MONTAIGNE.BW 16-01-17 16:41 Pagina 3

Ronald Wolbink

Levenskunst
à la Montaigne

ISVW UITGEVERS

MONTAIGNE.BW 16-01-17 16:41 Pagina 5

Inhoudsopgave

Voorwoord

7

I

Levenskunst

13

II

Hoofdlijnen van de levenskunst
van Montaigne

25

Leef goed

45

Zie de dood onder ogen

45

Ontwikkel je deugden

49

Leef beheerst en met mate

55

Ervaar jezelf in je omgeving

63

Leer van je ervaringen

64

Besef je veranderlijkheid en je innerlijke
tegenstellingen

68

Ga in gesprek

72

III

IV

5

MONTAIGNE.BW 16-01-17 16:41 Pagina 6

Levenskunst à la Montaigne

V

VI

VII

Denk en overdenk

79

Praktiseer een bescheiden denken

79

Leer denken

86

Wees gezond sceptisch

88

Neem de ruimte

97

Creëer ruimte voor jezelf

97

Stuur jezelf

100

Werk is niet alles

103

Levenskunst in onze maatschappij

111

Literatuur

119

Noten

121

6

‘Ga zelf op zoek naar wat voor jou het waardevolle
leven is. Dit betekent ook dat je je afvraagt wat een
natuurlijk leven is en welke eigen wijsheid daarin te
ontdekken is. Maar bezinning is niet genoeg.
Levenskunst met bezieling, met enthousiasme en
daadkracht, daar gaat het volgens Montaigne om.’

Bovenal gaat het om een goed leven: (i) leef goed. Hier verwijst het woord ‘goed’
naar de waarden waar je voor staat. Een goed leven is een moreel, door jezelf en
voor jezelf te verantwoorden leven. Dat goede leven vraagt dat je het in je doen en
laten laat zien. Je deugden zijn hard nodig om je waarden in het dagelijks leven tot
uitdrukking te brengen. Een goed leven is beheerst leven en met mate genieten.
Het goede leven krijgt geen handen en voeten als je geen oog hebt voor je
ervaringen, dus: (ii) ervaar jezelf in je omgeving. Wees je bewust van je
ervaringen en leer ervan. Ervaar ook jezelf en word je bewust van je eigen
veranderlijkheid en innerlijke tegenstellingen. Beleef deze en weet ermee om te
gaan, zonder dat je ze voor jezelf ontkent. De mens is nu eenmaal een complex en
veranderlijk wezen. Ervaringen doe je ook op in een gesprek. Nog belangrijker is
dat je in dialoog met anderen je eigen ervaringen en denkbeelden onderzoekt en
het belang ervan voor je leven weegt. Het perspectief van de ander dat zich toont
in een oprechte dialoog maakt je inzichten rijker.
(iii) Denk en overdenk je waarden, je ervaringen, kortom, je leven. Ontwikkel
praktische wijsheid waarmee je richting kunt geven aan je leven. Leer te denken
door je intellectuele lenigheid en weerbaarheid te oefenen, maar wees ook
bescheiden en wees je bewust van de grenzen en de beperkingen van het denken.
Door op een gezonde, sceptische wijze te kijken naar allerlei denkbeelden en te
beseffen dat we veel niet zeker kunnen weten en dat absolute waarheden
verdacht zijn voorkom je veel stress en onrust bij jezelf.
Maar dit alles kan pas tot zijn recht komen als je het serieus neemt en het een plek
geeft in je leven: (iv) neem ruimte. Voor jezelf, voor je levenskunst. Creëer een
ruimte voor jezelf, zowel letterlijk als figuurlijk. Om afstand te nemen van zowel de
hectiek om je heen als die in je hoofd. Om tot rust te komen zodat je kunt
reflecteren. Alleen dan kun je jezelf daadwerkelijk sturen om je deugden te
ontwikkelen en het goede leven te realiseren. Doe dat niet alleen in je privéleven,
maar ook in je werk; blijf ook daar bij jezelf en leef en werk volgens je ideaal van
het goede leven.

