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Communicatie en zelfrealisatie. Twee boeiende begrip-
pen die we even van naderbij wilden bekijken. Twee
begrippen die je even van je stuk kunnen brengen, zo

groot is hun betekenis. Twee begrippen die de kern raken
van ons menselijk bestaan. We wilden met deze Antenne
nagaan hoe communicatie bijdraagt tot de zelfrealisatie van
mensen. Kregen ze er nieuwe inzichten door, ontstonden er
nieuwe perspectieven, nieuwe doelen? Hoe werkt dat juist?
Kortom werden mensen meer mens en op welke manier?
Gaandeweg kregen we door dat we hét antwoord op onze
vragen niet zouden vinden. We kregen in de plaats een ver-
scheidenheid aan persoonlijke getuigenissen die allemaal
een stukje van de puzzel vormen.

Er bestaan immers vele vormen van communicatie. Denk
maar aan het onderscheid tussen verbale en niet-verbale
taal. En dan zijn er nog eens ontzettend veel niet-verbale
talen. Denk maar aan alle mogelijke kunstuitingen. Het is
onmogelijk om ze allemaal onder de loep te nemen.
Daarom kozen we er een paar uit. We gingen praten met
mensen of lieten ze zelf iets op papier zetten. We stelden
één voorwaarde. Diegene die we aanspraken moesten
een passie hebben voor hun communicatievorm.

Met onze dictafoon in de aanslag gingen we op pad. Het
werden stuk voor stuk memorabele gesprekken. Ge -
sprekken die ons regelmatig verder leidden dan waar we
moesten zijn. Kwamen we nu tot de kern van ons vraag-
stuk of weken we voortdurend af? Het was niet altijd
gemakkelijk om de rode draad in het oog te houden. De
gesprekken gingen een eigen leven leiden, we werden
meegezogen naar voor ons nieuwe werelden. Eén ding
werd duidelijk. Deze mensen zijn gepassioneerd bezig
met hun vak. 
Voor één keer kwamen wij als moreel consulenten in con-
tact met mensen die niet moesten geholpen of op weg
gezet worden. Neen, deze keer werden wijzelf rijkelijk
gevoed door hùn verhalen. Ons bekend luisterend oor
werd aangewend voor onze eigen innerlijke verrijking.

Maar laten we beginnen bij het begin. Wat is communicatie
eigenlijk? Rob Hintjens, freelanceconsultant en agoog van
opleiding, geeft bedenkingen bij het begrip en stelt zichzelf
vragen. De vraag: ‘Kan communicatie de wereld redden?’,
om maar meteen een kanjer te gebruiken, is slechts één
voorbeeld van zijn vragen.
Communicatie: een hele mond vol…? . . . . . . . . . . . . p. 5

Na het begrip communicatie maken we plaats voor het
begrip zelfrealisatie. Gerty Bemelmans, geestelijk huma-
nistisch raadsvrouw in Nederland, verhaalt over haar eigen
praktijk. Ze werkt vooral via non-verbale methoden aan de
zelfrealisatie van haar cliënten. We zien bijvoorbeeld hoe ze
cliënten soms terug in de zandbak laat spelen.
Hoe is ‘Tijd voor Leven’ te gebruiken op weg naar zelf-
realisatie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 8

De moreel consulenten van de provincie Antwerpen zijn al
een tijdje bezig met een coaching rond het uitvoeren van
plechtigheden. Maarten Peeraer vroeg hen wat ze al
geleerd hadden tot hiertoe en in welke zin ze al veranderd
waren. Met andere woorden, hoe heeft een betere commu-
nicatievorm bijgedragen tot zelfrealisatie. Een voorbeeld uit
de praktijk van de moreel consulent.
Trouwen is de kers op de… taart! Verhalen van moreel
consulenten over de invloed van een veranderende
communicatievorm op hun professionele groei. . . . p. 12

Na de verduidelijking van deze begrippen gingen we men-
sen bevragen die een specifieke taal hanteren. Denk bijvoor-
beeld aan muziek, dans, drama, architectuur enzovoort. We
stelden hen allemaal dezelfde vraag: ‘Hoe leidt communica-
tie tot zelfrealisatie?’ Om het wat verteerbaar te maken voor
hen en voor ons, hebben we via deelvraagjes gewerkt. Wat
telkens naar boven kwam drijven was het enthousiasme en
de authenticiteit van deze mensen. Het bijna niet zonder hun
taal kunnen leven. Hun taal is wie zij zijn. Ze vallen er (voor
een stuk?) mee samen. Hun taal heeft natuurlijk invloed op
henzelf, maar ook op anderen. Het publiek dat geconfron-

Maarten Peeraer

moreel consulent PCMD Antwerpen

Lies Ver Braeken

moreel consulent PCMD Antwerpen
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teerd wordt met het werk van kunstenaars vormt zich een
reactie. Het werk start in het beste geval een innerlijk proces
van reflectie op het getoonde. Wat opviel bij de gesprekken
is dat de kunstenaars bijna allen ook een andere creatieve
taal gebruiken. Dit is voor hen hun ontspanningstaal. Een taal
waar ze misschien niet meteen een boodschap in willen ste-
ken, een taal waarin ze zich misschien zonder te veel moei-
te, zonder te veel kopzorgen in kunnen uitleven. En mis-
schien net daardoor wordt het een taal die heel belangrijk is
voor hen. Bovenal blijft ons bij dat ze het mens-zijn hoog in
hun vaandel dragen. Om de woorden van Rob Hintjens te
parafraseren: “De gesprekken werden een plaats en ruimte
waarin we elkaar konden ont-moeten en waarin authentici-
teit de basis was voor een echt contact.”

Onze eerste man die we interviewen is Gowie Meeusen. Hij
is leraar toneel aan een academie van het gemeenschaps-
onderwijs en schrijft ook zelf theaterstukken. Hij schrijft
eigen theaterstukken met veel vrouwenrollen. Deels uit
noodzaak omdat er veel vrouwen de opleiding volgen en er
weinig stukken voor vrouwen werden geschreven, maar
vooral uit passie. Hij kan er zijn ei in kwijt. Hij ziet zijn leer-
lingen over de periode van heel de opleiding duidelijk ver-
anderen en vaak ook openbloeien.
“Tekst is helemaal niet belangrijk!” Wanneer toneel en
schrijven je passie is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 14

Opera sluit probleemloos aan op theater. We gingen dus
naar het uiterste noorden van het land om in de bossen van
Essen Peter Jonckheer te interviewen. Hij is operaregisseur.
In de zon, tijdens een brunch kunnen we in alle rust ons
gesprek beginnen. Het werd een gesprek over zijn leven als
operaregisseur. Over het hoe en het waarom hij dit werk
doet. En ook een beetje over de vrijzinnige boodschap die
hij toch steeds in zijn werk wil steken.
“Dat ik er een mens van gemaakt heb.” Wanneer opera
je passie is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 18

Omdat we nu toch in de zangstemming zijn, vervolgen we
met het interview van Paul De Borger. Gepassioneerd zan-
ger. Een zonnige zondagmiddag op de in opbouw zijnde
Dageraadplaats in de bekende wijk Zurenborg van
Antwerpen, is het perfecte kader voor een man die leeft
voor de muziek. Was het de brandende zon? Was het zijn
meeslepende verteltrant? In ieder geval was het bij Paul
niet simpel om onze vragenlijst te blijven volgen. Zo werden

we meegetrokken in zijn vurig pleidooi over sfeer oproepen
en emoties delen.
“Dat rukt mij volledig los van de wereld!” Wanneer zin-
gen je passie is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 22

Naast stem- en lichaamsgebruik zijn er nog andere vormen
van communicatie natuurlijk. Daarom hebben we interieurar-
chitect Louis Orban voor onze dictafoon gehaald. We vroegen
hem ook naar de invloed van zijn taal, het ontwerpen, op zijn
en andermans zelfrealisatie. We ontdekten een man met idea-
len, met gedrevenheid en engagement naar de maatschappij.
Het werd een gesprek over dromen en de moeilijke weg om
ze te bereiken. Over concepten en de realiteit.
“Geestelijke rijkdom maakt het mogelijk om in een lege
ruimte te leven.” Wanneer ontwerpen je passie is. . p. 26

Voor ons laatste interview trokken we naar Bart’d
Eyckermans. In het stemmige salon van zijn mooie woning
in het centrum van Antwerpen, zakten we lekker weg in de
zetels. Het werd een gesprek waarin zowel theoretische
ideeën als persoonlijke verhalen naar boven kwamen.
“Kinderen realiseerden zich ineens dat knutselen ook een beroep
kan zijn.” Wanneer beeldende expressie je passie is.. . . . . p. 32

Het laatste artikel is misschien een artikel dat je niet zou ver-
wachten in dit themanummer. We vonden het belangrijk om ook
iemand aan het woord te laten die zich heeft gespecialiseerd in
stilte. Frank Smits heeft in Nederland een stilteorganisatie opge-
richt die ijvert voor het verspreiden van het stilte-idee.
Communicatie is immers meer dan stilte opvullen en in stilte
wordt soms meer gecommuniceerd dan met woorden, om maar
een paar uitspraken uit deze Antenne aan te halen. We vroegen
Frank om een tekst te schrijven over stilte. Wat is stilte? Wat
doet dat met je? Hoe kom je tot stilte? Dit zijn slechts enkele
vragen die aan bod komen. De lezer wordt aangemoedigd om
zelf proefondervindelijk de weldaden van stilte te ervaren.
Een korte verhandeling over stilte. Wie stilte vindt, ervaart
zichzelf. Wie zichzelf ervaart, leeft in vrede. . . . . . . . p. 36

We zijn blij dat we dit themanummer vandaag aan jullie
kunnen voorleggen. Een nieuwe start na een welverdiende
zomervakantie. We willen je uitnodigen om dit nummer dan
ook als een frisse start te zien, een stimulans, als een uitda-
ging om na te denken over je eigen passies in je leven. Over
je eigen zelfrealisaties, je eigen communicatiemiddelen, je
eigen taal. Niet meer, maar zeker niet minder dan dat!
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Je kent allicht van die dagen dat het niet loopt zoals je
dat graag hebt. Niet dat er wereldschokkend nieuws is.
Ze draait al even vierkant als er voor. Niet omdat je col-

lega’s flauw doen de laatste tijd. Dat waait wel over. Ook
niet door de onverwacht hoge telefoonrekening die je
laatst kreeg. Ach, voor één keer. Nee, niets daarvan. Het
heeft meer te maken met jezelf. Je mentale batterij loopt
leeg, niets of niemand reageert en je geraakt maar niet
uit de startblokken. Touring of “even Apeldoorn” bellen
kan niet eens. Tja, wat dan?

“Kop op, pieker niet zo, zoek gezelschap op”, zeggen ze
dan. Gun jezelf een verzetje met intimi en vrienden. OK,
dat doe je dan. Eens onder de mensen is de eerste
vraag die je toegespeeld krijgt: “Hej, hoe is ‘t?” Wie ben
je dan om te reageren met: “Ach, het zint me allemaal
niet zo de laatste tijd, ik...” Nee, je antwoordt zelfver-
zekerd: “Goed, goed en met jou?” en voor je het wel en
goed beseft draait de voorspelbare communicatiemolen
zijn gang. Je tettert wat af en je amuseert je rot als je
wil. Kijk eens wat communicatie doen kan? Je piekert
niet meer, je vergeet je beslommeringen, je glimlacht
weer. Het is zoiets als bij het journaal. Ze beginnen
altijd met: “Goedenavond” en leggen daarna uit waar-
om het niet zo is.

Van zodra je weer alleen bent, sta je mentaal terug op af.
Hoe komt het toch dat we zoveel heil zoeken in commu-
nicatie en dat het dikwijls niet oplevert wat we er in zoe-
ken? Communicatie lijkt wel als een speelgoedje tegen
verveling, als aspirine tegen live is a bitch and then you
die. Het symptoom (zich verveeld, alleen, onbegrepen
voelen, het allemaal niet meer zo goed zien zitten) is
even vergeten, maar steekt zo weer de kop op.

De laatste jaren krijgt communicatie er ook een virtuele
dimensie bij. Er wordt wereldwijd gechat, geblogd, com-

Communicatie:
een hele mond vol...?

Van alle mensen die elkaar niets 

te zeggen hebben, zijn eigenlijk 

degenen die dat zwijgend doen 

verreweg de aangenaamste.

”

“



mentaren uitgewisseld op webfora en niet zelden met
onbekenden. Wie geen mening vraagt of er geen geeft,
lijkt wel uitgerangeerd. Communicatie is een hype
geworden. Bedrijven, politici nemen een communicatie-
specialist bij de arm: wat zal ik zeggen en hoe, wat hou
ik beter stil, hoe gedraag en kleed ik me best.
Communicatie is verkoopswaar geworden. Waar vind je
nog iemand zonder gsm, al was het maar om constant te
melden waar of wanneer je er bent.

Gaat communicatie op die manier ‘de wereld redden?’,
om maar een kanjer van een boutadevraag te stellen.
Natuurlijk niet. Met elkaar omgaan, van gedachten wis-
selen, goed en duidelijk overkomen is belangrijk.
Ademen, drinken en eten zijn dat ook. Communicatie kan
dan wel een elementaire behoefte zijn maar biedt, op
zich, daarom nog geen oplossing voor iets. Communicatie
kan mij en jou niet redden. Toegegeven, niet ademen,
niet drinken, niet eten, niet communiceren is dodelijk.
Maar dat wil nog niet zeggen dat je er beter van wordt
als je het doet.

“Ja maar”, hoor ik je zeggen, “een goed gesprek kan toch
deugd doen, verhelderend, leerzaam zijn. Een hartelijke,
innige omgang met mensen houdt je op de been. Een
stevige, gegronde confrontatie zo nu en dan stemt je toch
tot nadenken.” Akkoord, maar hoe vaak voeren wij zo
een gesprek, met wie delen wij een innig contact en in
hoeverre laten wij zulke confrontaties ons tot nadenken
stemmen? Ik weet het, ik doe moeilijk. Ik wil maar zeg-
gen: communicatie KAN de moeite lonen, maar is dat dik-
wijls niet.

Al bij al beschouwd is wat we communiceren doorgaans
heel gewoon, banaal. “Wat eten we vandaag?” - “Geen
idee” - “Zal ik eens in de diepvries kijken?” - “OK” - “Heb
je zin in...?” - “Euh...” - “Als we nu eens iets gingen
eten?” Je kent dat, uitwisseling van alledaagse medede-
lingen, een manier om je ietwat op elkaar af te stem-
men. Niets op tegen! Dat is nu eenmaal zo onder men-
sen. Maar het is wel opvallend hoe dat soort gewone
gesprekken dikwijls een vreemde wending kunnen 

nemen en voor verwarring kunnen zorgen. Neem nu deze
anekdote. Ik kom thuis om tien voor zes en stap meteen
naar de keuken waar ik mijn partner zie koken. Het eer-
ste wat ik zeg is: “Is het eten klaar?” Geef nu toe, een
simpelere vraag is moeilijk te stellen. Toch kijk ik ver-
baasd op als zij me verontwaardigd aankijkt en reageert:
“Als dat het eerste is wat je bezig houdt, neem dan
gerust de kook van me over, als je wil.” “Scheelt er
iets?”, repliceer ik - “Scheelt er iets? Dat zou ik jou moe-
ten vragen.” - “Maar enfin, ik vraag toch maar gewoon...”
enzovoort. Iets wat aanvankelijk onschuldig lijkt, draait
uit op een huishoudelijk relletje. Of neem nu deze ver-
warring: “Iets erger kan ik me niet voorstellen”, zegt de
pessimist, waarop de optimist reageert: “Oh jawel,
onderschat jezelf niet.”

Wat wij alledaagse communicatie noemen (woorden,
gebaren, mimiek, uitstraling...) is maar een fractie van
wat, op dat moment, in ons omgaat en wat wij proberen
uit te drukken. Stel nu dat ik het huishoudelijk tafereel
van daarnet terugspoel en het volgende zeg: “Ik wil nog
even naar de krantenwinkel. Heb ik daar nog tijd voor of

6 september 2007
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In een goed gesprek stelt men elkaar vragen uit oprech-
te interesse, vallen ook geregeld open vragen ter over-
weging, vraagt men elkaar om soms iets meer prijs of
bloot te geven van zichzelf, durft men uitspraken (niet de
persoon) in vraag stellen. Vraagtekens komen daarom
beter achter onze zekerheden dan achter onze vragen te
staan. Het constant aanhoren of uitwisselen van stellin-
gen, meningen, duidingen komt zo dwingend, opdringe-
rig over. Het heeft allemaal iets van moeten-moeten.
Hoe minder men begrijpt hoe meer men blijkbaar tracht
te duiden. “Je kan een mens immers niks leren, opdrin-
gen. Je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken”, zei
Galileo ooit. Heeft daarom een goede babbel eerder iets
van ont-moeten?

Authenticiteit is tenslotte onontbeerlijk in een goed
gesprek. Het schept vertrouwen als mensen spontaan,
oprecht reageren op wat je zegt, als zij iets aan bod bren-
gen dat hen boeit, maar ook jou pakt. Het klinkt zo van-
zelfsprekend, maar het gebeurt niet zo vaak, ook al
weten we dat ons dat deugd doet. Dat soort gesprekken
voeren we niet permanent, zelfs niet dagelijks. Dat kan
ook niet en overdaad schaadt trouwens.

Neem nu terug mijn verhaal waarmee ik deze tekst begon.
Het gaat je niet goed af. Je begeeft je onder de mensen om
er weer wat bovenop te komen. Maar al bij al blijkt dat
gecommuniceer toch maar een doekje voor het bloeden.
Communicatie, op zich, is duidelijk geen oplossing, geen
redding voor wat dan ook, tenzij jij en ik zo nu en dan er
een echte ont-moeting van maken. Maar dat is een juweel-
tje dat we niet dagelijks tevoorschijn halen en dragen.
Echte communicatie is een stukje levenskunst, levensritu-
eel, geen hele mond vol woorden, zinnen, fait divers, ver-
onderstellingen, geruchten, overtuigingen, jouw of mijn
gelijk. Dat verbindt tot niets en dat is toch waar het bij com-
municatie wel om gaat. Met de mond vol is overigens ook
zo moeilijk te verstaan en weinig smakelijk. Een beetje
honger, ook naar een goede babbel, doet overigens beter
smaken, mits je er zelf een inspanning voor doet. Praten is
één ding, communicatie iets anders. Communicatie is méér
dan stiltes vullen. Eigenlijk realiseer ik me nu dat ik dàt
wou zeggen. Maar ja, als je alles van te voren wist, ging je
liggen voor je valt.

Ma mère elle m'écoute toujours
Quand je suis dans la merde

Elle sait quand je suis con et faible
Et quand je suis bourré comme une baleine

C'est elle qui sait que mes pieds puent
C'est elle qui sait comment j'suis nu

Mais quand je suis malade
Elle est la reine du suppositoire

(ARNO)

is het eten al klaar?” - “Doe gerust, ik hou het wel even
warm.” In essentie stel ik dezelfde vraag, maar ik krijg nu
een heel andere reactie. Vreemd toch? Helemaal niet, zul
je opmerken. Deze keer is het veel duidelijker wat je
bedoelt met die vraag. Zo zie je maar, communicatie op
zich (het uitwisselen van gedachten, mededelingen) is
een cocktail van woorden, uitdrukkingen waar je als luis-
teraar meestal alle kanten mee op kan, al naargelang
hoe je het verstaat.

Als wij luisteren naar iemand en hem of haar zo bezig zien,
focussen wij onze aandacht op iets dat ons daarbij opvalt.
We kunnen immers niet alles opnemen en vatten. Als in een
fractie van een seconde gaan we dat vervolgens interprete-
ren door er onder meer een gevoel, een emotie aan te kop-
pelen, waarna we een idee over de andere op dat moment
vormen en zo tot een conclusie komen, waarop we ten slot-
te met iets passends reageren (iets zeggen, doen, laten blij-
ken). Vaststellen, focussen, interpreteren, inschatten, con-
cluderen en reageren zijn zes stappen waarvan communica-
tie in heel veel gevallen enkel het laatste inhoudt. Het is
dan ook niet te verbazen dat dat voor veel misverstanden,
hilarische toestanden en irritaties kan zorgen. Wat jij zegt, is
niet noodzakelijk wat ik er van maak.

Waar komt dan een goede babbel, een boeiende conversa-
tie, een innig gesprek op neer? Het gaat er natuurlijk in de
eerste plaats om onomwonden duidelijk te zijn voor elkaar.
Niet alleen vertellen wat je te stellen hebt, maar ook hoe je
daartoe komt, hoe je dat opvat, wat het je doet, waar je toe
wil komen of daarom vragen. Het gaat tenslotte om een
open spel met alle kaarten bloot op tafel. Dat vergt wat con-
centratie, geduld en durf ten aanzien van elkaar.
Communicatie is meer dan horen en reagerend scoren.

Echt van gedachten wisselen is toch ook wel essentieel. Het
kan immers bijzonder irritant zijn om oeverloos lang te
moeten luisteren naar iemand die onophoudelijk blijft beto-
gen alsof hij jou als een spiegel beschouwt. Dat zie je vaak
in verhitte discussies gebeuren. Van alle mensen die elkaar
niets te zeggen hebben, zijn eigenlijk degenen die dat zwij-
gend doen daarom verreweg de aangenaamste. Het wordt
maar écht boeiend als je onderling, afwisselend, dieper
ingaat op wat de andere inbrengt of laat blijken in het
gesprek. Zoiets als, om beurt een puzzelstuk in die van de
andere doen passen en samen een betekenisvol plaatje te
zien krijgen. Daar heb je beiden wat aan.

Echte communicatie is een stukje 

levenskunst, levensritueel, geen 

hele mond vol woorden, zinnen, 

fait divers, veronderstellingen, geruchten, 

overtuigingen, jouw of mijn gelijk.

”

“



Gerty Bemelmans

geestelijk humanistisch raadsvrouw, 

met een eigen praktijk Tijd voor Leven

Hoe is Tijd voor Leven
te gebruiken op weg 

naar zelfrealisatie?

O
ver de vraag wat communicatie en wat zelfrealisatie
is, zijn al vele boeken vol geschreven. Ik koester niet
de illusie daarvan nog nieuwe aspecten op weten-

schappelijk verantwoorde wijze te kunnen belichten.
Daarom sluit ik mij liever aan bij het gewone taalgebruik,
omdat ik een gewoon mens ben en het ook gewone men-
sen zijn met wie ik mag werken. We gaan geen weten-
schappelijk contact met elkaar aan: het streven is elkaar te
vinden op het basale menselijke niveau waar opleiding of
status er niet toe doen.

Omdat taal, de manier waarop de werkelijkheid door men-
sen in woorden gevangen wordt, mij boeit, zocht ik het
woord op in Van Dale Groot woordenboek van de
Nederlandse taal.
Van oudsher betekent het woord communicatie ‘overleg’,
‘onderhandeling’ of ‘verbinding tussen X en Y’. In een meer
modern gebruik van het woord is het de (gelegenheid tot)
uitwisseling van gedachten, maar ook: het geestelijk met
elkaar verkeren. Al deze lagen van de communicatie pro-
beer ik aan te boren in mijn praktijk voor geestelijke bege-
leiding op humanistische grondslag.

Vóór mensen met mij gaan werken, moeten ze immers
eerst door een proces van onderhandeling. Met mij: over de
zakelijke afspraken die we maken ten aanzien van tarieven
en tijdstippen waarop zij terecht kunnen, maar zeker ook
met zichzelf. Mijn cliënten moeten -welbewust of meer
intuïtief- antwoord vinden op vragen als: ‘Is dit wel wat ik
wil? Voelt het hier goed? Vertrouw ik haar?’
Als al die onderhandelingen positief zijn afgesloten, kan er
een feitelijke verbinding ontstaan.

Onze wereld

De cliënt zit in een van de beide stoelen in mijn praktijk-
ruimte en ik in de andere. Samen bevinden wij ons binnen
het veld van een groen omkaderd tapijt: dit is onze
wereld.
Om het exclusieve van de situatie te benadrukken dragen
we beiden geen schoeisel. Het drukt woordeloos de intimi-
teit van de gebeurtenis uit en het is een stilzwijgende
bevestiging van de eerder uitgesproken belofte, dat alles
wat hier gebeurt de ruimte niet zal verlaten.
Alleen als men zich veilig voelt, kan en zal men zich immers
bloot geven.
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Ruimtelijk zijn we met elkaar verbonden, maar een geeste-
lijke verbinding met elkaar is het eigenlijke doel. Daarmee
bedoel ik dat ieder van ons beiden maar met één ding bezig
is: het leven van de cliënt in kwestie.(1)

Onze tijd

De naam van mijn praktijk is Tijd voor Leven. De reden hier-
voor is dat TIJD een belangrijke factor blijkt, als mensen de 

ervaring hebben dat er iets in hen wordt geheeld. De geza-
menlijk op het tapijt doorgebrachte tijd bestaat niet uit het uit-
zitten van het aantal minuten dat een consult neemt. Díe tijd
bestaat slechts op de achtergrond: als een zacht tikkende klok
die ons in verbinding houdt met het leven buiten de praktijk.
Een klok geeft de tijd aan in de betekenis van vadertje tijd:
Chronos. Chronos eet zijn kinderen op. Als die tijd vat op hen
heeft, dan rennen en jagen mensen door het leven en heb-
ben geen tijd meer voor elkaar en zichzelf.(2) “Druk, druk,
druk. Mijn agenda is vol. Ik heb al afspraken staan in mijn
agenda voor het volgende jaar.”

Dat is de tijd die leven doodt. Als mensen zich realiseren dat
deze tijd hun leven opvreet, gaan zij zich vragen stellen: “Is
that all there is?” Levensvragen, waarvan de beantwoording
een ander soort tijd vergt.

Wat in mijn overtuiging -en gelukkig uit mijn ervaring-
helend blijkt te werken, is tijd die leven geeft: tijd voor
leven. Dat is de periode die de cliënt gebruikt om aandacht
te hebben voor zijn eigen leven. Dat is het deel van mijn tijd
die ik -met volle aandacht- geef voor zijn leven. Dat is de
tijd van Kairos!(3) In modern jargon: quality time.
Dan verliezen we het besef van het verstrijken van de
seconden. Dan gaan we volledig op in dat moment, dat zich
in werkelijkheid over uren kan uitstrekken.

Een deel van die tijd brengen we samen door, maar een
groot deel van de tijd kan mijn cliënt die ook voor zichzelf
oproepen en be-leven: dat wil zeggen voeden met wat hij
belangrijk vindt in zijn leven, zodat hij kan uitwerken waar
hij in de knoop raakte. Als hij zich werkelijk eigen heeft
gemaakt wat hij tot zich heeft genomen, is hij in staat om
eventuele consequenties te trekken uit zijn bevindingen. Het
leven kan een nieuwe wending nemen en weer gaan stro-
men. Hij kan weer/meer worden wie hij ten diepste wil zijn.

Wat ik poog aan te spreken en aan te raken, is de eigen per-
soon of het eigen wezen van de ander. En dat op een zoda-
nige wijze, dat hij zich bewust wordt van het eigen zelf en
de aspecten daarvan die genezing behoeven. Want oneven-
wichtigheid blijkt de bron te zijn van alle ellende: altijd is er
teveel van het één en te weinig van het ander.

Wij twee en ik

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat communicatie voor
mij niet primair betekent dat de cliënt iets met mij te delen
heeft. Nóg voornamer vind ik het, dat ik hem help met zich-
zelf in contact te komen. Dat kan soms spectaculair werken.
Een mevrouw kwam regelmatig bij mij omdat ze heen en
weer geslingerd werd tussen drie liefdes.(4) Telkens weer
kwam zij down aan en vertrok zij weer met het vertrouwen
dat ze het nú wel wist. Zij werd er zelf ongeduldig van. Op
een gegeven ogenblik sprak ze, niet naar mij kijkend maar
met de ogen naar binnen gericht, de verzuchting uit: “Soms
zeg ik tegen mezelf, goh, Gert, waarom…?”
Ik plaatste twee stoelen tegenover elkaar en vroeg haar
afwisselend in beide te gaan zitten: in de ene als de Gerty
van het dagelijkse leven, in de andere als de Gert die ze zo
even nog had aangeroepen. Als Gerty deed ze haar verhaal,
haar houding was in elkaar gedoken, de tranen liepen over
haar wangen, ze wist het allemaal écht niet meer.
Vervolgens vroeg ik haar om, vanuit de andere stoel, een
reactie op zichzelf te geven als Gert. Haar houding was
rechtop. Ze keek haar (virtuele) opponente van bovenaf aan
en ze sprak met ferme taal dat deze toch zeker wel wist wat
er moest gebeuren. Ze moest gewoon (sic!) een einde
maken aan de ene relatie en voeding geven aan de ander.
Op de onzekere vraag van Gerty (weer vanuit de andere
stoel) hoe ze dat toch moest aanpakken, gaf Gert haar de
antwoorden die ze nodig had.
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Wij namen beiden weer onze oorspronkelijke plaatsen in.
Mijn cliënte keek me met grote ogen aan en vroeg: “Wat
was dát nou?” En ik kon haar met overtuiging, gebaseerd op
mijn waarneming, vertellen dat zijzelf heel goed wist wat ze
moest doen. En als ze het nóg een keer niet zou weten, zou
ze het gewoon haar grote Gert moeten vragen.
Bovendien -zo verruimde ik de les die zij zichzelf gegeven
had- wíst ze nu, dat ze altijd kon kiezen. Ze hóefde niet als
een klein vogeltje te gaan zitten piepen, ze kon ook zelf ini-
tiatieven nemen en uitvliegen.

Ofschoon ik mijn werk begon als gesprekspraktijk, geba-
seerd op de ideeën van Carl R. Rogers(5) bemerkte ik dat bij
een uitwisseling die slechts verbaal is, (ver)storende com-
municatiestoornissen kunnen optreden. Als u immers vertelt
over een lindeboom, kan ik zeggen dat ik weet wat u
bedoelt. Maar ik zie voor mijn geestesoog de linde voor het
huis van mijn ouderlijk huis, en ben dus bezig met míjn -
meer of minder gelukkige- jeugd, en niet meer met uw ver-
haal.(6) Daarom bied ik mijn cliënten de mogelijkheid om
zichtbaar, tastbaar met mij te delen wat hen bezighoudt.
Dat kan soms door tekeningen, maar vaker nog in de zand-
bak. Doordat zij -wat diep in hen vastzit- buiten zich bren-
gen, krijgt het een deelbare werkelijkheid, een tastbaarheid
en kan het door de persoon zelf veranderd worden.(7)

Een tekening lost het probleem niet op… 
of toch?

Een mevrouw kwam bij mij, omdat ze het gevoel had vast
te zitten in de rouw om een overleden naaste. Enige keren
spraken wij met elkaar, maar haar relaas maakte geen ont-
wikkeling door. Er was een toe-stand ingetreden, van waar-
uit zij zich niet leek te kunnen losmaken. Op een dag keek
ik naar haar lichaamstaal en vroeg wat haar scheelde. Ze
bleek zo’n druk te voelen in haar hartstreek. Kennelijk greep
het haar niet naar de keel, lag het haar niet zwaar op de
maag, maar drukte haar iets op het hart. Ik vroeg haar om
met haar aandacht naar binnen te gaan en te bekijken wat
dat ‘iets’ was. Dat deed ze, maar het kreeg in die sessie
geen naam en geen uiterlijk. Ik vroeg haar te tekenen wat
zij eventueel zou zien in de tijd tot ons volgende weerzien.
Het bleek een grote, massieve steen te zijn, ongeveer twee
keer zo groot als haar hart. Op mijn vraag wat ze getekend
had, was de reactie: “Opeens wist ik hoe hij eruit moest
zien. Ik kan hem niet in de hand houden, daarvoor is hij te
glad. Het heeft met meer te maken dan alleen het verdriet
om het heengaan van X.”
Ik beschreef haar wat ík zag in de tekening: het leek wel
een ei dat op zijn punt stond.
Zij pakte de suggestie onmiddellijk op met de vraag wat er
ín zou kunnen zitten en hoe ze dat te weten zou kunnen
komen. Ze bedacht allerlei agressieve methoden: een dril-
boor, dynamiet, maar verwierp die ook allemaal. Voor haar
bleek gaandeweg het gesprek niet meer urgent om te
weten wat er allemaal in zat, ze wilde die druk gewoon

kwijt en ze zocht methoden daartoe. Tijdens de sessie lukte
dat nog niet, hoewel er wel beweging in kwam, naar zij zei.
Ze bleef er thuis mee bezig.
Bij iedere volgende sessie bleek de steen te zijn geëvolueerd.
De eivorm bleef zichtbaar, maar zijn basis werd breder, ze
vertelde dat het gewicht steeds minder werd. Eerst werd
het een spons, waar het water uit drupte. De volgende keer
bleek het voorwerp van piepschuim te zijn. Het 

belastte haar niet meer. Deze verandering bood haar ruim-
te om verder te gaan op de zoektocht naar haar situatie:
waar was ze nu verzeild geraakt en hoe? Wilde ze hier blij-
ven of wilde ze weg? Hoe dan?
Al die fases drukte ze uit in (landschaps)tekeningen, die
haar ook letterlijk inzicht boden en uitzicht gaven.
Niets van alles wat haar verder hielp was door mij bedacht.
Ik bood haar slechts tijd en ruimte om de rust te vinden voor
het kijken naar zichzelf.

Spelen in de zandbak 
is niet alleen iets voor kinderen

Naast de stoelen en het tapijt in mijn spreekkamer staat een
bak met speelzand. De binnenzijde van de bak is helderblauw,
als ware het water en/of lucht. Daarbij staat een grote kast met
allerlei miniaturen. Mens- en dierfiguren, transportmiddelen,
bomen en planten, stenen, sterren, harten en ook dingen die
geen betekenis lijken te hebben. De zandbak zelf is uitdagend
leeg, de kast staat uitnodigend open. Menigeen hoeft niet geïn-
viteerd te worden om te kijken wat de zandbak hem kan leren.

Ooit was er een kleuter bij ons op bezoek. Ik toonde haar
moeder mijn praktijkruimte en zij speelde met alle voorwer-
pen in mijn kast en plaatste die in de zandbak. We spraken
niet over wat zij deed. Toen moeder en dochter naar huis
waren, ruimde ik de zandbak weer op voor een volgende
cliënt. Maar het meisje had een boodschap achtergelaten.
Alle voorwerpen die ze had uitgekozen waren helemaal of
half begraven onder het zand.
Nog niet lang tevoren was haar oma overleden. De kleine had
op de begrafenis niet gehuild en geen verdriet getoond, maar
de zandbak liet duidelijk zien dat zij er veel mee bezig was.

Ook grote mensen voelen zich vrij om te tonen wat hen
bezighoudt. Ook van deze vorm van communicatie is het

Doordat zij -wat diep in hen vastzit- 
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We spraken verder en tegen het eind van de sessie gaf ik
hem in een opwelling het kleinste steentje in de hand en
beval hem aan in de toekomst zichzelf niet te vergeten.

Hij vroeg niet om een vervolgconsult. Voor een beginnend
consulent is dit een onbevredigende situatie: was de interven-
tie totaal mislukt of helemaal raak geweest? Ik wist het niet.
Tot verleden jaar. Ik trof hem in een heel andere setting en
vroeg naar zijn welbevinden. Hij bleek ernstig ziek te zijn.
Hij vertelde dat hij -al voor zijn ziekte zich openbaarde- zijn
leven helemaal had omgegooid. Het belangrijkste was wel
dat hij van baan was veranderd en veel minder uren was
gaan werken. Terwijl hij sprak stak hij een hand in zijn zak.
Zijn ogen straalden, toen hij hem tevoorschijn haalde: met
daarin het kleinste steentje. Dat had hij -sinds die eerste en
enige sessie- steeds bij zich gedragen om zich eraan te her-
inneren dat hij ook goed voor zichzelf moest zorgen, als hij
iets voor al zijn naasten wilde betekenen.

Het doel van ons leven: zelfrealisatie

Als humanist geloof ik niet in een leven na de dood. Maar
daardoor wordt die dood wel het ultieme ijkmoment voor
ons leven. Leven is leren. Leven is veranderen. Leven is
groeien, dat wil zeggen telkens weer de grenzen opzoeken
en deze oprekken. Als er niets meer te vragen, te groeien of
te veranderen is volgt de ultieme grens: de dood. Dan moe-
ten we het antwoord kunnen geven op de vragen die ons
ons hele leven hebben bezig gehouden: “Heeft het leven zin
gehad? Hebben we het leven zin kunnen geven?”

Midas Dekkers verwoordde dit aldus:
“Met elke stap die je in de richting van het graf zet, lijk je
minder op een ander en meer op jezelf, tot je eindelijk met
jezelf samenvalt. Dan hoeft er niets meer. Het is volbracht.”(8)

Voetnoten

(1) Telkens als ik “de cliënt... hij” schrijf, wordt uiteraard ook bedoeld: de cliënte… zij.

(2) Zie ook van Michael Ende: Momo en de tijdspaarders, een kinderboek voor

volwassenen.

(3) Zie ook: Jean Shinoda Bolen: Tot op het bot, Levensbedreigende ziekte en per-

soonlijke groei; Uitgave Lemniscaat b.v., Rotterdam; ISBN 90 5637 068 5

(4) Ik noem haar fictief bij mijn eigen voornaam: Gerty, omdat ook deze klinkt als

een verkleinwoord.

(5) Zie ook: Carl R. Rogers: Mens worden, een visie op persoonlijke groei; Uitgave

Ervan J. Bijleveld, Utrecht; ISBN 90 6131 244 2

(6) Een gevaarlijke vorm van tegenoverdracht.

(7) Uit het Gnostische Thomas’-Evangelie: “If you bring forth what is within you,

what you bring forth will save you. If you do not bring forth what is within

you, what you do not bring forth will destroy you.”

Als je naar buiten brengt wat er in je leeft zal dat wat je voortbrengt je red-

ding zijn. Als je niet naar buiten laat wat er in je leeft, zal dat wat je binnen

houdt tot je ondergang leiden.

(8) Midas Dekkers: De vergankelijkheid; Uitgeverij Contact, Amsterdam/Ant -

werpen; ISBN 90 254 0910 5

grote voordeel, dat zowel mijn cliënten als ik hetzelfde
beeld voor ogen hebben: weliswaar is dat een symboli-
sche weergave van hun wereld, maar we delen wel het-
zélfde beeld.

Iemand die weerstand voelde figuurtjes in de zandbak te
zetten, werd er kennelijk wel door bewogen. Hij stond met
de handen op de rug alleen maar naar die lege bak te kijken, 

terwijl hij met me praatte. En opeens nam hij het harkje in
zijn handen en tekende met de steel zichzelf in het zand. En
ook de mensen om hem heen die belangrijk voor hem
waren. Duidelijk zichtbaar was hoe hij heen en weer getrok-
ken werd door de eisen die men aan hem stelde of de ver-
wachtingen die hij te dien aanzien had. Doordat hij op deze
manier mij een inkijkje gaf in alles wat hij niet kon vertellen,
kon ik hem (beter) begrijpen. Doordat hij op deze manier -
onloochenbaar- met eigen ogen zag hoe hij in de relaties
stond, was hij in staat om zichzelf beter te begrijpen.

Nog een steen

Dat het principe van de symbolische voorwerpen werkt, was
voor mij lang een overtuiging.
Een van mijn eerste cliënten was een man in midlifecrisis:
zijn baan, zijn gezin, zijn ouders, zijn hobby’s, hij had te wei-
nig uren in een dag om alles wat hij moest of wilde doen
klaar te krijgen. Hij verzuchtte: “Ik krijg het allemaal niet op
een rijtje!”
Mijn kamer was toen leeg, op het tapijt en de stoelen na.
Maar ik had wel een zakje met gepolijste steentjes. Ik gaf
ze hem en hij nam één voor één een steentje, benoemde
wie of wat het voorstelde en legde het voor zich op de
grond. Hij zag nu hoe de situatie was: er lagen heel veel
steentjes en het kleinste stelde hemzelf voor. Dat legde hij
pas neer toen ik hem daartoe uitdrukkelijk uitnodigde.



Maarten Peeraer

moreel consulent 

Trouwen
is de kers op de… taart!

Verhalen van moreel consulenten 
over de invloed van een veranderende 
communicatievorm op hun professionele groei

W
ij, moreel consulenten zijn vaak bezig met com-
municatie en dit op verschillende niveaus.
Tijdens cliëntgesprekken, tijdens het uitvoeren

van een huwelijk, een welkomstfeest of een uitvaart
staat het in contact komen met anderen centraal. De
moreel consulenten van de provincie Antwerpen voelden
de nood aan professionele begeleiding bij het uitvoeren
van een plechtigheid. Daarom hebben we Peter
Jonckheer onder de arm genomen. Peter zelf verwoord-
de het zo: “Meestal beseften de moreel consulenten dat
er 'iets' niet in de haak was, maar niemand kon exact
vertellen wat er precies schortte. De opmerkingen die op
voorgedragen teksten werden gesuggereerd, werden
zeer snel opgepakt. Ik wil nu graag zien en vooral horen
hoe alles in de praktijk wordt omgezet en de moreel
consulenten bezig zien en horen op hun eigen vertrouw-
de terrein en rechtstreeks daar op verder werken.” 

Verderop in het nummer kun je een interview van hem
lezen. Hij heeft jarenlang ervaring met acteren en regis-
seren. Net wat we nodig hadden dus. De titel van dit
tekstje is trouwens een illustratie van een les die we
opgestoken hebben van Peter. Je mag het publiek laten
meedenken met wat je zegt en gaat zeggen. Wacht dus
even vooraleer je je spreekwoord afrondt. Zo schep je
een band met je publiek.

Omdat dit themanummer expliciet over communicatie
en zelfrealisatie gaat, leek het ons boeiend om onszelf
eens te bevragen over dit thema. We zitten middenin de
coaching, zoals we de begeleiding van Peter noemen, en
kunnen dus uit eerste hand getuigen over de veranderin-
gen die we reeds ervaren. Veranderingen in het uitvoe-
ren van plechtigheden, door wat we geleerd hebben om
te zetten in de praktijk. Op die manier werken we aan
onze professionele én persoonlijke groei. Onze zelfreali-
satie wordt gevoed door op een andere manier in com-
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Hoe heeft het ons professioneel en persoonlijk doen
groeien?

De meeste consulenten hebben al lustig geëxperimen-
teerd met wat ze geleerd hebben. 

Ze voelen zich authentieker en merken dat hét echt wel
werkt. 

Enkele grepen uit hun reacties: 

“Ik voel me rustiger en heb het gevoel dat ik het nu
beter doe dan voordien.”
Een ander consulent zegt: “Dat streepje extra volume en
die paar articulatiebewegingen meer maken echt wel 
het verschil. Ik kan nu volledige zinnen weergeven én
ondertussen contact houden met het publiek. Daardoor
voel ik me een stuk vrijer en zekerder.” Je merkt het, we
voelen ons sterker en zekerder als we voor een publiek
staan te spreken. 
Als afsluiter nog een moreel consulent aan het woord:
“Ik voel me stukken authentieker waardoor ‘het’ (de
toespraak brengen voor mensen) beter werkt naar het
publiek toe.” Deze uitspraak is meteen een mooi voor-
beeld van hoe we een beter contact hebben gekregen
met onszelf door de coaching van Peter. Een voorbeeld
van zelfrealisatie door communicatie.

municatie te gaan met ons publiek. We inventariseren
eerst wat we opgestoken hebben, om daarna de invloed
ervan op ons functioneren te beschrijven.

Wat hebben we opgestoken van de coaching? 

Het meest in het oog springt de opmerking dat er in één
zin vaak meerdere verschillende emoties zitten. Dit lijkt 

natuurlijk logisch maar was een echte eyeopener. Het is 
goed om net vóór die verschillende emoties de gepaste
gezichtsuitdrukking te plaatsen. Op die manier wordt je
publiek al een beetje voorbereid op wat zal komen. Zelfs
in een uitvaart zijn niet alle zinnen even triestig. Een min-
zame glimlach bij een leuke herinnering doet het publiek
goed. Je mag zelfs een beetje overdrijven, want wanneer
je zelf denkt te overdrijven komt dit juist goed over.
Of eerst de zaal rondkijken vooraleer je je eerste woord
zegt, want zo krijgen de aanwezigen het gevoel dat je
hen persoonlijk begroet. 
Dingen zoals niet te veel naar je tekst kijken en oogcon-
tact houden met je publiek lijken logisch. Toch zijn ze
niet zo gemakkelijk te realiseren. Een zinsdeel in zijn
geheel proberen uit spreken zonder ondertussen te spie-
ken, komt sterker over op de mensen die voor je zitten.
Zeker met de nodige aandacht voor pauzes en stiltes.
Want in die stiltes zeg je ook veel.



A
nt

en
ne

14 september 2007

Op welke wijze werkt expressief bezig zijn zingevend?
En op welke manier draagt dit bij tot je manier van zelf-
realisatie?

Wat ik merk bij de studenten is dat de meesten na één of
twee jaar opleiding schrikken van zichzelf. Schrikken wanneer
ze merken tot wat ze in staat zijn, wanneer ze merken wat ze
durven. Wat ze twee jaar geleden nooit voor mogelijk hadden
gehouden, durven ze nu wel. Ook ouders die naar een voor-
stelling komen kijken van hun zoon of dochter die al twee à
drie jaar les volgt, vertellen me dikwijls dat hun kind veran-
derd is. Minder verlegen, zekerder van zichzelf. Die verande-
ring kan je zien als een grote vooruitgang in het leven van de
studenten. Persoonlijk sta ik daar niet zo bij stil. Voor mij is dat
vanzelfsprekend geworden. Van die vooruitgang word ik mij
terug bewuster wanneer mijn studenten me rechtstreeks ver-
tellen wat ze ervaren hebben na een paar jaar les. Als die
groei, die evolutie van vandaag op morgen gebeurt dan zou
ik dat wel merken. Maar het is een geleidelijk proces dat zich
uitstrekt over een tijdsspanne van enkele jaren. Dat kan gaan
van twee à drie jaar tot zelfs tien jaar.
Als ik na enkele jaren afgestudeerden terug tegen het lijf
loop, dan stralen ze als ze over hun opleiding bij mij vertellen.
Dan merk ik dat het blijkbaar toch heel belangrijk was voor
hen. Dat er van alles is blijven hangen. Dat ze veel onthouden
hebben van wat er in mijn lessen gezegd is. Ze zien en ken-
nen beter de mogelijkheden van het toneelspelen en merken
dat ze er voldoening in vinden, dat ze een prijs krijgen.

Kan je wat meer vertellen over de opleiding dramati-
sche expressie die je geeft?

Dramatische expressie is een opleiding van twee jaar die
dient als voorbereiding op de eigenlijke toneelopleiding.
Concreet betekent dit dat er studenten naar mijn les komen
die nog geen ervaring hebben met toneel of zelfs nog nooit
gewerkt hebben met hun lichaam of met hun stem. Soms
komen zij naar de les, denkende: ‘Ik ga eens toneel doen’,
zonder te weten wat dat inhoudt. Je zit daar dus met een
hoop mensen die niet altijd echt weten wat ze komen doen
of wat er in de opleiding gaat gebeuren. De eerste drie à
vier maanden doe ik oefeningen met hen. In het begin
schrikken de meesten van de intensiteit van die oefeningen.
En na iets minder dan een half jaar beginnen we met tek-
sten te werken. Pas dan merk je dat de inspanning van de
eerste maanden zijn vruchten afwerpt. Ze leren met hun

“Tekst is helemaal 
niet belangrijk!”

Wanneer toneel en schrijven je passie is.
Interview met Gowie Meeusen door Maarten Peeraer en Lies Ver Braeken

Gowie Meeusen

Gowie is leraar toneel sinds 1986 

aan de academie van het gemeenschapsonderwijs, 

MAGO, Mechelsesteenweg 125 te Antwerpen.

De opleiding bestaat uit twee maal drie jaar, voor de volwassenen.

Drie jaar middelbare graad: twee jaar dramatische expressie, 

algemene verbale vorming en toneel. In het derde jaar wordt er 

een voorstelling (= openbaar examen) gespeeld.

Drie jaar hogere graad: drie jaar toneel met als afsluiter in het derde jaar 

een voorstelling (= openbaar examen).



lichaam iets vertellen, zodanig dat wat ze met hun lichaam
vertellen ook begrepen wordt door de toeschouwers. Het is
niet een kwestie van goed te kunnen spelen. Ze moeten
niet fantastisch zijn, ze moeten wel juist zijn. Als ze iets juist
doen, dan is het juist. Als ze bijvoorbeeld in een situatie
kwaad moeten spelen dan heeft het geen belang wat ze
zeggen, welke woorden ze gebruiken, maar wel wat hun
lichaam vertelt. Zelfs een Chinees die in de zaal zit en totaal
geen Nederlands kent, moet aan de hand van wat het
lichaam doet en vertelt en hoe die stem zich laat horen,
begrijpen wat er met die persoon, met de acteur gebeurt.
De acteurs moeten laten zien wat er met hen als mens
gebeurt. Tekst is gewoon maar een manier om uit te druk-
ken wat er met de acteurs moet gebeuren. En dat is heel
moeilijk voor de spelers. Mensen zijn eigenlijk meer
gehecht aan tekst en denken dat tekst en woorden belang-
rijk zijn. Maar tekst is helemaal niet belangrijk! “Een pape-
gaai kan een tekst leren en als het publiek een tekst wilt,
geef hen dan een boekje en laat het ze lezen”, zeg ik altijd
tegen mijn studenten.

Eigenlijk is acteren vooral ook lichaamstaal?

Ja, als het lichaam liegt met betrekking tot de woorden die
je uitspreekt, dan klopt het niet. Je lichaam en je woorden
moet één zijn. En dat is moeilijk omdat de studenten meest-
al met de woorden bezig zijn en het lichaam vergeten. Of ze
spelen vals, zodat het lichaam totaal iets anders zegt dan
wat de woorden vertellen. Of ze zijn verlegen, durven niet
en denken dat die woorden het wel zullen doen. Maar die
woorden doen het niet!

Je lichaam liegt dus niet.

Inderdaad, je moet dat gewoon worden, want het is een
proces. Je hebt studenten die dat direct door hebben, je hebt
er die het pas na een jaar beginnen door te hebben en je
hebt er die het nooit zullen door hebben. De studenten
moeten iets prijs geven van zichzelf. Ze moeten dingen doen
die ze niet gewend zijn om te doen, ze houden zich in en
zeggen: “Stop.” Zich bloot geven doet niemand graag.

Eigenlijk is dit het antwoord op de vraag: wat is commu-
nicatie in je werkveld?

Ja, de boodschap van de schrijver moet overkomen op het
publiek. De acteur moet zorgen dat de boodschap of de
bedoeling van de schrijver duidelijk is. Als dit lukt is het
goed. Op welke manier dan ook. Als het maar duidelijk is.

Wat is voor jou zelfrealisatie, wat zegt je dat?

Eén van de moeilijkheden met mijn werk is dat er altijd veel
vrouwen of meisjes de opleiding volgen en dat er bijna
geen stukken zijn geschreven met veel vrouwelijke rollen.
De weinige die er bestaan heb ik al uitgevoerd: Madame de

Sade, Petra Von kant, Trojaanse Vrouwen, 8 Femmes...
Dus wat doe ik? Ik schrijf zelf stukken. Dat is voor mij
gemakkelijker. Zo kan ik ook mijn stukken aanpassen aan
het niveau van de studenten en zo probeer ik de mensen er
op hun best en zo volledig mogelijk te laten uitkomen. En
als dat lukt, geeft mij dat een heel goed gevoel. Dan ben ik
geslaagd in mijn opzet. Onlangs heb ik zo een voorstelling
gehad waar ik gelukt ben in dit opzet.

Waarover ging het stuk dat je geschreven hebt?

De laatste dagen van Jos Christus.
Jos Christus is de laatste afstammeling van Jezus Christus.
Hij heeft zich afgezonderd van de buitenwereld, omdat
iedereen hem pestte met zijn naam.
Jos wordt bijna 33 jaar. Dat is het moment waarop het
kwade gewacht heeft om hem uit te schakelen. Het kwade
stuurt twee kwelgeesten naar de aarde om Jos te doden.
Maar, ze kunnen dit niet eigenhandig. De kwelgeesten lok-
ken drie jonge maagden naar de krocht van Jos en manipu-
leren hen zodanig dat ze Jos willen vergiftigen. Bij de aan-
komst van de drie jonge vrouwen is Jos heel aangenaam
verrast! Hij bloeit open als mens. Maar, als Jos de negatie-
ve verandering in de drie jonge vrouwen merkt, weet hij
opnieuw niet meer wat doen met zijn leven.
Op dat moment verschijnt Pierraer van Veldeke ten tonele.
Deze mens heeft een tunnel gegraven van Jeruzalem tot in
de tuin van Jos, om hem een geheim boek te geven waar
alles in staat over zijn verleden en zijn toekomst en… de
code om ze te ontcijferen. Maar Pierraer is moe en moet
dringend slapen – onder tafel.
De vrouwen bieden Jos een vergiftigde maaltijd aan… Jos is
echter niet geïnteresseerd in eten, hij heeft liever een paar
glaasjes advocaat… De vrouwen zien dat wel zitten en
onder invloed van een paar glazen, wordt de sfeer losser en
aangenamer. Uiteindelijk geloven ze de goede intenties van
Jos (als ze Pierraer zien slapen onder tafel) en zullen ze de
dronken Jos met zijn drieën onderstoppen.
Pierraer wordt wakker, ziet het eten staan en eet… Pierraer
sterft een vreselijke dood.

september 2007 15

JOS CHRISTUS



A
nt

en
ne

16 september 2007

De volgende morgen worden de vrouwen geconfronteerd
met het resultaat van het eten dat ze gemaakt hebben. Ze
beseffen wat ze gedaan hebben en willen boete doen. Zij
zullen via de tunnel van Pierraer naar Jeruzalem gaan om
daar boete te doen.
Jos blijft opnieuw achter. Hij eet van miserie een stukje des-
sert en sterft ook.
De kwelgeesten zijn verrukt, maar… het kwade is woe-
dend, want Jos is wel dood, maar de drie onschuldige
maagden dragen nu alledrie een nieuwe afstammeling
van de gezalfde. Zij kunnen deze afstammelingen
slechts vinden na opnieuw 33 jaar. De kwelgeesten wor-
den naar de hel gestuurd, waar ze zullen moeten wach-
ten op een nieuwe mogelijkheid om de Christus-clan uit
te roeien.

Kun je vertellen wat er zó gelukt is?

De groep die dit stuk moest spelen, bestond uit drie meisjes
en één jongen waarvan twee laatstejaars die afstudeerden
en ook twee meisjes van 15 jaar uit het derde jaar, die nog
nooit gespeeld hadden. Die twee meisjes waren twee pure
bloemetjes, die weinig durfden te zeggen en heel verlegen
waren. Ik heb die meisjes kwelgeesten laten spelen, hele-
maal wit geschminkt.

Voor deze rol hadden ze een heel schooljaar gerepeteerd. Op
het einde van de repetities deden ze het niet slecht, maar als
die witte schmink op hun gezicht kwam en hun haar stond

wat wild, dan ging het ineens veel beter. Dan weet ik dat ik
bij die meisjes iets heb losgemaakt. Op een jaar tijd zie je ze
veranderen. En dat vind ik het belangrijkste.

Waarin zit dan voor jou de zelfrealisatie?

Vooral dat ik voor mezelf weet dat het mogelijk is om een
stuk te schrijven aangepast aan mijn studenten. Dat ik mee
help aan de zelfrealisatie van mijn studenten: dat ik ze wak-
ker schud, niet alleen help met toneelspelen maar vooral
met zichzelf te ontplooien.

Zo doe ik een oefening met maskers.
Dat is voor de studenten altijd heel confronterend, omdat ze
dan niet zichzelf moeten zijn, maar het masker moeten spe-
len. Ze moeten fysiek helemaal veranderen en zich aanpas-
sen aan het masker en dat laten spreken. Voor sommigen
heel raar. Zij die daar goed uitkomen, maken ineens een
blitzstart. Ze maken voor zichzelf een klik. Ze moeten iets uit
zichzelf halen. Hun mantel van beschaving of beschaafdheid
afleggen, het vunzige of het dierlijke in zich naar boven
laten komen en dat doet niemand graag. Maar diegenen die
daar in slagen overwinnen een drempel.
Ook nog: met zo’n masker op krijg je een heel andere
manier van communiceren, omdat het maskergezicht con-
stant hetzelfde blijft. Je moet met je mond en met je
lichaam dingen duidelijk maken: communiceren. Lichamelijk
vooral.

Zelfs een Chinees die in de zaal zit en 

totaal geen Nederlands kent, moet 

aan de hand van wat het lichaam doet 

en vertelt en hoe die stem zich laat horen,

begrijpen wat er met die persoon, 

met de acteur gebeurt.
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Ik merk dat schrijven eigenlijk je passie is. Is dat een
groot deel van je zingeving? Doet schrijven je nadenken?

Ja, dat doet me zeker nadenken. Je moet er ook een zeke-
re discipline voor hebben, anders komt er niets van. Je
kunt wel een geweldig idee hebben, maar dat idee moet
nog uitgewerkt worden en op papier gezet worden. De 
meeste tijd kruipt in het bedenken. Het uitschrijven zelf 
gaat iets vlotter omdat je alles al weet in je hoofd. Dat 

schrijven lukt me het best in de vakantieperiodes. Mijn
hoofd moet leeg zijn.

Heb je een boodschap die je wilt meegeven in de stuk-
ken die je schrijft?

Nee, ik ben geen boodschapmens. Ik probeer wel inhoud te
geven aan wat ik schrijf en als ik daar uiteindelijk een bood-
schap kan inzetten, is dat ook oké natuurlijk. De toeschou-
wer die het wil horen zal het horen, de andere niet. De
boodschap zit er wel in, maar niet expliciet.

Maar toch geef je een boodschap mee in het stuk Jos
Christus: het stuk gaat over goed en kwaad.

Ja, goed en kwaad zitten er in, maar niet expliciet.

Hoe werkt het proces van het aanleren van acteren aan
andere mensen?

Het heeft vooral te maken met vertrouwen. Mijn studenten
moeten geloven in wat ik zeg en overbreng.

Wat bedoel je daarmee?

Studenten denken soms dat ze zich belachelijk maken. Zij
moeten mij dan vertrouwen als ik zeg: “Ik zal jullie nooit iets
laten doen dat belachelijk is of waarmee je je belachelijk
maakt.” Ze moeten proberen zelf te geloven dat het goed is
wat ze doen. Een beroepsacteur weet dat. Een amateur
weet meestal niet wanneer het goed is. Ook onderling ver-
trouwen in de groep studenten zelf is be langrijk. 
Ik begin meestal met een groep van vijftien à zestien mensen,
maar na drie jaar blijven er soms niet meer dan zeven over. Deze
groep van zeven is dan een heel hechte groep geworden. Zij ver-
trouwen mij en ik vertrouw hen. Ik kan daar iets mee doen.

Het proces is dus afhankelijk van het vertrouwen?

Ja, dat is een basisvoorwaarde. Toch is het proces elk jaar
verschillend. De dingen die ze moeten kunnen, zijn wel het-
zelfde, maar bij de ene groep is het vertrouwen er sneller,
bij de andere groep spelen ze gemakkelijker of hebben ze
gemakkelijker onder de knie hoe ze een tekst moeten ana-
lyseren. Ik ben nogal acrobatisch wat dat betreft. Ik heb
gerichte oefeningen, ik bereid een les voor en aan de hand
van hoe ze reageren, weet ik wat ik de volgende keer moet
doen.

Je hebt ons al verteld dat het schrijven van je stukken en
het lesgeven heel belangrijk is voor jou. Maar je speelt
ook muziek. Is dat nog een belangrijke taal?

Ja, om mezelf uit te drukken, speel ik liever muziek dan
toneel. Muziek maken is mijn hobby. Een beetje een ver-
edelde hobby en ontzettend belangrijk voor mij.

Heb je het gevoel dat je groeit als je muziek speelt? Dat
je daar iets uit leert voor jezelf? Of dat je daar jezelf in
kwijt kunt?

Ja, na een optreden weet ik uiteindelijk wel dat het geen
slecht optreden was, maar formidabel vind ik het ook niet.
Ik ben er nogal een realist in. Ik heb er veel aan. Het doet
iets met mij. Ik amuseer me. Maar meer is dat niet, moet
het ook niet altijd zijn. Het is immers belangrijk dat je je
amuseert. Dat je je goed voelt.

Een heuse ontspanningstaal. Daar proosten we op!
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Peter, je bent met verschillende dingen bezig. Maar wat
is je passie?

Dat is opera voor mij. Eigenlijk niet alleen opera, maar alles
wat met muziektheater te maken heeft.
In muziektheater wordt alles gezongen. Wat ik zo leuk
vind aan muziektheater en vooral aan opera zijn de
libretti. Dit is de tekst die de zangers zingen op toneel.
Dat is eigenlijk nooit zo gek veel, misschien dertig pagi-
na’s, terwijl een toneelstuk het drie-, vierdubbele daar-
van is. Zang gaat veel trager natuurlijk, dus alles wat met
tekst te maken heeft in opera is enorm gecomprimeerd.
En dat wil zeggen dat de tekst ontzettend goed bestu-
deerd moet worden. Je moet erachter komen wat de tek-
sten bedoelen te zeggen. Dat is dikwijls het tegenoverge-
stelde van wat mensen eigenlijk uitspreken. Als regisseur
let ik vooral op de interpretatie van de tekst in samen-
hang natuurlijk met de muziek, die daar onlosmakelijk
mee verbonden is. Je kan niet in een tekst van een opera
gaan knippen, juist omdat het zo gebald geschreven is,
maar ook omdat je erover moet waken dat het metrum
blijft kloppen.

Dus de teksten zijn eigenlijk gedichten?

In klassieke opera, bijvoorbeeld Verdi, Mozart…, is de tekst
inderdaad allemaal op rijm gezet.
Maar in moderne opera’s is dat niet meer. Een tekst is niet
altijd poëtisch, maar kan ook heel rauw zijn. Carmen heeft
bijvoorbeeld enorme rauwe passages. Dat is trouwens de
reden dat de opera indertijd geflopt is. Mensen moesten
daar toen aan wennen.
Als regisseur moet je dus zoeken naar de bedoeling van een
tekst. Naar de non-verbale boodschap. Dat vind ik ontzet-
tend leuk om erin te brengen. Je kan die zangers bijvoor-
beeld de tekst laten zingen, terwijl ze totaal andere dingen
aan het publiek laten zien. Carmen kan zingen: “Ik zie u
graag en ik wil met u naar bed” en veel vijven en zessen,
maar eigenlijk wil ze dat niet want ze is verliefd op iemand
anders. Vroeger had je geen discrepantie tussen woord en
gedrag. De laatste twintig à dertig jaar maakt dat opera
enorm boeiend. Je kunt nu veel meer laten zien dan in de
tijd van Mozart. Dat hangt met de tijdsgeest samen en de
heersende moraal. Vandaag kun je Carmen op tien tot hon-
derd verschillende interpretaties gaan bekijken. Soms zijn
dat natuurlijk vergezochte interpretaties.

“Dat ik er een mens van
gemaakt heb.”

Wanneer opera je passie is.
Interview met Peter Jonckheer door Maarten Peeraer en Lies Ver Braeken

Peter Jonckheer

Peter studeerde al heel jong piano en notenleer en werd lid 

van het kinderkoor van de Koninklijke Vlaamse Opera. 

Na zijn studies aan het conservatorium van Antwerpen ging hij 

naar Studio Herman Teirlinck en studeerde er af met grote onderscheiding. 

Na acteur te zijn geweest bij verschillende gezelschappen, meestal musical,

ging hij zich toeleggen op de regie van voornamelijk opera en dat tot op heden.

Regelmatig maakt hij nog steeds uitstapjes naar het musicaltheater 

en de wereld van de operette. Hij stichtte kameroperagezelschap Transparant 

en later Opera Mobile, waar hij bij beide artistiek directeur was. 

Sinds twintig jaar is hij freelanceregisseur in binnen- en buitenland.



Hoe ga je te werk als je gevraagd wordt om een stuk te
regisseren?

Het stuk moet mij iets zeggen. Ik weet wel dat er collega’s
zijn die eender wat regisseren, maar dan is dat omwille van
de centen. Ik moet eerlijk toegeven dat ik dat ook wel eens
gedaan heb. Maar meestal zijn dat niet je beste werken,
want eigenlijk ben je dan bezig met plaatjes maken.

Wat ontbreekt er dan?

Visie! Als ik werk aanvaard, ga ik er op studeren, ben ik er
echt lang mee bezig. Ik ga dan naar de bibliotheek werken
zoeken die daar van dicht of van ver af iets mee te maken
hebben. Je moet zorgen dat je goed gedocumenteerd bent.
Dat je weet waarover je het hebt. Muziek uit het hoofd leren,
is bijna een voorwaarde, want die zangers kennen de tekst
ook. In de Muntschouwburg, waar ik ooit regieassistentie
heb gedaan, heb ik eens meegemaakt dat de regisseur niet
wist hoeveel keer de zangers “Orest Orest Orest” moesten
zingen in een bepaalde passage. Dat kan voor mij niet.
In principe zeg ik ja tegen een opdracht als het verhaal mij
interesseert en als ik vind dat het verhaal een goed funda-
ment kan zijn om er mijn eigen ding in kwijt te kunnen. Ik
wil het publiek op het einde van de voorstelling naar huis
sturen met de zekerheid dat de zangers mijn interpretatie
van het stuk hebben begrepen en gebracht. Als dat lukt, ben
ik ontzettend gelukkig. Daar word je ook voor betaald uit-
eindelijk. Je moet daar eerlijk in zijn.

Wat is de boodschap die je wilt brengen?

Met puur amusement is niets mis als dat goed gedaan is. Ik
ben ooit eens naar een show geweest in Las Vegas. Van
veren gesproken! Dat zijn kilo’s veren die daar voorbij wan-
delen. Je hebt twee uur naar een show gekeken, een glaas-
je champagne gedronken en je hebt je geamuseerd. Daar is
niks mis mee. Vraag mij nu niet waarover die show in Las
Vegas ging, want dat weet ik niet meer.
Aan de andere kant, momenteel ben ik bezig met een opera
van Verdi die gaat over Jeanne d’Arc. Dat is een beladen
figuur hé. Dat is bijna een godsdienstwaanzinnige. En als je
momenteel ziet hoe in alle godsdiensten het fundamenta-
lisme evolueert… Ik vind dat beangstigend. Dus je kunt net
in zo’n Jeanne d’Arc laten zien dat godsdienstwaanzin niet
bepaald een gezonde manier van denken is. Terwijl de tekst
van het stuk dat niet zegt, want ze ziet de ene verschijning

na de andere. Je moet die engelen en duivels niet voorstel-
len in een wit kleedje en met witte pluimen. Je kunt daar
ook iets anders van maken.

Heb je altijd een boodschap voor het publiek?

Ja, ik ben wie ik ben, dus ik probeer altijd een vrijzinnige
boodschap mee te geven.

Is er een verschil tussen operazangers en musicalmen-
sen? Is de verschillende stijl van zingen gewoon tech-
niek of wordt er ook iets anders mee uitgedrukt?

Wel, de meeste musicals, ik zeg wel de meeste en niet alle,
zijn eigenlijk louter ontspanning. Vroeger interpreteerde
men opera ook als dusdanig. In opera kan je veel meer
interpreteren. De muziek is veel emotioneler geschreven. In
musicals heb je stramientjes. Eerst komt er een ariaatje, een
solo met andere woorden, dan komt er een duetje of een
trio en dan komt er een ensemblenummer met heel veel
dans en pluimen in hun gat en wat weet ik allemaal. Dat is
de klassieke musical. Ik vertel het een beetje pejoratief,
maar ik bedoel dat niet zo. My fair Lady is bijvoorbeeld een
waanzinnig goede musical. Het is dan ook een verhaal van
Bernard Shaw natuurlijk.
In opera kan je inderdaad veel verder gaan met de interpre-
tatie. Tegenwoordig zijn de operazangers daar ook op
geschoold. Die hebben leren tekst interpreteren. Vroeger
was dat zoals de Fransen zeggen l’art pour l’art, de kunst om
de kunst. Het moest schoon klinken. Wat ze zongen was niet
belangrijk. Ze zongen dikwijls totaal andere dingen, want er
was toch niemand die de tekst begreep.
Ik heb dat meegemaakt als klein kind in de opera van
Antwerpen waar ik heb meegezongen in het kinderkoor. Soms
zongen de zangers andere teksten en dan stonden we te gie-
ren van het lachen op het toneel. Ze waren totaal vergeten
wat ze moesten zingen en dan zongen ze maar lalala of zoiets,
want het publiek hoorde dat toch niet. Maar tegenwoordig is
het publiek veel kritischer. Ze hebben vaak een voorbeschou-
wing gekregen en weten dus goed wat er gezongen wordt.

Maar heb ik het dan goed gehoord? Als je zegt dat opera
meer de kern raakt, meer de ziel weergeeft dan musical?

Juist. Ik vertel daar graag een grapje over. Vroeger zei men
dat opera ging over verheven gevoelens. Flauwe kul hé. Als
je in een opera van Verdi zingt: ”Ik hou van jou”, duurt dat om
te beginnen al een kwartier. Ze zingen dan alles nog eens zes-
endertig keer alsof je het van de eerste keer niet hebt begre-
pen. Maar uiteindelijk worden die gevoelens inderdaad
gesteund door de muziek waardoor ze zo krachtig worden.
Als je in het theater één keer de zin “To be or not to be” uit
Hamlet van Shakespeare zegt, heb je een halve dag nodig
om daar over na te denken. Daar krijg je de tijd niet voor
natuurlijk. In opera krijg je die tijd juist wel. Vandaar dat ze
het een paar keer na elkaar zingen.
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Een voorbeeld van de kracht van opera is de opera La muette
de Portici van Auber die werd uitgevoerd in de
Muntschouwburg in 1830. Het duet van de twee vrienden
gaat zo: “Amour sacré de la Patrie. Rends-nous l'audace et
la fierté. A mon pays je dois la vie, il me devra sa liberté.”
Een zeer patriottische tekst die gezongen werd, waarna de
opstand tegen de Hollanders is uitgebroken en we ze heb-
ben buitengezet. Het duet als dusdanig is nog steeds
bekend, maar de opera wordt nog zeer zelden uitgevoerd.

Nixon in China is een ander voorbeeld van de kracht van opera.
Het is een opera die geschreven is toen Nixon een bezoek bracht
aan China en daar gesprekken voerde met Mao Tse Tung. Het is
een opera die nu nog altijd gespeeld wordt, ook al is dat een
modern werk. De opera heeft een zeer duidelijke impact op het
publiek wat te maken heeft met de verhoudingen tussen Oost
en West. Ja, opera heeft altijd een sociale input gehad.

Doe je ideeën op van andere regisseurs?

Je wordt sowieso altijd beïnvloed. Dat kan niet anders en ik
moet eerlijk zeggen: “Zo’n genie ben ik nu ook weer niet.”
Mozart heeft echt dingen uitgevonden en dingen voor het
eerst gedaan. Verdi heeft dat ook gedaan. Met regisseurs is
dat hetzelfde. Peter Brook bijvoorbeeld heeft van opera ook
in één keer iets anders gemaakt. Maria Callas, de beste ope-
razangeres ooit, stond ervoor bekend dat ze regisseurs echt
buiten werkte. Zij weigerde interpretaties van de regisseur
en achteraf bleek dat ze gelijk had. Ze heeft vernieuwing
gebracht in het theater en opera nieuw leven ingeblazen.

Heeft je werk als operaregisseur je veranderd?
Hoe ben je geëvolueerd, gegroeid als mens?

Jaja, enorm eigenlijk. Ik ben een geluksvogel, omdat ik van mijn
passie mijn beroep heb kunnen maken en ik verdien er nog mijn
boterham mee ook. Door dagdagelijks bezig te zijn met interpre-
tatie van teksten, wordt je gedwongen om na te denken over de
wereld, het leven en relaties. Ik ben nu drie dagen in Berlijn
geweest en je ziet daar nog resten van de muur staan en dan
denk je: ‘Wat kunnen mensen mekaar den duvel aandoen en
waarom in godsnaam?’ Is de wereld daar nu beter van geworden?

Wat is je favoriete werk en waarom?

The turn of the screw
Dat is een fantastische opera van Benjamin Britten. Vrij
hedendaags muziektheater gecomponeerd in de jaren ‘50. 
Het verhaal gaat over een gouvernante die gevraagd is om
twee kindjes op te voeden in victoriaans Engeland. Vertaald
naar vandaag kan het in principe The Nanny zijn, die je nu 

op tv ziet. Ze merkt al gauw dat er iets fundamenteels mis
is met die kinderen. Ze worden blijkbaar bezeten door twee
geesten van dienstboden die daar ooit hebben gewerkt op
dat kasteel. Die kwelgeesten hebben een zeer slechte
invloed op die kinderen. Dat heeft mij enorm doen denken.
Als je de libretto de eerste keer leest denk je: ‘Oh vreselijk
wat er hier gebeurt.’ Maar als je dat gaat interpreteren en
ontleden, ga je nadenken over de grens tussen goed en
kwaad. Over de grens tussen zwart en wit en wat daartus-
sen zit. Het leven is ook niet zwart of wit. Er zitten ontzet-
tend veel variaties grijs tussen. Wat kan je met het slechte?
Is het slechte echt zo slecht? Is het goede echt zo goed?

Ik heb die opera zo’n vijfentwintig jaar geleden voor het eerst
geregisseerd en ik word daar nog steeds voor gevraagd. Ook
in het buitenland, waar ik altijd met ontzettend veel plezier
op inga. Als ik die opera regisseer, heb ik steeds gesprekken
met de zangers en vraag ik hen om na te denken over de zin-
nen die ze zingen. En die komen dan de volgende dag terug
op de repetitie en zeggen: “Meneer ge hebt gelijk.”

Is er ook op die vijfentwintig jaar een evolutie in het
regisseren van die opera?

Ja, enorm. De allereerste keer dat ik hem geregisseerd had,
was dat bijna naturalistisch. Zeer naar de realiteit met histo-
rische kostuums en pijpenkrullen en zo. Dat ziet er gewoon
allemaal ontzettend schoon uit. Ook met die twee jonge
kinderen op toneel. Het stuk gaat over homoseksualiteit,
zelfs over pedofilie. Het is altijd een heel heikel punt om dat
aan zo’n jong manneke uit te leggen.
Ik was vroeger in het algemeen nogal een barokke regisseur
met een krulletje hier en een pluim ginder. Veel was niet
genoeg. Maar na een tijd besefte ik dat ik dat eigenlijk alle-
maal niet nodig had. Dus liet ik al eens een veer en een
krulleke wegvallen en uiteindelijk schoot er niks over. Nu
laat ik heel mijn decor vaak weg.

De twee dochters van Ulrike Meinhof 

zeiden dat het, in de voorstelling, 

de allereerste keer was dat zij 

hun moeder op toneel hebben gezien 

in een menselijke gedaante.

”

“

‘LA MUETTE DE PORTICI’



Ben je bang van de verantwoordelijkheid van een regis-
seur? Van de macht die je hebt over mensen?

Nee. Ik ben daar niet bang van omdat ik ben veranderd op
al die jaren. Weet je, ik heb ooit eens les gehad van Wannes
Van de Velde en die zei mij: “Ik wou dat ik macht in een
potje kon steken en dat potje boven op de kast of op de
schouw kon zetten en zeggen: ‘Voilà zie dat is nu macht.’”
Wij schoten allemaal in de lach. We waren toen 21 jaar op
de studio en niemand begreep dat. Verdorie, ik begrijp nu
heel goed wat hij bedoelde. Macht is flauwekul hé.

Heb je ooit al eens iets gemerkt van de invloed die je
hebt op je publiek?

Ja. Een Vlaamse componist en een Vlaamse auteur hadden
een opera geschreven over Ulrike Meinhof, activiste van de
Rote Armee Fraction. Die heb ik geregisseerd. Ulrike had
samen met haar man twee kinderen. Die stonden niet in de
oorspronkelijke voorstelling. Ik heb ervoor gekozen om de
twee kinderen wel op te nemen in het stuk. Ik liet Ulrike
Meinhof namelijk altijd opkomen met twee kleine kindjes.
Eigenlijk speelde die hele opera zich af in de gevangenis die
speciaal werd gebouwd voor de mensen van de Rote Armee
Fraction. De leden hadden geen contact met mekaar. Ze
werden apart gelucht, zoals men dat noemt bij gevangenen.
Na een tijd ontwikkelden ze een manier van communicatie
door met hun bestek op de buis van de centrale verwarming
te kloppen. En daar ging de opera over.
De première was in de Vooruit in Gent en na de voorstelling
komt de auteur naar mij en zei: “Peter, je moet direct mee-
komen. Er zijn mensen die u willen spreken.” Daar stonden
de twee dochters van Ulrike Meinhof. Die waren naar de
voorstelling komen kijken, want dat was toen hot news hé.
Stel je voor, kameroperagezelschap Transparant in
Antwerpen, waar ik toen directeur was, ging een opera
maken over Ulrike Meinhof. Dat haalde de wereldpers van
The New York Times tot de Frankfurter Algemeine. Dus die
zaal zat afgeladen vol, ook met recensenten die allemaal op
het puntje van hun stoel zaten. Het was zeer mooi dat er
een parallel werd getrokken tussen Antigone en Ulrike
Meinhof. De verscheurende keuze die men immers heeft
om gehoorzaam te zijn aan het gezag of precies als subver-
sief element door het leven te gaan en te ageren tegen het
heersende gezag.
Na de voorstelling zag ik dus die twee juffrouwen. Ze zeiden
dat het de allereerste keer was dat zij hun moeder op toneel
hebben gezien in een menselijke gedaante. En er zijn in
Duitsland veel stukken over haar geschreven. Dat ik er een
mens van gemaakt heb. Ik groeide een halve meter. Ik was
daar zo blij mee! Het is het mooiste compliment dat ik ooit
heb gekregen. Ik probeer steeds ménsen op het toneel te
zetten. Daar word ik ook elke keer voor gevraagd. Mensen
op toneel zien staan, vind ik ontzettend belangrijk. Dat er
geen marionetten staan. Marionettentheater is leuk, maar is
niet aan mij besteed.

Als iemand sterk is in een niet-verbale vorm van com-
municeren, zou hij dan ook sterk zijn in de verbale
vorm?

Je hebt dat met veel acteurs. Acteurs zijn vaak zeer introver-
te mensen die in theater een uitlaatklep vinden. Kijk naar
Dora Van Der Groen of Julien Schoenaerts. Uiteindelijk draait
het in theater altijd om een metamorfose van uzelf in
iemand anders.

Maar Peter, waarom is jouw taal regisseren?

Dat is mijn dada. Ik loop al jaren rond met het idee om
een boek te schrijven en als ik denk: ‘Nu ga ik eraan
beginnen’, krijg ik gelijk het idee dat er niemand op zit te
wachten.
Ik kan behoorlijk tekenen, maar om daar nu mensen mee
lastig te vallen op een tentoonstelling, hou op zeg! Ik vind
wel dat ik het talent heb iets te doen met theater en het
bewijs is dat ik er al zoveel jaar mijn brood mee verdien
en dat het op een zeer goede, frequente en redelijke
manier gebeurt. Dus ik denk dat mijn taal in het theater
mijn juiste communicatiemiddel is.

Je hebt het nodig?

Ik denk dat ja. Mijn echtgenoot zegt soms: “Zeg ga eens
theater spelen waar het hoort hé, en dat is niet thuis.” En
dan denk ik van oei, oei, nu moet ik dimmen.
Af en toe zet hij mij met mijn twee pootjes op de grond en
hij heeft groot gelijk, anders blijft dat bij mij maar duren. Ik
kan me voorstellen dat het niet altijd even plezant is om mee
te leven.
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De bedoeling van dit interview is dat we verschillen-
de soorten taal onderzoeken en de manier waarop
die taal je innerlijk doet groeien. We willen navragen
hoe je door de communicatievorm van jouw taal
jezelf realiseert.

Misschien meteen met de volgende vraag in huis val-
len: wat is jouw passie?

Muziek in ’t algemeen, zowel muziek maken als beluisteren.
Muziek stimuleert mijn emoties en laadt me op in een
bepaalde sfeer.

En hoe omschrijf je die sfeer?

Dat is altijd verschillend, zonder bepaalde richting. Je kunt
dat ook niet bewust zoeken. Dat overvalt je onvoorbereid. Je
hoort bepaalde muziek op een bepaald moment en dat
brengt je in een gemoedsstemming, dat geeft energie.
Soms ga ik joggen in het bos, meestal op eenzame plekken,
samen met mijn mp3-speler. Ik neem muziek op die ik
enkel dan beluister. Meestal is het sentimentele, onnozele
muziek.
Ik loop helemaal alleen in het bos en hoor die muziek. Dat
prikkelt mij emotioneel en dat geeft mij een andere visie op
dat moment, dat maakt iets vrij in mij dat enorm veel ener-
gie en kracht geeft. Dat rukt mij volledig los van de wereld
en maakt alles op dat moment enorm eenvoudig. Zonder
die muziek zou dat niet lukken.

Heb je controle over de sfeer die je oproept wanneer je
op een podium staat?

Een zanger als Jacques Brel kon zijn passie echt doorgeven.
Hij kon de perfecte sfeer creëren. Hij kon zich zelfs permit-
teren om één of andere belachelijke zin te zeggen, die ech-
ter diep kon doorklinken en kon overkomen door de sterke
energie die hij in zich had. Dat is een momentopname. Je
kunt ook niet op voorhand bepalen wanneer je fantastisch
gaat zijn.
Het overvalt je. Je hebt daar geen controle over.

Om in die perfecte sfeer te komen waarin je de passie
kan doorgeven, is het dus nodig dat je de controle los-
laat, dat je gewoon bent? Lukt dat alleen met je eigen
liedjes?

“Dat rukt mij 
volledig los van de wereld.”

Wanneer zingen je passie is.
Interview met Paul De Borger door Maarten Peeraer en Lies Ver Braeken

WE HEBBEN GEVRAAGD AAN PAUL DE BORGER OM ZICHZELF VOOR TE STELLEN. 

DIT IS WAT HIJ SCHREEF. JE ZULT HET MERKEN, WE SPREKEN MET EEN GEDREVEN MAN. 

EEN MAN DIE ZIJN DEEL LEVENSWEG AL HEEFT AFGELEGD.

Paul De Borger

Ik heb in '76 met Cinderella als eerste groep gespeeld onder de naam Dada...

twee singles gemaakt... enkele jaargangen top of the bill op de befaamde 

verkleedpartijen van de Antwerpse kunstacademie... huisband van alle bekende

bruine kroegen uit Seventies-Antwerpen (Muze, Gnoe, Pannenhuis enzovoort)...

om in de jaren ‘80 te splitten... en terug op te duiken in de Rock Rally van ‘90...

tweede plaats na Noordkaap... voor Gorki... daarna platencontract... 

vele optredens... tournees in Duitsland, Frankrijk, Holland... drie jaar in 

een tobogan van narcistische zelfbevlekking... twee singles... twee cd's en 

één mini-cd uitgebracht... dan bergaf... opgedroogd en uitgemolken...

exit Kitchen... vervolgens begin 2001 explosieve start met Drunken Maria...

opgericht met de helft van Soulsucker en de frontman van Triggerfinger

on the bass... positieve vibes van het publiek... vele optredens... stijgende 

interesse... opname van eerste cd... die helaas blijft liggen op de planken

wegens overgeboekte bij-jobs van overspelige groepsleden...



Of je nu songs van jezelf of van anderen brengt, heeft er
niets mee te maken. Je kunt een song van iemand anders
brengen en je er zo verbonden mee voelen dat die song van
jou wordt.
Je zingt bijvoorbeeld een lovesong op een moment dat je
emotioneel geraakt bent door de dood van een familielid.
Jij weet wat jij op dat moment van emotie overbrengt en jij
weet waarover dat gaat.
De toeschouwers niet. Zij ervaren dat als een lovesong, ter-
wijl jij aan de dood van een familielid denkt wanneer je zingt.
Jij hebt de kracht ineens te pakken om dat lied zo sterk en
zo emotioneel over te brengen, dat het publiek geraakt
wordt. Maar dat is zo afhankelijk van momenten, daar kan
je ook niet voor kiezen. Je kunt technisch wel goed zijn en
een bepaald niveau halen, maar mensen raken is moeilijker.

Jouw werktaal is zingen. Hoe ga je te werk als je liedjes
schrijft?

Ik denk nooit op voorhand na over een song. Ik speel eerst
akkoorden op mijn gitaar en dan begin ik aan een zanglijn,
bestaande uit een mix van Engelse woorden zomaar door
elkaar, tot ik de sfeer van die song te pakken krijg. Dan
begin ik de lijn te voelen en de woorden in die lijn. Maar ik
verkondig niks. Ik ben niet van plan om bijvoorbeeld over de
dood van mijn zuster, die op haar 28ste gestorven is, een
song te schrijven. Het zit misschien wel klaar in mijn hoofd,
maar het komt er niet uit op aanvraag.
Ik kan dan misschien een heel passionele song schrijven,
maar die zal alleen impact hebben in een bepaalde sfeer. Ik
heb al ondervonden dat sommige teksten compleet bela-
chelijk worden als je die leest, maar breng je ze in een con-
text van muziek en met uitstraling, dan zit het juist.

Zo zie je dat woorden alleen in communicatietermen
soms heel weinig betekenen. Je brengt een liedje, je
hebt woorden die schoon zijn en dan denk je: de com-
municatie zit goed. Jij zegt: “Woorden kunnen belang-
rijk zijn maar langs de andere kant zeggen ze soms niets
en is het de rest die telt. De sfeer!”

Alhoewel, in de sfeer komen... Ik heb hier een ander voor-
beeld van.
Vorige week belden ze me op om voor de Gaumont een
paar nummerkes in te zingen.
En ja, waarom niet. Dat brengt wat op, al is dat niet echt
mijn ding.
Dus ik daar naartoe. Het waren eigenlijk ongelooflijk bela-
chelijke nummerkes, maar ik vond die fantastisch. Ik liet
mijn remmingen helemaal los. Zo kwam ik toch direct in die
sfeer en ben ik er uiteindelijk helemaal voor gegaan. Als het
goed zit met jezelf, doe je gewoon wat je doet.
Dat is juist, maar je moet jezelf losmaken van een bepaald
imago. Jezelf niet gebonden voelen aan een personage dat
je uiteindelijk zelf hebt gemaakt of een personage dat men-
sen in je zien of denken dat jij bent.

Je kunt iets brengen dat je meent, dat emotioneel helemaal
uit jezelf komt. Je kunt proberen een Jacques Brel te zijn,
maar af en toe moet je kunnen loslaten en moet je je even-
goed kunnen verplaatsen in de sfeer van de gewone, sim-
pele liedjes. Neem nu een Frans Bauer. Je kunt ongemakke-
lijk worden van zijn liedjes, maar hij is authentiek. Zowel tij-
dens zijn optredens als op straat. Hij raakt de mensen echt
en daar draait het om. Hij kan emotie oproepen.

Je mediteert ook wekelijks. Is het gevoel wanneer je
mediteert hetzelfde als het gevoel wanneer je optreedt?

Ik weet dat niet. Mediteren betekent voor mij alles afzetten
en alles wat mij omringt volledig stopzetten. Dat is ver-
schrikkelijk moeilijk. Je kunt heel moeilijk kiezen wanneer je
gaat mediteren. Op sommige momenten kom ik erin als ik
het niet verwacht. Als je zegt: “Nu ga ik eens mediteren”,
dan begin je te werken, terwijl mediteren eigenlijk stoppen
is met werken en gewoon zeggen: “Gedaan!”
Na het joggen ga ik uitrusten op een heuveltje aan het fort
van Edegem -niet langer dan een kwartiertje- en probeer ik
gewoon naar de bomen te kijken, niet meer en niet minder.
Ik zit daar dan niet als boeddhist, als atheïst of als katholiek.
Neen, ik zit daar gewoon als Paul en dat is genoeg. Ik ben
ervan overtuigd dat wanneer je op een podium staat als
gitarist of zanger je ook met zo’n momenten zit, maar je
kunt daar niet voor kiezen.

You woke up in a moment
wearing bare existence

You're just a mirror on the wall
reflecting bare existence

And you walk into the streets
in a crowd without a face
just to show you are there

but you can't show your fear…
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Kun je me zeggen wat je gedreven heeft om met
muziek te beginnen en er in verder te gaan?

Ik wou van kinds af aan al zanger worden. Mijn ouders
speelden thuis altijd van die easy listeningmuziek en op
café klonk uit de jukebox de muziek van de jaren ‘60: Nat
King Cole, Elvis en de Beatles. Als kind trok mij dat al enorm
aan. Ik zong mee met die platen en kwam daar helemaal in. 

Zingen geeft mij een enorme energie. Mijn ouders waren
gewone arbeiders die mij nooit gestimuleerd hebben in iets.
Hun god was de materiële vooruitgang. Creativiteit was niet
belangrijk. Muziekschool zat er niet in. Ik ben niet onderlegd
in muziek, maar heb altijd gespeeld met heel goede muzi-
kanten die in mij geloofden, gewoon omdat ik mijn ziel in
mijn muziek kan leggen. Ik ben trouwens net begonnen met
gitaarlessen bij een heel goede gitarist. Ik speel akkoorden
achtereen die volledig kloppen. Ik heb die uit mijzelf geleerd.
Van mijn leraar voel ik appreciatie en ik apprecieer hem. Dat
is een heel goede basis om iets te leren.

Waarom volg je gitaarles?

Omdat ik mijn gebreken wel ken en mijn manier van verta-
len. Ik kan gitaar spelen, maar nu probeer ik mij er meer in
te verdiepen. Ik wil geen gitarist worden, ik blijf zanger,
maar ik neem les om die taal beter te kunnen overbrengen,
die taal te verrijken.

Paul, ik zou graag hebben dat je eens iets vertelt van de
muziek die je schrijft, die je gemaakt hebt of nog maakt
en wat je daar eigenlijk mee wilt bereiken? Wil je iets
overbrengen met je optredens?

Zingen heb ik nodig. De mensen in mijn omgeving snappen
dat ook. Het gaat mij er niet om de wereld te veroveren,
hoewel ik natuurlijk graag acht uur per dag met muziek zou
bezig zijn.
Dat gevoel heb ik kunnen meemaken in de jaren ‘90 toen
we de Rock Rally wonnen. We verdienden geld met onze
muziek. We kregen een contract en hebben een paar cd’s
gemaakt. Enkele jaren heeft dat heel goed gedraaid tot het
fout liep…

Ik was niet rijp genoeg om dingen te leren zien zoals ze
waren. Het enige wat er toen voor mij bestond was mijn
enorm ego. Een ego dat gewoon alles wou meepakken. Ik
was niet slim genoeg om te weten dat er een andere
manier was om met die dingen om te gaan. Ik was gewoon
heel arrogant. Onterecht.
Ik probeerde mijn woede van de voorbije jaren in mijn
songs te stoppen. Ik schreef de woede van me af, omdat ik 

daarmee zat. Als je dat continu blijft volhouden, dan stoot je
veel mensen enorm af. Niet iedereen heeft daar een bood-
schap aan. Woede is uiteindelijk iets persoonlijks, iets van je
eigen wereld. Je kunt dat beperkt naar buiten brengen en je
bereikt er wel mensen mee, maar als je dat blijft uitstralen
naar je omgeving, ook als mens in je dagelijks leven, schep
je afstand. Drie jaar ging dat goed. Maar uiteindelijk krijg je
het negatieve dat je uitstraalt terug.

I bought a ticket to the emptiness
the big parade of laughter and despair

tied on a universe of early trips
a statement filled with air...

Dus jij communiceerde die woede als je optrad?

Ja, maar jammer genoeg had ik niet dezelfde impact of pro-
fessionaliteit als bijvoorbeeld een Arno. Die heeft impact en
is professioneel bezig. Die kan zeggen: “Ik voel mij rot van-
avond, maar ik ga mijn repertoire hier wel brengen, want de

Je wilt je pijn en je agressie 

brengen, maar je aanvaardt 

de mensen niet die komen kijken. 

Je hebt hen niet nodig. 

Je wilt niet delen of overbrengen, 

je wilt hen gewoon confronteren.

”

“



mensen die daar zitten komen kijken en luisteren naar mij.”
Dan moet je je gevoel opzij kunnen zetten. Ik kon dat niet.
Ik ging compleet verloren in mezelf en dat kwam ook zo
over als ik optrad. Die vijandigheid straal je uit. Je wilt je pijn
en je agressie brengen, maar je aanvaardt de mensen niet
die komen kijken. Je hebt hen niet nodig. Je wilt niet delen
of overbrengen, je wilt hen gewoon confronteren.
Maar je moet juist die confrontatie loslaten. Het is juist los-
laten en die pijn gewoon meegeven en proberen te delen
en zeggen van: “Voila, dat was het dan! Thanks dat je me
wou horen.”

Wat heeft gemaakt dat je er achter kwam dat je die
houding moest laten varen? Dit is een vraag naar je zelf-
realisatie, Paul.

Ik hoorde mezelf terug tijdens interviews op Studio Brussel
in De Gewapende Man.
En dan merk je dat je heel wat kansen hebt gehad om het
te maken. Ik hoorde die negatieve inslag die ik teweeg
bracht. Maar dan denk en voel je dat je eigenlijk vanbinnen
toch niet zo in mekaar zit. Ik ben toch lieflijker dan dat.
Waarschijnlijk heb ik toen een harnas aangetrokken uit
schrik en daardoor leer je.

Heb jij ook nog andere uitingsvormen?

Ja, ik schrijf af en toe iets. Dat komt met vlagen. Wanneer ik
boeken lees, word ik zo jaloers omdat sommige mensen zo
goed kunnen schrijven. Ikzelf schrijf korte gedichten.

Is muziek jouw zingeving?

Absoluut. Ik kan niet zonder zingen. Tot vorig jaar had ik
met een paar gasten de groep Drunken Maria. Die groep is
uit elkaar gevallen waardoor ik dat moest loslaten. Ik zing
nu minder en natuurlijk is dat een gemis, maar we gaan
nog voort. Ik wil altijd verder gaan. Ik wil niet blijven staan
bij de dingen die geweest zijn. Ik heb wel aanbiedingen
om terug in een groep te beginnen, maar ik wil eerst tijd
nemen om zelf te kunnen groeien in mijn muziek. Ik wil
niet terug naar een plaats die ik verlaten heb. Ik heb bij-
voorbeeld twee cd’s gemaakt met allemaal songs die
enorm down zijn. Nu denk ik wanneer ik ze hoor:
‘Zeveraar!’

Zelfrealisatie doorheen de jaren…

Ik heb veel bijgeleerd doorheen al die jaren en heb daar-
door veel meer intensiteit gekregen.

Wat is jouw belangrijkste song, je sterkste moment -
song?

Dat is een nummer van mezelf met de titel Time. Dat gaat
over de vergankelijkheid van alles en het feit dat je constant

op zoek bent naar een manier om jezelf te uiten. Het gaat
over het feit dat alles gewoon voorbijgaand is. Ieder
moment is vluchtig. Zo is het leven. Ik heb dat heel duide-
lijk gevoeld met de dood van mijn familieleden. Alles wat
die hadden en waarin ik opgroeide, is verdwenen. Alles wat
toen betekenis had, is uiteindelijk helemaal weg. Dat komt
en dat gaat, dat passeert…

En weet je nog op welk moment je dat hebt gezon-
gen?

Ja, dat was in het begin van de jaren ‘90 tijdens Humo’s Rock
Rally. Het was het liedje waarmee we wonnen. Dat had toen
zo’n power, zo’n enorme kracht. De pers schreef dat de song
op hetzelfde niveau stond als Nick Cave.
Ik weet het nog goed. Ik stond vreselijk gespannen op het
podium. Je begint en ineens gooi je al die emotie van dat
afscheid, van het vergankelijke van de dingen er uit. Die
tekst was zo’n realiteit, was zo wezenlijk geworden. Het was
een fantastische ervaring.

Time

I said I was leaving

looking for a new skin

My heart was aching

didn't know how to begin

I started shaking

trembling memories

So tired of seeing people down on their knees

and time doesn't wait

it eats you in the morning

time can take your love

I know some of you people are very lonely

but don't you know how it feels when all your friends

are around?

you're stuck inside with no place to go

you beat up dreams

but you can't let them go

and time... doesn't wait...
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We interviewen mensen die met verschillende vormen
van communicatie bezig zijn.
Hoe draagt communicatie bij tot zelfrealisatie, tot per-
soonlijke groei, van jezelf maar ook van het publiek,
van de mensen die ernaar kijken.
Wat is de taal die je als interieurarchitect gebruikt?

De taal die ik gebruik is de ruimte, of beter nog: de leeg-
te.
Als ik aan een ontwerp begin, vertrek ik eerst van een lege
ruimte. Mijn grote voorbeeld is Charlotte Periand, een leer-
ling van Le Corbusier, zij verwoordde: “Faire le vide.”
Het komt er niet op neer om de ruimte zo snel mogelijk op
te vullen, maar om ze eerst leeg te maken. Je gaat zitten
in het midden van een ruimte en je vraagt je af: “Wat heb
ik nodig?” Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: “Ik zit niet
gemakkelijk zo op de grond, dus ik heb een stoel nodig.”
Oosterlingen zijn gewoon om op de grond zitten, wij wes-
terlingen niet. Voor ons is een stoel dus belangrijk. “Heb ik
een tafel nodig? Ja, want dan kan ik eten, schrijven, wer-
ken.”
En zo begin je je vragen te stellen over alles wat je nodig
hebt.
Eigenlijk komt het erop neer dat je je bewust bent van je
rationele behoeften. Simpel gezegd: “Wat is nuttig? Wat
heb ik nodig?” En als je dat weet, kun je er gaan wonen
en zeggen: “Wie ben ik? Wat zijn mijn niet-rationele
behoeften?” Daarvan maak je een inventaris en probeer
je alles te laten samenvloeien. Je probeert een verbinding
te maken tussen de rationele en de niet-rationele behoef-
ten. De kunst van het ontwerpen is om dit te kunnen ver-
talen naar je opdrachtgever. Dit betekent dat je niet dic-
tatoriaal te werk mag gaan. Alles gebeurt in overleg,
zodanig dat de klant de indruk krijgt dat hij dit zelf geko-
zen heeft.

“Geestelijke rijkdom 
maakt het mogelijk om 
in een lege ruimte te leven.”
Wanneer ontwerpen je passie is.
Interview met Louis Orban door Maarten Peeraer en Lies Ver Braeken

Louis Orban

interieurarchitect

Mijn motto is ‘Keep it simple’. 

De bedoeling is om zo veel mogelijk 

naar de essentie te gaan en 

zo eenvoudig mogelijk 

je doel trachten te bereiken.

”

“



Het lijkt mij een heel ingrijpend proces?

Ja, maar ik schets hier nu een ideaalbeeld dat niet altijd te
verwezenlijken is. Ik zie er voor mezelf een vertrekbasis in.
Een voorbeeld: ik richt iemand zijn badkamer in op een
manier dat ik denk dat het voor de klant leuk is. Als die dan
zegt: “Dat is plezant wat je met mijn badkamer hebt gedaan.
Ik geniet elke morgen weer als ik opsta en in mijn badkamer
vertoef.” Dan heb ik voor een stuk mijn doel bereikt.

Hoe vertaal je dat concreet; hoe communiceer je die
faire le vide?

Wanneer ik aan een ontwerp begin, is mijn eerste vraag aan
de opdrachtgever: “Hoe wil je wonen?” De grote meerderheid
weet dat niet. Dan help je op een manier dat de opdrachtge-
ver de illusie krijgt dat hij aan het woord is en dat jij gewoon
luistert. Als architect moet je de opdrachtgever het gevoel
geven dat hij de woning organiseert. En inderdaad, dan merk
je dat de meesten beginnen met niet-rationele elementen.

Die faire le vide waarover ik net vertelde, moet je om te
beginnen eerst in je hersenen trachten te realiseren. Op
die manier kom je terug tot de bron, tot een rationele
manier om te bedenken wat je nodig hebt om te wonen.
Dat is eigenlijk het maken van die bewuste inventaris van
je directe behoeften. Dat wil zeggen een inventaris van
wat je eigenlijk moet weg krijgen, moet wegbergen.
Anders loop je voor je het weet verloren in de decoratie-
ve kant.

Faire le vide kun je alleen maar realiseren als je eigen
inhoud groot genoeg is. Ben je leeg, dan moet je de vide
niet meer maken, want die zit al bij jezelf. Het is je eigen
geestelijke rijkdom die het mogelijk maakt om in een ruim-
te te leven waar theoretisch gezien niets instaat.
Nadat je de opdrachtgever beter hebt leren kennen en
vanaf het moment dat je begrijpt waar hij naartoe wil,
schrijf je een soort van scenario uit waarbij je rekening
houdt met meerdere dimensies. Het gaat niet alleen over
de drie eerdere dimensies, er komen nog andere dimensies 

september 2007 27

COCHLEAR



A
nt

en
ne

28 september 2007

bij: tijd of een sociaal aspect, een cultureel aspect of mis-
schien zelfs een economisch of politiek aspect. Dat zijn alle-
maal dimensies die je kunt verwerken in een concept. Eens
je dat concept hebt, kun je daarmee aan de slag en schrijf
je een verhaal.
Wanneer het allemaal wat vorm heeft gekregen, begin je
hier en daar accenten te leggen. Ik tracht ook het creatieve
in de mens, in de opdrachtgever los te maken.
Zo heb ik bijvoorbeeld een concept uitgetekend voor een
bedrijf Cochlear, een fabrikant van oorimplantaten voor kin-
deren die doof zijn. Daar werken vooral ingenieurs die bezig
zijn met minuscuul kleine dingen. De opdracht was een inte-
rieur te maken dat los stond van deze activiteiten, een inte-
rieur dat creativiteit stimuleert zodanig dat de werknemers
tot andere inzichten komen.

Hoe doe je dat?

Ik probeer accenten te leggen. Iets dat een meerwaarde
brengt in een interieur zodanig dat er dingen gebeuren, dat
je dingen kunt ontdekken. Het moet niet allemaal statisch
zijn.

Bij Cochlear, dat van oorsprong een Australisch bedrijf is,
heb ik Australië genomen als inspiratiebron. In de vloer heb
ik tekeningen en symbolen van Aboriginals uitgesneden en
aan de muur kleurrijke foto’s van Australië opgehangen op
een heel speelse manier. Ik heb ook heel veel met kleuren
gewerkt en effecten gecreëerd via de verlichting. Allemaal
kleine accenten die een meerwaarde geven aan heel dat
interieur.

Het is een aangename plek geworden om te komen wer-
ken. Dat motiveert en stimuleert mensen. Heel belangrijk
als je ziet hoeveel tijd mensen spenderen op kantoor.
Soms meer dan thuis. Tegenwoordig zijn er tendensen
om op het kantoor een huiselijk gevoel te creëren zodat
je tevreden bent wanneer je toekomt op het werk. Je
moet trachten de mentale gezondheid van de werknemer
te verbeteren door je manier van inrichten. Het moet
natuurlijk niet alleen mooi zijn, maar het moet vooral
functioneren.
Kleuren hebben ook een grote invloed op mensen.
Ik zal enkele voorbeelden geven. Antraciet is een menge-
ling van kleuren. Als je daar een tijdje naar kijkt, kan je
daar in wegdromen. Groen geeft rust. Rood kan agressi-
viteit in de hand werken. Zelf speel ik heel veel met felle
kleuren, vooral om accenten te leggen.

Waarom jouw keuze voor het gebruik van felle kleu-
ren?

Ik ging en ga nog steeds veel op reis om in contact te
komen met andere culturen. Daar is alles heel kleurrijk.
Vooral bij de inheemse stammen word je helemaal onder-
gedompeld in de vele kleuren.

Waar laat je je nog door beïnvloeden?

Ik laat mij beïnvloeden door hedendaagse tendensen.
Tendensen evolueren constant. Dat maakt het boeiend.
Daarom volg ik het culturele, politieke en sociale nieuws en
ga ik naar tentoonstellingen, theater, concerten. Als je weet
welke tendensen in de maatschappij leven, kan je beter en
vlugger inspelen op de behoefte van de klant. In die zin kan
je hem ook beïnvloeden.

Heeft jouw taal een specifieke boodschap in zich? Wat
wil je als binnenhuisarchitect communiceren?

Ja. Mijn bedoeling is dat de mensen nadenken wanneer ze
een interieur gebruiken. Dat ze nadenken over de dingen
die rondom zich gebeuren. Dat je mensen tracht te stimule-
ren, soms dat je ze naar een ander niveau brengt.

Klopt het dat er weinig binnenhuisarchitecten zoals jij
werken? Hoe gebruiken anderen uit jouw werkveld hun
taal?

Er zijn er inderdaad niet veel die zo werken. Dat heeft waar-
schijnlijk te maken met de tijd waarin ik opgroeide. Mei ‘68,
de hippies, de punk, de anarchistische periodes, de popart
en allerlei sociaal en maatschappelijke ontwikkelingen die
zich toen voordeden. Het was de generatie van de concep-
tuele kunst. Dat heeft er allemaal mee te maken.
Veel architecten werken formalistisch en volgen de trends
van het moment, maar er zijn er altijd die nieuwe ideeën
aanreiken of die futuristisch bezig zijn. Dat zijn architecten
die zich niet veel aantrekken en die hun ideeën verwoorden
in hun architectuur. Ze worden pas na een tijdje ontdekt. Het
beste voorbeeld is Frank O’Geary die het museum in Bilbao
en het Guggenheim ontwierp. Die werkte al jaren met ori-
ginele architectuur tot hij ineens ontdekt werd. Hij mocht
zijn futuristische ontwerpen uitvoeren en laten bouwen.

Dus jij zegt: in binnenhuisarchitectuur zit een bood-
schap, maar naargelang de binnenhuisarchitect is het
een andere boodschap!

Ja, maar ook naargelang de opdrachtgever. Het is een sym-
biose.
Ik kan voor jou iets heel frivools ontwerpen. Maar voor
iemand die heel gestructureerd leeft en zegt: “Op mijn

Innerlijke groei betekent voor mij 

dat je eigenlijk meer naar de essentie gaat.

Naar de essentie gaan, 

betekent dat je stilaan een beetje 

meer en meer zen begint te denken.

”

“



bureau nooit een papiertje”, zal mijn ontwerp helemaal
anders zijn.

Dus in tegenstelling tot andere kunsten ben jij afhanke-
lijk van andere mensen om je kunst te kunnen uitvoeren?

Ja, natuurlijk. Ik ben afhankelijk van de klant. Die staat cen-
traal. Het kan ook zijn dat het niet klikt. Soms weet je dat al
na één gesprek en kan je beter stoppen.

Groei je persoonlijk door je werk? Kun je je groei
beschrijven vanaf je beginperiode?

Ik heb moeten leren communicatief zijn. Contact leggen en
praten met de mensen, omgangsvormen creëren en probe-
ren inzicht te krijgen.
Wanneer je beginnend architect bent en je zit boordevol
ideeën, dan wil je die zo snel mogelijk realiseren. Liefst al
met je eerste klant die langskomt. Dan wil je al je theorieën
en alles wat er in je leeft op dat ogenblik kwijt bij die klant.
Dan wil je die klant gewoon een beetje misbruiken. Zo
werkt dat natuurlijk niet, maar het kan wel interessant en
boeiend zijn.
Eigenlijk zijn één of twee goede ideeën voldoende om van
start te gaan. Mijn motto is ‘Keep it simple’. De bedoeling is
om zo veel mogelijk naar de essentie te gaan en zo eenvou-
dig mogelijk je doel trachten te bereiken. De combinatie
communicatief zijn en je boodschap kunnen verkopen: dat
is eigenlijk de essentie van het spel.

Hoe is je taal als binnenhuisarchitect geëvolueerd? Hoe
is je visie op binnenhuisarchitectuur geëvolueerd, is dat
geleidelijk aan gegaan of is dat met sprongen gegaan?

Dat is eigenlijk vooral op school gebeurd. Tijdens mijn
opleiding ben ik in contact gekomen met een aantal
bezielde professoren. Zij hebben mij op heel korte tijd een
breed inzicht gegeven in een aantal dingen. Ik heb daar
heel veel van opgepikt en ben daarin blijven geloven. De
professor die mij het meest is bijgebleven, is Jul de Roover,
communist en een onwaarschijnlijk bezielde en geënga-
geerde man. Een man die je af en toe eens goed door
mekaar kon schudden, figuurlijk… Soms kunnen boeiende
mensen een blijvende indruk op je maken. Engagement is
iets dat je hebt of niet. Engagement is de drijfveer van
alles. Sociaal, cultureel, artistiek… Dat is nog altijd zo en ik

probeer dat te koesteren. Daar moet je wel elke dag voor
vechten. Elke dag dat je opstaat moet je vechten, moet je
mensen proberen te overtuigen en soms is dat wel ver-
moeiend. Mainstream denken en werken is een pak com-
fortabeler.

Jul De Roover probeerde ons ongerust te maken en zo
scherp mogelijk af te leveren. “Scherp en zeker niet aan
schaven, het leven schuurt al genoeg. Anders blijft er op den 

duur niks meer over”, was zijn vertrekpunt. Dat ligt natuur-
lijk niet in ieders lijn.
Ik stond daar volledig voor open. Ik heb dat helemaal onder-
gaan. Later in de praktijk heb je dan wel het meeste last,
word je geconfronteerd en bots je veel. Interieurarchitectuur
is voor mij nog altijd een gevecht. Als je iets wil verwezen-
lijken waarin je voldoening vindt, moet je daar voor vech-
ten. Dat noemt men engagement. Maar langs de andere
kant: als dat engagement weg is dan wil ik mijn job ook niet
meer doen. Dan ontwerp je zoals zovele anderen en dat wil
ik niet.

Ook het feit dat ik zoveel op reis ben geweest heeft daar
mee te maken.
Ik heb geen schrik van het onbekende. Frank Sinatra zong:
“If you can make it there you’ll make it anywhere.” Dus ben
ik naar New York vertrokken toen ik afstudeerde. Daar heb
ik vooral in de toneelwereld gewerkt: decors ontworpen en
gebouwd.
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Toen vond ik theater tien keer boeiender dan een interieur
ontwerpen en bouwen.
Een decor kan figuratief zijn, maar moet toch een heel ver-
haal vatten. 
Dus moet je sowieso van een concept vertrekken. Een decor
is niet permanent en juist dat vind ik er zo krachtig aan. Je
hebt dat decor gezien en als het stuk niet meer speelt, dan
verdwijnt het.

Ook ontwerpen voor evenementen is boeiend. Je ont-
werpt en bouwt iets voor een evenement en je leeft
daarnaar toe. Dat gaat allemaal heel snel en voor je het
weet staat het er. Een week later wanneer het evene-
ment is afgelopen, wordt alles terug afgebroken en kan
je aan het volgende beginnen!

Maar innerlijke groei betekent voor mij dat je eigenlijk
meer naar de essentie gaat.
Naar de essentie gaan, betekent dat je stilaan een
beetje meer en meer zen begint te denken. Dat heb ik
van het begin al gehad. Ik stel van in het begin altijd
veel vragen. Je moet proberen van de meest voor de
hand liggende dingen af te wijken en op zijn minst op

zoek te gaan naar iets anders of het op zijn minst in
vraag stellen. Ruimtelijk inzicht wil zeggen dat je
gevoel hebt in de ruimte en dat je die direct driedimen-
sionaal voor je ziet en ook ziet wat er kan en wat er
niet kan. Zijn er dingen die op het eerste zicht niet kun-
nen, dan zoek je een oplossing. Soms wordt het eind-
resultaat beter door het omgooien van een heel con-
cept.

Dat is faire le vide ook bij jezelf?

Ja, je moet dat voortdurend ook bij jezelf doen. Je mag niet
geconditioneerd worden of geraken.

Geef eens voorbeelden van architectuur die u echt raakt?

Een prachtig werk is het Centre Pompidou in Parijs, ont-
worpen door de architecten Piano en Rogers. Niet alleen
het gebouw op zich, maar ook alles wat zich binnen
afspeelt. Dat was een totaal omversmijten van alle geves-
tigde ideeën en normen over architectuur en gewoon ver-
trekken van de essentie. Men noemde dat postmodernis-
me of hightech.

GEMEENTEHUIS KOKSIJDE



Maar ook klassieke gebouwen zoals de Taj-Mahal in India.
Wanneer je dat gezien hebt, kan het niet anders of je bent
onder de indruk. Dat is zo mooi van vorm, van materiaal, de
verhoudingen zitten allemaal perfect.
En natuurlijk het werk van Le Corbusier. Zijn grote bijdrage is
dat hij het woonprobleem heeft opengetrokken. De vrije
ruimte, het vrije plan waarin je theoretisch doet wat je wilt.
Maar probleem is dat je dan te maken moet hebben met
zeer bewust ingestelde individuen, want anders kan dit niet.

Ik hou van alles waar over nagedacht is, waar cultuur ach-
terzit, waar een visie achterzit. Dat is voor mij esthetiek.
Zoals de kathedraal in Antwerpen. Dat inspireert mij ook. Dat is
gewoon een prachtig gebouw of het Atomium vind ik onwaar-
schijnlijk inspirerend. Dat zijn ontwerpers geweest die dat
gewoon anders hebben bekeken en die niet traditioneel denken.

Je andere taal om te communiceren is schilderen.
Wat bepaalt wanneer je die taal gebruikt?

Dat is een kwestie van afreageren. Als ik binnen mijn werk
echt niet voldoende ruimte heb om me creatief te uiten,
dan laat ik mezelf volledig gaan op het doek. Ik smijt het er
allemaal op. Dat is puur afreageren, zoals naar een psychia-
ter gaan of in therapie gaan. Ik ben gewoon gefascineerd
door die kleuren, door die verf en ik begin daar mee te wer-
ken. Ik creëer iets. Het maken is dikwijls veel leuker dan het
resultaat. Soms is het goed, soms is het niet om aan te zien,
maar ik heb me uiteindelijk wel goed geamuseerd.

Is je taal architectuur universeel? 

Universeel in die mate dat je probeert mee te werken aan
het verbeteren van de maatschappij.
Het zou de bedoeling moeten zijn dat iedereen ziet: dat is
een goed gebouw. Een goed voorbeeld hiervan is het
gemeentehuis van Koksijde: daar heb ik mij kunnen uitleven
als binnenhuisarchitect. De mensen die daar werken komen
graag naar hun werkplek. Het is in die mate universeel dat
zowel bezoekers als werknemers in dit gemeentehuis van
alles ontdekken.
In het atrium van het gemeentehuis zit een hele grote bol:
de raadszaal, de kern van dat gemeentehuis. Allemaal heel
transparant. Je kunt zien wat daar gebeurt. Ook al de kanto-
ren zijn heel transparant. In zo’n groot en complex gebouw
is het ook een kwestie van organisatie zodat bezoekers vrij
snel hun weg vinden. Dat is het concept en dat moet verder
ingevuld worden.

Elke dienst functioneert anders. Het is niet gewoon een
landschap waar ik allemaal dezelfde bureaus zet en waar
de werknemers hun plan maar moeten trekken. Neen, elk
bureau heeft een apart concept naar de wensen van de
werknemer, in de mate van het mogelijke natuurlijk.
Zolang het geen absurde ideeën zijn, kan er rekening mee
gehouden worden.
In dat gemeentehuis is poëzie aanwezig in het ruimtelijk
aspect. Elke hoek van dat gebouw is een gebeurtenis. Zo
heb ik op al de verschillende niveaus een andere kleur,
een felle kleur, gebruikt om dat niveau herkenbaar te
maken. Het eerste wat je ziet wanneer je binnenkomt, is
een groot werk van Panamarenko dat mee de ruimte
domineert. Overal waar je komt, ontdek je wel iets en dat
maakt het voor mij interessant. Dat is communicatie met
de mensen die daar over de vloer komen en gaan, want
zij beleven dat voor een stuk ook mee. Aanschuiven aan
een loket wordt daardoor een stuk aangenamer.

Wat is je passie in je leven?

Voortdurend kennis en inspiratie opdoen. Me opladen,
nieuwe ideeën opdoen en die dan verwerken in projec-
ten. Daarom ga ik veel naar tentoonstellingen en naar
toneel, maak ik regelmatig verre reizen, vooral om te ont-
dekken en proberen door te dringen tot de essentie.
Reizen gebeurt bij ons heel rudimentair. Zo leg je veel en
interessante contacten.
Je realiseert je dat de wereld op zich heel klein is en dat
er zoveel andere manieren van leven zijn. Dat niet alleen
onze manier van leven de enige ware is. Au contraire: je
zou kunnen stellen dat het absoluut niet zo is. Wanneer je
naar Afrika of Azië gaat, zie je dikwijls mensen die
gewoon voor hun deur op een stoel zitten. Als je dat over-
brengt aan de mensen die hier leven, zouden ze al
zenuwachtig worden bij het idee alleen al. Het fascineert
mij gewoon hoe mensen overal leven. Hoe ze op een
compleet andere manier naar het leven kijken. Dat zijn
dingen die ik opslorp en die er op de gepaste tijd terug
uitkomen.

Ook ecologisch denken heeft mij altijd bezig gehouden.
Dat ecologisch denken probeer ik ook aan mijn klanten
mee te geven: alle nieuwe energievormen: zonne-ener-
gie, windenergie, warmtepompen wil ik zo snel mogelijk
in mijn werk gebruiken. Dat is nog niet zo simpel ondanks
dat dit allemaal al jaren bestaat. Zo bestaan self -
supporting houses al twintig jaar. Dit systeem wordt ech-
ter door de petroleumlobby gewoon tegengehouden net
zoals auto’s die op water rijden en die ook al bijna dertig
jaar bestaan.

Binnenhuisarchitect-zijn gaat voor mij over veel meer dan
het inrichten op zich. Het gaat om het zijn: de mens staat
centraal. Het zijn immers mensen die in je huis moeten
wonen, die dat huis gebruiken.
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Ons werk als moreel consulent brengt ons in contact met
mensen die soms de weg kwijt zijn, die de doelen in
hun leven moeten herbepalen. In een cliëntgesprek
maken we vooral gebruik van onze spraak om mensen
aan te zetten tot zelfrealisatie. Hoe ga jij in je taal, in je
werk om met doelen of het gebrek aan doelen?

Conceptueel is het net heel interessant om geen doelstelling
te hebben en te zeggen: “Ik laat alles los en probeer op mij
te laten afkomen wat op mij afkomt.”
Ik probeer artistiek te produceren wat ik vind dat er gepro-
duceerd moet worden, zonder dat een bewuste doelstelling
mij dirigeert. Het picturale is al geen verbale communicatie
en lijkt me dan ook iets dat gestuurd kan worden door het
onderbewuste of door het toeval. Dit is voor mij een avon-
tuur in een experimentele ruimte binnen in mezelf.
Wanneer men spreekt over zelfrealisatie, dan lijkt me dat
alsof men naar een vast doel wil toewerken. Voor mij is dat
absoluut niet het geval.

Ik heb me misschien verkeerd uitgedrukt. We werken in
onze morele bijstandsgesprekken niet naar een vastlig-
gend doel toe. Meewerken aan zelfrealisatie zien we
eerder als samen een stuk op weg gaan met de cliënt
zonder eindbestemming. We zien wel waar de reis ons
naartoe brengt.

Eigenlijk is het gewoon leven, want leven heeft geen
doel. Leven is alleen leven. Af en toe iets uitproberen. En
valt dat mee, dan valt dat mee. Valt dat tegen, dan valt
dat tegen.
Het lijkt mij dat je niet echt doelgericht moet proberen om
iets te doen. In mijn werk kan ik mij altijd laten gaan en
zeggen: “Ik pak nu gewoon een stuk tijd, ik smeer ergens
verf op en zie wat er van komt.”

“Kinderen realiseerden zich
ineens dat knutselen 

ook een beroep kan zijn.”
Wanneer beeldende expressie je passie is.
Interview met Bart’d Eyckermans door Maarten Peeraer en Lies Ver Braeken

Bart’d Eyckermans

Bart is directeur van de Koninklijke 

Academie voor Schone Kunsten Antwerpen - Deeltijds Kunstonderwijs. 

Hij is beeldhouwer en schilder.

Toen ik in het begin les gaf, 

realiseerde ik me niet dat mijn studenten 

niet altijd begrepen wat ik wou overbrengen.

Ik ging ervan uit dat communicatie 

met mensen gebeurde op de manier 

zoals het in de kunst gebeurt.

”

“



Hoe werkt jouw taal? Op welke manier ontstaat bij jou
een schilderij of een beeldhouwwerk?

Dat hangt natuurlijk af van de oorsprong van wat je gaat
doen. Het kan zijn dat ik geraakt ben door iets dat maat-
schappelijk gebeurt en waaraan ik zelf weinig kan doen als
één van bijna elf miljoen Belgen die hier rondlopen. Maar
innerlijk zit ik wel met een heel groot probleem. Dan pak ik 

bijvoorbeeld een potlood en maak een tekening daarover,
zoals iemand anders dat van zich af schrijft of verwerkt door
erover te praten. 
Om dit te illustreren, zou je mijn ets De wedergeboorte van
Christus in Vlaanderen kunnen beschouwen.

Dat is een voorbeeld van een wegwerken van iets dat op
dat moment maatschappelijk gebeurde, namelijk de electo-
rale overwinning van de toenmalige CVP in 1975.
Dat zo’n overwinning toen nog kon gebeuren, waarbij een
groot deel van de bevolking emotie op ratio liet primeren,
kon ik mij niet voorstellen.
Ik had het op dat moment heel druk om er bewust mee
bezig te zijn, maar blijkbaar piekerde ik er onderbewust
over. In een droom ontstond hierover een situatie die ik kon
omzetten in een beeld. Dit picturale was eigenlijk mijn per-
soonlijke afrekening met een mij overkomen maatschappe-
lijk fenomeen.
Het stelt een groot portiek voor van de kathedraal waarin
een reusachtige liggende vrouw bevalt. Zij bevalt niet van
een kind, maar van een varken. Dat was mijn verwerking
van de CVP-overwinning in 1975. Op die manier communi-
ceer je zonder woorden. Het publiek reageert onmiddellijk.

Ik krijg hierop altijd verbale respons. Het kan afwijzend zijn
of instemmend, maar het is haast altijd heftig.

Wilde je een boodschap mee geven?

Voor mij was het in eerste instantie geen boodschap, het
was een verwerking. Alleen het tonen van wat ik denk, zon-
der dat ik daar maatschappelijk iets mee wil veranderen.
Natuurlijk bereik je er altijd wel iets mee, omdat je omge-
ving er op een bepaalde manier op reageert en er daardoor
als dusdanig door verandert.
Je kan je afvragen in welke mate een beeld, iets visueels,
een gedefinieerde boodschap in zich draagt.
Meestal is het geen dicterende boodschap, is het geen vast-
liggende boodschap. Elke toeschouwer ontdekt er zijn eigen
boodschap in. Ik laat iets, wat voordat ik het maakte niet
bestond, zien. Iets dat bij mij vertrekt vanuit een handeling
of een emotie of een input. En ofwel loop je eraan voorbij,
ofwel zegt het je iets en blijf je even stilstaan, ofwel start
het in jou terug een innerlijke dialoog.

Als je een werk hebt gemaakt, welk proces brengt dat
op gang? Hoe voel je je dan?

Stel: je gaat aan tafel zitten en je eet. Ofwel ben je aan tafel
gekomen met honger en is waarschijnlijk dat hongerig
gevoel voorbij wanneer het een goed maal was. Ofwel had
je zin in iets speciaals maar komt er iets anders op de tafel,
wat je consumeert.
Dat is een natuurlijke handeling, een behoefte, iets dat je nodig
hebt. Ik heb die behoefte om te tekenen, te schilderen of te
beeldhouwen. Om dingen te tonen via kunst. Beeldende
expressie is een onderdeel van mijn zijn. Het is gewoon zoals
eten en drinken. Het is inherent aan mijn leven.
Toen ik in het begin les gaf, realiseerde ik me niet dat mijn stu-
denten niet altijd begrepen wat ik wou overbrengen, net zoals
ik de reacties van mensen op wat ik vertelde niet altijd begreep.
Ik ging ervan uit dat communicatie met mensen gebeurde
op de manier zoals het in de kunst gebeurt. Omdat je van
bepaalde veronderstellingen uitgaat, krijg je soms eigenaar-
dige gesprekken. Je veronderstelt dat de ander weet waar-
over je het hebt. En dan merk je dat het niet zo is en je
eigenlijk met een code praat die door de ander niet verstaan
wordt. Je krijgt een antwoord waarvan je je afvraagt: “Wat
moet ik daarmee?” Je kunt proberen om het nog eens uit te
leggen, maar eigenlijk komt het erop neer dat de essentie
of de basis van jouw denken niet bij die persoon aanwezig
is. Je krijgt dus een moeilijke verbale communicatie.
De non-verbale communicatie via mijn werken dient niet
om echte communicatie te maken over het gegeven waar ik
mee bezig ben. Het is misschien eerder een middel om soci-
aal contact te hebben. Ongeveer zoals praten over het weer.
De ander reageert daarop of juist niet. Maar ik besef wel dat
de boodschappen van mijn werken waarschijnlijk complexer
zijn dan enkel: “Hallo, het is goed weer.”
Als een geestesgenoot geraakt wordt door een werk van je,
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krijg je een makkelijker contact, of juist niet als het hem
tegensteekt wat je hebt gemaakt. Als iemand met een
totaal andere cultuur naar jouw werk kijkt en er door gepakt
is, als hij je werk op een totaal andere manier bekijkt dan
jijzelf en erop reageert, dan beïnvloedt dat jouw denken.
Natuurlijk zijn er ook wel kunstenaars die geen contact met
de buitenwereld zoeken. Zij komen niet uit hun atelier, er
ontstaat geen communicatie, waardoor bij hen groei en ver-
andering door dialoog onmogelijk wordt.

Spreken we dan misschien puur over zelfrealisatie?
Creëren is iets wat ze nodig hebben om te kunnen leven.
Ze hebben niet de drang om ermee naar buiten te
komen.

Ja, om gezond te kunnen leven. Er zijn kunstenaars die gek
worden wanneer ze met hun werk niet meer kunnen bezig
zijn, of wanneer je hen de mogelijkheid zou ontnemen om
creatief bezig te zijn. Dat was zelfs zo in de concentratie-
kampen. Ik kende kunstenaars die psychisch overleefden in
kampen, door alle beschikbare tijd te besteden aan het
bewerken van een stukje gevonden hout tot een kunstwerk.

Een kunstwerk ontstaat doordat je geconfronteerd
wordt met een realiteit. Kun je dat eens wat meer uit-
leggen?

Er kwam een groep allochtone kinderen op bezoek in de
kunstacademie waar ze volwassenen zagen die bezig waren
met tekenen, schilderen of boetseren. Sommigen hadden
ineens een knikpunt en realiseerden zich dat knutselen niet

zomaar iets is dat je doet, maar dat het iets is dat volwas-
senen doen als beroep! Dat is een aha-erlebnis die voor
deze kinderen een keerpunt zou kunnen worden. Wanneer
je die kinderen een klik kan laten maken en mee kan trek-
ken in een onderdeel van het cultureel gegeven van deze
maatschappij, dan vind ik dat fantastisch.
Ik zal een persoonlijk voorbeeld geven. Ik ben in Boedapest
en ik denk: “Wat ga ik vanavond doen? Ik zal eens naar
theater gaan.” Uiteraard spreek ik geen Hongaars, dus weet
ik dat ik er niks van zal verstaan. Toch zie ik naar een voor
mij onbegrijpelijk kunstwerk dat mij zodanig boeit dat ik
halverwege het stuk de zaal uit moet, naar mijn hotelkamer
ga en begin te tekenen. Het heeft mij zo visueel en auditief
geboeid, dat het bij mij een creatief proces in gang zet dat
ik iets moet maken. Eigenlijk kan ik geen definitie van
goede kunst geven, maar het voorgaande valt in mijn sub-
jectieve lijst van schitterende kunst. Goede kunst is voor mij
hetgeen mij aanzet tot creatieve actie.

Wat maakt dan dat je door dat theater zo gestimuleerd
werd om te gaan tekenen? Kun je dat onder woorden
brengen?

Nee, moeilijk. Ik denk dat het zoiets is als verliefd worden.
Het moment waarop je weet waarom je verliefd bent op
een persoon is die verliefdheid voorbij. Want dan heb je het
geanalyseerd en weet je waarom. Er moet, denk ik, altijd
nog een mythische kant zijn. Net niet weten waarom. Dat
moet energie geven. Langs de andere kant is het misschien
wel belangrijk om te weten waarom je door iets getou-
cheerd wordt, omdat dat net ervoor kan zorgen dat je iets
kunt herhalen. Ik zal een heel simpel en duidelijk voorbeeld
geven. Neem dat je op een gegeven moment ergens boven
op een building staat. Je staat op de rand. Je weet dat je het
niet onder controle hebt en je krijgt daar een kick van. Als
die kick je nu net de energie geeft om iets te realiseren dat
je anders niet zou realiseren, kan je dat de volgende keer
terug opzoeken. Dan is het goed om te weten wat juist de
energie in je vrijmaakt om te creëren.

Ontstaat er zo geen reproductie? Een herhaling van wat
al gemaakt is?

Ja, maar je kunt variaties in iets bedenken. We eten bijvoor-
beeld elke morgen, ’s middags en ’s avonds en maken een
verschil tussen ontbijt en middagmaal. Je kan daar zoveel
variaties op bedenken zodanig dat het toch nog altijd boei-
end blijft. Ik zou repetitief niet als iets negatiefs bekijken.

Er zijn van die gebeurtenissen die je als mens raken en
die je stimuleren. Maar in hoeverre doe je dan aan zelf-
realisatie? In hoeverre ben je met je persoonlijke groei
bezig?

Ik denk dat je altijd groeit. Je gaat nooit iets helemaal
opnieuw hetzelfde doen. Je gaat misschien een impuls
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krijgen door iets. Elke dag begint opnieuw. De zon
komt op, je merkt meer licht en op een gegeven
moment wordt het terug donker. Het repetitieve zit
eigenlijk in het leven op zich al besloten. Maar elke
dag word je ook een dag ouder. Er zit dus evolutie in.
En hoe klein die ook is, wanneer je genoeg teruggaat
in de tijd, merk je dat je geëvolueerd bent. Als je dat
in het oeuvre van kunstenaars zoekt, kun je echt knik-
punten vinden.

Dus jij denkt eigenlijk dat door de repetitieve evolutie,
stapje per stapje, je ook een grote evolutie kunt maken.

Ja, maar je kunt het ook omdraaien. Stel nu dat je altijd ver-
andert, altijd iets anders uitprobeert. Dan kan het zijn dat je
na verloop van tijd merkt dat je veel zijsprongen maakte,
die uiteindelijk toch dicht bij elkaar blijken te liggen. Je con-
clusie zou kunnen zijn dat je die reis met al die zijsprongen
beter niet had gemaakt. Dat je gewoon lineair had kunnen
blijven werken (wat bijvoorbeeld een voordeel had kunnen
uitmaken in de kwantiteit van kwalitatieve werken). Maar,
moest je altijd repetitief geweest zijn, dan had je jezelf mis-
schien helemaal niet goed gevoeld (net door het ontbreken
van de experimentele zijsprongen). Het besef van het posi-
tieve van het repetitieve zou het gevolg kunnen zijn van het
maken van al die zijsprongen.

Moet je daar dan stoppen en zeggen: “Dat is het nu!”?

Je kan dat inderdaad even bestendigen. Want wat doe je met
die informatie? Het kan een hele grote houvast zijn voor
iemand. Maar ook het repetitieve kan een houvast zijn. Het
onderzoek van het afwijken of het onderzoek van het repe-
titief gedrag, is voor anderen misschien ook wel heel nuttig.
Ik denk dat het eigenlijk altijd een onderzoek moet zijn.

Stel dat vanaf morgen iemand je verbiedt om nog te
schilderen of te beeldhouwen.
Of je mag helemaal geen kunst meer maken. Wat zou er
dan gebeuren?

Dat kan niet. Want zelfs in totalitaire regimes ga je zien dat
kunst blijft bestaan. Juist in totalitaire regimes wordt kunst
enorm belangrijk, omdat je daar een subcultuur krijgt die
misschien iets kan veranderen of toch een uitlaatklep kan 

bieden voor een groep van mensen in die maatschappij. Je
kan dingen communiceren, bijvoorbeeld politieke wantoe-
standen. In plaats van dat in de krant te publiceren of pam-
fletten te drukken en uit te delen om te zeggen: “Wij wor-
den onderdrukt of er worden mensen gemarteld”, kan je dit
via kunstvormen communiceren. Ik kom net terug van Cuba.
Ik dacht dat maatschappijkritische kunst in dit socialistisch
regime niet kon bestaan. Toch heb ik daar zo’n kunst gezien.

Hebben de machthebbers niet door dat deze kunst gewoon
een spiegel is? Dat dit werk een hele grote kritiek is naar hen
toe? Blijkbaar niet, want toch eindigt dat in een museum.
Dit was ook zo in Tsjechië. Er werd daar kunst gemaakt
tegen het regime, tegen het feit dat mensen verdwenen,
dat alles door de geheime dienst zo gemanipuleerd werd.
Eens de muur viel, hield die kunstvorm in Tsjechië ook op. Je
zag dan wel dat die kunstenaars in het repetitieve vervie-
len. Het herhalen van je kunst, omdat dat je bankrekening
spijst. Dan spreek je niet meer over zelfrealisatie en groei,
maar over gemakzucht.
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Deze verhandeling is bestemd voor al wie interes-
se heeft voor het begrip stilte en de wijze waar-
op stilte zich openbaart. In dit kort bestek geef ik
weer hoe stilte kan worden ervaren. In de eerste

paragraaf geef ik een aanzet tot een omschrijving van het
begrip stilte en methoden om dit te bereiken. In de twee-
de paragraaf beschrijf ik wat er kan gebeuren tijdens de
beoefening. In de laatste paragraaf wil ik het belang van
het verbreiden van stilte in onze samenleving nog eens
benadrukken.

Ik heb gekozen om in deze verhandeling geen gebruik te
maken van onderzoekgegevens over de effecten van
stilte en mij te beperken tot een simpele, maar voor de
lezer controleerbare benadering van stilte. De geïnteres-
seerde lezer kan zelf, proefondervindelijk, ervaren welke
effecten stilte heeft op ons dagelijkse functioneren en
welzijn.

Wat is stilte?

Volgens de Van Dale Groot woordenboek van de
Nederlandse taal betekent stilte de afwezigheid van
geluid. Deze betekenis concentreert zich echter op de
afwezigheid van bepaalde trillingen die wij waarnemen
als geluid. Stilte wordt ook gecombineerd met gebied en
centrum. Zowel een stiltegebied als een stiltecentrum
heeft betrekking op een plaats waar stilte in acht wordt
genomen. Een stiltegebied is meestal een locatie in de
natuur waar stilte wordt gerespecteerd. Een stiltecen-
trum is omschreven als een locatie voor gebed of bezin-
ning.

Een andere benadering van het begrip stilte heeft betrek-
king op stilte in ons denken, waarbij het denken als een
proces van gedachten kan worden beschouwd. De activi-
teit van het denken wordt onder andere gevoed door prik-
kels van buitenaf, waaronder het omgevingsgeluid.
Hiernaast wordt het proces gevoed met alle denkbare
zaken, die op de een of andere wijze uit ons geheugen
ontspruiten. Zaken die nog de nodige aandacht vragen of
dingen die reeds gepasseerd zijn, maar in ons denken nog
actief zijn.

Een grote mate van deze prikkels veroorzaakt een hoge
activiteit van het denken. Het denken wordt als het ware

Een korte verhandeling 
over stilte

Wie stilte vindt, ervaart zichzelf. 
Wie zichzelf ervaart, leeft in vrede.

Frank Smits

Oprichter en initiatiefnemer van Stilte.org



actiever door een toename van prikkels. Stilte in ons den-
ken ontstaat als de stroom van gedachten wordt vermin-
derd. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de hoeveelheid dage-
lijkse informatie terug te brengen tot een aanvaardbaar
minimum. Dit minimum is noodzakelijk om goed te kun-
nen functioneren. Hierbij kun je jezelf steeds de volgende
vraag stellen: “Wat heb ik echt nodig om goed te functio-
neren?”

In onze samenleving hebben veel mensen de neiging om
elke minuut van de dag bezig te zijn. Alle omstandigheden,
zoals de aanwezigheid van moderne communicatiemidde-
len en het mee willen doen aan de snelle consumptiemaat-
schappij, vormen de ingrediënten van het actieve denken.
Het actieve denken heeft ook een keerzijde. Door te lang in
het actieve denken te verblijven, worden mensen gehaast
en rusteloos. Uiteindelijk resulteert dit gedrag, het alsmaar
bezig zijn, in overbelasting. Dit blijkt bijvoorbeeld uit stress-
gerelateerde klachten zoals slapeloosheid.

Het ervaren van stilte via de beoefening van meditatie ver-
oorzaakt een tegenovergestelde reactie in ons wezen. Onze
hersenen krijgen minder prikkels te verwerken, waardoor
ons lichaam zich ontspant. Doordat ons lichaam ontspant,
verminderen de in ons lichaam opgebouwde spanningen.
Hierdoor wordt het denken ook stiller. Een belangrijke bij-
komstigheid van dit proces is dat je deze ontspanning
bewust ervaart. Door jezelf te ontspannen ben je gevoeliger
en zelfbewuster.

Er bestaan verscheidene recente onderzoeken naar de effecten
van mediteren. Een aantal van deze onderzoeken is genoemd
op de website van de Stichting IOCOB (www.iocob.nl).
Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat beoefening van medi-
tatie stressreductie bewerkstelligt.(1) Bovendien stimuleert
dit mensen om beter om te gaan met chronische ziekten en
depressies.

Methoden om stilte te ervaren

Er zijn diverse methoden om stilte te ervaren. Deze metho-
den hebben echter allemaal een drietal zaken gemeen.

1) In eerste instantie neem je bewust een besluit om stilte
te ervaren. Dit wilsbesluit leidt uiteindelijk tot een gedrag
waarbij wordt gestreefd naar een evenwichtig leefpa-
troon. Activiteiten die leiden tot een overbelasting van het
denken worden zoveel mogelijk gemeden. Teveel activi-
teiten op een dag leiden tot gejaagdheid en rusteloos-
heid. Eigenlijk probeer je de dag zo in te richten dat je ’s
avonds nog weet wat je de afgelopen dag hebt gedaan.
Hiernaast probeer je alle activiteiten zo aandachtig moge-
lijk uit te voeren. Het lijkt voor een buitenstander misschien
erg omslachtig, maar het resultaat van deze beoefening
leidt uiteindelijk tot meer balans in het denken en als pret-
tige bijkomstigheid een groter concentratievermogen.

2) De tweede stap om stilte te ervaren is een logische ver-
volgstap. Het denken is evenwichtiger en geschikter
geworden om stilte te kunnen ervaren. Je richt als het
ware de aandacht naar binnen. De meeste mensen zijn
gewend om de aandacht op iets te vestigen buiten hun
lichaam. Dit proces wordt nu omgedraaid, waarbij het
lichaam kan fungeren als ankerpunt voor de naar binnen
gerichte aandacht. In dit stadium kun je het stoffelijke
lichaam ervaren als een levend veld van energie. Dit is
een prettige ervaring die je dichter bij je wezen brengt.

3) De derde stap omvat een proces dat met meditatie wordt
aangeduid. Alle vormen van meditatie zijn bedoeld om
stilte te kunnen ervaren of anders gezegd om uiteindelijk
te versmelten met de universele ziel. Hierbij is de medi-
tatiebeoefening geen doel op zich, maar slechts een
hulpmiddel.

Het meditatieproces kent de volgende stadia: de concentra-
tie op een punt van waarneming, het kunnen vasthouden
van de concentratie en het versmelten met het object van
waarneming, dat als proces ook wordt aangeduid met een
buitengewone zijnservaring. De ware stilte ontpopt zich vol-
ledig in het laatste stadium van het meditatieproces.

De concentratie kan alleen worden vastgehouden als het
denken niet is afgeleid en volledig is gericht op het object
van waarneming. Het object van waarneming kan bijvoor-
beeld de ademhaling zijn of een locatie in het lichaam zoals
het centrum tussen de wenkbrauwen. Er zijn vele methoden
om het denken te richten en deze zijn min of meer beproefd.

Tenslotte is het voor een buitenstaander die niet vertrouwd
is met meditatie moeilijk te begrijpen wat een buitengewo-
ne zijnservaring is. Dit proces ontstijgt namelijk het denken
van de mens. In het Sanskriet wordt de buitengewone zijns-
ervaring Samadhi genoemd.

Alleen door niet aflatende beoefening en toewijding kan
een mens Samadhi bereiken. De beoefening vraagt om een
juiste houding, die gericht is op een bewuste en evenwich-
tige levenswijze. Hierbij behoren ook een goed dieet, vol-
doende nachtrust en dingen doen die je leuk vindt. Als je
ontroerd bent door de innerlijke vrede die ontstaat door de
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beoefening, dan volgt er een behoefte om regelmatig te
mediteren. Dit is de toewijding aan het hogere in jezelf.

Het mediteren met gelijkgestemden in groepen versterkt het
energetisch veld en de intensiteit van de meditatie. Doordat alle
deelnemers met dezelfde intentie hun gedachten richten, wordt
de concentratie sterker dan wanneer je in je eentje mediteert.
Een soortgelijk krachtveld komt ook tot stand in bijvoorbeeld de
bioscoop waar bezoekers met elkaar opgaan in een film.

Wat gebeurt er tijdens de beoefening?

Als je stil bent, dan heb je in eerste instantie te maken met
omgevingsgeluid. Dit geluid kan van verschillende bronnen
afkomstig zijn. In de huiselijke omgeving heb je misschien te
maken met het geluid van spelende kinderen of dat van de
televisie. Geluid is overal aanwezig, ook in de natuur. Hierbij
kun je denken aan het geritsel van bladeren die door de wind
worden bewogen of het getik van de regen tegen de ramen.
Dit geluid is er en je kunt het als zodanig aanvaarden.

Als je geen aandacht meer schenkt aan de omgevingsge-
luiden en je aandacht naar binnen richt, dan merk je dat je
gedachten de aandacht gaan opeisen. Je gaat als het ware
mee met de stroom van de aanwezige gedachten. Dit kun-
nen fragmenten zijn van zaken die je bezighouden. Als je
bijvoorbeeld op je werk met een probleem worstelt, kan
het zijn dat dit probleem al je aandacht opeist. Het is ook
mogelijk dat je bezig bent met zaken die je nog wilt rege-
len. Een andere mogelijkheid is dat je met iets bezig bent
dat zich in het verleden afspeelde. Iets dat bijvoorbeeld
niet goed verwerkt is. Als je mediteert kies je ervoor om de
gedachten te laten voor wat ze zijn. Je aanvaardt het feit
dat gedachten er zijn.

Door je aandacht te vestigen op je lichaam ervaar je een
diepe ontspanning. Je merkt dat je lichaam een levend
veld van energie is dat vibreert. Dit is rustgevend en heeft
een verstillend effect op het denken. Tevens ervaar je dat
door de ontspanning je energieniveau toeneemt. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit de warmte in je handpalmen en voetzo-
len.

Dankzij de toename van energie in je lichaam kun je komen
tot een grotere concentratie van aandacht. Als je de aan-
dacht vervolgens richt op bijvoorbeeld de adembeweging

tussen het puntje van je neus en het punt tussen je wenk-
brauwen, dan merk je na verloop van tijd op dat de concen-
tratie steviger wordt. Het denken verdwijnt langzaam naar
de achtergrond. Je bent als nooit tevoren in het nu aanwezig
en je ervaart de vrede die uitgaat van de stilte in je geest.

Hoe kan stilte in onze samenleving worden
gepromoot?

Onze samenleving kan worden getypeerd als hectisch en
rusteloos. Mede door de economische groei is er geen rust
meer. Dit heeft een duidelijke weerslag op het gedrag van
mensen. Veel mensen zijn prikkelbaar en vermoeid.

Er is een groeiende groep mensen die deze ontwikkeling
onderkent in zichzelf en behoefte heeft aan meer balans en
harmonie in het dagelijkse functioneren. Momenteel zijn er
vele initiatieven op het gebied van geestelijke ontspanning
die inspelen op deze groeiende behoefte. Vooral in de grote
steden zijn er yogascholen, zendos en tempels waarin je via
bepaalde methoden leert mediteren.

In sommige bedrijven en scholen geeft het bestuur aan-
dacht aan stilte en meditatie. Een voorbeeld hiervan is de
Nederlandse Stichting IAM (www.stilte-educatie.nl). IAM
biedt voor kinderen, leerkrachten, ouders en andere opvoe-
ders diverse activiteiten om innerlijke rust en stilte bewust
te ervaren en te leren waarderen. Een ander voorbeeld is
afkomstig van de Nederlandse CNV Dienstenbond, die aan-
dacht schenkt aan het belang van de aanwezigheid van stil-
te en meditatieruimtes.

Als ook beleidsmakers en bestuurders het belang van stilte
in onze samenleving onderkennen en de hiermee gepaard
gaande effecten voor het welzijn en de volksgezondheid,
dan kan een grote stap worden gemaakt in de richting van
een welzijnstaat.

Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de opzet van
laagdrempelige stiltecentra in woonkernen die voor ieder-
een toegankelijk zijn. Momenteel wordt hiermee geëxperi-
menteerd door een stilteplatform (www.stilte.org) in
Nederland. Het platform presenteert zich als een groep
mensen die gezamenlijk stilte via meditatie in de samenle-
ving wil verbreiden.

Het belang van stilte dient op basis van nader onderzoek
naar de effecten van stilte op ons welzijn nader te worden
onderzocht. Momenteel bestaan er verscheidene onderzoe-
ken die mijns inziens nog meer onder de aandacht moeten
worden gebracht.

Voetnoot

1) P. Grossman, L. Niemann, S. Schmidt, H. Walach: Mindfulness-based stress

reduction and health benefits. A meta-analysis.; J. Psychosom. Res. 2004 July;

57(1): 35-43
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Als je mediteert kies je ervoor 

om de gedachten te laten 

voor wat ze zijn. 

Je aanvaardt het feit 

dat gedachten er zijn.”

“





BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PCMD Brussel
Stalingradlaan 18-20 - 1000 Brussel
T 02 242 36 02 - F 02 242 56 17
cmd.brussel@uvv.be

PROVINCIE ANTWERPEN
PCMD Antwerpen
Jan Van Rijswijcklaan 96 - 2018 Antwerpen
T 03 259 10 80 - F 03 259 10 89
cmd.antwerpen@uvv.be

Provinciale Centra Morele Dienstverlening
PROVINCIE LIMBURG

PCMD Hasselt 
A. Rodenbachstraat 18 - 3500 Hasselt
T 011 21 06 54 - F 011 23 55 16
cmd.hasselt@uvv.be

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
PCMD Gent
Coupure Rechts 4 - 9000 Gent
T 09 233 52 26 - F 09 233 74 65
cmd.gent@uvv.be

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
PCMD Leuven
Brusselsestraat 78 - 3000 Leuven
T 016 23 56 35 - F 016 20 75 47
cmd.leuven@uvv.be

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
PCMD Brugge
Jeruzalemstraat 51 - 8000 Brugge
T 050 33 59 75 - F 050 34 51 69
cmd.brugge@uvv.be

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
CMD Jette
Jetse laan 362 - 1090 Jette
T 02 513 16 33
cmd.jette@uvv.be

PROVINCIE ANTWERPEN
CMD Antwerpen
Breughelstraat 60 - 2018 Antwerpen
T 03 227 47 70
cmd.antwerpenlokaal@uvv.be

CMD Herentals
Lantaarnpad 20 - 2200 Herentals
T 014 85 92 90 - F 014 85 44 39
cmd.herentals@uvv.be

CMD Mechelen 
O.-L.-Vrouwestraat 29 - 2800 Mechelen
T 015 45 02 25 - F 015 43 55 19
cmd.mechelen@uvv.be

CMD Turnhout 
Begijnenstraat 53 - 2300 Turnhout
T 014 42 75 31 - F 014 42 54 40
cmd.turnhout@uvv.be

PROVINCIE ANTWERPEN
AMD Lier
Antwerpsestraat 148 (1ste verdieping)
2500 Lier
T 03 488 03 33 - F 03 488 03 33
amd.lier@uvv.be

AMD Mol
Laar 2 bus 3a
2400 Mol
T 014 31 34 24 - F 014 31 34 24
amd.mol@uvv.be

PROVINCIE LIMBURG
AMD Bilzen
Klokkestraat 4 bus 1
3740 Bilzen
T 089 30 95 60 - F 089 56 57 94
amd.bilzen@uvv.be

AMD Sint-Truiden
Kazernestraat 10/001
3800 Sint-Truiden
T 011 88 41 17 - F 011 31 26 45
amd.sinttruiden@uvv.be

Centra Morele Dienstverlening

Antennes Morele Dienstverlening

UNIE VRIJZINNIGE VERENIGINGEN v.z.w.

PROVINCIE LIMBURG
CMD Genk
Bochtlaan 16 bus 6 - 3600 Genk
T 089 51 80 40 - F 089 51 80 49
cmd.genk@uvv.be

CMD Maasland 
Pauwengraaf 63 - 3630 Maasmechelen
T 089 77 74 21 - F 089 77 74 22
cmd.maasmechelen@uvv.be

CMD Tongeren
Vlasmarkt 11 - 3700 Tongeren
T 012 45 91 30 - F 012 45 91 39
cmd.tongeren@uvv.be

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
CMD Aalst 
Koolstraat 80-82 - 9300 Aalst
T 053 77 54 44 - F 053 77 97 70
cmd.aalst@uvv.be

CMD Ronse
Zuidstraat 13 - 9600 Ronse
T 055 21 49 69 - F 055 21 66 68
cmd.ronse@uvv.be

CMD Sint-Niklaas
Ankerstraat 96 - 9100 Sint-Niklaas
T 03 777 20 87 - F 03 777 31 64
cmd.sintniklaas@uvv.be

CMD Zottegem
Kastanjelaan 73 - 9620 Zottegem
T 09 326 85 70 - F 09 326 85 73
cmd.zottegem@uvv.be

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
CMD Halle
Molenborre 28/02 - 1500 Halle
T 02 383 10 50 - F 02 383 10 51
cmd.halle@uvv.be

CMD Vilvoorde
Vlaanderenstraat 69 - 1800 Vilvoorde
T 02 253 78 54 - F 02 253 57 87
cmd.vilvoorde@uvv.be

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
CMD Ieper
Korte Torhoutstraat 4 - 8900 Ieper
T 057 23 06 30 - F 057 23 06 39
cmd.ieper@uvv.be

CMD Kortrijk
Overleiestraat 15A - 8500 Kortrijk
T 056 25 27 51 - F 056 25 27 53
cmd.kortrijk@uvv.be

CMD Roeselare
Godshuislaan 94 - 8800 Roeselare
T 051 26 28 20 - F 051 26 28 26 
cmd.roeselare@uvv.be

FEDERAAL SECRETARIAAT
Brand Whitlocklaan 87 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
T 02 |735 81 92 - F 02 |735 81 66
cmd.federaal@uvv.be
www.uvv.be

www.uvv.be
Unie Vrijzinnige Verenigingen




