een goede drijfveer. Zonden verleiden met de belofte van spirituele 

groei, maar eenmaal de nodige energie is opgewekt, zal die energie vooral worden afgetapt, tot 

van de oorspronkelijke beweging en openheid niets overblijft dan een moerasachtige inertie. 

Hierin dragen alle zonden iets van acedia in zich: ze stremmen de spirituele groei en sluiten 

ons af van de wereld. 

 Net daarom is acedia zo interessant: het leert ons, bij omkering, veel over wat we 
kunnen verstaan onder een rijk en goed leven, een leven dat in het teken staat van geestelijke 

groei en openheid. Kenmerkend aan acedia zijn twee dingen: afsluiting van de buitenwereld 

én stilstand. Precies de omkering van deze twee aspecten, beweeglijkheid en een sterke 

betrokkenheid op de omgeving, stonden in de christelijke middeleeuwen centraal in wat toen 

gold als de belangrijkste metafoor voor spirituele groei, namelijk de reis.  

 

 

Het leven: een reis 

                                                 
1 Pynchon, 6 juni 1993. 



 

 

 

We zijn hier als mensen maar tijdelijk, volgens de kerkvaders. We zijn hier slechts op doorreis, 

op weg naar onze echte bestemming aan de andere kant van de dood, waar God ons opwacht. 

Echt thuis zijn we hier dan ook nooit. Thuis komen we pas in het hiernamaals. Op aarde blijven 

we vreemden. Gestrande reizigers. 

 De labyrinten die zijn ingewerkt in de vloeren van vele kerken en kathedralen getuigen 
nog van deze metaforiek. Het pad van het labyrint leidt de bezoeker slingerend en grillig naar 

het centrum. Wie voor een labyrint staat is in vogelvlucht misschien maar een pas of vier van 

het centrum verwijderd. Maar wie op die manier naar het centrum stapt, zonder de wetten van 

het labyrint te respecteren, zal er niets aan hebben. Het échte centrum bereik je maar door de 

tijd te nemen en geduldig het ganse traject af te leggen. Soms zal dat pad je vlakbij het centrum 

brengen, om je er daarna weer teleurstellend ver van weg te laten slingeren. Frustratie is deel 

van de weg.  

 We zijn vreemden, slechts op doorreis op deze planeet. Het Latijnse woord voor 

pelgrim is peregrinus, dat tevens vreemde betekent. De pelgrim is letterlijk op doorreis en 

overal waar hij komt, is hij een vreemde. Hij heeft zijn thuis, zijn hele hebben en houden, 

achtergelaten om een lange en gevaarlijke tocht te ondernemen, hopend op loutering en 

herbronning. Hij reist zo eenvoudig mogelijk, zodat hij zich maximaal afhankelijk weet van 

het toeval en de gastvrijheid van mensen onderweg — de onzichtbare hand die God hem boven 

het hoofd zal houden. Bij voorkeur verplaatst hij zich op eigen kracht. Koets of paard zijn niet 

verboden, maar zeker van zodra de bestemming in zicht is, dient de pelgrim de schoenen uit te 
doen en het laatste stuk blootsvoets af te leggen.  

 

Er bestaat een intieme relatie tussen wandelen (of ruimer: het afleggen van een pad op eigen 

kracht — de fiets of de step doen het ook prima) en ons denkproces. Een eenvoudig voorbeeld 

kan dit verduidelijken. Stel dat je morgen een kennisexamen moet afleggen. Je studeerde de 

afgelopen dagen hard, dus in principe moet je het kennen. Gek genoeg echter weet je dat niet 

zeker. Je kan omzeggens niet in je eigen hoofd kijken en peilen of de veronderstelde kennis 

daar ook daadwerkelijk aanwezig is. Zo werkt het niet. We weten maar of we de stof kennen, 

als we haar nogmaals opdissen, met andere woorden: als we bereid zijn opnieuw hetzelfde (of 



 

 

een vergelijkbaar) innerlijk denkpad te volgen. We moeten ons 'lesje' opnieuw 'opzeggen'. Om 

tot een inzicht te komen, of iets echt te begrijpen, moeten we in onze geest een weg afleggen. 

Eenzelfde inzicht is overigens niet enkel bereikbaar via één pad, vaak leiden er meerdere paden 

heen — net zoals er vele routes naar bijvoorbeeld Santiago de Compostella leiden. 

 Iemand die prachtige dingen schreef over deze overeenkomst tussen denken en 

wandelen is Rebecca Solnit. In haar boek Wanderlust beschrijft ze ons denken als een 
inwendige vorm van wandelen of reizen: 'het ritme van onze wandeling en het ritme van ons 

denken vinden elkaar, en de passage doorheen een landschap resoneert of stimuleert de passage 

doorheen onze gedachten.'2 Onze geest heeft inderdaad iets van een landschap — een buiten 

waar we ons doorheen moeten bewegen en ons, net als een reizigende wandelaar, toe moeten 

verhouden om überhaupt tot denken te kunnen komen. Maar al te vaak zijn we geneigd ons 

denkproces als een afgesloten, privaat iets te beschouwen, als louter een kwestie van ons brein. 

Maar in deze visie wordt alles wat ons denken tot denken maakt weg geredeneerd. We kunnen 

iets maar denken, als we tot dat iets afstand hebben — als we het met andere woorden kunnen 

benoemen, of aanwijzen, en er verschillende standpunten tegenover kunnen innemen. Deze 

noodzakelijke afstand impliceert vreemdheid of buitenheid — iets dat van de sociale 

gemeenschap om ons heen komt. Ons denken vindt gek genoeg niet in ons brein plaats. Ons 

brein maakt dat denken enkel mogelijk — het is een mogelijkheidsvoorwaarde. Maar ons 

denken zelf hangt tussen ons brein en de sociale, betekenisvolle wereld om ons heen. De brug 

tussen die twee wordt gevormd door ons lichaam — een lichaam dat ons eigen is, maar dat ons 

tegelijkertijd vreemd is door de vele onbeheersbare betekenissen die anderen er op projecteren. 
Ons denken is door en door lichamelijk.  

 Het is precies deze sociale vreemdheid in het hart van ons denken die maakt dat ons 

denken wel degelijk iets van een innerlijke reis heeft en dat een nieuwe gedachte aanvoelt als 

een kenmerk van een landschap dat er altijd al was. Dit kan verklaren hoe het komt dat mensen 

die op eigen kracht, al fietsend of wandelend, een lange reis ondernemen zich tamelijk veel 

kunnen voorstellen bij de herbronning van de devote middeleeuwse pelgrim. Als we via het 

ritme van ons wandelen of fietsen een nauwe relatie kunnen laten ontstaan tussen onze uiterlijke 

en innerlijke omgeving, alsof het buiten van de omgeving waar we doorheen trekken zich 

                                                 
2 Vrije vertaling van Solnit, 2002, p.16. 



 

 

overheen ons innerlijke landschap legt, dan betekent dat dat reizen nieuwe paden in onszelf 

ontsluit, onvermoede manieren om onszelf te ervaren. 'De hoogste toestand die een fietser kan 

bereiken,' schrijft de filosoof Marc Van den Bossche in zijn filosofische fietsboek Wielrennen, 

'is dat hij de gewaarwording heeft dat niet hij de inspanning doet, maar dat hem de snelheid en 

de beweging overkomen. Niet hij rent door de wereld, maar de wereld rent en hij is daar een 

onderdeel van. Hij beweegt zich niet over het pad, het pad beweegt zich door hem heen.'3  
 Het oude komt op losse schroeven te staan en langzaam maar zeker openen er zich 

nieuwe landschappen en vertes in ons. In het diepst van onze gedachten zijn we geen goden, 

maar dolende vreemden (peregrinos). 

 

 

Vluchtlijnen 

 

We zagen tot hiertoe hoe we via een nieuw buiten nieuwe vertes in onszelf kunnen ontsluiten. 

Nieuwe vertes in onszelf, dat zijn in zekere zin nieuwe verhalen die we onszelf over onszelf 

vertellen. Een nieuw licht waarin we onszelf kunnen zien, zodat we niet langer vasthangen aan 

onze oude, vastgeroeste patronen.  

 In zijn boek Wandelen: een filosofische gids4 laat Frédéric Gros talloze filosofen en 

schrijvers de revue passeren die iets met wandelen hadden. Een van de meest prototypische 

wandelaars-filosofen van de laatste eeuwen is Jean-Jacques Rousseau geweest, die zich altijd 

buitengewoon lyrisch uitliet over zijn lange en eenzame wandeltochten, die hem moesten 
helpen om de bedrieglijke en geperverteerde mensen'beschaving' van zich af te schudden en 

weer samen te vallen met zijn 'ware zelf'. 'Nooit heb ik zoveel gedacht,' schreef hij 

bijvoorbeeld, 'zo bewust bestaan en geleefd, nooit ben ik, als ik het zo mag zeggen, zo mijzelf 

geweest, als tijdens de reizen die ik alleen en te voet heb gemaakt.'5  

 Toch is dit idee van het terugvinden van een zogenaamd 'waar zelf' misschien zelf wel 

een ijdel en vooral misleidend idee. Onze identiteit stemt niet overeen met een of andere 

essentie, maar is een open vraag die steeds opnieuw wordt opgeworpen door de verinnerlijke 

                                                 
3 Van den Bossche, 2006, p.126. 
4 Gros, 2016. 
5 Gros, 2016, p.82. 



 

 

vreemdheid/buitenheid/gemeenschap, die het hart uitmaakt van ons zelfbewustzijn. In dat 

opzicht is een andere denker, schrijver en verwoed wandelaar die Gros opvoert allicht 

interessanter, namelijk Henry David Thoreau, die het niet heeft over samenvallen met ons 'ware 

zelf', maar wel over het heruitvinden van onszelf door aansluiting te vinden bij wat hij de 'wilde 

stroom in onszelf' noemt. 'Een echt leven is altijd een ander leven, een afwijkend leven,' schrijft 

Gros over Thoreau. 'Om onszelf opnieuw uit te vinden, moeten we in ons, onder de laag van 
gangbare zekerheden en vaststaande meningen, de stroom van het wilde terugvinden, een 

stroom die opborrelt, ontsnapt, overstroomt. We zijn gevangenen van onszelf. Men heeft het 

wel over de tirannie van de heersende opinie, maar die stelt niets voor, zegt Thoreau, 

vergeleken met je eigen persoonlijke opinie. We zitten verstrikt in onze eigen oordelen. 

Wandelen is voor Thoreau niet jezelf terugvinden, maar de mogelijkheid jezelf opnieuw uit te 

vinden.'6 

  

De Franse filosoof Gilles Deleuze heeft hier veel over geschreven — wat hij vaak aanduidde 

met de term wording. Voor Deleuze bestaat identiteit nooit uit een essentie, maar berust het op 

een verschil. Identiteit is een steeds voortschuivende beweging en draait steeds om relaties. Zo 

geeft Deleuze het voorbeeld van een bij en een orchidee, die samen een bij-orchidee vormen, 

wat Deleuze een assemblage noemt. Die assemblage moet niet worden begrepen vanuit 

enerzijds de bij en anderzijds de orchidee, maar vormt een in beweging zijnd tussen. De bij is 

omzeggens nooit alleen maar een bij, en de orchidee nooit louter orchidee. Zowel de orchidee 

als de bij staan altijd al in relatie tot zovele dingen in de wereld om hen heen en maken deel uit 
van zoveel verschillende assemblages dat het geen zin heeft hen te zien als vastomlijnde 

entiteiten die zouden teruggaan op een bij- of een orchidee-essentie.  

 Volgens Deleuze is dit ook wat er in het schrijfproces gebeurt: de schrijver hengelt in 

zijn geest voortdurend naar nieuwe assemblages. De schrijver vermoedt nieuwe manieren van 

zijn — wat Deleuze ook volkeren noemt — en probeert er zich via het schrijven toe te 

verhouden, of ernaartoe te bewegen: wie schrijft met deze instelling wordt een nieuw worden.  

 

                                                 
6 Gros, 2016, p.119. 



 

 

Gezondheid als literatuur, als schrijven, bestaat in het uitvinden van een volk dat er 

niet is. Het is de taak van de fabelfunctie een volk uit te vinden. We schrijven niet 

vanuit onze herinneringen, behalve als we ze omvormen tot de collectieve oorsprong 

of het collectieve lot van een toekomstig volk dat nog achter verraad en ontkenningen 

verscholen gaat.7 

 
Het mag evenwel duidelijk zijn dat Deleuze de term worden absoluut niet reserveert voor 

schrijvers. We zagen al hoe nauw verwant wandelen, denken en schrijven aan elkaar zijn: 

schrijven is zelf een vorm van innerlijk wandelen (of fietsen, of dansen etc etc). Wat de 

schrijver via zijn schrijven doet, doet de danser via zijn dansen, de wandelaar via zijn wandelen, 

de fietser via zijn fietsen. Het draait dan ook helemaal niet om het schrijven — of om het 

fietsen, of om het dansen, of om het wandelen. Waar het wel om draait, is dat men spiritueel 

groeit — of dus: dat men nieuwe buitens in zichzelf exploreert. 'Schrijven,' schrijft Deleuze, 

'betekent ook iets anders dan schrijver worden. Iedereen die Virginia Woolf vraagt wat 

schrijven is, krijgt van haar als antwoord: wie heeft het hier over schrijven?'8 

 Het gaat erom dat men zijn lichaam gebruikt als medium (ook schrijven is een 

lichamelijke activiteit) om zich te verhouden tot nieuwe buitens, zodat er als 'echo' daarvan een 

nieuw binnen kan ontstaan. De danser wordt een danser-vogel, de klimmende fietser een 

fietser-berg... Het gaat erom dat men uit zijn oude verstarringen breekt (dat men 

deterritorialiseert, zou Deleuze zeggen), opdat er ruimte vrijkomt voor nieuwe mogelijkheden 

en men opnieuw een nomade in het innerlijke landschap van zichzelf kan worden.  
  

Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat het beoogde resultaat nooit bereikt kan worden. De 

schrijver bijvoorbeeld zal omzeggens nooit bij het verhoopte volk geraken. Eerder zal hij 

ergens halfweg stranden.  

 

Wanneer Le Clézio indiaan-wordt, is het altijd als een onvolkomen indiaan die "geen 

maïs kan telen en geen kano kan uithakken": in plaats van bepaalde formele 

                                                 
7 Deleuze, 2015, p.15. 
8 Deleuze, 2015, p.18.  



 

 

kenmerken over te nemen betreedt hij een zone van nabijheid. Hetzelfde geldt, 

volgens Kafka, voor de zwemkampioen die niet kan zwemmen.9 

 

Men kan hier op twee verschillende manieren tegenaan kijken. Men kan het glas halfleeg 

noemen en de klemtoon leggen op het feit dat het verhoopte resultaat niet werd bereikt. Dat is 

bijvoorbeeld Kafka voortdurend beklemtoont en wat misschien wel de spil vormt van zijn hele 
oeuvre: de onmogelijkheid ervan — het feit dat de belofte die van het schrijven uitgaat nooit 

volledig kan worden ingelost. De schrijver kan niet volledig in zijn schrijfsels opgaan en 

verdwijnen, maar blijft middenin het metamorfoseproces steken, nog steeds gekluisterd aan 

zijn oude kritische zelf. Vandaar ondermeer dat Kafka's oeuvre bol staat van de 

tussencreaturen, die telkens iets van mislukking met zich meedragen. Vaak zijn het wezens die 

letterlijk tussen de mens en de andere dieren vallen, in wat nu nog een niemandsland is.10 

 Maar in plaats van het glas halfleeg te noemen, kan men net zo goed de nadruk leggen 
op het feit dat er wel degelijk een nieuw tussen werd gevormd. En dat is precies wat Deleuze 
doet, die voortdurend wijst op de grote kracht van deze tussens. De glanzende initiële belofte 
mag dan niet zijn ingelost, er is wel een soort van tussensituatie bereikt, en dankzij het 
kunstwerk kunnen nu ook anderen nieuwe onvermoede vertes in hun eigen innerlijke landschap 
ontdekken.  
 Doorheen zijn hele werk zal Deleuze steevast de loftrompet blijven steken over alle 
vormen van nieuwe tussens. Spirituele groei betekent voor Deleuze dan ook precies dát: steeds 
op weg blijven naar nieuwe tussens. Constant op zoek blijven naar nieuwe vluchtlijnen in 
onszelf. Deleuze vraagt ons om onszelf los te weken van onze zogenaamde essenties en onszelf 
te herkennen in de ontheemde letterlijke vluchteling, die we figuurlijk allemaal zelf zijn.11  
  

 

Zijpaden 

 
Wat opvalt bij alles dat we de vorige secties de revue lieten passeren, is het belang van het 

lichaam. Het lichaam als een medium tussen buiten en binnen. Als een symbolische grens —

                                                 
9 Deleuze, 2015, p.12. 
10 Zie Houwer, 2010. 
11 Romein, Schuilenburg, Van Tuinen, 2012. 



 

 

die natuurlijk nooit vastligt, want ons lichaam kan steeds worden uitgebreid: met een 

wandelstok, maar net zo goed met een fiets, een prothese, of zelfs een auto.  

 We zagen eerder dat iederee mens het verlangen kent de eigen begrenzingen te 

overstijgen. Dat verlangen op zich is de normaalste zaak ter wereld. Maar zonden, begrijpen 

we steeds beter, respecteren de grenzen van onze lichamelijkheid daarbij niet — terwijl voor 

spirituele groei dat respect net een voorwaarde is, want enkel via het eigen lichaam kan men 
zich tot nieuwe buitens verhouden. Enkel met het eigen lichaam kan men zich op nieuwe paden 

begeven.  

 De aard van die paden kan uiteenlopen. Onze symbolische taal biedt op zich al een zeer 

uitgebreid scala aan wegen. Maar onze symbolische taal vormt maar het topje van een ijsberg, 

die voor het grootste deel een tamelijk onzichtbaar bestaan leidt in de vorm van gedeelde 

belichaamde cognitie (gebaren, houdingen, blikken, mimieken, kreten, etc etc) — een mentale 

basislaag die we delen met zoveel andere dieren. Ons denken is door en door lichamelijk. Op 

het scherpst van de snede moeten we zelfs zeggen dat lichamelijk-zijn en denken één en 

hetzelfde is, en dat onze symbolische taal slechts één bepaalde afgeleide van dat basisdenken 

vormt. Met ons lichaam zijn we altijd al overgeleverd aan de sociale wereld en zuigen we 

automatisch potentiële blikken en dus betekenis aan — ons zelfbewustzijn is precies de 

beleving van dat aanzuigingseffect. Dat is wat denken in wezen is: de belichaamde 

perspectiviteit van anderen via het eigen lichaam in zich verder gedragen weten.  

 Onze symbolische taal is een zeer krachtig medium, dat ons enorm heeft geholpen om 

de wereld op nieuwe manieren te begrijpen en om met onze soortgenoten te communiceren op 
een tamelijk abstract niveau (het stelt ons bijvoorbeeld in staat om over dingen te spreken die 

niet voorhanden zijn — zo kunnen we spreken over het verleden of over zaken die afwezig 

zijn). Wie zich kan uiten in een symbolische taal is vast in staat tot meer abstractie dan wie dat 

niet kan, en kan zich daardoor allicht veel onafhankelijker van de wereld wanen dan anderen. 

Maar hierin schuilt ook een gevaar, namelijk dat men vergeet dat ons denken wel degelijk deels 

voortkomt uit de wereld, en niet iets is dat we volledig op eigen kracht tevoorschijn toveren uit 

de goddelijke hoed van ons zogenaamd 'unieke' mensenbrein.  

 Ieder nieuw medium ontsluit nieuwe manieren om onszelf en de wereld te exploreren. 

Sinds de mensheid het schrift ontdekte, is zij een geheel nieuwe fase ingegaan. Hetzelfde geldt 



 

 

voor het internet, dat ons denken sinds een twintigtal jaren grondig aan het veranderen is, 

inclusief de metaforen die we voor dat denken gebruiken (computermetaforen dezer dagen).12 

Maar ieder nieuw medium, leert datzelfde verleden ons, blijkt hegemoniale trekken te vertonen 

en de andere, eraan ten grondslag liggende media te overschaduwen, zodat die 

gemarginaliseerd raken, of ronduit vergeten of onzichtbaar worden (zoals dat het geval dreigt 

te worden met het medium van ons lichaam). Het nieuwe medium zou de 'kroon op de 
schepping' zijn. We vergeten daarbij maar al te snel dat het nieuwe medium alleen maar 'anders' 

is, en niet per se 'beter'.  

 Met het medium taal hebben we nieuwe mogelijkheden verworven: we hebben er een 

hogere abstractiegraad mee bereikt. Maar de lagen eronder bieden dan weer mogelijkheden die 

taal ons niet kan bieden. Hoeveel betekenis gaat er bijvoorbeeld niet schuil in de uitwisseling 

van een knipoog? Hoeveel kilometers van woordensnelwegen in ons innerlijke landschap 

worden daarmee niet afgesneden — met één klein, eenvoudig gebaar, en in minder dan een 

seconde? Of andersom: hoeveel misverstanden rijzen er niet als men, bijvoorbeeld in een 

chatprogramma, louter met geschreven woorden communiceert en men alle visuele en 

auditieve input (gezichtsuitdrukkingen, intonatie etc.) weglaat?  

 Om nog even bij deze 'wegen'metafoor te blijven: je zou kunnen zeggen dat er door ons 

innerlijke landschap tal van verschillende types wegen lopen, kleine lichamelijke 

gebarenpaadjes (die misschien allang overgroeid en overwoekerd zijn), landelijke muziek- en 

danswegen, en ook taalsnelwegen. Die laatste wegen, onze taalsnelwegen, zijn handig: ze 

mainstreamen ons denken en laten toe dat we ons snel en efficiënt kunnen verplaatsen doorheen 
ons innerlijke landschap. Ze geven ons tevens het comfortabele gevoel dat we ons hele 

landschap kennen en het de baas zijn — dat het óns landschap is. Maar dat is een gevaarlijke 

illusie, die alleen maar tot misplaatste zelfgenoegzaamheid leidt. We moeten de moed blijven 

opbrengen opnieuw de overwoekerde zijpaden in te durven slaan, zodat we opnieuw versteld 

zullen kunnen staan van de buitenheid van ons 'eigen' landschap en we opnieuw op de 

buitengewone vreemdheid van onszelf kunnen stoten. Ook wordt dan duidelijk dat die 

snelwegen niet per se 'beter' zijn dan de andere wegen, enkel 'anders'. 

  

                                                 
12 Nicholas Carr schreef hier een heel interessant boek over: The shallows: what the internet is doing to our brains. 



 

 

Het is misschien precies dát wat de op eigen kracht bewegende reiziger opnieuw leert te 

ontdekken en waarderen. Want de reiziger bevindt zich op zijn tocht niet alleen letterlijk op 

kleinere weggetjes, hij of zij bedient zich op zijn tocht doorgaans ook nauwelijks van taal. Een 

eenzame wandeling kan ons helpen uit de taal te kruipen waarmee we onszelf en de wereld 

doorgaans bedekken. 'Taal en de wereld zijn twee trucs die op elkaar zijn afgestemd,' schrijft 

Gros: 'De taal is opgezogen in de dagelijkse fabricatie van de wereld, neemt eraan deel, is van 
hetzelfde laken een pak als de panelen, de cijfers, de balansen: consigne, bevel, synthese, 

besluit, verband, codes. De taal is een gebruiksaanwijzing geworden, een schrift met taken. In 

de stilte van het wandelen, wanneer je het gebruik van de woorden uiteindelijk kwijtraakt, 

omdat je niets anders doet dan wandelen (...), in die stilte luister je beter, omdat je eindelijk 

luistert naar dat wat geen enkele roeping voelt te worden hervertaald, hergecodeerd, 

hergeformatteerd.'13 

 Dat wat Gros 'luisteren' noemt, kunnen we begrijpen als een meer lichamelijke, niet per 

se talige, vorm van wat nog steeds denken moet worden genoemd. Wie die vorm van denken 

durft op te nemen, is mogelijk in staat zichzelf op nieuwe manieren te leren kennen — via 

pakweg de ontwikkeling van een nieuwe danspas, huppelbeweging, of het beluisteren van een 

nieuw muziekstuk. Of via de ontwikkeling van een nieuw en gedeeld taalspeelveld met andere 

dieren, een veld dat dit keer eens niet op menselijke taal zou zijn gebaseerd, maar op 

belichaamde praktijken en betekenissen die we met het dier delen of samen met het dier zouden 

hebben ontwikkeld.  

 Darwin schreef ooit dat wie in staat is de baviaan te 'begrijpen' allicht een grotere 
bijdrage zou leveren aan de metafysica dan Locke.14 En Spinoza schreef dat we nog lang niet 

in staat zijn te beseffen tot welke machten ons lichaam allemaal in staat is: 'Tot dusver heeft 

immers niemand bepaald wat het lichaam vermag.'15 Vooral bij die laatste, ietwat 

raadselachtige en veelbelovende frase moet ik telkens denken aan de volgende mooie passage 

uit het boek van Frédéric Gros.  

 

                                                 
13 Gros, 2016, p.74-75. 
14 de Waal, 2017, p.167. 
15 De Spinoza, 2012, p.116. Zie ook: Deleuze, 1990, p.217 ev; van Reijen, 2008, p.153; De Dijn, 2010; Beeckman, 
2016. 



 

 

Het lung gom bestaat uit het doen van ademhalings- en gymnastiekoefeningen, 

verscheidene jaren lang, waardoor de monnik een grote soepelheid en lichtheid 

ontwikkelt. Terwijl hij zich traint in het perfect onder controle houden van zijn 

ademhaling, leert hij hoe hij de herhaling van mystieke formules daar volmaakt op 

kan laten aansluiten. Later zal hij het ritme van zijn voetstappen ook aan die formules 

kunnen aanpassen. Aan het einde van zijn inwijding wordt hij een lung gompa. De 
monnik is dan in staat om onder bepaalde omstandigheden heel snel enorme 

afstanden af te leggen zonder enige vermoeidheid te voelen. (...) 

  Alexandra David-Neel vertelt dat ze in de loop van een van haar lange 

tochten te voet door de Himalaya een enorme, geïsoleerd liggende vlakte overtrok, 

toen ze in de verte een zwart puntje zag, dat heel rap dichterbij kwam. Ze zag al snel 

dat het een man was, die met zeer grote snelheid voortging. Haar medereizigers 

vertelden dat het een lung gompa was en dat je beslist niet tegen hem mocht praten 

of hem mocht laten stoppen, want hij bevond zich in extase en hij zou kunnen sterven 

als hij wakker werd gemaakt. Ze zagen hem voorbijkomen, ondoorgrondelijk met 

geopende ogen, zonder te rennen, maar bij elke pas omhoogkomend als was hij een 

lichte stof die door de wind werd opgetild.16 

 

 

Luiheid 

 
In zijn essay over acedia wijst Thomas Pynchon erop dat de originele zonde acedia, begrepen 

als een verlies aan spirituele gerichtheid of groei, gepaard gaande met een gekeerdheid in 

zichzelf, uit een andere tijd stamt en ons doorgaans nog weinig zegt. Iemand wiens geest zich 

heeft afgesloten en die met sombere gevoelens kampt, noemen we vandaag de dag meestal 

gewoon depressief — iets waar pillen voor bestaan —, en in plaats van een verlies aan spirituele 

groei houden we het liever gewoon op luiheid, wat we begrijpen in termen van nut en output: 

lui is diegene die geen output produceert. De werk-loze. De spirituele dimensie is volkomen 

                                                 
16 Gros, 2016, p.241-243. 



 

 

uit ons begrip van de hoofdzonde verdwenen. Spirituele groei is verworden tot economische 

groei — tot productiviteitsstijging. 

 Als reden hiervoor verwijst Pynchon naar de industriële revolutie en de opkomst van 

het moderne kapitalisme. In het volgende hoofdstuk proberen we de wortels van de geschetste 

despiritualisering nog wat verder terug te traceren, maar het is duidelijk dat de industriële 

revolutie het een en ander in een stroomversnelling heeft gebracht. Reeds iemand als Henry 
David Thoreau, die geboren werd in het begin van de negentiende eeuw en dus leefde op het 

moment dat de industriële exploitatie een aanvang nam, wees daarop met zijn onderscheid 

tussen profijt en winst: alles kwam steeds meer in het teken van winst te staan, merkte Thoreau, 

en niet langer in dat van profijt. Onder profijt verstond Thoreau alles wat bijdroeg tot 

persoonlijke, existentiële verrijking, terwijl winst zuiver van economische aard is. Een 

wandeling kan iemand persoonlijk verrijken, maar vanuit winstperspectief is het nutteloos en 

dus verlieslatend (want er gaat tijd verloren, die anders nuttig gebruikt had kunnen worden — 

opportuniteitskosten, noemt de econoom dit: de wandelaar heeft een opportuniteit tot winst aan 

zich voorbij laten gaan). Voor profijt in mijn leven kan alleen ík zelf zorgen: alleen ík kan mijn 

leven leiden. Terwijl winstgevende activiteiten in principe door iedereen kunnen worden 

uitgevoerd. In het najagen van winst zijn we perfect inwisselbaar, aldus Thoreau.   

 Waar men vrije tijd vroeger zag als intrinsiek onderdeel van het arbeidsproces, wordt 

vrije tijd steeds verdachter en begint het bijna synoniem te worden voor luiheid. In Genesis 

rust God de zevende Scheppingsdag uit. Zondag was daarom een heilige dag voor de Christen 

van eertijds, een dag waarop men geacht werd niet te werken (een van de tien geboden: 'Wees 
gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt.'). Uitrusten en je ontspannen werden gezien als 

onderdeel van het spirituele groeiproces waar ook arbeid deel van uitmaakte. Dit zit nog steeds 

diep geworteld in de Joodse traditie, waar werken vooral wordt gezien als een manier om 

betekenis te geven aan je leven. Of zoals de Spaanse filosoof Fernando Savater aangeeft: het 

woord voor werk en gebed is één en hetzelfde woord in het Hebreeuws (het woord avoda). 

'Werken is dus zelf een gebed,' schrijft Savater. 'Wanneer iemand werkt, legt hij het beste van 

zichzelf in een scheppende bezigheid en is hij dus ook aan het bidden. (...) Wanneer we 



 

 

ophouden met werken, is wat we doen een voortzetting van het werk, in de creatieve zin van 

het uitrusten. Wanneer joden op deze wijze "niet-werken", heiligen ze de tijd.'17 

 Het punt van Thoreau met zijn onderscheid tussen profijt en winst was niet dat mensen 

niet meer mochten werken. Niet enkel met wandelingen kan je existentieel je voordeel opdoen. 

Dat kan je net zo goed met creatieve arbeid — alleen, merkte Thoreau op, begon de 

industrialisering net dat soort werk uit te hollen en begon het de arbeider steeds meer te 
vervreemden van zijn arbeid, zodat creatieve arbeid steeds meer in het gedrang kwam.  

 Sinds Thoreaus tijd heeft deze verschraling zich enkel razendsnel voortgezet. Onze 

productiviteit is er sinds Thoreaus tijd enorm op vooruitgegaan. Al in de jaren dertig van de 

20ste eeuw vroegen economen als Keynes zich daarom af wat mensen in het begin van de 21ste 

eeuw met al hun vrije tijd zouden gaan doen, zeker als de meeste jobs ook nog eens overbodig 

zouden worden van zodra de robotisering haar intrede zou doen. Ondanks het feit dat onze 

productiviteit nu ongeveer drie keer zo groot is als in het begin van de jaren tachtig, werken 

we niet minder, maar (als men kijkt naar de gezinnen) een pak méér dan toen. Dat komt niet 

omdat we allemaal meer willen consumeren. Ook niet omdat we allemaal zoveel persoonlijke 

vervulling zouden vinden in onze jobs — in een Engelse studie bleek dat ongeveer 38 procent 

van de bevraagden, bijna allemaal hogeropgeleiden, vonden dat ze totaal overbodige jobs 

deden, zogenaamde bullshit jobs (een term van David Graeber18). Maar wel omdat dat blijkbaar 

een dogma, of liever, een hedendaags gebod, is geworden: Gij zult werken voor uw geld. De 

enorme hopen vrije tijd die Keynes had voorzien voor onze tijd, zijn onbestaande, want onder 

druk van Gij zult werken voor uw geld, is vrije tijd verdacht geworden.  
 Werk heeft niet langer iets te maken met het ora et labora uit de middeleeuwen van de 

monniken, maar is vernauwd tot meetbare productiviteit en output. Vrije tijd is niet meer een 

heiliging van de tijd, of een essentieel onderdeel van een breder creatief proces, maar staat 

vandaag de dag synoniem voor... luiheid.19 

 

Als we vanuit het middeleeuwse acedia-perspectief naar onze huidige tijd kijken, zien we 

ironisch genoeg dat we ons massaal bezondigen aan acedia, met onze door onze omgeving 

                                                 
17 Savater, 2008, p.131-132. 
18 Graeber, 17 aug 2013. 
19 Bregman, 2014. 



 

 

gedwongen gerichtheid op nut en output. 'Acedia is the vernacular of everyday moral life,' 

schrijft Thomas Pynchon. 'It is our background radiation, our easy-listening station — it is 

everywhere, and no longer noticed.'20 Daarmee berokkenen we niet alleen onszelf schade, maar 

ook de planeet, die we allerminst 'bewaren en bewerken', zoals Genesis het voorschrijft, maar 

die we juist in steeds snellere vaart naar de bliksem helpen. En het is alleen maar een bittere 

ironie dat de enige die aan deze collectieve acedia-roes ontsnapt net de luiaard is, zoals de 
lanterfantende en wiet rokende Dude uit The big Lebowski, die anders dan zijn kapitalistische 

naamgenoot, de planeet ten minste geen schade berokkent. Ook in die zin dus blijkt dat acedia 

allerminst kan vertaald worden als luiheid. 

                                                 
20 Pynchon, 6 juni 1993. 


