
deMens.nu Magazine | 1

vrijzinnig humanistisch tijdschrift 
voor iedereen

Nic Balthazar over de klimaatbeweging

“De kracht van het getal, 
de kracht van mensen”
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e groten der aarde uit de eeuw van 
de Verlichting hadden destijds wellicht 
een flinke portie verbeeldingskracht 
nodig om hun denkbeelden ingang 
te doen vinden bij hun tijdgenoten. 
Maar dat geldt eigenlijk door de hele 
geschiedenis heen: zonder fantasie 

- en bij uitbreiding creativiteit - hadden we nooit gehoord van 
mensen als Einstein, Rubens, Da Vinci, Darwin of Descartes.

Verbeeldingskracht is een essentieel onderdeel van ons denken 
en zijn. Dankzij onze fantasie kunnen we ons in een ander verplaatsen, vergelijken, 
afwegen, relativeren, doordenken … Fantasie biedt zoveel uitwegen en mogelijkheden, 
in het dossier van dit magazine ontdek je er meer over.

Wat is de kracht van fantasie? En wat is de rol ervan bij zingeving en moreel beraad? 
Hoe kan je het creatieve denkproces stimuleren? In welke domeinen horen fantasie, 
verbeelding en zelfs verzinsels helemaal thuis? Of waarvoor kan je ze inzetten? 
“Met fantasie is het mogelijk om de dingen anders, lichter en positiever te bekijken”, 
zo stelt een creatief therapeut het.

Ook in verhalen kan fantasie niet ontbreken. Wat is er spannender dan een wereld 
te bedenken waarin mensen en magische dieren, zoals draken, samen voorkomen? 
Tot op vandaag zijn die niet uit onze beeldcultuur weg te denken. Net zoals kunst niet 
zonder verbeelding of fantasie kan. Twee jongeren, een creatieve ondernemer en een 
wereldverbeteraar, getuigen over het gebruik van hun creativiteit.

Het ontwikkelen van creativiteit gaat soms op z’n best dankzij een goede portie 
dagdromen. Goed nieuws voor wie tijdens een duffe vergadering even uit het raam wil 
staren. Sommigen beleven hun fantasie echter liever aan den lijve en gaan ‘larpen’, of live 
action role-playing. Ze kruipen letterlijk in de huid van een zelf gecreëerd personage en 
houden met duizenden tegelijk een fictieve veldslag. Zonder bloedvergieten uiteraard.

Hoe dan ook, je verbeelding of fantasie benutten is wel degelijk erg zinnig. Je kan er 
zomaar even de wereld mee veranderen. Waar wacht je nog op? Alvast veel leesplezier!

Ellen Vandevijvere

Fantasie

D
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Inhoud

Dit magazine bevat een toegankelijke mix van luchtige en diepgravende 
artikels over eigentijdse onderwerpen die verband houden met vrijzinnig 
humanisme.

Vrijzinnig humanisten geloven in de mens en plaatsen die centraal

De verantwoordelijkheid voor zin en moraal ligt voor vrijzinnig humanisten 
bij de mens. We bepalen zelf hoe we ons leven zin geven in het hier en 
nu, en dat doen we met respect voor de keuze van anderen en voor de 
natuur. We streven daarom ook naar een warme en solidaire democratische 
samenleving waar elk individu zich ten volle kan ontplooien. Hoewel 
iedereen anders is, zijn we gelijkwaardig en moeten we onszelf kunnen zijn.

Vrijzinnig humanisten kijken kritisch naar de wereld en naar zichzelf

We aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen, maar oordelen zelf 
wat goed is en wat slecht. Dé waarheid bestaat immers niet en dus kan 
niemand die opleggen. Daarom stellen we alles in vraag tot we nieuwe 
inzichten hebben. Het is onze ultieme vrijheid: het mogen veranderen van 
mening.

Vrijzinnig humanisten zijn een bont allegaartje

Jong en oud, rijk en arm, uit alle hoeken van de wereld … We geven allen 
zelf zin aan ons leven en maken er samen het beste van. Hier en nu en met 
vertrouwen in de toekomst.

deMens.nu Magazine is er voor vrijzinnig humanisten, maar ook voor 
iedereen die zich betrokken voelt bij onze samenleving en zeker ook voor 
nieuwsgierigen.
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Een vrijzinnig 
humanistisch 

magazine voor 
iedereen
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Interview met Nic Balthazar

“Bewust bezig zijn 
met bewust-zijn”



In zijn Klimaatbetoog toont Nic Balthazar zich een begenadigd en 
dynamisch redenaar. En ook aan een smalle tafel in de Gentse 
Vooruit komen de woorden doordacht en vastberaden uit zijn 
mond. Hij spreekt soms scherp, soms minzaam. Hij toont zich 
dapper, maar is tegelijk bang voor de toekomst van de mens en 
de planeet.

Zit er al van kindsbeen af een idealist in jou?
Een idealist wel, maar ik ben nooit zo’n typische vogelspotter 
of grote natuurmens geweest. Mijn vader organiseerde mee de 
eerste anti-atoommarsen, ik vond dat toen heel cool. Mijn moeder 
was een echte suffragette die haar kroost meesleurde naar beto-
gingen voor crèches voor kinderen van werkende vrouwen. In die 
tijd, nog niet zo heel lang geleden, was het een schande om als 
vrouw te gaan werken en je kinderen elders achter te laten. Mijn 
activisme, het strijden voor rechtvaardigheid, is me met de pap-
lepel ingegeven. Als mensen zeggen: “Dat is een utopie”, dan wil 
ik daar tegenin gaan. Het zijn onze grootste utopieën van vroeger 
die nu onze mooiste verwezenlijkingen zijn. Kijk naar dit gebouw, 
dat is vóór de Eerste Wereldoorlog gebouwd, op een moment dat 
men er nog maar net in was geslaagd om de arbeiders voldoende 
eten te geven. Toch was er die utopische wens om de arbeiders-
klasse ook toegang tot cultuur, kunst en creativiteit te bieden, om 
hen werkloosheidsuitkeringen te geven, en recht op een pensioen 
en sociale zekerheid. Wij staan daar niet meer bij stil, maar daar-
voor hebben mensen gestreden. Dus, als mensen nu zeggen dat 
die klimaatrevolutie nooit gaat lukken, dan denk ik: waarom niet? 
Onze utopische wensen zijn het schoonste wat we hebben.

Wat is er in je leven gebeurd, waardoor je zo betrokken op 
het klimaat bent geraakt?
Heel simpel, ik heb kinderen gemaakt. Dat verandert alles. Zo 
begin ik elke lezing: als je kinderen hebt, wat is dan de taak van 

de vader? Er is maar één grote oertaak voor de gorilla met de grote 
smoel in ons, en dat is instaan voor de bescherming van onze 
kroost als er gevaar is. Is het klimaat een gevaar voor ons? Ja! Wel, 
dan is het aan mij.

Hoe sta jij tegenover de huidige polarisatie van het klimaat-
debat?
Ik vind dat een heel kwalijke evolutie. Als je naar de Verenigde 
Staten kijkt, dan zie je hoe compleet nefast dat is. Vroeger moest je 
gewoon vragen hoe iemand tegenover abortus of gay rights stond 
om te weten of hij of zij democraat of republikein was. Tegenwoordig 
volstaat het om te vragen of je in de opwarming van de aarde 
gelooft. Als republikein antwoord je sowieso negatief: de opwar-
ming van de aarde is een sprookje uitgevonden door de Chinezen 
om de Amerikaanse economie te doen kantelen. Daardoor is de 
machtigste natie ter wereld in een soort misdadig immobilisme 
beland. We kunnen dezelfde fout ook hier maken door te zeggen 
dat wie in zonne- of windenergie gelooft, een groene of een rode 
is, en wie in kernenergie gelooft en denkt dat het met die opwar-
ming nog wel zal meevallen, rechts is. Dat is waanzin. Iedereen 
heeft recht op zijn eigen mening, maar niet iedereen heeft recht op 
zijn eigen feiten. Het feit is dat wetenschappers een alarmerende 
opwarming van de aarde vaststellen, punt. Hun analyses en voor-
gestelde oplossingen zijn eigenlijk behoorlijk eenduidig. Dat we met 
z’n allen, links én rechts, werkelijk alles uit de kast zullen moeten 
halen, willen we een kans hebben om het te halen.

Schijnbaar ga je goedlachs door het leven, toch doet iets 
vermoeden dat je ook een heel donkere kant hebt?
Ik was altijd zo’n jongen van happy-go-lucky, en eigenlijk wilde ik 
door iedereen graag gezien worden. Ook door de mensen die ik 
ronduit ambetant vond, en zelfs hufters moesten mij leuk vinden. 
Dat is een ziekte, dat heet perfectionisme. Everybody Happy, mijn 
laatste film, gaat daarover. De angst om niet voor iedereen goed te 

Als filmmaker en klimaatactivist Nic Balthazar drie wensen krijgt, dan 
gebruikt hij er maar één. Hij hoopt dat mensen tot inzicht komen over 
wat ons ego met ons doet, en hoe we daardoor onze verbondenheid 
met elkaar, met de natuur en met onze planeet verliezen. Hij wil die 
verbondenheid terugwinnen, dat zou alle problemen oplossen. “Een 
variatie op vrede op aarde voor alle mensen van goede wil. Het klinkt 
onnozel, hè?”

 Eén voor allen, allen voor één

 Durven denken

Nele Deblauwe - foto’s © Jeroen Vanneste

Onderhuids
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doen. Door daar inzicht in te krijgen, kan ik dat beter aan. Wil je mij 
haten omdat ik mensen wil informeren, ja zelfs alarmeren, over het 
klimaat? Spijtig. Maar dan moet het maar zo.

Krijg je veel hatelijke reacties?
Dat gaat soms behoorlijk ver, tot - gelukkig zeer virtuele - doods-
bedreigingen toe. Maar ik probeer mij niet op stang te laten jagen, 
want dat helpt niet, hoewel je natuurlijk de sterke neiging voelt om 
de bal even hard terug te kaatsen. We zijn allemaal zó overtuigd 
van ons eigen grote gelijk. Dat is grotendeels bepaald door sociale 
media - die asociale media geworden zijn - die ons in een echo 
bubble houden waarin iedereen honderd keer per dag zijn waar-
heid teruggekaatst krijgt. Ik ook, hè. Dat maakt mij soms bang. Ik 
maak speciaal vrienden aan de ‘andere’ kant om te weten hoe die 
mensen denken, want ik krijg hun reacties ook via mijn Twitterfeed 
binnen. De shit die ik daar over me heen krijg, die wil je niet lezen.

Verlies je ooit de moed?
We hebben zeer weinig tijd om ons klimaat te redden, echt extreem 
weinig tijd. Mijn grote hoop is dat iedereen zich durft te laten infor-
meren en het aandurft om dat harde nieuws binnen te nemen, en 
dan durft te geloven in al die mogelijkheden om naar hernieuwbare 
energie om te schakelen. Als ons wordt wijsgemaakt dat dat nooit 
zal lukken, dan moeten we ons afvragen wie ons dat in de nek 
slaat. Internationaal, maar ook in ons land, hebben alle spelers die 
op het status quo aansturen enorm veel macht en geld. Het enige 

wat krachtiger is dan de kracht van dat geld is de kracht van het 
getal, de kracht van mensen. Als wij met genoeg vragende partij 
zijn om iets aan het klimaat te gaan doen, dan zal er iets veran-
deren. Zo werkt democratie. Een politicus hangt zijn huik immers 
sneller naar de wind dan hij zijn onderbroek ververst.

Lobby’s hebben veel macht. Hoe sta je tegenover de man in 
de straat die de kraan dichtdraait als hij zijn tanden poetst. 
Helpen die kleine beetjes?
We moeten tegen 2050, liefst ervoor, evolueren naar een netto 
nuluitstoot. Dat betekent een daling van honderd procent van onze 
broeikasgasuitstoot, en eigenlijk zelfs nog meer. Dat gaan we niet 
doen door in kleine beetjes te denken, hè, dan maken we onszelf 
iets wijs. Dat is zoals plassen op een bosbrand, dat zal ook niet 
helpen. Niettemin, als we met z’n allen over de kleinere dingen 
beginnen na te denken, dan wordt dat een goede reflex waarmee 
we de grote uitdagingen leren aan te gaan.

Zijn mensen van nature destructief?
Je kan dat filosofisch bekijken, maar evengoed tellen ook hier de 
feiten, en die zijn ontstellend. Sinds de jaren zeventig hebben we 
zestig procent van alle gewervelde dieren over de kling gejaagd, en 
ondertussen zijn één miljoen diersoorten tot uitsterven gedoemd. 
De mens is een plaag, hè. Wij zijn psychopaten, we lijken alleen om 
onszelf te geven, en zelfs dat niet. We don’t care. Ons ego is gigan-
tisch allesoverheersend, en nog gevaarlijker dan ons persoonlijke 
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“Werkelijk alles 

uit de kast 

halen”

“In goed 

zit het begin 

van rust”

Onderhuids

ego is ons gezamenlijke ego, als dat uitmondt in blind nationalisme 
en ‘our nation first’. Het wordt letterlijk met fiere slogans geroepen. 
Het kan uiteraard ook anders. Kijk naar een project als Europa. 
We hebben het nog nooit zó lang zó goed gehad, zonder oorlog. 
Solidariteit zit verankerd in de samenleving. We hebben zoveel 
goeds gepresteerd, maar toch blijven we woekeren met de natuur 
en onze collega’s - de andere dieren - en zijn we een behoorlijk 
onsympathieke soort. Dat hoeft niet zo te blijven. Mensen hebben 
het allerslechtste in zich, maar ook het allerbeste. Het is maar wat 
eerst wordt aangesproken. In het geval van het klimaat: op het 
ogenblik dat er geen voedsel en drinkwater meer is, dan - vrees 
ik - wordt het allerslechtste in ons behoorlijk snel aangesproken.

In een interview zei je: “Als ik verbondenheid verlies, raak ik 
uit evenwicht.” In wat zit die verbondenheid? Met wie of wat 
voel jij je verbonden?
De grootste kwaal van deze tijd is eenzaamheid. Bijna de helft van 
alle Vlamingen voelt zich existentieel of in de feiten eenzaam. En wat 
gebeurt er? We worden allemaal tegen elkaar uitgespeeld om in de 
ratrace van het leven nog net boven die andere uit te komen. Ons 
ego wordt opgestookt om net iets beter te zijn dan iemand anders, 
met net iets meer macht, net iets meer geld en net iets meer materieel 
bezit. Zo verliezen we onze verbondenheid en raken we uit evenwicht.

Jij ook?
Ik ben daar heel bewust mee bezig, met bewust-zijn. Mooi woord, 
hè, alles zit daarin. We zijn altijd maar bezig met doen, maar we 
zouden veel beter bezig zijn met zijn. We zijn human beings, geen 
human doings. Het is een mooie maar moeilijke oefening: jezelf 
terugbrengen tot er gewoon zijn, jezelf de vraag stellen waar je 
ego je in de weg zit. En hoe meer je daarover weet, hoe meer je 
daarnaar kan handelen. Als er iets is dat ons uit balans brengt, dan 
is dat bijna altijd ons ego. Dan klinkt dat stemmetje in ons hoofd 
dat zegt: “Dat is niet genoeg, jij kan beter, je bent ontoereikend.”

Wat fluistert jouw interne criticus je in het oor?
De Duitsers noemen dat zo heerlijk der innere Schweinehund, 
de innerlijke klootzak. Die van mij zegt meestal dat het niet goed 
genoeg is. Dat komt door mijn opvoeding. Mijn ouders waren 
behoorlijk veeleisend, weliswaar met de beste bedoelingen. Mijn 
vader zei vaak: “Plus est en vous.” Nu houd ik daar een dubbel 
gevoel aan over. Als ik niet zo was opgevoed, dan had ik wel-
licht niet de mogelijkheid om de dingen te doen die ik nu doe. Die 
stoutmoedigheid is met de moedermelk meegegeven. Maar het 
betekent ook dat het nooit genoeg is, want er zit altijd meer in. Je 
komt nooit op een punt waarbij je kan zeggen dat het goed genoeg 
is. Beter is de vijand van goed, zeggen de Fransen, le mieux est 
l’ennemi du bien. Voor mij moet het altijd beter. Terwijl in goed het 
begin van rust zit. Iedereen moet altijd maar meer en beter doen, 
of je bent een loser. Dat woord alleen al, loser. Kinderen nemen 

 Vrijheid als hoogste goed

deMens.nu Magazine | 9



Onderhuids

zo’n heftig woord tegenwoordig vlot in de mond. Dat is blijkbaar 
onze grootste existentiële angst nu, dat we niet gewonnen hebben. 
Maar we gaan niet allemaal winnen, hè. Zoveel mensen, ook 
jongeren, krijgen massaal een burn-out. Achtendertig procent van 
de jongeren geeft aan psychische problemen te hebben. En het 
enige wat je hoort, is dat de lat voor hen nog omhoog moet. Iedereen 
en alles moet groeien. Tot we met onze collectieve burn-out op een 
uitgebrande planeet staan.

Je bent uitgesproken vrijzinnig humanistisch?
Ja, ik ben zo opgevoed. Dat is voor mij een evidentie, een gegeven, 
daar moet ik niet voor werken. Ik moest er zelfs niet veel over 
nadenken. Toch moet je dat ook bij jezelf durven te bevragen, zoals 
gelovigen ook hun geloof uiteindelijk durven te bevragen en soms 
overtuigde vrijzinnigen worden. In die bevraging bij mezelf ben 
ik misschien uiteindelijk bewuster vrijzinnig geworden. Het bleek 
gewoon … vrij zinnig, om de oude woordspeling nog maar eens 
te gebruiken.

Ben je bang om dood te gaan?
Vreemd genoeg niet. Als filmmaker heb je het voorrecht om een 
proefvlucht van je eigen leven te kunnen maken. Tot altijd was 
mijn proefvlucht voor het meest pijnlijke deel: afscheid nemen 
van je liefste mensen en zelf afscheid nemen van het leven. De 
wetenschap dat we in ons land zelf over ons levenseinde kunnen 
beslissen, heeft mij enorm geholpen. Als je de dood met open 

vizier in de ogen durft te kijken, dan durf je ook veel meer met 
het leven bezig te zijn. Dat heb ik geleerd van het verhaal rond 
de euthanasie van Mario Verstraete. Vorige zomer moesten wij 
helaas afscheid nemen van mijn moeder. Toevallig ging dat min 
of meer volgens een gelijkaardig scenario als dat van mijn film. 
En ik was zó dankbaar dat dit kon, dat dit mogelijk was. Mijn 
moeder heeft geen dag geleden, ze ging net vóór alle horror zou 
uitbarsten. Het afscheid was intens en hard, maar vooral mooi en 
innig. Dat heeft alle verschil gemaakt.

Ook voor haar? 
Zeker. Voor velen is de grootste angst in het leven niet te moeten 
sterven, maar eenzaam dood te gaan, pijn te hebben en te lijden, 
toch? Mijn moeder heeft niet afgezien en ze is nooit alleen geweest. 
Het was hard, voor ons en voor haar. Zij moest het feestje verlaten. 
Maar vreemd genoeg, hoewel ik het leven ook met zoveel mogelijk 
armen omarm, heb ik nu minder angst voor de dood.

Heeft het leven nu meer zin?
Boeddhisten zeggen dat je elke dag concreet moet nadenken over 
je sterfelijkheid en over hoe lang je nog te leven hebt. We leven met 
z’n allen een beetje en stoemelings. Over doodgaan, daar praten we 
niet over. Terwijl, denken aan de dood maakt je elke dag bewuster 
van het leven. Mensen gaan maar door alsof ze het eeuwige leven 
hebben en daardoor leven ze alsof ze niets te verliezen hebben. Ik 
ben me heel bewust van elke dag. Ik doe bijvoorbeeld vrijwel niets 
tegen mijn zin. Bijna nul. Je moet mij dus bijvoorbeeld niet bedanken 
om hier te zijn, ik was hier anders niet geweest.

 Atheïst tot in de kist 
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Denk voor jezelf, zorg voor elkaar. Dat is het kernthema van deMens.nu 
dat als een leidraad door de hele werking loopt. De medewerkers van 
deMens.nu en de lidverenigingen, de vrijwilligers en sympathisanten 
zijn in se wereldverbeteraars. Of dat proberen ze toch elke dag te zijn. 
Ze bieden een luisterend oor rond zingeving, verzorgen een mooie 
plechtigheid, organiseren verbindende activiteiten, bieden morele bij-
stand … Het ecologische gedachtegoed hoort daar ook steeds meer 
bij en wordt als een vanzelfsprekend gegeven beschouwd. Want 
zorgen voor elkaar, is ook zorgen voor de omgeving waarin we leven.

Bij deMens.nu groeide het idee om rond dat bewustzijn over het 
klimaat iets concreets te doen en het ook extern uit te dragen. In 
maart 2019 werd het lidmaatschap van deMens.nu bij de Klimaat-
coalitie officieel goedgekeurd. De Klimaatcoalitie is een nationale vzw 
die meer dan zeventig organisaties uit het Belgische middenveld, 
zoals milieubewegingen, noord-zuidorganisaties, vakbonden, jeugd-
raden en burgerbewegingen, rond klimaatrechtvaardigheid verenigt. 
Het doel is om druk op beleidsmakers uit te oefenen om krachtige 
klimaatmaatregelen te nemen en om een breed publiek te mobi-
liseren voor een klimaatvriendelijke en rechtvaardige samenleving.

Het lidmaatschap is een logisch gevolg van de urgente situatie met 
betrekking tot het klimaat en het gebrek aan doeltreffendheid van het 
huidige beleid. Door de Klimaatcoalitie te steunen wil de georgani-
seerde vrijzinnigheid benadrukken dat een globale samenwerking 
over alle politieke niveaus en grenzen heen nodig is. Het lidmaatschap 
geeft extra draagkracht aan die groene intenties van deMens.nu en 
toont dat het niet alleen om een intern, maar ook extern engagement 

deMens.nu, lid van 
de Klimaatcoalitie

gaat. Vanuit deMens.nu worden daarom extra initiatieven genomen en 
worden de acties van de Klimaatcoalitie ondersteund.

De aanloop naar de verkiezingen was een belangrijke periode 
om het belang van het klimaat te benadrukken, voornamelijk op 
het vlak van het politieke beleid. Daarom bijvoorbeeld stapten 
personeelsleden, vrijwilligers en sympathisanten mee in klimaat-
marsen. Maar het lidmaatschap hoort evengoed thuis in een 
grotere bewustwording binnen de hele vrijzinnig humanistische 
gemeenschap. Andere acties zullen blijven volgen, in de vorm 
van een gedeelde campagne of een eigen initiatief. Dat kunnen 
hele kleine dingen zijn, zoals kiezen voor een groter vegetarisch 
aanbod bij evenementen. Maar net zo goed concrete activiteiten 
rond ecologie, zoals lezingen en workshops. Zo zal er in het najaar 
van 2019 een eigen campagne lopen om tijdens de Week van 
de Mobiliteit de auto zoveel mogelijk aan de kant te laten en een 
ecologisch alternatief te kiezen. Elke bijdrage, elk steentje dat in 
de rivier wordt verlegd, doet de rivier net ietsjes anders stromen. 
Samen met deMens.nu willen we zó veel steentjes verleggen dat 
de rivier een andere bocht neemt, naar een leefbare planeet.

Ook de leden van de Humanists International, de wereldkoepel van huma-
nistische organisaties waartoe deMens.nu behoort, onderschrijven 
de klimaatproblematiek. Recent ondertekenden zij de Declaration on 
the Climate Change Crisis. In die verklaring erkennen ze de ecologische
crisis waarin de wereld zich bevindt. Zo willen ze iedereen binnen de 
gemeenschap en daarbuiten aansporen om actie te ondernemen en 
het beleid aan de noden van vandaag aan te passen.
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Deze barometer peilt naar de stand van de vrijzinnigheid vandaag. Pakken 
donkere regenwolken zich samen boven vrijdenkersland? Of geniet de 
kritische, vrije geest van een staalblauwe lucht en een stralende zon?

Ellen Vandevijvere
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Onze kijk op 
schoonheid 
verandert
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Wetenschappelijk onderzocht

Giselinde Kuipers, hoogleraar cultuursociologie aan de Universiteit 
van Amsterdam, doet al enkele jaren onderzoek naar welke invloed 
schoonheidsidealen op de maatschappij hebben. Zo onderzocht 
ze wanneer mensen iemand mooi of niet mooi vinden, en deed 
dat in vijf Europese landen, met name Frankrijk, Italië, Nederland, 
Polen en het Verenigd Koninkrijk. Tijdens die studie ontdekte ze 
dat de perceptie van schoonheid erg verschilt naargelang de 
socio-economische klasse, leeftijd, opleiding en woonplaats. De 
lagere socio-economische klasse gaf daarbij een grotere voorkeur 
aan voor de meer ‘klassieke’ schoonheidskenmerken, zeg maar 
type Pamela Anderson uit Baywatch. Terwijl de hogere sociale en 
culturele klasse net de meer authentieke kenmerken prefereerde: 
wat afwijkende kenmerken zoals dikkere wenkbrauwen, ruwere kin 
of warrig haar, zeg maar genre George Clooney. Het bijzondere 
is dat die perceptie van schoonheid op precies dezelfde manier 
bestond in de vijf onderzochte Europese landen.

Schoonheid, tijdloos en universeel?
Het streven naar schoonheid is een tijdloos gegeven. Toch is 
schoonheid vandaag veel belangrijker geworden. Maar wanneer 
is iemand mooi? Zal een Keniaan dezelfde schoonheidsidealen als 
een Indiër hebben? En zijn die schoonheidsidealen universeel?

Tot op een bepaald niveau bepaalt je achtergrond - opvoeding, 
cultuur, land, stad of platteland - wel degelijk hoe je naar schoon-

Mooie mensen hebben over het algemeen 
meer kansen. Studies tonen aan dat we 
positieve karaktereigenschappen eerder 
aan mooie mensen toekennen, en om-
gekeerd negatieve karaktertrekken aan 
mensen die als minder mooi worden 
beschouwd. We beoordelen mensen 
dus zowel op esthetisch als sociaal vlak. 
Maar een nieuwe studie geeft aan dat de 
perceptie van schoonheid grondig aan 
het veranderen is. Jawel, door de sociale 
media.

Ellen Vandevijvere
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heid kijkt. Het schoonheidsideaal blijkt heel wat minder univer-
seel te zijn dan aanvankelijk werd gedacht, toch wat gezichten 
betreft. Bij lichamen is er dan weer wel meer eensgezindheid. Daar 
geldt: jong, strak en dun. Het enige, kleine verschil is dat ze in 
zuiderse landen nog intoleranter zijn tegenover wie wat molliger is. 
Vooral Fransen en Italianen staan daar zeer negatief tegenover. De 
evolutiepsychologie koppelt schoonheidsidealen aan voort-
plantingskenmerken: dunne taille, volle lippen. Maar er is daarbinnen 
ook ruimte voor individuele en culturele variaties.

Leuker, spannender en beter op sociale media
Het laatste decennium zijn we pijlsnel geëvolueerd naar een 
beeldcultuur die, via de sociale media, een grote stempel is gaan 
drukken op de manier waarop we naar onszelf kijken. Met een filter 
op onze foto’s tonen we onze mooiste vormen, dikste lippen, weel-
derigste haardos, sterkste armspieren, gladst geschoren baard, 
langste benen … en natuurlijk verblijven we in een prachtig huis 
of een spectaculaire omgeving. Beroemdheden die in glitter en 
glamour baden, bevinden zich eveneens op de sociale media, en 
vergroten de druk om ook zo te leven. Op de sociale media lijkt het 
leven van anderen altijd leuker, spannender en beter. De druk die 
ons wordt opgelegd om er perfect uit te zien of perfect te wonen, 
groeit daardoor zienderogen. Jezelf ‘verbeteren’ door je haar te 
kleuren of make-up aan te brengen, bestaat al eeuwen. Vandaag 
zijn er meer blijvende aanpassingen mogelijk, met technieken zoals 
lipfillers, permanente make-up, borstvergrotingen of -verkleiningen, 
botox … We verbouwen onszelf als het ware. Maar niet iedereen 
kan dat betalen.

Overigens heeft de industrie er een enorm economisch voordeel 
bij dat mensen zich niet mooi genoeg vinden, en zelfs denken 
dat er iets mis is met hoe ze eruitzien. Het gevolg is dat iedereen 
nog harder zijn best gaat doen om er perfect uit te zien. Mensen 
willen er nu eenmaal graag bij horen en worden daarin ook graag 
herkend. Dus passen ze hun uiterlijk aan, om zich te herkennen in 
de sociale groep waartoe ze willen behoren. Dat heeft als resultaat 

dat de uiterlijkheden van die groepen zichzelf nog sterker zullen 
bevestigen en daardoor ook sterker zullen verschillen naargelang 
de socio-economische klasse.

Nog grotere ongelijkheid
Giselinde Kuipers maakt zich daar zorgen over. Want mensen gaan 
enorm hun best doen om erbij te horen, omdat ze denken dat ze 
met dat specifieke uiterlijk gemakkelijker een bepaalde job kunnen 
vinden, of op een bepaalde plek kunnen raken. Maar omdat de 
schoonheidsidealen per sociale groep zó ver uit elkaar zijn komen 
te liggen, kan dat tot nog grotere ongelijkheid leiden. Een man 
die niet voldoet aan de schoonheidsnormen van de groep uit de 
hoogste socio-economische klasse, heeft daardoor minder kansen 
bij het vinden van een job of een woning. Het wordt ook steeds 
moeilijker om tot die groep te behoren. Denk maar aan een hipster 
als baas die een sollicitant er te goedkoop vindt uitzien.

Wat de toekomst brengt inzake de manier waarop onze samen-
leving zichzelf ziet, is onduidelijk voor Giselinde Kuipers, maar het 
blijft belangrijk om erover te praten.

Het uitgevoerde onderzoek werd in een strip verwerkt die online te 
lezen is. Ook gaf Giselinde Kuipers in Brussel een TEDx Talk over 
sociale ongelijkheid en schoonheid, eveneens online te vinden via 
YouTube.

Het schoonheidsideaal blijkt heel wat minder universeel te zijn 
dan aanvankelijk gedacht, althans wat gezichten betreft

The Sociology of Beauty: strip gebaseerd op het 
onderzoek onder leiding van Giseline Kuipers, online 
te lezen via 
www.erccomics.com/comics/the-sociology-of-beauty

Beauty and Inequality: TEDx Talk van Giselinde Kuipers, 
online te bekijken via YouTube

Meer weten?
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at ook de mening van jongeren telt, bewijzen ze keer 
op keer tijdens de Debatwedstrijd. Dat is, in een 
notendop: acht provinciale voorrondes, evenveel 

actuele stellingen en een heleboel kritische redenaars die - met het 
nodige angstzweet, maar ook met een goedgevulde rugzak sterke 
argumenten - staan te popelen om het verbaal tegen elkaar op te 
nemen. En dat met een duidelijk doel voor ogen: de nationale finale 
in het Vlaams Parlement.

Laurien Claeys

D
“Debatteren is fijn … 

zeker de moeite”
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Jong.nu

Mattias Peeters en Warre Germis, winnaars van de Debatwedstrijd 2019, 
gedragen door supporters en klasgenoten

Lachen. Echt lachen. 
En leerrijk, dat ook

De Debatwedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd en is bestemd 
voor alle jongeren uit de derde graad van het secundair onder-
wijs in Vlaanderen en Brussel. Tijd voor een babbel met twee van 
hen, Warre Germis en Mattias Peeters. Zij wonnen de voorronde in 
Antwerpen, waar ze beiden naar school gaan in het Stedelijk 
Lyceum Groenhout, en mogen zich na de overwinning in het 
Vlaams Parlement ook het beste debatduo van 2019 noemen.

Proficiat met de overwinning, Warre en Mattias. Hadden 
jullie dat durven dromen?
Mattias: Ik denk het wel. (lacht) We droomden er in ieder geval 
wel van, maar om dat ook werkelijkheid te zien worden, dat is wel 
speciaal. Ik ben ervan overtuigd dat we veel aan onze klasgenoten 
en leerkrachten te danken hebben.

Even terugspoelen. Hoe zijn jullie bij de Debatwedstrijd 
terechtgekomen?
Warre: Via onze leerkracht niet-confessionele zedenleer. Zij sprak 
ons erover aan, omdat we in de klas wel vaker de discussie met 
elkaar en met de andere leerlingen aangaan. Op een gegeven 
moment vroeg ze: “Warre en Mattias, is het geen idee om aan de 
Debatwedstrijd deel te nemen?” En zo zijn we uiteindelijk hier beland.

Hebben jullie in de klas veel voorbereid?
Mattias: In de klas zelf hebben we eigenlijk geen lessen aan de voor-
bereiding besteed, maar onderling hebben we ons wel goed voor-
bereid. Vooral na school en tijdens de middagen zaten we vaak 
samen. Zelfs ’s nachts nog, aan de vooravond van de Debatwedstrijd.

Ook ’s nachts?
Mattias: Jazeker. Het was dus best wel wat spannend. De weken 
vóór de Debatwedstrijd hadden we immers niet heel veel tijd, onder 
meer door onze eindwerken, maar we vertrouwden op onze krachten 
en die hebben we ten volle benut.

Met welk gevoel zijn jullie de ochtend van de Debatwedstrijd 
opgestaan? Een tikkeltje nerveus of toch zeker van je stuk?
Mattias: Zoals op een doorsnee zaterdagochtend, denk ik. We 
hadden dan ook samen geslapen … in hetzelfde huis, althans … 
(lacht) Er hing een goede sfeer en we konden ook op de steun 
en hulp van enkele medeleerlingen rekenen. Eigenlijk hadden we 
dus niet al te veel stress, tot we in het Vlaams Parlement aan-
kwamen …

Hoe hebben jullie je klaargestoomd voor de grote finale?
Mattias: Een beetje last minute, eerlijk gezegd. (lacht) Zoals Warre 
al zei, hadden we de laatste weken voor de wedstrijd niet veel tijd. 
Op de voorronde hadden we ons goed voorbereid: veel opgezocht 
en uitgeschreven. Maar nadien hebben we niet echt meer aan die 
voorbereiding kunnen werken, tot enkele dagen vóór de finale. We 
hadden onszelf opgelegd om zo weinig mogelijk af te lezen. Voor 
de finale moesten onze standpunten in ons hoofd zitten en dus 
hebben we nog hard geknokt.

Wat vonden jullie van de stellingen? Liggen jullie, net zoals 
veel jongeren, wakker van de onderwerpen die aan bod 
kwamen?
Warre: Van sommige stellingen wel, andere stellingen vonden we 
soms wat grappig of waren, naar onze mening, misschien niet 
helemaal goed gedefinieerd.

Over welke stelling hebben jullie het dan?
Warre: Bijvoorbeeld die over dieren die een beter leven in een dieren-
tuin dan in het wild zouden hebben. Het woord ‘beter’ zat ons wat 
dwars. Het hele debat kan rond dat ene woord draaien en dat kan of 
mag de bedoeling niet zijn. Maar over het algemeen zijn de stellingen 
wel heel actueel. Hoewel ik persoonlijk nog liever had gedabatteerd 
over stellingen met betrekking tot politiek actuele zaken, zoals migra-
tie of veganisme. Dat zou in nog pittigere debatten resulteren.
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>>>>>> Cluster 1: Goed in je vel

• Porno is schadelijk voor de seksuele ontwikkeling van jongeren
• De druk op jongeren om te presteren is te hoog 
• De overheid moet centra voorzien waar drugsverslaafden gecontroleerd harddrugs kunnen gebruiken 

Cluster 2: Groen achter de oren <<<<<<

• Het leven van dieren is beter in dierentuinen dan in het wild 
• Het is ecologisch onverantwoord om meer dan twee kinderen op de wereld te zetten

>>>>>> Cluster 3: Geef diversiteit een kans

• Transgenders mogen pas vanaf achttien jaar aan hormoontherapie beginnen
• Verwijzingen naar koning Leopold II moeten uit ons straatbeeld verwijderd worden 
• Alle musea moeten gratis worden voor jongeren tot zesentwintig jaar

De stellingen

Hoe was het om elke stelling zowel pro als contra te bena-
deren?
Mattias: Soms wel een beetje vreemd, natuurlijk, en ook wel 
het moeilijkste punt van het debat. Als je pro of contra verde-
digt, moet je toch wel wat argumenten achterwege laten, terwijl 
je zelf weet dat hetgeen je zegt misschien niet helemaal waar is. 
Enerzijds voelt het soms wat bipolair aan, anderzijds is het een 
zeer interessante oefening. Toch ben ik ervan overtuigd dat we in 
het echte leven eerder ambiëren om werkelijk tot een oplossing 
te komen.

Waren er stellingen bij waarvan jullie stiekem hoopten dat 
die het niet zouden worden?
Warre: Ja, de stelling over prestatiedruk: “De druk op jongeren 
om te presteren is te hoog.” Daarover vonden we bijzonder 
weinig hard cijfermateriaal en evenmin goede argumenten. Ook 
een redelijk subjectief onderwerp, want dat is afhankelijk van 
persoon tot persoon. Stiekem hoopten we dus om die stelling 
niet te trekken. Nog zo eentje was die over de drugscentra: “De 
overheid moet centra voorzien waar drugsverlaafden gecontro-
leerd harddrugs kunnen gebruiken.” Helaas kregen we die dan 
toch.

Hoe blikken jullie terug op de Debatwedstrijd 2019?
Warre: Wel, we zijn er een beetje holderdebolder ingerold. 
Tijdens de voorronde in Antwerpen hebben we veel plezier 

gehad en toen we die wedstrijd ook echt begonnen te winnen, 
dachten we op een bepaald moment: oké, nu wordt het wel 
serieuzer. Ineens werden we finalist van de Antwerpse voor-
ronde, en dan wonnen we de Antwerpse finale en moesten we 
naar de finaledag toe werken. Toen begon het wat stresserender 
te worden, maar achteraf resulteerde dat wel in een fantastische 
ervaring. Debatteren is fijn en vooral in een context waarin je 
tegen studenten uit andere steden kan uitkomen. Zeker de 
moeite om eens te doen.

De Debatwedstrijd in drie woorden. Probeer eens.
Mattias: Volgens mij: competitief …
Warre: (onderbreekt Mattias) Lachen. Echt lachen. En leerrijk, dat 
ook.

Waren jullie een goed duo?
Warre: Ja, we zijn een fantastisch duo. (lacht) Het geheugen en de 
denkkracht zitten bij Mattias, het theatrale en de schwung komen 
van mij.

Nog eentje om het af te leren. Vrijzinnig humanisme: pro of 
contra?
Warre: Welja … tijdens de finale van de Debatwedstrijd hebben 
we een jongere ontmoet die voor haar eindwerk een betoog over 
posthumanisme ging neerpennen. En dat, dat is echt iets onge-
looflijk interessants …
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De menselijke verbeeldingskracht of fantasie is het 
vermogen om mentale beelden, ideeën en/of gevoelens 

op te roepen, zonder dat men die zintuiglijk waarneemt. Zo kan 
men zich inleven in situaties of gebeurtenissen, of entiteiten 
bedenken die niet bestaan, die onmogelijk kunnen bestaan of 
waarvan het bestaan onbewezen is.” Dat lezen we op de online 
encyclopedie Wikipedia. Een hele mondvol, en dat is precies 
waarover we het hier gaan hebben.

Anne-Flor Vanmeenen

Verzinsels en hersenspinsels
Waarom fantasie van levensbelang is

“ Verbeeldingskracht vormt een essentieel onderdeel van ons denken en zijn: dankzij onze fantasie 
kunnen we relativeren, ons in een ander verplaatsen, vergelijken, afwegen en doordenken

Dossier: Fantasie: Hoe ver-zin-nen we het?
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De wakkere lezer voelt het al meteen: je 
onderdompelen in ‘fantasie’, dat kan ver-
draaid veel kanten uit (en, jawel, dat zullen 
we ook doen). Vreemd genoeg wordt fan-
tasie behoorlijk vaak eerder minachtend 
bekeken. De associaties met illusies, 
waanbeelden, verzinsels en hallucinaties 
zijn troef. Of het moet gaan om kinderlijke 
speelsheid, die kan tot een bepaalde leeftijd 
nog wel door de beugel. Daarna staat de 
rede op het hoogste schavot.

Het synoniem ‘verbeeldingskracht’ sug-
gereert gelukkig een ander verhaal. Het 
vermogen tot verbeelden is wel degelijk 
een ‘kracht’. Stel je eens voor (daar heb je 
dat verbeelden al): Mode zonder fantasie? 
Geen poëzie? Niemand meer die nog 
nieuwe muziek bedenkt. Geen kunst tout 
court. Maar ook: geen inlevingsvermogen, 
geen relativeringsvermogen - wat een 
wereld zou dat zijn?

Beeld je in, zelfs geen wetenschap meer. 
Of hoe dacht je dat je een nieuw concept 
visualiseert? Wat een verbeelding moet het 
gevraagd hebben om zoiets als de fotografie 
te bedenken. De tijd vangen op papier. Of 
zo’n zwart gat waarvan we pas recent de 
beelden hebben? In een reusachtig univer-
sum moet je vaak eerst bedenken wat je 
zoekt, voor je het kan vinden.

Zingevende handvaten
Natuurlijk kunnen we ons nu vrolijk maken 
over pakweg de theorie van ‘ether’ als 
tussenstof om licht te geleiden, maar het 
was een verdienstelijke poging in zijn tijd. 
Meer nog, de verbeelding van nieuwe con-
cepten helpt niet alleen de theorie waarvoor 
ze dienen, maar kan ook bijdragen aan 
andere ideeën. Denk maar eens aan hoe 
wij over ons geheugen zijn gaan nadenken 
sinds de uitvinding van het schrift, de fiche-
bak, de computer … Vrij onderzoek en 
verbeeldingskracht, a winning team.

En nu we het over belangrijke waarden 
binnen het vrijzinnig humanisme hebben: 
is verbeeldingskracht mogelijk niet een van 
onze grootste vormen van zelfbeschikking? 
Denk aan hoe zenuwslopende ervaringen 
zoals pijn kunnen worden gereguleerd met 
geleide fantasieën. Hoe operaties onder 
hypnose mogelijk zijn. Hoe we innerlijke 
rust kunnen vinden, gevangenschap en 
zelfs folteringen kunnen overleven door 
mentale uitstappen te maken. Als dát geen 
vorm van zelfbepaling en vrijheid is.

Maar we hoeven het zelfs niet zo strikt te 
nemen. Niet alleen door concrete ver-
beeldingsoefeningen vergroten we onze 
draagkracht, ook onze onderliggende 
wereld- en mensbeelden doen hun duit 

in het zakje. Zegswijzen als ‘zonder wrij-
ving geen glans’ of ‘stormen maken dat 
bomen nog dieper wortelen’ openbaren een 
hele wereld aan zingevingskaders. Lijden, 
moeilijkheden en tegenslagen krijgen er weer 
zin door; er is een perspectief. Misschien zijn 
de memes die sociale media overspoelen 
daarom wel zo populair? Hoeveel mensen 
hebben er één op hun prikbord hangen om 
zichzelf moed in te spreken, te relativeren of 
te troosten?

Dat is een belangrijke vaststelling, want 
zeker rond die thema’s zijn we erg op zoek 
naar handvaten en troost. De secularise-
ring heeft veel mooie verdiensten, maar 
een gevolg is wel dat lijden ineens veel van 
zijn betekenis verloor. Je wordt er niet door 
gezuiverd, je krijgt geen extra beloning, het 
is geen verdiende straf - lijden is gewoon 
lijden; plompverloren anoniem afzien. Posi-
tief is de motivatie die daaruit ontstond om 
het te temperen: narcose, pijnbestrijding, 
psychofarmaca, tot zelfs euthanasie. Maar 
daarmee is het probleem niet weggewerkt; 
lijden blijft integraal tot het leven behoren. 
En vraagt dus om zingeving.

Gouden breuklijnen
De verbeeldingen die wij inzetten om ons 
bestaan en het universum te kaderen, heb-
ben dus verstrekkende gevolgen. Geloof je 
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in iets hogers of niet? Want het vermogen 
tot transcendentie is evenzeer aan ver-
beeldingskracht gelinkt. Eigenlijk is dat op 
zich al een richtinggevend beeld: waarom 
spreken we over iets ‘hogers’ en niet over 
iets ‘lagers’, ‘breders’ of ‘diepers’? En als 
je dan gelooft, is ‘God’ dan een straffer of 
een liefhebber? Is hij/zij/x een schepper of 
een soort kosmisch oerprincipe dat daarna 
alles laat begaan? Met andere woorden, 
moeten er godsdienstige leefregels gevolgd 
worden of niet? Kunnen we rechtvaardig-
heid verwachten of staan we daar zelf voor 
in? Hebben wij een vrije wil? Overigens niet 
alleen een pertinente vraag voor gelovigen, 
maar net zo goed voor wetenschappers 
en leiders. Heel ons rechtssysteem is er 
zomaar eventjes op gestoeld. Wat als vrije 
wil een fantasiebeeld blijkt, zoals ‘ether’: 
een interessante werkhypothese, maar bij 
nader inzien toch gewoon een verkeerde 
gok? En ons ‘zelf’, wat moeten we daar 
eigenlijk mee? Is dat een entiteit, een 
organisatorisch principe of gewoon een 
waanbeeld?

De impact van ons vermogen tot verbeelden 
en voorstellen is fenomenaal. Het bracht 
taal- en hersenwetenschappers ertoe te 
besluiten dat metaforen niet zomaar een 
talige stijlfiguur zijn, maar een denkwijze. Ze 
sturen wat je (wel en niet) ziet, hóé je het ziet 

ook. Laten we bijvoorbeeld eens stilstaan bij 
verlies. Vroeger moest je rouw ‘verwerken’, 
nu spreken we over ‘verweven’. Een verschil 
van ‘totaal moeten loslaten’ naar ‘proberen 
een plaats in je leven te geven’. Afval ver-
werk je, vlees verwerk je, maar rouw niet. 
Dat kan niet en dat móét gelukkig ook niet 
meer - of toch steeds minder. Theorieën 
gaven eerst modellen met fasen of stadia. 
Trede per trede moest je het proces door 
tot je klaar was. Nu wordt het beeld van 
bijvoorbeeld een slinger of een roeibootje 
gebruikt. Je hebt zowel het treuren en stil-
staan, als het verdergaan nodig, net zoals 
twee roeispanen van een bootje - anders 
draai je in cirkels. En dat gaat behoorlijk 
rommelig en ongepland, het slingert tussen 
beide aspecten. Dezelfde ervaringen op 
een heel andere manier verbeeld. Toch een 
totaal ander verhaal?

Of wat te denken van kintsugi, een oosters 
concept dat momenteel veel weerklank 
vindt. Bij kintsugi worden barsten in vaat-
werk met goudlijm hersteld. De breuklijnen 
worden zo niet weggemoffeld, ze krijgen 
een eervolle en zorgzame erkenning. Het is 
een beeld voor het leven: ingrijpende erva-
ringen laten ons niet altijd ongeschonden 
achter, maar maken ons eveneens tot wie 
we zijn; ze vormen en tekenen ons tot 
een uniek wezen. Over lijden en zingeving 

gesproken … Hoe anders zouden we met 
onze tegenslagen en verlieservaringen 
omgaan als we doordrongen waren van 
een dergelijke levenshouding?

Moreel beraad
Verbeeldingen zijn dus allesbehalve neu-
traal, ze vormen de spil van onze zin-
geving op collectief en persoonlijk vlak. Via 
verhalen, legenden, beeldspraken, zegs-
wijzen structureren en sturen ze hoe wij 
met de dingen omgaan. Voor de religieuze 
verhalen is dat duidelijk. De Koran, de 
Bijbel, de Thora hebben onze westerse 
cultuur diep beïnvloed. Maar dat geldt ook 
voor sprookjes, mythen, sagen, of zelfs 
theaterstukken. Op een bepaalde manier 
is het toneel toch één grote oefenschool in 
zelfkennis en morele verkenning? Je vraagt 
je af wat jij zou doen, je ziet allerlei alter-
natieve scenario’s voor het leven, andere 
keuzes, andere reacties en hun gevolgen.

Het brengt ons naadloos bij verbeelding als 
essentiële bouwsteen voor moraliteit. Uiter-
aard neem je veel waarden en normen over 
uit je omgeving. Maar je toetst ze wel af en 
ontwikkelt er nieuwe, of bepaalt een rang-
schikking tussen verschillende waarden. 
Door je verbeelding kan je je inleven in de 
situatie van een ander en de zaken misschien 
heel anders gaan zien. Door verbeelding kan 

Ingrijpende ervaringen laten ons niet altijd 
ongeschonden achter, maar maken ons 
eveneens tot wie we zijn: ze vormen en 
tekenen ons tot een uniek wezen

©
 S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om
Dossier: Fantasie: Hoe ver-zin-nen we het?



deMens.nu Magazine | 21 Dossier 

je verschillende handelingen in je hoofd uit-
proberen en hun gevolgen overschouwen. 
‘Moreel beraad’ heet zoiets dan, en het is 
cruciaal bij onze ontwikkeling als mens. Des 
te meer voor vrijzinnig humanisten die hun 
morele leidraad in het leven opbouwen zonder 
openbaring of fundamenteel oriënterende 
geschriften. “The great instrument of moral 
good is the imagination”, stelde de Engelse 
dichter Percy Bysshe Shelley. Misschien mag 
onze fantasie nu toch een bank vooruit?

Mogelijk doet bovenstaande een belletje 
rinkelen? Het befaamde politiek-filosofische 
gedachte-experiment, ‘the veil of igno-
rance’, van de Amerikaanse filosoof John 
Rawls vertrekt vanuit eenzelfde idee. Vol-
gens hem kan je de juiste regels alleen maar 
vinden als je afstand doet van wie je bent (je 
zit onder een ‘sluier van onwetendheid’ dus) 
en afweegt wat rechtvaardig zou zijn als je 
om het even wie anders bent (qua ras, kleur, 
gender, geaardheid, levensbeschouwing, 
inkomen, opleidingsniveau …). De wetten 
en principes die deze test kunnen door-
staan, zijn eigenlijk de enige oprecht juiste. 
Een denkoefening die zeer moeilijk te weer-
leggen is. Zo zie je maar wat verbeelding 
allemaal kan opleveren. Je kan er niet alleen 
je eigen leven richting mee geven, maar je 
kan er zelfs een hele grondwet op baseren. 
Misschien zijn de universele mensenrechten 

wel meer een product van onze verbeelding 
dan van onze rede? Waarmee we uiteraard 
de verbeelding willen opwaarderen, niet de 
mensenrechten degraderen.

Broodnodige speeltuin
Er zijn overigens wel meer linken tussen 
politiek en fantasie te leggen. Utopieën zijn 
toch ook sterk inspirerende en motiverende 
fantasiebeelden? Van extreemrechts tot 
uiterst links vormen denkbeeldige samen-
levingen toch een uitnodiging tot handelen, 
beslissen en organiseren? Van de antieke 
Griekse filosoof Plato tot de hedendaagse 
Nederlandse historicus Rutger Bregman 
met zijn pleidooi voor een universeel basis-
inkomen bijvoorbeeld. Ze spiegelen ons 
verzinsels voor, óf alternatieven en stof tot 
nadenken - het is maar hoe je het bekijkt. 
En gelukkig kan je met fantasie veel meer 
zien dan met je ogen alleen.

Misschien is het woord ‘verzinsel’ eigenlijk 
wel de basisgedachte van wat we proberen 
te vertellen. Fantasie en verbeelding gaan 
over fictieve zaken en dus over verzin-
sels - in de klassieke betekenis van het 
woord. Maar ze creëren ook zeer sterk 
zin en betekenis. Ze ‘ver-zin-nen’ de reali-
teit, maken haar zinnig en zinvol. Of het 
nu gaat over grote levensvragen in weten-
schap, levensbeschouwing en politiek, 

of over persoonlijke kwesties: beelden en 
verbeeldingen helpen ons om verbanden te 
zien, keuzes te maken, positie te bepalen. 
Bemerk: we kunnen er zelfs niet over schrijven 
zonder beelden te gebruiken. In feite zijn 
we een beetje zoals het arme meisje in het 
verhaal van Repelsteeltje: we moeten van 
stro gouddraad zien te spinnen, van bete-
kenisloze fragmenten en feiten een verhaal 
maken - ‘hersen-spinsels’ zeg maar. Helaas 
voor ons stopt de vergelijking daar en zijn 
er geen toverdwergen die de klus voor ons 
klaren. Al zijn er, de eerlijkheid gebiedt het 
te zeggen, heel wat inspiratiebronnen om 
ons op weg te helpen. We hopen stiekem 
dat dit magazine er alvast ook eentje mag 
zijn.

Hoe dan ook, hersenspinsels en verzinsels, 
we hebben ze broodnodig. Onze fantasie 
is onze speeltuin, onze oefenruimte, onze 
vluchtroute, ons laboratorium. Dankzij haar 
kunnen we relativeren, ons in een ander 
verplaatsen, vergelijken, afwegen en door-
denken. Ze schept streefdoelen, laat waarden 
uitkristalliseren, daagt ons uit en houdt ons 
in beweging. Verbeeldingskracht is geen 
luxueus extraatje, ze vormt een essentieel 
onderdeel van ons denken en zijn. Kortom, 
fantasie is gewoonweg … tja, fantastisch.

* * *
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lbert Einstein, 
de vader van de 
relativiteitstheorie, 
wist het al: 
“Verbeeldingskracht 
is belangrijker dan 

kennis. Kennis is beperkt tot alles 
wat we nu weten en begrijpen, 
terwijl verbeelding de hele wereld 
omarmt en alles wat er ooit zal 
zijn om te begrijpen en te weten. 
Logica brengt je van A naar B, 
verbeelding brengt je overal.” 
Kan je je verbeeldingskracht en 
bij uitbreiding je creatief denken 
echter aanwakkeren, en hoe doe 
je dat?

Van sommige mensen wordt gezegd dat 
ze creatieve genieën zijn, terwijl anderen 
eerder als rationele denkers worden 
omschreven. Eigenlijk zijn de hersenen 
zeer flexibel en kan je ze trainen, zodat ze 
zich bekwamen in wat je maar wil. Gericht 
en hard oefenen is hier de boodschap. Uiter-
aard speelt genetisch overgeërfde aanleg 
wel een rol, maar de ‘neuroplasticiteit’ 
- of het feit dat je hersenen zich kunnen 
aanpassen aan wat je veel doet in het 
leven - laat je toe om een hersenfunctie 
die je op het eerste gezicht denkt minder 
te benutten, te verbeteren. Zo ook het ver-
mogen om creatief te denken.

Het creatieve denkproces
Wil je je creatief denken stimuleren, dan 
is het zinvol om te weten hoe dat creatief 
denken in de hersenen werkt. Want crea-
tief denken is een denkproces op zich. 
Neurowetenschappers hebben de laatste 
jaren enorme vooruitgang geboekt bij het 
identificeren en begrijpen van dat proces. 
En ook de wetenschappelijke literatuur is 
niet achtergebleven.

Klassieke theorieën verwijzen naar vijf 
fasen in het creatieve proces. Eerst is er 
de ervaringsfase, waarbij je kennis en 
ervaring beleeft en opneemt. Dan zorgt de 
incubatiefase ervoor dat de kennis bezinkt 

en wordt verwerkt, zodat je associaties 
kan beginnen maken. Nadien komt de 
vraagstellingsfase, waarbij je een nieuwe 
vraag of een onbekend probleem tegen-
komt. Daarna helpt de illuminatiefase je bij 
het aanmaken van ideeën om een vraag 
te beantwoorden of een probleem op te 
lossen. En ten slotte is er nog de actiefase, 
waarbij je je oplossingen uitprobeert.

Divergent convergeren
Creatief denken gaat uiteraard samen met 
divergent denken en lijkt in contrast te 
staan met convergent denken. Maar in feite 
zijn het allebei belangrijke vaardigheden 
binnen creatief denken.

A
Creatief denken stimuleren
Wat zeggen de hersenen?

“Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis”, zei Albert 
Einstein, want “kennis is beperkt tot alles wat we nu weten 
en begrijpen, terwijl verbeelding de hele wereld omarmt.” Yvan Dheur

Dossier: Fantasie: Hoe ver-zin-nen we het?
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Bij divergent denken gaat het erom zoveel 
mogelijk ideeën, opties en alternatieven te 
bedenken om een probleem op te lossen 
of een doel te bereiken. Of anders gezegd, 
om buiten de vertrouwde kaders te treden 
en outside the box te denken. Convergent 
denken staat voor het maken van keuzes en 
weten waarom je die keuzes maakt. Het is 
zoeken naar de meest geschikte en logische 
oplossing voor een probleem door associa-
ties te vormen en linken tussen concepten 
te leggen. Het doel ervan is om de best 
mogelijke keuze te maken om een probleem 
op te lossen of een doel te bereiken.

Idealiter zou je eerst divergent zoveel 
mogelijk ideeën moeten aandragen en op-
lossingen formuleren, en ze daarna conver-
gent moeten samenvatten en analyseren, 
om te besluiten welke oplossing of aanpak 
realistisch en optimaal is.

De aha-ervaring
We hebben allemaal van die momenten 
waarop we plots begrijpen hoe iets werkt 
of wat de oplossing voor een bepaald pro-
bleem is. Vaak wanneer we ons ontspannen, 
hebben we ineens een ingeving: een 
aha-erlebnis of aha-ervaring, zoals dat in 
de psychologie heet.

Die plotse invallen worden voorafgegaan 
door een stijging van de gammagolven in de 
hersenen. Gammagolven zijn hersengolven 
met een hoge frequentie en ze komen voor 
bij een sterke mentale activiteit, wanneer er 
gelijktijdig informatie uit verschillende delen 
van de hersenen wordt verwerkt. Wanneer er 
bijvoorbeeld een nieuwe creatieve associatie 
wordt gecreëerd. Die ervaring wordt op haar 
beurt meestal voorafgegaan door een staat 
van ontspanning, gekenmerkt door de aan-
wezigheid van alfagolven of hersengolven 

met een lagere frequentie. Alfagolven ont-
staan wanneer we rustig en ontspannen zijn, 
maar niet slapen. Verveel je dus gerust, durf 
weg te dromen, ontspan je en aarzel niet om 
af en toe aan niets specifieks te denken. Die 
momenten waarop je wegdroomt of door het 
venster staart en je hersenen hun eigen koers 
varen, kunnen tot grote ingevingen leiden.

Tips en tricks
Allemaal goed en wel, die theorische 
kennis, maar hoe kan je er nu voor zorgen 
dat je sterker wordt in creatief denken? 
Enkele tips en tricks zijn hier aan de orde.

Als je creatiever wil denken, moet je zoveel 
mogelijk outside the box proberen te denken, 
de vertrouwde paden verlaten en buiten 
het kader denken. Divergent denken, dus. 
Wees origineel en vernieuwend in je denken. 
Verplicht je om meerdere oplossingen 
voor één probleem of meerdere antwoorden 
op één vraagstelling te bedenken. Hoe kan 
ik zuiniger handelen? Hoe kan ik op een 
doorsnee dag meer bewegen? Hoe kan ik 
gezonder leven?

Je kan je capaciteit om te brainstormen ver-
groten door gedurende tien minuten alles op 
te schrijven wat je met een eenvoudig object, 
zoals een paperclip, zou kunnen doen.

Je kan je creatief denken de vrije loop laten 
door te proberen aan niets specifieks te 
denken en spontaan woorden of zinnen op 
te schrijven, of vrij te tekenen.

Een andere manier om je hersenen te sti-
muleren om beter te functioneren, is ze uit 
te dagen. Ben je rechtshandig, poets dan je 
tanden met je linkerhand, en omgekeerd. Na 
verloop van tijd kan je bijvoorbeeld ook pro-
beren om met je andere hand te schrijven.

Bij het samenvatten van leerstof, het brain-
stormen over een nieuw project of het 
opstellen van een verslag kan je de tech-
niek van de mindmaps toepassen. Een 
mindmap, letterlijk een kaart van gedachten, 
is een gestructureerde, grafische voorstel-
ling van een reeks ideeën of gegevens. In 
het midden van een blad papier schrijf je 
een idee. Rond dat kernidee plaats je ver-
schillende ‘takken’ met daarop associaties 
en ideeën verwant aan je kernidee. Elke tak 
kan op zijn beurt weer verder vertakken.

Ook kunst kan helpen om je creatief denken 
te bevorderen. Opera’s, concerten, dans-
voorstellingen, museumbezoeken, tentoon-
stellingen, gedichten, lezingen, films, 
smaken, recepten … alles wat het product 
van creatieve arbeid is, stimuleert eveneens 
je eigen creatief denken.

Durf te dromen. Idealisme en utopisme zijn 
de sleutel van de menselijke evolutie. Durf 
dus te dromen over hoe het beter kan, over 
hoe je de wereld kan doen evolueren en ga 
ervoor.

De algemene gezondheid van je hersenen is 
van cruciaal belang, omdat je creatief denken 
een beroep op al je hersencapaciteiten doet. 
Draag goed zorg voor je hersenen door te 
sporten, gezond en gevarieerd te eten, veel 
te leren over uiteenlopende zaken, van kunst 
te genieten, goed te slapen, enzovoort.

Creatief denken en zijn is prettig, maar 
vraagt een inspanning. Ga er gerust voor, 
durf creatief te denken. Je gedachten zijn 
vrij. Laat niets of niemand je hierbij fnuiken. 
Het is je potentieel om buiten je comfort-
zone te treden.

* * *
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Esther Meuwis

en doosje geduld, een flesje zuurstof, een zakje geluk 
of een opkikkertje. De rekken van De Troostwinkel 
zijn overladen met troostprijzen vol fantasie, humor 

en verlichting. “Creativiteit helpt om problemen te benoemen, 
aanvaarden of transformeren”, zegt beeldend kunstenaar en creatief 
therapeut Sara Claes. We praten met haar over verbeeldingskracht als 
hulpbron en over hoe creatieve therapie het inzicht in jezelf vergroot.

De helende kracht van fantasie
Creatieve therapie in de praktijk

E Sara Claes, beeldend kunstenaar en creatief therapeut: “Creatieve therapie is een hulpbron, een extra 
gesprekspartner. Wat er onbewust gebeurt, komt vaak tot uiting in het beeldend werk.”
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Welke rol speelt fantasie in jouw leven?
Een heel grote rol. Fantasie brengt mijn 
creativiteit op gang. Die heb ik nodig in 
alles wat ik doe, als beeldend kunstenaar, 
theatermaker, docent en therapeut, maar 
evengoed in het gezellig maken van ons 
huis en het uitvinden van spelletjes met de 
kinderen. Fantasie is altijd aanwezig, maar 
ik moet haar levend houden. Soms dient 
het snel te gaan, heb ik weinig tijd of stap ik 
met het verkeerde been uit bed. Dan raakt 
mijn verbeeldingskracht bedolven onder 
irritatie of ongeduld. Gelukkig confronteren 
de kinderen me hiermee door dat terecht in 
vraag stellen. Want waarom moet je je zo 
haasten en opjagen?

Je ben oprichter van De Aanwakkerij 
en medeoprichter van De Troostwinkel. 
Met die projecten duik je helemaal in 
de wereld van de fantasie onder. Wat 
houden ze in?
Met De Troostwinkel pakken sidekick 
Veerle Van Buggenhout en ik het taboe aan 
om met je omgeving te durven praten over 
wat je nodig hebt. Het is een vorm van pre-
ventie. Je hoeft niet altijd naar een thera-
peut om te vertellen dat het niet goed met 
je gaat. Misschien brengt een koffie met de 
buurvrouw ook al wat troost of raad.

De Troostwinkel is ook een kritiek op het feit 
dat vandaag alles te koop is - wellness, anti-

depressiva, allerlei soorten therapie - maar 
je goed in je vel voelen is onbetaalbaar. We 
trekken met dat project naar scholen, open-
bare ruimtes en kwetsbare groepen, en 
gaan aan de slag met thema’s zoals verlies, 
pesten, angst, gemis aan rust, en verbinding.

Hoe werkt De Troostwinkel?
Mensen komen uit nieuwsgierigheid naar 
de winkel vol passende poëtische of 
humorvolle troosters. Dat zijn dingen die 
we uit recyclagemateriaal knutselen. In 
een kort en open gesprek polsen we bij de 
bezoeker naar zijn verlangens in zijn huidige 
leven. Uit ons assortiment dissen we een 
aantal suggesties op: een voorwerp voor 
rust, tijd voor jezelf, warmte, verbinding …

De klant kiest er één uit dat het best bij hem 
past. Dat krijgt hij gratis mee naar huis. Het 
is een anker voor als het even niet meer gaat 
en het herinnert hem aan wat hij nodig heeft.

En wat bied je met De Aanwakkerij 
aan?
De Aanwakkerij is een plek waar kinderen 
en volwassenen tijdens creatieve sessies 
worden geprikkeld, verzorgd en geïnspi-
reerd. Misschien kom je ernaartoe omdat 
je de schouders wat laat hangen, of omdat 
je verandering zoekt of iemand of iets hebt 
verloren. Je vindt er creatieve begeleiding, 
alleen of in groep.

Je geeft creatieve therapie. Wat is er 
zo anders aan creatieve therapie dan 
thuis knutselen of schilderen?
Er is een groot verschil tussen creatieve 
therapie en creatief bezig zijn als hobby. 
Creatieve therapie is geen bezigheid, 
maar een volwaardige vorm van thera-
pie. Je gaat aan de slag met een vraag 
of probleemstelling. Dat kan voor ont-
spanning zorgen, maar kan ook inzich-
ten bieden en gedrag veranderen. Er 
is een therapeut die vragen stelt, je de 
dingen eens ondersteboven laat bekijken, 
of een materiaal aanreikt dat je niet 
goed kent … Dat is niet vanzelfsprekend 
als je thuis creatief aan de slag gaat.

Creatieve therapie is een hulpbron, een 
extra gesprekspartner. De therapeut en de 
cliënt spreken op een bewust niveau met 
elkaar. Wat er onbewust gebeurt, komt 
vaak tot uiting in het beeldend werk. Je 
denkt te ‘weten’ wat er aan de hand is en 
door er beeldend vorm aan te geven, komt 
er iets heel anders tevoorschijn en kan je 
plots het probleem ‘doorvoelen’.

Hoe verloopt een begeleiding in crea-
tieve therapie?
Ik luister met al mijn zintuigen. Naast 
de inhoud van het gesprek kijk ik naar 
lichaamshouding, ademhaling, stemgeluid, 
mimiek … Het liefst maak ik tijdens een 

De helende kracht van fantasie

Met je omgeving praten over wat je nodig 
hebt, is vaak nog een taboe, terwijl het net 

een vorm van preventie is; je hoeft niet altijd 
naar een therapeut om te vertellen dat het 

niet goed met je gaat
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intakegesprek een wandeling, omdat 
mensen dan vaak meer ontspannen zijn 
en omdat ze oogcontact in een therapie-
ruimte soms als ongemakkelijk ervaren. Ik 
toets af welke media geliefd zijn en welke 
weerstand oproepen. Een aantal mensen 
houdt er absoluut niet van om met klei 
te werken. Die weerstand sla ik op. Elke 
cliënt vraagt om een andere aanpak. 
Sommigen werken een uur lang aan een 
creatie, waarover we nadien in gesprek 
gaan. Anderen willen vooral praten, en 
dan stel ik op een geschikt moment 
voor om iets in beeld te brengen of in 
de ruimte uit te zetten. De cliënt creëert 
een afstand door zijn probleem of gevoel 
in een beeld om te zetten. Dat werpt er 
vaak een nieuw licht op. Je tekent jezelf 
bijvoorbeeld als boom en door ernaar te 
kijken, zie je dat de wortels ontbreken, 
dat hij hangende takken heeft of dat de 

takken vol bladeren hangen. Ik geef alleen 
terug wat ik op het papier zie staan. Het 
is de cliënt die betekenis geeft aan wat 
hij creëerde, zoals die hangende takken 
die voor een gebrek aan energie kunnen 
staan.

Is creatieve therapie effectiever dan 
gesprekstherapie?
Ik denk niet dat creatieve therapie in het 
algemeen beter helpt dan gespreksthera-
pie, maar wel voor bepaalde mensen of 
bepaalde problemen. Bij kinderen werkt 
het goed, omdat zij nog niet in staat zijn 
om overal woorden aan te geven en zich 
in het spel of creatieproces vaak beter 
kunnen uiten. Boos zijn bijvoorbeeld kan 
je uiten door met kleurkrijt op papier te 
krassen, de boosheid vanop een afstand 
te bekijken, te verknippen en de stukken in 
een doosje te stoppen.

Ook bij volwassenen die uitgepraat zijn, 
alles beredeneren, zich niet goed in hun vel 
voelen en daar de vinger niet op kunnen 
leggen, of zich verbaal moeilijk kunnen 
uiten, kan creatieve therapie nuttig zijn. Het 
aanbod aan creatieve therapie is ook heel 
breed. Je kan via het beeldend medium 
aan de slag, maar er bestaat ook muziek-, 
dans- en dramatherapie.

Vanaf welke leeftijd kan creatieve 
therapie bij kinderen?
Ik begeleid kinderen ouder dan zes jaar. 
Dan zijn ze voldoende taalvaardig, want 
het is belangrijk om wat er ontstaat met het 
kind te kunnen aftoetsen. Interpreteren is 
gevaarlijk.

Zijn er mensen bij wie creatieve therapie 
niet werkt?
Er bestaan mensen voor wie creatieve 
therapie niet de juiste vorm van therapie is. 
Mensen die zich niet goed in hun lichaam 
voelen, zullen bewegingstherapie in eerste 
instantie maar niets vinden, en mensen die 
verbaal heel sterk staan, vinden het soms 
oninteressant om met beeld aan de slag te 
gaan. Net in die weerstanden ligt vaak een 
sleutel tot inzichten.

Wat is te verkiezen: creatieve therapie 
in groep of alleen?
Dat hangt af van het thema waarmee je 
werkt. In een groepssessie met kinderen 
over de scheiding van hun ouders hebben 
ze veel aan het creatief uiten, maar nog het 
meest aan elkaars verhalen. Ze ontdekken 
en voelen dat ze niet de enigen zijn die 
worstelen, dat er andere kinderen met 
dezelfde verhalen bestaan. Maar sommige 
processen begeleid je beter individueel. Bij 
ervaringen van seksueel geweld is individuele 
begeleiding soms meer aangewezen voor 
de veiligheid en afbakening. Ook cliënten 
met een burn-out voelen zich in groep 
vaak snel overprikkeld door de drukte van 
anderen.

Helpt creatieve therapie beter bij 
mensen die creatief zijn?
Mensen zijn soms bang dat ze niet kunst-
zinnig genoeg zijn voor creatieve therapie. 
Het is een misverstand dat je creatief moet 
zijn voor die vorm van therapie. Soms is 
het zelfs een belemmering. Wanneer je 
tijdens een sessie vormgeeft aan iets wat 
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Met De Troostwinkel trekken Sara Claes en sidekick Veerle Van Buggenhout 
naar scholen, openbare ruimtes en kwetsbare groepen, en binnenkort ook naar 
een woonzorgcentrum; ze werken er rond thema’s zoals verlies, pesten, angst, 
gemis aan rust, en verbinding
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je tegenkomt, is het absoluut niet belang-
rijk dat het resultaat mooi of speciaal is. 
Het moet alleen maar overeenkomen met 
wat je voelt. Bij creatieve therapie gaat het 
niet over het resultaat, maar over het ver-
beelden van een gevoel, een situatie, een 
probleem … Het creëren is belangrijker.

Kan fantasie helpen bij lichamelijke 
pijn?
Dankzij fantasie heb je het vermogen 
andere strategieën te zoeken om met pijn 
om te gaan. Zo zijn er mensen die door het 
beoefenen van meditatieoefeningen minder 
pijn ervaren. Ze leren zich te focussen op 
het in het nu zijn. Hoe meer opties je in het 
omgaan met je pijn onderzoekt, hoe groter 
de kans op een positief resultaat.

Kan ik besluiten dat veel fantasie 
gelukkiger maakt?
Om regelmatig in een state of happiness 
te verkeren, moet je voldoende ‘goed 
gevoel’-injecties krijgen. Wanneer ik ping-
pong speel met de creatieve respons van 
mijn medecreator, ben ik gelukkig. Ook 
samen met mijn dochter gekke teksten op 
muziek uitkramen, of met mijn zoontje als 
twee dinosauriërs door de kamer stampen, 
maakt me blij. 

Met fantasie is het mogelijk om de dingen 
anders, lichter en positiever te bekijken. 
Het stelt je in staat om outside the box te 
denken, een ander pad te volgen of een 
andere oplossing te verzinnen om zelf je 
probleem te ontwarren.

Je kan fantasie positief of negatief inzetten. 
Te veel fantasie kan voor angsten zorgen. Als 
kind maakte ik verhalen af waarvan ik maar 
enkele details kende, bijvoorbeeld over de 
relatie van mijn ouders - wat ik niet wist, 
vulde ik zelf in. Ik legde linken die niet 
klopten en zo creëerde ik verhalen waar-
van ik angstig werd. Maar als ik het moei-
lijk had, kon ik ook in andere werelden 
verdwijnen, of sommige dingen verwerkte 
ik door ze met mijn Playmobilpoppetjes na te 
spelen. Daar is fantasie dan weer helpend.

Ik ben niet creatief. Kan ik het alsnog 
leren?
Creativiteit kan bij kinderen gestimuleerd 
worden, op school, door ouders, eigenlijk 
overal. Laat ze zelf oplossingen verzinnen, 

dingen uitproberen en kliederen. Volwasse-
nen hebben vaak de neiging om tussen te 
komen, te zeggen hoe iets moet en dat is 
niet bevorderlijk voor de creativiteit. Kinde-
ren komen aandraven met de raarste ver-
halen of oplossingen voor een probleem. 
Geef ze een kans om te onderzoeken. Als 
ze je echt nodig hebben, vragen ze het wel. 
Ook volwassenen kunnen nog ‘leren’ om 
creatief te zijn, hoewel ‘leren’ nogal vreemd 
klinkt. Laat je inspireren, doe eens iets wat 
je nog nooit deed, bezoek een museum, 
schrijf je in voor een nieuwe cursus, of koop 
gewoon een tekenblok of papier en zet je 
eens een uurtje in het park … Ik denk dat 
het vooral draait om uit je comfortzone te 
komen, op je hoofd te gaan staan en de 
wereld omgekeerd te bekijken.

Heb je zelf creatieve toekomstplannen?
We testen De Troostwinkel binnenkort uit 

in een woonzorgcentrum. Verder werken 
we aan een interactief beeldend project 
over mogen falen. Dat zal op verschillende 
locaties in de stad Gent plaatsvinden.

Een van mijn plannen is ook om een soort 
pop-up voor therapiesessies/babbels te 
organiseren, open voor iedereen en met 
een vrije bijdrage. Ik wil het zorgen voor 
elkaar bespreekbaarder maken en naar 
buiten brengen.

Elk nieuw project vertrekt vanuit creativiteit 
en zin. Ik wil zelf ook aangewakkerd blijven.

www.postkaartproducties.com
www.deaanwakkerij.be
www.saraclaes.com

Meer weten?
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Sara Claes, samen met Kim Rau aan het loket van Het 
Complimentariaat: “Met fantasie is het mogelijk om de dingen 

anders, lichter en positiever te bekijken: het stelt je in staat om 
outside the box te denken, een ander pad te volgen of een andere 

oplossing te verzinnen om zelf je probleem te ontwarren.”
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Draken zijn fantasiedieren die al eeuwen in sagen en legenden opduiken en ook 
vandaag niet weg te denken zijn uit onze beeldcultuur
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Mensen vertellen sinds oudsher verhalen, 
waarmee ze niet alleen de realiteit benoemen, 
maar ook hun eigen fantasie aanspreken. 
Draken zijn fantasiedieren die al eeuwen in 
sagen en legenden opduiken en ook vandaag 
niet weg te denken zijn uit onze beeldcultuur.

Een draak wordt vaak voorgesteld als een 
reptielachtig wezen met schubben, stekels en 
doornen, maar evengoed bestaan er geve-

derde exemplaren. Sommige draken beschik-
ken over vleugels en de echte toppers hebben 
zelfs meerdere koppen. Naast de landdraken 
heb je er ook die de oceanen onveilig maken 
of die zich diep onder de grond schuilhouden. 
De ene draak is de andere niet.

Een kwaaie plusmama
De draak is vreeswekkend en lijkt op het 
eerste gezicht onoverwinnelijk. Gelukkig 

verschijnt er in zowat elk fantasieverhaal een 
held ten tonele die het monster weet te ver-
slaan, met kracht en geweld, of soms ook 
wel met een list. Een archetypisch voorbeeld 
hiervan is Herakles, in onze moderne vertel-
lingen beter bekend als Hercules.

Hercules is de buitenechtelijke zoon van de 
Griekse oppergod Zeus. Oppergodin Hera 
is niet echt gediend van de scheve schaats 

Bert Goossens

ang geleden, op een kille zomeravond, zitten enkele 
oermensen samen rond het kampvuur. Een van hen 

spreidt zijn armen. Zijn stamgenoten kijken hem vol ongeloof aan. 
Zo groot? De verteller spert zijn mond wijd open en wijst naar zijn 
scherpe hoektanden. Vervolgens gooit hij een tak in het vuur. De 
vlammen flakkeren op. Het verhaal van de vuurspuwende draak 
gaat over de tongen.

In het spoor van de draak
Verhalen over goed en kwaad

L
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die haar goddelijke eega heeft gereden. Als 
weerloze baby moet Hercules afrekenen 
met twee vuurspuwende wezens die zijn 
plusmama op hem afstuurt. In zijn verdere 
leven zou hij nog een heleboel draakachtige 
monsters bestrijden, waaronder de water-
draak Hydra en de honderdkoppige Ladon.

Het Nederlandse woord ‘draak’ gaat via het 
Latijnse ‘draco’ direct terug op het Griekse 
woord ‘drakoon’. Voor de Grieken dekt het 
woord naast een reeks fabelmonsters ook 
een klasse van bestaande grote slangen. 
Een duidelijke aflijning is er niet. De antieke 
wereld wordt overbevolkt door mythische 
mengwezens met dierlijke en soms zelfs 
menselijke kenmerken.

Draaksteken
Ook de Bijbel zit vol draakachtige wezens. 
In het Oude Testament rekent God af met 
Leviathan, en brengt zo orde in de wereldse 
chaos. In de Apocalyps, het laatste boek 
van het Nieuwe Testament, worden de 
duivel en de draak in één adem genoemd.

In de verschillende middeleeuwse vertelsels 
staan draken symbool voor het heidendom, 
ketterij en het protestantisme. Met andere 
woorden, alles wat een bedreiging voor het 
‘ware geloof’ vormde.

Dat wordt mooi geïllustreerd door het 
verhaal van Sint-Joris, waarin een stad 
door een draak wordt getiranniseerd. 
Dagelijks verslindt de draak de schapen die 
hem geofferd worden. Wanneer de laatste 

schapen opgepeuzeld zijn, eist hij mensen-
vlees. Ook de dochter van de koning wordt 
geserveerd. Met het nodige gevoel voor 
dramatiek treedt zij in bruidskleren haar 
dood tegemoet. Maar gelukkig is daar Joris 
die het gedrocht met zijn lans verwondt. Hij 
belooft de koning en het volk dat hij het 
ondier zal doden. Tenminste, als iedereen 
zich door hem laat dopen.

Die legende kent veel varianten, die lokaal 
zijn verankerd. Vandaag wordt het folkloris-
tische draaksteken nog in Bergen en het 
Nederlandse Beesel georganiseerd.

Fossielen van dinosauriërs en andere pre-
historische dieren hebben ongetwijfeld een 
rol gespeeld in de veranderende beeld-
vorming van de draak. Draken gingen van 
gevleugelde fabeldieren meer op schrik-
wekkende dinosauriërs lijken.

Dubbelzinnige naga
Draken zijn niet alleen in het Westen, maar ook 
in de Aziatische cultuur alomtegenwoordig. 
Denk maar aan de vele typische draken-
versieringen in tempels en restaurants.

In het boeddhisme en hindoeïsme is de 
naga een klasse van bovennatuurlijke 
wezens die vaak de vorm van een slang of 
draak aannemen. Aziatische draken lijken 
over het algemeen meer op grote slangen 
dan hun westerse neven.

De naga’s bezitten magische krachten, 
waarmee ze tot in de hemelen raken. Het 

zijn wezens met een dubbelzinnig karak-
ter. Als ze rondvliegen, gaat het stormen. 
De regen die volgt, zorgt voor vruchtbare 
grond, maar kan ook tot overstromingen 
leiden. In de grond veroorzaken draken 
aardbevingen, maar herbergen ze even-
eens de prachtigste edelstenen en het 
zuiverste goud.

Aan een eeuwenoude Aziatische traditie 
ontlenen we de populaire drakentattoo. 
Voor de Aziaten gaf die huidtekening een 
persoon de krachten van de draak. In de 
westerse wereld was de afbeelding van 
de draak oorspronkelijk eerder bedoeld 
om tegenstrevers af te schrikken en heeft 
hij daarom vaak een meer dreigend en 
afschrikwekkend voorkomen.

De draak wordt mens
Moderne draken staan niet los van oeroude 
beelden van masculiene helden die zichzelf 
met de nodige bravoure opofferden om 
hun volk te redden. De populaire cultuur 
herziet die clichés echter met vrouwelijke 
drakenridders en antropomorfe draken. 
In moderne vertellingen zijn draken niet 
alleen vijandige roofdieren, maar ook onze 
getemde huisdieren en bondgenoten.

Zo probeert het onzekere hoofdpersonage 
Hiccup in de animatiefilm How to Train Your 
Dragon knuffeldraak Toothless te temmen 
om de gemene opperdraak met gebun-
delde krachten te verslaan.

In de successerie Game of Thrones, geba-
seerd op de boekenreeks A Song of Ice and 
Fire van George R.R. Martin, is Daenerys 
Targaryen de laatste telg van een familie van 
drakenridders. Een deel van het epische 
verhaal focust op haar innige relatie met 
haar drakenkinderen en hoe die het lot van 
de hele mensheid bepalen.

Ook vandaag houden drakenverhalen ons 
een spiegel voor over wie we zijn en wat voor 
wereld we willen. Of dat er één is mét of zon-
der draken, hangt af van jouw verbeelding.

In de westerse wereld worden draken eerder afgebeeld als afschrikwekkende ondieren, terwijl 
ze in de Aziatische cultuur vooral worden gezien als goedaardige wezens die geluk brengen
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Draken. Beesten van verbeelding, 
Peter Nissen en Sanne Verdonck, 
Uitgeverij Vantilt, 2016.

Meer lezen?
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eel jongeren zijn op zoek naar manieren 
om hun creativiteit in de maatschappij tastbaar te 
maken. Sommigen verkiezen het pad van de creatieve 

ondernemer, anderen dat van de kunstenaar die de wereld wil 
verbeteren. Hoe moeten zij vandaag overleven in een maatschappij 
waarin alles om geld draait? Of vinden zij uiteindelijk de financiële 
appreciatie die hen toekomt? Twee jongeren, Liselore Vandeput en 
Marijn Carton, getuigen over het gebruik van hun creativiteit.

V
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Ondernemerschap in de kunst
Tussen creativiteit en productiviteit

Performance van Liselore Vandeput, uitgevoerd tijdens De Kotroute 
Gent in 2018, over de onmenselijke situatie van vluchtelingen

Liselore Vandeput

Annouk Brebels
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De wereldverbeteraar
Liselore Vandeput, 25 jaar, woont in Brussel 
en is al sinds haar tienerjaren gebeten door 
kunst. Ze startte in haar vrije tijd met teken-
lessen en studeerde later aan het kunst-
secundair onderwijs af. Nadien volgde 
ze een opleiding aan Sint-Lukas Brussel. 
Liselore maakt gebruik van fotografie, instal-
laties en soms performance als medium. De 
rode draad in haar werk is het thema ‘identi-
teit’. Identiteit staat voor haar eigen 
identiteit, de identiteit van de samen-
leving en de identiteit van het mens-zijn, 
en de context waarbinnen menswaardig-
heid verloren zou kunnen gaan. Ze staat 
momenteel nog aan het begin van haar 
parcours en is op zoek naar hoe ze de 
mens in haar kunst nog meer centraal kan 
plaatsen.

Hoe belangrijk is het voor jou om van 
je kunst te kunnen leven?
Iedereen wil graag van zijn of haar 
passies leven en dat geldt zeker ook 
voor kunstenaars. Maar voor mij is het 
eigenlijk niet belangrijk. Ik heb daar geen 
aandacht voor. Veel kunstenaars maken 

van hun artistieke expressie bijna een 
bedrijf, maar ben je dan nog wel met 
kunst bezig? Ik zie veel jonge kunste-
naars, pas afgestudeerd, die balanceren 
op het spanningsveld tussen de vrijheid 
om kunst te maken en kunst maken om 
ervan te leven. Vaak komen zij in een job 
terecht die hen niet bevalt. Die staat dan 
ver af van hun leefwereld en van wat zij 
eigenlijk willen doen. Zelf heb ik het geluk 
dat mijn interesseveld ruimer is dan kunst 
alleen. Momenteel werk ik in de sociale 
sector, in een functie waarbij ik niet artis-
tiek aan de slag ben, maar waarvoor ik 
wel een grote passie heb en waardoor ik 
ook elke maand kan rondkomen.

Evolueren we naar de kunstenaar als 
ondernemer?
Ik denk dat kunstenaars veel tijd en 
energie investeren in hun branding, in hun 
eigen merk en imago. Gaat kunst over rijk 
en beroemd worden? Ik vind van niet. Ik 
streef die faam niet na. Voor mij is het net 
essentieel om mensen die niet gehoord 
worden een stem te geven. Ik ga daarvoor 
niet eerst mijn ziel verkopen. Het blijft wel 

belangrijk om erkenning te krijgen voor het 
werk dat je maakt. Vaak willen ontwikke-
lingsorganisaties niet samenwerken met 
een kunstenaar ‘zonder naam’, wel met 
een ‘naam’ uit de kunstwereld. Maar ik 
merk wel dat die kunstenaars ‘met naam’ 
vaak niet aangepast zijn aan de sociale 
noden van het doelpubliek met wie die 
organisaties werken. Momenteel zijn er 
veel kunstenaars die via hun werk aan-
dacht voor de vluchtelingenproblematiek 
vragen. Kunstenaars kunnen op hun 
manier mechanismen in gang zetten waar 
ngo’s, overheden en andere organisaties 
niet in slagen.

Hoe vrij ben je als kunstenaar?
Onlangs vertelde iemand me: “Indien een 
galerie mij vraagt om dertig kunstwerken 
te maken en ik daar telkens zoveel 
duizend euro voor krijg, dan ga ik op 
dat aanbod in, ongeacht of het op dat 
moment binnen mijn artistiek proces past 
of niet.” Ik vind het vreemd om zoiets te 
horen. Ik begrijp die redenering niet goed. 
Waarom zou je dat doen? Diezelfde 
persoon ging verder: “Denk toch even 

Liselore Vandeput: “Voor mij is het essentieel om mensen die niet gehoord worden een stem te geven. 
En het blijft belangrijk om erkenning te krijgen voor het werk dat je maakt.”
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na. Ik moet ook mijn rekeningen betalen. 
En uiteindelijk zal ik die werken wel graag 
maken.” Ik heb het daar zelf heel moeilijk 
mee. De vrijheid zit net in het niet aan een 
markt gebonden zijn.

Heb je het gevoel dat je gedachten 
vrij moeten zijn om kunst te maken?
Een mentale ruimte is heel belangrijk om 
creatief en productief te zijn. Na een lange 
werkdag is het soms moeilijk om nog 
de nodige energie te vinden om kunst 
te maken. Ik ben graag creatief aan de 
slag, maar het ontbreekt me wel eens aan 
tijd. De vraag is natuurlijk hoe je je dage-
lijkse leven in productiviteit en creativiteit 
omzet. Dát is de uitdaging voor kunste-
naars die niet van hun werk willen leven.

Wat is het doel van kunst? En hoe zie 
jij jezelf in de toekomst?
Ik ben hard op zoek naar een evenwicht 
tussen enerzijds het sociale en anderzijds 
het artistieke aspect. Ik wil graag de juiste 
balans tussen die twee vinden. Momenteel 
is het ene meer aanwezig dan het andere. 
Ik hoop dat ik een heel natuurlijke manier 
van werken heb gevonden om die twee 
facetten evenwichtig in mijn kunstwerken 
te verdelen. Als kunstenaar sta je ook 
nooit stil. Je moet jezelf blijven uitdagen en 
telkens op zoek gaan naar vernieuwing.

De creatieve ondernemer
Marijn Carton, 26 jaar, woont in Tongeren. 
Hij ontdekte zijn creatieve kant pas na het 
secundair onderwijs. Hij is per toeval in de 
creatieve sector beland, terwijl de militaire 
school zijn eerste keuze was. Hij studeerde 
Communicatie en Multimedia Design, met 
als specialisatie Game Design, aan de 
MAD-Faculty in Genk, maar tijdens zijn 
stage in Amsterdam merkte hij dat grafisch 
ontwerp hem meer lag. Hij is een autodidact 
met vele passies en talenten. Grafisch ont-
werp, video, workshops, lesgeven, vloggen 
en acteren in het Openluchtmuseum Bokrijk 
maken van hem een creatieve duizendpoot.

Hoe belangrijk was een creatieve oplei-
ding voor jou?
De hogeschool was geen positieve ervaring 
voor mij. We werden er niet aangemoedigd 
om als ondernemer aan de slag te gaan. 
Een gastdocent stelde ooit de vraag: “Is 
er iemand die zelfstandige wil worden?” Ik 
dacht dat de meerderheid van de studenten 
haar hand wel zou opsteken, maar blijkbaar 
was ik de enige. Vreemd! Niemand bereidde 
ons erop voor. Wat is een BTW-nummer? 
Hoe moet ik factureren? … Wat dat betreft, 
werden we echt aan ons lot overgelaten. En 
dat is nog altijd een lacune die moet worden 
opgevuld. Tegelijkertijd had ik door de hoge-
school wel de tijd om mezelf als ondernemer 

te ontplooien. Tijdens mijn studies ben ik als 
freelancer gestart en even later ben ik met 
mijn eigen zaak begonnen.

Is het eenvoudig om als creatieve 
ondernemer aan de bak te komen?
Het idee heerst nog steeds dat er naar crea-
tieve diensten minder geld mag gaan. Dat 
vind ik belachelijk. Het is niet omdat mijn 
job toevallig mijn grootste passie is, dat ik 
er minder voor betaald moet worden. Het is 
een dienst zoals een andere. Net zoals je een 
loodgieter vraagt voor je badkamer, zo vraag 
je mij voor je branding. Ik word betaald om 
creatief te zijn, maar ik heb niet het gevoel dat 
dit mij in mijn creativiteit beperkt. Als designer 
mag je wel je eigen handtekening hebben. Ik 
heb vanaf dag één ontwerpen gemaakt die ik 
zelf mooi vind: een soort strak minimalisme, 
met een sterke onderbouwing. Ik merk nu dat 
meer en meer klanten mij vanwege mijn stijl 
kiezen. Ik denk dus dat ik zeker mijn eigen 
stempel druk en kan blijven drukken. Als ik 
geen klik voel met datgene wat de klant wil, 
dan durf ik zeker ook ‘nee’ te zeggen. Ik kies 
opdrachten ook niet voor het geld, maar 
omdat ik ze leuk of uitdagend vind.

In welke mate zit je echt in de comfort-
zone om klanten of opdrachten te wei-
geren? Is dat geëvolueerd?
In het begin, als opstartend ondernemer, 
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Het logo voor De Serre, een hippe en 
tijdelijke ontmoetingsruimte voor jongeren 
in het centrum van Hasselt, is een ontwerp 
van Marijn Carton

Marijn Carton

Dossier: Fantasie: Hoe ver-zin-nen we het?
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moet je sowieso meer jobs aanvaarden om je 
portfolio te spekken. Je bent dan iets minder 
selectief, maar het resultaat moet er wel zijn. 
Als je goed werk levert, leren mensen je wel 
kennen. Zoiets doet snel de ronde. Als je al 
even aan de slag bent, heb je de luxe om 
selectiever te zijn. Ik ben momenteel aan het 
overwegen om van bij- naar hoofdberoep 
over te schakelen. In dat geval hangt je vol-
ledige inkomen van je onderneming af en 
moet je natuurlijk een bepaald bedrag per 
maand binnenkrijgen. Dan zal ik zo nu en 
dan wel eens een job moeten aannemen om 
het financiële plaatje rond te krijgen.

Is het gemakkelijker om ondernemer in 
de creatieve sector dan in een andere 
sector te zijn?
Wat heb je als designer nodig om een zaak 
op te starten? Internet, een laptop en tijd. 
Je hoeft geen grote investeringen te reali-
seren om te starten. Wil je bijvoorbeeld een 
drukkerij beginnen, dan spreken we al over 
een groter investeringsbedrag. In die zin is 
het dus vrij eenvoudig om als creatieveling 
een zaak op te starten. Let wel: iedereen 
kan drukpersen kopen en beginnen te 
drukken. Niet iedereen heeft het creatieve 
in zich en kan iets creatiefs uit de grond 
stampen. Niet alleen het creatieve aspect 
is belangrijk, maar ook de ondernemerszin 
en het harde werk. Vooral dat laatste. Je 

moet bereid zijn om hard te werken voor 
je droom.

Denk je dat jongeren in de creatieve 
sector bang zijn om de stap naar onder-
nemer te zetten?
Ik heb de indruk dat jongeren nu over het 
algemeen iets sneller een zaak durven 
te starten dan vroeger. Er zijn genoeg rol-
modellen tegenwoordig. Het kan dus.

Ben je zelf een rolmodel?
Ik ben destijds met vloggen begonnen, 
omdat ik andere jongeren met dromen wilde 
stimuleren en wilde laten zien dat ze, indien 
ze iets echt graag willen, het ook gewoon 
kunnen bereiken als ze er maar voor werken. 
Dus, ik hoop dat ik een rolmodel kan zijn voor 
jongeren die met zulke dromen rondlopen.

Je bent een creatieve duizendpoot. Wat 
is je plaats in de maatschappij?
Tijdens een vergadering vroeg een onder-
nemer me hoe het met mijn zaak gaat. 
Volgens hem houd ik me met te veel verschil-
lende zaken bezig. Klanten moeten een dui-
delijk afgelijnd beeld krijgen van de diensten 
die je aanbiedt. Maar ik wil me daar niet 
echt aan houden, ik wil me niet profileren als 
‘Marijn, grafisch vormgever’. Ik ben ‘Marijn’ en 
Marijn doet al die verschillende dingen graag. 
Ik vind het ook moeilijk om mezelf te profileren. 

Ik heb nagedacht over de term waarmee ik 
mezelf kan omschrijven, en ik heb dan maar 
voor native creative gekozen. Dat is iemand 
die van nature uit creatief is en allerlei crea-
tieve paden bewandelt. Als er bijvoorbeeld 
ooit zeefdruk zou bijkomen, dan kan ik dat 
eveneens onder die noemer plaatsen.

Hoe schat je de toekomst in? Voor jezelf 
en andere creatieve ondernemers?
Rooskleurig, hoop ik. Hopelijk kan ik altijd 
blijven doen wat ik graag doe: mijn creatieve 
vrijheid behouden en ook op professioneel 
vlak de wind in de zeilen hebben. Ik heb het 
gevoel dat het de tijd van de creatives is. 
Vroeger leefden die creatievelingen enigszins 
op de achtergrond en werden ze wat ‘vreemd’ 
bekeken. Nu hebben ze, mede dankzij de 
sociale media, de kanalen om zichzelf en hun 
werk naar de voorgrond te schuiven, en dat 
doen ze ook massaal. Ik stel vast dat meer en 
meer grotere merken en bedrijven met crea-
tieve ondernemers samenwerken. Denk maar 
aan de Gentse illustrator Musketon, bijvoor-
beeld. Ze worden gewoon uit de woonkamer 
geplukt. De toekomst is aan ons!

www.liselorevandeput.com
www.marijncarton.be

Meer weten?
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Marijn Carton: “Ik word betaald om 
creatief te zijn, maar ik heb niet het gevoel 

dat dit mij in mijn creativiteit beperkt. Als 
designer mag je wel je eigen handtekening 

hebben.”
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Een wereld van verschil

Christophe Janssens

eer fantasie voor een humanere toekomst! Het 
klinkt als een slogan van een protestbeweging 
uit een verre dystopische toekomst, maar dat is 

het niet. Christophe Janssens, 22 jaar, rechtenstudent aan de Vrije 
Universiteit Brussel en aftredend voorzitter van het Liberaal Vlaams 
Studentenverbond, of LVSV, ziet verbeelding als de sine qua non 
van een empathische samenleving. Lees hier zijn pleidooi voor 
meer fantasie.

Verbeelding helpt je om je te kunnen inleven in een situatie die je volledig vreemd is: 
dat maakt van verbeelding een essentieel element in een empathische samenlevingM

Jongeren aan het woord
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Álvaro Alexander Avelar

Jong
De gemiddelde student zal het beeld onge-
twijfeld herkennen. Een streng ogende pro-
fessor die in zijn of haar eerste les meteen de 
toon zet: “In mijn les wordt niet gesproken 
of gegeten, pauze is een luxe die we ons 
niet kunnen veroorloven en buiten het 
handboek uit het hoofd kennen, wordt er 
niets van jou verwacht.” Aan onderwijs-
instellingen wil dat wel eens gebeuren. 
Professoren die met grootste onder-
scheiding het ideaaltype van de acade-
mische droogstoppel belichamen en niets 
aan de verbeelding overlaten.

Verbeelding - ook wel fantasie genoemd - 
kan nochtans een essentiële rol vervullen bij 
de ontplooiing van het individu. Dat bewijzen 
talloze voorbeelden uit de menselijke 
geschiedenis. De oude Grieken bijvoor-
beeld, die mythologische verhalen gebruik-
ten om met de dood en andere natuurlijke 
fenomenen te leren omgaan. Dichter bij 
huis hebben we de vrijmetselarij. Symbolen 
en rituelen die voor zogenoemde profanen 
een pure fantasie lijken, zijn voor ingewijden 
een zinvol instrument in een eeuwige zoek-
tocht naar zelfontplooiing.

Verbeelding als ontplooiingsmiddel is 
echter niet alleen voor ‘mysterieuze’ 
genootschappen en culturen uit een ver 
verleden weggelegd. Ook vandaag in 
de moderne jongerencultuur vervult ze 
een belangrijke rol. Verbeelding schopte 
het zelfs tot een apart genre in talloze 
kunstdomeinen, gegroepeerd onder de 
gemeenzame benaming ‘fantasy’. Fantasy 
als genre staat voor een wijd scala aan 
denkbeeldige werelden en imaginaire 
wezens, met een belangrijke rol toegedicht 
aan bovennatuurlijke verschijnselen. Klinkt 
die beschrijving je vreemd in de oren of 
denk je meteen aan een horde nerds? Dan 
denk je verkeerd.

Wie had ooit gedacht dat in onze weten-
schapsaanbiddende samenleving een 
verhaal met draken en heksen anno 2019 
razend populair zou worden bij alle bevol-
kingsgroepen? Game of Thrones bewees 
ons allen het tegendeel. Tot op vandaag 
spreekt fantasie tot de verbeelding. Zonder 
dat we het goed en wel lijken te beseffen, 
komt fantasy in ons dagelijkse leven voor, 
en dat in de meest uiteenlopende vormen 
en gedaanten. Kijken we maar naar die 
andere Engelstalige rage die dit jaar alle 
records verpulverde, het videospel Fortnite. 
Of het nu in boek-, game- of filmvorm 
is, fantasie is ontegensprekelijk aan een 
opmars binnen de populaire jongeren-
cultuur bezig.

Ik hoor de kritische lezer zijn of haar 
bedenking al maken: “Allemaal goed en 
wel, maar hoe kunnen jongeren nu met 
die fantasie aan de slag gaan?” Tot voor 
enkele weken was ik het antwoord op 
die vraag ongetwijfeld schuldig gebleven. 
Intussen was ik echter in de gelegen-
heid een gastles bij te wonen van Céline 
Verbrouck, docent aan de Université libre 
de Bruxelles en advocaat gespecialiseerd 
in vreemdelingenrecht en familiaal inter-
nationaal privaatrecht. Zij is een van de 
drijvende krachten achter de Refugee 
Law Clinic. Door dat initiatief krijgen 
studenten de kans om mee te werken 
aan concrete dossiers in het kader van de 
veeleisende asielprocedure die mensen 
op de vlucht moeten doorlopen. Essen-
tieel hierbij is het neerzetten van het 
verhaal achter de asielzoeker. Hij of zij 
krijgt als het ware een stem. Minstens 
even belangrijk als de technisch-juridische 
aspecten is de gevoelsmatige, menselijke 
kant van het verhaal. Je met verbeelding 
kunnen inleven in een situatie die je vol-
ledig vreemd is.

Die verbeeldingskracht gebruiken wordt 
vandaag de dag steeds minder vanzelf-
sprekend. Op het nieuws en via allerlei 
sociale media worden we onophoudelijk 
geconfronteerd met situaties die ons 
onbekend zijn. We kunnen ons onmoge-
lijk voortdurend trachten in te leven in de 
levenssituatie van een transgender, een 
Syrische tiener die niet naar school kan 
gaan of een jonge moeder die net haar 
kind verloor. Het ‘empathisch teveel’ 
- zoals de Gentse hoogleraar Ignaas 
Devisch het fenomeen in zijn gelijknamige 
boek benoemt - is niet alleen onwenselijk, 
het is ook onwerkbaar.

Maar hoe verleidelijk wordt het dan voor 
ons overprikkeld brein om onze ver-
beelding en empathie permanent uit te 
schakelen? Wat als onze mens- en wereld-
beelden komen vast te roesten en ons 
inlevingsvermogen steeds aan slagkracht 
inboet? Regelmatig met onze verbeelding 
in aanraking komen, helpt ons om te voor-
komen dat we in onze weerzin voor het 
empathisch teveel naar een empathisch 
tekort afglijden. Hoe makkelijk wordt het 
immers voor ons brein om geen mede-
leven te voelen met iemand in wiens situatie 
we ons niet kunnen inleven. Een mede-
mens wordt plots een ander soort mens; 
onbekend maakt onbemind. Fantasie: 
redder van het humanisme!

Een oproep aan de al te rechtlijnige profes-
soren en bij uitbreiding aan iedereen die een 
empathische samenleving voor ogen heeft: 
laten we het vuur dat ons rationeel denken 
is af en toe eens wat zuurstof inblazen 
met onze fantasie. Fantasie kan niet alleen 
een wereld van verschil zijn, maar ook een 
wereld van verschil maken.

* * *

“Fantasie: redder 
van het humanisme!”
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Dagdromen doen we allemaal. Het zou 
zelfs een antwoord kunnen zijn op een van 
de vragen uit de befaamde vragenlijst van 
de Franse schrijver Marcel Proust: Wat is 
je favoriete bezigheid? Dagdromen, het is 
zoiets als naar een film kijken, maar dan in je 
privézaal met jezelf als regisseur. Het is een 
privétoneelstuk, een persoonlijke roman die 

je van de buitenwereld afschermt en waarin 
je soms uren per dag doorbrengt. Het is 
rustig nadenken over de dingen die zouden 
kunnen gebeuren of het is een soort van mij-
meren over voorbije gebeurtenissen. Tijdens 
het dagdromen bedenken we vaak strate-
gieën om met bepaalde uitdagingen om 
te gaan: we plannen, we fantaseren en we 

ontwerpen. Wensvervulling is de drijvende 
kracht achter zowel nacht- als dagdromen.

Kinderspel voor volwassenen
Volgens Sigmund Freud, de grondlegger van 
de psychoanalyse, heeft dagdromen voor 
volwassenen dezelfde functie als spelen 
voor kinderen - zo lezen we in zijn essay 

Joke Goovaerts

e zit in de trein uit het raam te staren en terwijl de 
omgeving voorbijschiet, dwalen je gedachten af. Of 
je kijkt naar een film en je denkt aan onderwerpen 

die niets met het verhaal te maken hebben. En zelfs tijdens een 
drukke vergadering vraag je je opeens af wat er nu net werd 
beslist. Als dat jou overkomt, dan ben je een dagdromer.

Met je gedachten elders
Het nut van dagdromen

Tijdens het dagdromen bedenken we vaak strategieën om met bepaalde 
uitdagingen om te gaan: we plannen, we fantaseren en we ontwerpenJ
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Der Dichter und das Phantasieren. Kinderen 
spelen omdat het hun plezier geeft. Ze imi-
teren het gedrag van volwassenen, leven 
zich in bepaalde rollen in en beelden hun 
fantasie uit. Ze scheppen een afgesloten 
wereld, waarin ze helemaal opgaan. Over 
het algemeen spelen kinderen dat ze vol-
wassen zijn. Naarmate ze ouder worden, 
komt er iets anders in de plaats. Mensen 
geven volgens Freud nooit op wat ze prettig 
hebben gevonden, maar vinden er een sub-
stituut voor. Het kinderspel wordt ingeruild 
voor de dagdroom. Die onderscheidt zich 
van het kinderspel, omdat het een volkomen 
intiem, persoonlijk gebeuren is. Kinderspel 
is gemakkelijker waar te nemen dan het 
dagdromen van volwassenen. Waarom? 
Omdat de volwassene zich voor zijn fanta-
sieën schaamt. Dagdromen houd je zoveel 
mogelijk voor jezelf, want over het algemeen 
zouden ze wensvervullingen van agressieve, 
seksuele, eerzuchtige of egoïstische aard 
zijn. De mens beschouwt zijn fantasiewereld 
als een intieme privéwereld, waarvoor hij niet 
gauw publiekelijk zal uitkomen.

Brein op volle toeren
Volgens onderzoek besteden we vijfen-
twintig tot vijftig procent van onze tijd aan 
dagdromen. Is dat tijdverspilling? “Mensen 
denken dat dagdromen slecht is. Je con-
centreert je namelijk even niet op de taak 
waarmee je bezig bent. Maar omdat we er 
zoveel tijd aan besteden, raken steeds meer 
wetenschappers ervan overtuigd dat dag-

dromen wel degelijk nut heeft”, zegt Ernst 
Koster, psycholoog aan de Universiteit 
Gent, in een interview voor RTL Nieuws. Er 
is nog veel onduidelijkheid over het nut van 
dagdromen, maar wat zeker is, is dat je er 
creatiever van wordt.

Wanneer mensen aan het dagdromen 
zijn, werkt hun brein op volle toeren. 
Vooral hersendelen die bij probleem-
oplossend denken worden gebruikt, zijn 
actiever tijdens periodes van afleiding. Een 
rustend brein is geneigd tot dagdromen. 
Victor Spoormaker, onderzoeker aan het 
Max Planck Instituut voor Psychiatrie in 
München, verduidelijkt op Nemo Kennislink, 
een website over wetenschap en techno-
logie, dat de hersengebieden die tijdens 
het dagdromen actiever worden precies 
die gebieden zijn die tijdens aandacht-
vereisende taken minder actief zijn. Als je 
ergens je aandacht op vestigt, wordt het 
dagdroomnetwerk minder actief. Maar 
op het moment dat je met de taak stopt, 
begint die motor op volle toeren te draaien. 
Hij stelt: “Een onderzoek dat door experi-
menteel psychologen uit Harvard in 2007 in 
het vakblad Science werd gepubliceerd, liet 
zien dat hoe sterker dit netwerk actief werd, 
hoe meer originele gedachten mensen rap-
porteerden. Met originele gedachten wordt 
genoemd: onafhankelijk van de omgeving. 
Als je op straat een hond ziet en je denkt 
aan je eigen hond, dan is dat een omge-
vingsafhankelijke gedachte. Als je echter 

op straat een hond ziet en je denkt ineens 
aan wat je morgen gaat doen, dan is dat 
omgevingsonafhankelijk, en daarmee een 
originele gedachte uit je eigen brein.”

Doelen gaan in vervulling
Dagdromen bewijzen dus wel hun nut. 
Ze stimuleren de creativiteit en reiken 
oplossingen voor problemen aan. Een 
ander voordeel van dagdromen is volgens 
Ernst Koster dat je de tijd krijgt om over 
je levensdoelen na te denken: “Je ziet dat 
als mensen dagdromen, ze vooral over de 
grote dingen in hun leven nadenken: hun 
carrière of hun kinderwens bijvoorbeeld. 
Door daar veel over na te denken, krijgen 
die doelen een duidelijkere vorm en weet 
je beter wat je wil.” Vanuit een evolutionair 
perspectief bieden dagdromen op die 
manier een duidelijk voordeel, omdat ze 
ons helpen om onze doelen te vervullen. 
Onderzoek toonde ook daadwerkelijk aan 
dat dagdromen zo een positieve en adap-
tieve functie vervullen.

De keerzijde
Toch kan het de verkeerde kant opgaan, 
want dagdromen kan evengoed met 
depressie samengaan. Onderzoek aan de 
Universiteit Gent - Rest-Related Dynamics 
of Risk and Protective Factors for Depres-
sion: A Behavioral Study van Igor Marchetti, 
Ernst Koster en Rudi De Raedt - stelt dat 
hoe meer iemand dagdroomt, hoe meer 
die zelfkritisch en veroordelend over zich-
zelf denkt. Dat kan op zijn beurt dan weer 
tot een negatieve stemming leiden. Dat 
mechanisme komt in het bijzonder voor bij 
die personen die al een zekere gevoeligheid 
voor depressieve gevoelens hebben. Dag-
dromen zou dan ‘toxisch’ werken. Iemand 
die emotioneel kwetsbaar is en dagdroomt 
over een betere job, beseft dat hij in de 
huidige job niet gelukkig is. Dagdromen kan 
dan een negatieve, neerwaartse spiraal in 
gang zetten. Voor die persoon is dagdromen 
dan geen rustpunt meer, maar vormt het 
een nieuwe vorm van stress. Onder 
bepaalde omstandigheden kan dagdromen 
dus een negatieve impact hebben, ook al 
is dat zeker niet voor iedereen het geval. 
Zolang je met dagdromen positief kan weg-
fladderen en er een gevoel van controle is, 
heb je weinig reden tot ongerustheid.

* * *

Met je gedachten elders

Dagdromen heeft voor volwassenen dezelfde functie als spelen voor kinderen; 
naarmate kinderen ouder worden, wordt het kinderspel ingeruild voor de dagdroom
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ven ontsnappen aan het dagelijkse leven, 
dat kan op vele manieren. ‘Larpen’ is er een 
van. Jasmine Clynmans, assistent marketing 

en communicatie, is gebeten door fantasy. In haar vrije tijd kruipt ze 
geregeld in de huid van Aurian, Lady Gore of Jessy Quinn. Ze doet al 
vijftien jaar aan live action role-playing: larpen, dus. En ze vertelt er 
gepassioneerd over.

Liza Janssens

Opgaan in fantasie

Jasmine Clynmans: “Ik vind het geweldig om even aan het dagelijkse 
leven te ontsnappen en in een andere wereld op te gaan.”

Wat is live action role-playing, of larp, 
eigenlijk?
Larp is een inleefevent, een soort improvi-
satietheater in openlucht, waarbij je binnen 
een fictieve wereld een eigen gecreëerd per-
sonage speelt. Eens het spel begint, vertolk 
je de hele tijd je personage. Je hebt daarbij 
een blanco script en kan de verhaallijn ten 
dele zelf bepalen. De keuzes die je maakt, 

zijn echter niet vrijblijvend. Wie bijvoorbeeld 
gaat stelen, kan daarvoor gestraft worden. 
En je personage kan ook sterven.

Hoe wordt zo’n larp georganiseerd?
Er zijn verschillende soorten evenementen: 
zowel grote, zoals ConQuest of Mythodea 
in Duitsland dat vijf dagen duurt en zes- tot 
negenduizend deelnemers telt, als kleinere, 

zoals Epos van vzw Eternica dat een 
weekend duurt. De organisatie creëert 
een wereld: een middeleeuwse fantasy 
(met ridders en elfen), een apocalyptisch 
verhaal, een steampunk (een victoriaanse 
wereld met technologie via stoomkracht) … 
Op basis van een speltechnische handleiding 
met regels en instructies ontwikkelt elke 
deelnemer een eigen personage met een 

E
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Jasmine Clynmans

Live action role-playing
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achtergrondverhaal en karakteristieken. 
Daarmee gaat de spelleiding aan de slag, 
om een scenario en plot voor het evenement 
te schrijven. Meestal moet de wereld 
van een slechterik gered worden en 
net als in de echte wereld gebeuren er 
zaken die een invloed op je personage 
hebben. Je loopt dus niet zomaar wat te 
vechten. Je leeft als je personage volledig 
in die wereld en kan zo je personage 
verder ontwikkelen. Naast spelers zijn 
er ook figuranten, wier personage door 
de spelleiding wordt bedacht: de slechterik 
en zijn trawanten, dorpelingen …

Hangt daar een prijskaartje aan?
Alle organisatie en omkadering is vrijwilligers-
werk. Wie deelneemt, betaalt inschrijvings-
geld voor de huur van de locatie, eten en 
drinken, verzekering en het materiaal dat 
nodig is om de wereld te bouwen. Dat 
varieert tussen de honderdtwintig en de 
honderdvijftig euro voor spelers. Daarnaast 
moet je nog een kostuum, wapens en attri-
buten kopen. Een kostuum kan je goed-
koop online vinden, maar een echt pantser 
kan wel tot duizend euro gaan. Voor 
wapens ben je gemakkelijk tweehonderd 
euro kwijt. Het hangt ervan af hoe je je 
personage wil aankleden en hoe creatief je 
bent. Naarmate je het langer doet, wordt 
het goedkoper, omdat je dan al wat materi-
aal verzameld hebt. Ik raad aan om als figu-
rant te beginnen. Dan betaal je tussen de 
veertig en de zeventig euro inschrijvingsgeld 
en krijg je een kostuum en wapens te leen.

Waarom larp jij?
Ik heb altijd graag fantasyboeken gelezen 
en toen mijn oudere broer met larp begon, 
wilde ik dat natuurlijk ook doen, maar als 

vijftienjarige was ik nog niet oud genoeg. Je 
mag pas vanaf je zestiende deelnemen, mits 
de schriftelijke toestemming van je ouders 
en onder de hoede van een voogd. Op zo’n 
weekend kan er al eens iets mislopen en 
wordt er ook alcohol geserveerd. Tegen-
woordig zijn er larps voor kinderen van zes 
tot twaalf jaar, zoals Ankoria, en van twaalf 
tot achttien, zoals Roanoke. Die bestonden 
in mijn tijd nog niet. Uiteindelijk kon ik des-
tijds toch al eens meegaan, omdat ze in 
Frankrijk voor een groot event tweehonderd 
figuranten nodig hadden. Die allereerste 
larp-ervaring was indrukwekkend voor mij 
als jong meisje. Het geeft je een adrenaline-
kick als je met duizend mensen een veld-
slag houdt. In mijn groep, de Vlammende 
Adelaars, zit een drummer die dan ritmisch 
op een soort oorlogstrom speelt, waardoor 
je helemaal meegesleept wordt. Verder vind 
ik het geweldig om even aan het dage-
lijkse leven te ontsnappen en in een andere 
wereld op te gaan. Het verhaal draagt daar 
ook voor een deel aan bij, want je speelt een 
held. Al kan je ook een smeerlap vertolken.

Welke personages speel jij?
Bij de Vlammende Adelaars ben ik Aurian, 
een vechterspersonage. Zij is een mens uit 
een andere wereld en werd door monster-
lijke vampiers, uit de kluiten gewassen vleer-
muizen, gebeten. Hun gif zit in haar bloed en 
maakt haar zeer impulsief. Zelf ben ik redelijk 
impulsief, maar ik houd graag controle over 
mijn leven. Terwijl Aurian eerder een ‘je m’en 
fous’-type is. Via haar kan ik die impulsieve 
kant van mezelf loslaten. Ik heb Aurian op 
mijn zestiende gecreëerd. Ze is ondertussen 
tot sectiecommandant geëvolueerd en 
ondanks haar impulsiviteit kunnen haar 
makkers steeds op haar rekenen. Daarnaast 

speel ik nog verschillende personages, 
omdat ik vaak figureer. Zo speelde ik Jessy 
Quinn op een steampunk-larp. Zij komt uit 
Schotland en haar vader was kapitein van 
een stoomschip. Toen hij overleed, erfde 
ze het schip inclusief bemanning. Ze heeft 
al van alles meegemaakt, waardoor ze een 
beetje gek is geworden. Als piraat is ze niet 
echt een braaf meisje, en met een vrijgeleide 
van Engeland kan ze de grenzen van de wet 
opzoeken.

Heeft larpen je veranderd?
Er ging een nieuwe wereld voor mij open 
en het heeft ervoor gezorgd dat ik nu heel 
ruimdenkend en open van geest ben. Larp 
brengt mensen samen en creëert vriend-
schapsbanden voor het leven. Je komt 
natuurlijk niet met iedereen even goed 
overeen, ook al deel je dezelfde passie. Het 
gaat immers om een groep van erg diverse 
mensen uit alle geledingen van de samen-
leving. Niet alleen de stereotiepe nerds en 
geeks larpen, maar ook managers, direc-
teurs, chirurgen …

Met de leden van de Vlammende Adelaars 
heb ik een zeer hechte band. Het grootste 
deel van hen ken ik al sinds mijn zestiende. 
Ze zijn een beetje mijn tweede familie en ik 
zou hen niet meer kunnen missen.

Jasmine, samen met de leden van 
de Vlammende Adelaars: “Larp 

brengt mensen samen en creëert 
vriendschapsbanden voor het leven.”

©
 S

ar
a 

B
ry

s

Wie graag meer over larp wil weten 
of er ook eens wil van proeven, 
kan terecht bij:
www.larp.vlaanderen
www.facebook.com/larpdemocrew
larpdemocrew@gmail.com

Meer weten?
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etenschap en verbeelding lijken op het eerste 
gezicht misschien niet met elkaar verbonden 
te zijn. Het idee leeft dat wetenschap droog en 

saai is en om weinig verbeelding en creativiteit vraagt. Verbeelding 
en creativiteit zijn echter onmisbaar om tot nieuwe ideeën, 
wetenschappelijke ontwikkelingen en vernuftige uitvindingen 
te komen. Bovendien spelen ze een belangrijke rol bij het 
leervermogen en het probleemoplossend denken.

Maya Richard

Wanneer dromen realiteit worden

Door de geschiedenis heen zien we dat nieuwe ideeën vaak zo ver over 
de grenzen gaan dat we ze simpelweg (nog) niet aanvaarden

Van verbeelding naar wetenschap

W
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Wetenschappers en uitvinders worden 
vaak als warhoofden voorgesteld en 
de term ‘gekke professor’ klinkt ons 

bekend in de oren

“De mens zal met grote vleugels, doordat 
hij tegen de weerstandbiedende lucht 
kracht weet te ontwikkelen, met succes de 
lucht overwinnen en zich op haar verheffen 
kunnen”, sprak Leonardo da Vinci. Da Vinci 
belichaamde in hoge mate een driedubbele 
gave: hij was voortdurend verwonderd, hij 
kon geconcentreerd observeren en hij had 
een grenzeloze verbeelding. Voor sommigen 
was Da Vinci vooral een kunstenaar, maar 
eigenlijk is hij een schoolvoorbeeld van de 
homo universalis die als geen ander verbeel-
ding en wetenschap met elkaar kon verbin-
den. Hij was kunstenaar, architect, ingenieur, 
wetenschapper, uitvinder, filosoof …

Vandaag reikt zijn werk verder dan kunst 
en wetenschap alleen en inspireert hij zelfs 
vanuit zijn graf. Zo duikt zijn werk op in 
de verfilmde romans van de Amerikaanse 
auteur Dan Brown en is hij een personage in 
de populaire videogame Assassin’s Creed.

Toegegeven, Da Vinci is een uitzondering. 
Niet alle wetenschappers tasten de grenzen 
tussen hun verbeelding en de wetenschap 
af. Wetenschap wordt vaak - ten onrechte - 
gezien als de ultieme realiteit die tegenover 
de verbeelding en de fictie staat. Toch was 
het een van de bekendste wetenschappers, 
met name theoretisch natuurkundige Albert 
Einstein, die zei dat kennis alleen beperkend 
is en dat verbeelding over grenzen heen gaat.

Volledig nieuwe verbanden
Grenzeloze verbeelding, het opzoeken van 

de grenzen die we als realiteit beschouwen 
en daarmee creatief aan de slag gaan, is 
wat ons menselijk maakt. Zo zijn chimpan-
sees en andere primaten bijvoorbeeld heel 
intelligent, maar ze komen nooit tot onze 
‘hoge levels’ van capaciteiten en ontwik-
keling. Zo kan artificiële intelligentie ieder-
een in een schaakspelletje verslaan, maar 
kan ze niet zonder menselijke interventie 
tot nieuwe uitvindingen komen. Verbeel-
ding is de brandstof voor onze creativiteit. 
Die creativiteit zorgt ervoor dat we nieuwe 
en/of ongebruikelijke oplossingen voor 
bestaande problemen vinden en daardoor 
iets nieuws doen of maken.

Uiteraard volstaan verbeelding en creativiteit 
alleen niet en komen wetenschappers en uit-
vinders tot nieuwe technologieën en ontwik-
kelingen dankzij hun uitgebreide kennis met 
betrekking tot hun vakgebied. Veel weten-
schappelijke vondsten worden gedaan 
door verder te gaan op een reeds inge-
slagen, succesvolle weg. Maar echt revo-
lutionaire vernieuwingen komen tot stand 
doordat iemand volledig nieuwe verbanden 
ziet. Door de kracht van onze verbeelding 
kunnen we dingen zien die er nog niet zijn 
en dankzij onze creativiteit maken we die 
mogelijk … Zoals misschien een zelfrijdende 
auto, een mens die door de lucht vliegt, een 
geneesmiddel tegen alzheimer …?

De gekke professor
Door de geschiedenis heen zien we dat 
nieuwe ideeën vaak zo ver over de grenzen 

gaan dat we ze simpelweg (nog) niet aan-
vaarden. Een interessant voorbeeld hiervan 
is dat van de Hongaarse natuurkundige 
Ignaz Semmelweis. Hij werd in een krank-
zinnigengesticht opgesloten, omdat hij 
beweerde dat infecties zich via bacteriën 
op de handen van ziekenhuisartsen konden 
verspreiden. Ook vandaag heerst er scepti-
cisme tegenover theorieën die paradigma’s 
onder druk zetten. Het is weliswaar menselijk 
om aan minder conventionele bevindingen 
te twijfelen.

Wetenschappers en uitvinders worden vaak 
als warhoofden voorgesteld en de term 
‘gekke professor’ klinkt ons bekend in de 
oren. De gestoorde professor, zoals afge-
beeld in de populaire cultuur, lijkt vaak niet 
toevallig op Albert Einstein. Het karakter 
daarentegen is veelal geïnspireerd op 
Nikola Tesla, een Servisch-Amerikaanse uit-
vinder, elektrotechnicus en natuurkundige, 
vooral bekend van de wisselstroomgene-
rator. Nikola’s uitvindingen en elektrische 
apparaten spraken destijds vaak tot de 
verbeelding; vandaag is elektriciteit alom-
tegenwoordig en niet uit onze maatschappij 
weg te denken.

Creatieve leerlingen
Verbeeldingskracht geeft ons de ruimte 
om het leven te interpreteren en op zoek 
te gaan naar nieuwe vormen van kijken en 
denken. Verbeelding is de basis van grenze-
loze inspiratie en nieuwe ideeën, en speelt 
een belangrijke rol in het leervermogen 
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van de mens. Met andere woorden, ver-
beeldingskracht kan worden gezien als het 
fundament van innovatie en ontwikkeling, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld kinderlijke fan-
tasie over onbestaande dingen. Verbeelding 
heeft dus betrekking op bestaande dingen 
of afgeleiden ervan, en stelt de mens in 
staat om verder te denken dan wat hem 
is geleerd.

Vandaag erkent men het belang van crea-
tiviteit in het onderwijs en ziet men verbeel-
ding als een waardevolle vaardigheid in de 
moderne maatschappij. Zowel vanuit het 
Europese beleid als het federale onderwijs-
beleid wordt gevraagd om in te spelen op 
het creatieve denken dat de grondslag van 
innovatie kan zijn. Jammer genoeg is het 
wel zo dat onconventionele kinderideeën, 
zoals bij ‘gekke wetenschappers’, vaak 
(nog steeds) niet serieus worden genomen. 
Zo hebben leerkrachten zelfs een voorkeur 
voor de minder creatieve leerlingen. Dat 
stellen Scott Barry Kaufman en Carolyn 
Gregoire, respectievelijk psycholoog en 
wetenschapsjournalist, in hun boek Wired 
to Create. Unraveling the Mysteries of the 
Creative Mind.

Er bestaan over creativiteit bovendien veel 
misvattingen. Zo zou creativiteit alleen een 
rol in de kunsten spelen of zou ze slechts 
voor enkelen zijn weggelegd. We weten 
echter steeds meer over hoe de hersenen 
functioneren, en daarbij is het bedenken 
van creatieve ideeën vooral een proces dat 

je zelf kan sturen. Iedereen kan dat leren en 
er bewust mee aan de slag gaan.

Volgens Da Vinci bestond er trouwens geen 
onderscheid tussen wetenschap en kunst. 
Zonder kennis van de wiskunde, de optica 
en het perspectief was er volgens hem geen 
schilderkunst. Zonder kennis van de anatomie 
en de fysiologie geen beeldhouwkunst …

In een duurzaam onderwijssysteem ontmoe-
ten creatief denken, sociale vaardigheden, 
probleemoplossend denken en technologi-
sche opvoeding elkaar voortdurend.

Van sciencefiction tot realiteit
“It is difficult to say what is impossible, 
for the dream of yesterday is the hope of 
today and the reality of tomorrow”, aldus de 
Amerikaanse onderzoeker en uitvinder 
Robert H. Goddard.

Innovatieve denkers en wetenschappers 
proberen een blik op de toekomst te werpen 
en durven zo weleens de toekomst grondig 
te veranderen. Of zoals uitvinder Robert H. 
Goddard het zo mooi verwoordde: “Wat 
gisteren een droom was, is vandaag onze 
hoop en morgen onze toekomst.”

Ook filmmakers en verhalenvertellers 
gebruiken hun fantasierijke blik op de toe-
komst als inspiratiebron. In sciencefiction-
films en -boeken wordt de realiteit - en 
vooral onze kennis over de realiteit - voort-
durend in vraag gesteld.

Vreemd genoeg worden die futuristische 
verhalen vaak self-fulfilling prophecies. Er 
zijn diverse voorbeelden te vinden waarbij 
sciencefiction in zekere zin de toekomst 
voorspelde en tegelijkertijd wetenschap-
pers inspireerde. Denk onder meer aan de 
3D-printer, die de fans van Star Trek als de 
replicator herkennen. In die Amerikaanse 
sciencefictionserie waren replicators 
apparaten die met een eenvoudige op-
dracht vrijwel elk object konden materia-
liseren. Hoewel 3D-printers de objecten 
niet helemaal uit de lucht halen, gedragen 
ze zich op vergelijkbare wijze als de repli-
cators en reproduceren ze sieraden, 
voeding en zelfs lichaamsdelen. Een 
ander geval is dat van Igor Sikorsky, een 
Russisch-Amerikaanse luchtvaartpionier 
en de uitvinder van de moderne helikopter. 
Hij liet zich door de verhalen van Jules 
Verne inspireren …

Zo zijn er nog ontelbare voorbeelden van 
uitvindingen, wetenschappelijke vooruit-
gang en technologische snufjes die ooit 
alleen in iemands verbeelding leefden. 
Een menselijke nederzetting op de maan? 
Een geneesmiddel tegen alzheimer? Zelf-
rijdende auto’s? Jezelf transponeren door 
tijd en ruimte heen? Allemaal ideeën die 
vandaag nog niet (helemaal) mogelijk zijn, 
maar waar menige mensen van dromen. 
Wellicht zullen we die vondsten dankzij de 
menselijke verbeeldingskracht en creativi-
teit allemaal meemaken, al is het maar in 
de bioscoop.

Vandaag erkent men het belang van 
creativiteit in het onderwijs; toch worden 
onconventionele kinderideeën vaak niet 
serieus genomen
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Over hoe verbeelding een rol in moraal en levensbeschouwing 
speelt, heeft de Nederlandse pyscholoog Hans Alma ons een 
aantal interessante ideeën mee te geven.

Als kennismaking met haar werk is het boek De kunst van 
samenleven. Een pleidooi voor een pluralistisch humanisme 
zeker een aanrader.

Het verbeeldingsvermogen van de mens is verankerd in het 
lichamelijke, het affectieve en het sociale, en laat dus een ruimere 
benadering van moraal en levensbeschouwing toe, ruimer dan 
louter op het cognitieve vlak. Vandaar haar pleidooi voor morele 
verbeelding bij het aangaan van de interlevensbeschouwelijke 
dialoog.

“Je moet over voldoende fantasie beschikken om de waarheid 
aan te kunnen.”
- Johann Wolfgang von Goethe, Duitse schrijver, dichter en 
filosoof

“Fantasie en inlevingsvermogen zijn niets anders dan vormen 
van liefde.”
- Hermann Hesse, Duits-Zwitserse schrijver en dichter

“Je kan niet op je oordeel vertrouwen, wanneer je fantasie niet 
op scherp staat.”
- Mark Twain, Amerikaanse schrijver

“Als je geluk hebt, dan kan de fantasie van de één de werkelijk-
heid van een miljoen anderen veranderen.”
- Maya Angelou, Amerikaanse schrijver, dichter en burgerrechten-
activist

“Je kan ten overstaan van je eigen maaksels en vondsten je vrij-
heid verliezen. (…) Het is de vrijheid die de beelden creëert, en 
het is diezelfde vrijheid die ons weer uit de zelfgemaakte beelden 
kan bevrijden.”
- Rüdiger Safranski, Duitse filosoof en auteur

In het boek Utopia beschrijft de Engelse humanist Thomas 
More in 1526 zijn versie van de ideale samenleving.

Zich inbeelden hoe een ideale wereld eruitziet, vergt enige 
verbeeldingskracht. Hoe ziet voor jou de ideale samenleving 
eruit? Hoe kan jij, als individu, meewerken aan ‘een betere 
wereld’? Houdt dergelijk ‘utopisch denken’ ook gevaren in?

De mens zet sinds oudsher zijn verbeeldingskracht om in kunst.

Kunst is een belangrijke zingever en heeft daarom ook zeker zijn plaats in het levensbeschouwelijk onderwijs. Op zoek naar ideeën 
hoe je dat kan doen?

• Teken of kies een schilderij waarin je graag zou willen opgaan. Hoe ziet het schilderij eruit? Waarom zou je graag in het schilderij 
opgenomen worden?

• Stel in een essay je ideeën voor aan een ingebeeld publiek en vang aan met de zinsnede: “Ik heb een droom …” Welk publiek 
heb je voor ogen? Welke droom zou je willen voorstellen en om welke reden(en)?

• Geef uitdrukking in één of meerdere beelden aan het begrip ‘verbondenheid’.

The Lord of the Rings, Harry Potter, The Avengers, Game of 
Thrones … Het fantasygenre is enorm populair. Onder de laag 
‘entertainment’ werpen die verhalen vaak ook een (kritische) 
blik op de eigen maatschappij.

Wat is jouw favoriete fantasierijke film? Of boek? Wat vertelt 
het verhaal over onze wereld? Is de fantasiewereld een ‘betere 
wereld’? Waarom wel of niet?

Door
Bert Goossens en Christophe Van Waerebeke

Leestip

Gezegd

Blik op de wereld

Utopie

Levensbeschouwelijke kunst
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Het aantal Amerikanen dat bij de tweejaarlijkse, nationale peiling 
‘no religion’ invult, verdubbelde de laatste dertig jaar en bekleedt 
nu de eerste plaats in de rankings. Katholieken, evangelisten en 
‘geen religie’ hebben elk zo’n 23 procent aanhangers, waarbij de 
nipte winnaar, in 1991 nog goed voor een schamele 7 procent, nu 
bovenaan staat. Ik viel zowat achterover op mijn buik toen ik het 
las en, believe me, dat is een moeilijke oefening.

Het zijn vooral jonge mensen die niet meer geloven in de dogma’s 
en de bijbehorende santenboetiek. Toch vreemd in een land waar 
de godsdiensten zo fanatiek worden beleden, een land waar presi-
denten met de hand op de bijbel hun troepen naar verre buiten-
landen sturen, een land waar de kerk letterlijk in het midden staat. 
Het blijft een verbazende evolutie.

In België is de groep die zich agnost en atheïst noemt gegroeid naar 
32 procent, nog altijd fors minder dan de katholieke gemeenschap 
die net boven de 50 procent uitkomt, al mogen we die aanhang niet 
fanatiek noemen, de praktiserende gelovige vormt slecht een fractie. 
Dan is er de bange, blanke Vlaming die onder zijn deken ligt te trillen 
van angst, omdat het kalifaat en de sharia om de hoek loeren; hij 
beseft niet dat de moslimgemeenschap slechts 5,2 procent haalt. 
Andere bronnen zeggen 7,6 procent, maar veel jonge Belgen met 
moslimroots blijven ook weg uit de moskee.

Onlangs was ik in Spanje. Het viel me op hoe ‘oud’ de kerkganger 
er is. De zondagsmis kan rekenen op enthousiaste gelovigen, maar 
in de kathedraal van Toledo voelde ik mij wel heel erg jong. Dat is fijn 
voor mij, maar laten we wel wezen, dramatisch voor de Spaanse Kerk.

Zelfs Polen, het meest homogeen katholieke land van de wereld, 
kampt met dat probleem. Negen op de tien Polen komen uit voor 

hun roomse overtuiging, maar slechts vier onder hen gaan nog 
trouw naar de kerk. De andere zes maken zich daar niet druk over, 
maar houden het wel verborgen voor de overheid. Ze zijn bang 
om uit de Poolse normaliteit te vallen, wat hen, bijvoorbeeld op het 
werk, wel eens zuur zou kunnen opbreken. Ook Polen is minder 
uitzonderlijk dan gedacht.

Het is wat kort door de bocht om te stellen dat godsdiensten 
een zwanenzang meemaken; de veerkracht is groot en het 
verlangen naar gemeenschapsvorming blijft sterk. De mens is 
een sociaal dier en wil ‘samen dingen doen’. De Antwerpse 
kathedraal opende onlangs een kroeg om de gelovigen na de 
dienst bijeen te houden. Ook andere parochies plaatsen een 
tapkast aan de uitgang omdat het dorpscafé aan de overkant is 
verdwenen.

Niet-gelovigen delen net zo goed de behoefte om samen te 
komen, te praten, te vieren. Vrijzinnigen organiseren veel feesten, 
lezingen, bezinningsmomenten of gewoon gezellige ontmoetingen, 
je leest ze in onze goedgevulde kalenders. In theaters en concert-
zalen delen we de grote emoties met elkaar, op andere plaatsen 
kunnen we ons sociaal uitleven met het glas in de hand en zo zijn 
er voorbeelden te over.

Vereenzaming is een immens probleem en de ontkerstening zorgt 
ervoor dat groepen worden vergeten. Een maatschappij die zelfs 
haar postbodes niet meer toelaat om de tijd te nemen voor een 
gesprekje, is fout bezig. De vrijzinnigheid moet gepast en alert 
inspelen op de noden en haar deuren wijd opengooien. Daarnaast 
is het belangrijk te detecteren waar de noden zijn. Pas als iedereen 
ongebonden aan de open samenleving kan deelnemen, zullen de 
Amerikaanse cijfers me echt verheugen.

De mens is 
een sociaal dier

urt
Van Eeghem
K
Kurt Van Eeghem is presentator, 
acteur en schrijver.
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Achter de schermen

Sinds januari 2019 heeft de vrijzinnig humanistische gemeenschap 
er een nieuwe erkende instantie voor het vak zedenleer bij, de Raad 
voor Inspectie en Kwaliteitszorg niet-confessionele Zedenleer. 
Een hele mondvol, we weten het. Zeg daarom dus maar de RIKZ.Z. 
Maar wat doet zo een instantie juist?

Met de erkenning van het vak niet-confessionele zedenleer gaf 
de wetgever destijds de opdracht aan de vrijzinnig humanistische 
gemeenschap om te voorzien in een erkende instantie die zou 
waken over de kwaliteit en vakinhoud van het vak niet-confessionele 
zedenleer (ncz). Nu, vijfentwintig jaar later, staan er meer dan 
duizend tweehonderd leerkrachten niet-confessionele zedenleer 
voor de klas.

Zoals recent nog uit de evaluaties van het Vlaamse onderwijs-
systeem bleek, is leerkracht zijn verre van een gemakkelijke job, 
waarbij de ondersteuning niet steeds is wat ze zou moeten zijn. 
Ook zij die het vak niet-confessionele zedenleer geven, worden 

met tal van uitdagingen geconfronteerd. Op zich is er zeker niets 
mis met een uitdagende job, maar we moeten er steeds voor zorgen 
dat onze leerkrachten over de nodige middelen beschikken om hun 
opdracht vlot en kwaliteitsvol te kunnen uitvoeren. Een sterke logis-
tieke ondersteuning is daarbij essentieel en dat heeft de RIKZ.Z goed 
begrepen. Zo zal er in de komende periode werk worden gemaakt 
van een performant digitaal platform, waarop leerkrachten lesmate-
rialen en ideeën met elkaar kunnen uitwisselen, en nog veel meer.

“De maatschappij gaat een aantal spannende uitdagingen tege-
moet en de levensbeschouwelijke vakken kunnen hun steentje 
daartoe bijdragen. Zeker als ze de focus op de individuele ver-
antwoordelijkheid van de mens leggen”, aldus de nieuw verkozen 
voorzitter van de RIKZ.Z, Sylvain Peeters.

Meer weten?
Wil je meer weten over de RIKZ.Z of het vak niet-confessionele 
zedenleer? Neem dan zeker een kijkje op: www.rikz.be 

De Raad voor Inspectie en Kwaliteitszorg niet-confessionele Zedenleer, of kortweg 
RIKZ.Z, stelt zichzelf en zijn werking voor.

RIKZ.Z

Anton Van Dyck
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Ingezoomd

VeelZIJdig is ontstaan als een initiatief van deMens.nu in 
Vlaams-Brabant. De vijfde editie vond plaats van 4 tot 8 maart 
2019 in en rond de Parijsstraat te Leuven. Voor het tweede jaar 
op rij stonden de thema’s seksualiteit en intimiteit bij alle activiteiten 
centraal. VeelZIJdig sloeg de handen in elkaar met Charlie Mag 
en de lokale handelaars. Op verschillende locaties kon het publiek 

aan workshops deelnemen, de kunstig of speels ingerichte etalages 
bezichtigen, of een van de gesprekken met experten volgen. Onder 
meer Murielle Scherre, Wim Slabbinck en Ellen Laan waren van 
de partij. Seks en intimiteit, genderidentiteit en seksuele diversiteit, 
schoonheidsidealen en allerlei zinnenprikkelende issues kwamen 
uitgebreid aan bod. Kortom, veelZIJdig was wederom een succes.

VeelZIJdig
VeelZIJdig is een festival in het kader van Internationale Vrouwendag. De ideale gelegenheid 
om vrouwenrechten en gendergelijkheid extra in de kijker te plaatsen. En dat op een soms 
ernstige, dan weer ludieke manier - maar altijd met een portie woord, muziek en kunst.

Lyanne Wellens - foto’s © Kristof Leën
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Vrijwilligersvan bij ons

Anne-Flor Vanmeenen - foto’s © Isabelle Pateer

Op welke manier ben je binnen de SMBG actief?
Ik spreek met mensen in de gevangenis van Turnhout en Antwerpen. 
Het verschil tussen die plekken is groot. Antwerpen is een arresthuis, 
daar ontmoet ik dikwijls mensen die pas gearresteerd zijn. Vooral 
onzekerheid, angst en de enorme verlieservaring staan dan centraal. 
Mensen storten hun hart uit en ik probeer vooral rust te brengen. In 
Turnhout werk ik met gedetineerden en geïnterneerden, de sfeer is 
anders. Bij geïnterneerden bijvoorbeeld is het perspectief heel on-
zeker. Komen ze nog vrij en zo ja, wanneer? Die gesprekken gaan 
vaak over zingeving in het hier en nu. Ik leef mee met hun ervaringen 
en hun dieptepunten. Hun levensbeschouwing is daarbij secundair. 
We hebben natuurlijk ons eigen referentiekader - en dat weten zij - 
maar we weigeren geen enkele respectvolle vraag tot gesprek.

Waar haal je voldoening uit?
Gedetineerden bepalen zelf of ze me willen spreken, waarover we pra-
ten en hoelang. Als ik hen op cel bezoek, verloopt het gesprek meestal 
gemakkelijker omdat ze in hun eigen omgeving zijn met hun brieven, 
foto’s, enkele persoonlijke spullen. Ook door ons beroepsgeheim en 
onze basishouding bieden we de mensen een veilige omgeving, waar 
ze hun maskers kunnen laten vallen en de gesprekken diepgang krij-
gen. Hun verleden, ervaringen, zorgen om ouders, partner of kinderen, 
hun dagelijkse zorgen, hun toekomst … Dat maakt het zeer boeiend. 
Ik ontmoet mensen wier pad ik anders wellicht niet zou kruisen. Het 
verruimt mijn blik en verrijkt mij. Als iemand me zegt: “Welkom” of 
“Bedankt voor het gesprek”, dan geeft dat heel veel voldoening. Er is 
duidelijk nood aan gesprekken van mens tot mens in de gevangenis.

Welke persoonlijke kwaliteiten zijn belangrijk bij dit werk?
Je moet in de eerste plaats kunnen, willen en durven luisteren. 

Soepelheid en geduld zijn een must, niet alleen met de mensen 
maar ook met het systeem. De vele regels, de veiligheidsvoor-
schriften - je moet ze aanvaarden. Verder heb je een zekere 
rijpheid en assertiviteit nodig. Je ontmoet mensen van allerlei 
slag. Gelukkig is er ondersteuning van de SMBG om te helpen 
waar nodig. Je doet de gesprekken alleen, maar je moet het niet 
alleen dragen. Ten slotte moet je natuurlijk geloven in mensen 
en kansen. Re-integratie is zeer moeilijk, dat verdient veel meer 
aandacht en begeleiding, eigenlijk tot ver voorbij de muren van de 
gevangenis …

An Van Dijck

Mensen achter de tralies, ze zijn net hetzelfde als wij: met ups en downs, zorgen en 
verwachtingen, liefde en pijn. De Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen, of 
de SMBG, wil hen een luisterend oor bieden. Professionele én vrijwillige consulenten 
zetten zich hiervoor over heel Vlaanderen en Brussel in. Een gesprek met twee van hen, 
An Van Dijck en Nancy De Maesschalck.
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Vrijwilliger worden bij de SMBG, de Stichting 
voor Morele Bijstand aan Gevangenen?
Heb je een halve dag per week tijd om, op vraag van gedetineerden, onbevooroordeeld naar hun verhaal te luisteren, 
ondersteuning te bieden of indien nodig door te verwijzen naar interne of externe gespecialiseerde diensten? 
Dan ben jij misschien de vrijwilliger die de SMBG zoekt.

Kandidaturen kunnen opgestuurd worden naar de Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen, 
Stalingradlaan 54 te 1000 Brussel. Of je kan de SMBG contacteren via telefoon 02 537 59 28 
of via mail admin@smbg-famd.be

Meer informatie vind je op: www.smbg-famd.be

Wat houdt je vrijwilligerswerk bij de SMBG in?
Ik ben vrijwillig moreel consulent in de gevangenis van Brugge. Al 
zestien jaar lang kom ik wekelijks een halve dag langs om te praten 
met, maar vooral te luisteren naar gedetineerden. We ontmoeten 
elkaar op cel, in hun eigen omgeving dus. Eigenlijk zijn wij één groot 
klankbord. Cliënten delen hun zorgen, hun angsten of net de posi-
tieve ervaringen. In volle vertrouwen mogen ze zich aan ons bloot 
geven. Dat levert bijzondere momenten op, waarbij je toegelaten 
wordt tot hun meest intieme gedachten. Iemand schreef me ooit 
dat ze niets aan de gevangenis zal missen, maar met heimwee aan 
onze gesprekken zal terugdenken. Ik was “haar rots in de branding” 
en “gaf haar kracht om te strijden”. Zoiets ontroert mij diep.

Heeft dit werk invloed op wie je bent en hoe je in het leven 
staat?
Mijn ervaringen hebben mijn visie absoluut bijgestuurd. Je krijgt 
een heel ander beeld van justitie bijvoorbeeld. De grens tussen 
goed en kwaad valt niet samen met de gevangenismuur. Tegelijk 
besef je hoe relatief alles is. Ik zeg nooit dat ik nooit een misdaad 
zou kunnen plegen, zoiets weet je gewoonweg niet. Omstandig-
heden zijn zo bepalend. Ik sprak ooit een vrouw die drugsdelicten 
had begaan omdat ze arm was en eens mooi speelgoed voor haar 
kinderen wilde kopen. Misschien zou ik wel hetzelfde gedaan heb-
ben? Door dit werk leer ik veel over mezelf, over de complexiteit 
van menselijke beweegredenen en over onze maatschappij. Het 
biedt stof tot nadenken en houdt me in beweging; ik vind dat heel 
waardevol. Een mens moet zich blijven ontwikkelen in het leven.

Wat drijft je om je engagement vol te houden?
Ik doe dit werk vanuit liefde, ik blijf de mens achter de misdaden 

zien. Sommige mensen vinden dat moeilijk te begrijpen. Hoe kan 
je van ‘moordenaars’ of ‘zware criminelen’ houden? Ze vergeten 
dat maar één procent van de gedetineerden zo zijn. Als ik de 
verzuring en verharding merk, word ik bang. De roep om strenge 
straffen klinkt luid. Maar je moet de mensen niet kapot krijgen, je 
moet ze op de rails krijgen. Velen hebben een zware jeugd gehad, 
kenden (kans)armoede … Het gaat niet om vergelding maar om 
herstel, want vroeg of laat moeten we weer samen in dezelfde 
maatschappij functioneren. Het is belangrijk om te zien dat de 
belangen van de delinquent en de samenleving parallel lopen.

Nancy De Maesschalck
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Een 
bank 
vooruit

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aantal jaren voor de klas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scholen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jaren: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hoe zet je in de lessen niet-confessionele zedenleer de creativiteit van de leerlingen in 

om het kritisch denken te stimuleren?

Creativiteit is spelen met gedachten, met de werkelijkheid, met materiaal en het 

creëren van ideeën. Als je de leerlingen de kans geeft hun eigen fantasierijke gang 

te gaan, worden er heel andere verbindingen binnen een lesonderwerp gemaakt en 

heb je weer tal van aanknopingspunten om het kritisch denken over het onderwerp 

verder te zetten. Bonuspunt: ik bekijk mijn eigen lesmateriaal ook weer met heel 

andere ogen en vanuit invalshoeken waaraan ikzelf misschien nog niet had gedacht.

“Als kinderen allemaal dezelfde kip moeten knippen, kunnen ze hun ei niet kwijt.” Die uitspraak indachtig probeer ik, 

vooral aan het einde van filosofisch getinte onderwerpen, een creatief moment te voorzien. De les voordien maken 

we een inventaris van een aantal uitspraken die bruikbaar zijn en inspirerend werken, en bedenken de kinderen al 

een eerste plan van aanpak. Vaak zie ik hen uitspraken combineren of een woord veranderen, waardoor er een heel 

nieuw licht op het onderwerp schijnt. Tijdens het creatief moment zelf wordt de knutselkast à la carte opengesteld 

en mogen de kinderen naar eigen inzicht een interpretatie van het thema maken. Ze gaan soms individueel aan de 

slag, maar vaak steken ze de koppen bij elkaar en inspireren ze elkaar nog eens. In zo’n samenwerkingsverband 

waar één resultaat uitkomt, zijn ze door de band ook kritischer voor elkaars ideeën. Ze sluiten compromissen of 

verzinnen iets compleet nieuws, zodat elk groepslid zich in het resultaat kan vinden.

Tony Ryan ontwierp twintig creatieve denksleutels om “het creatieve denkvermogen van de leerlingen te openen”. 

Sleutels die we in de klas het meest gebruiken zijn:

• Wat als-sleutel: hierbij gaan we op zoek naar oorzaken en gevolgen.

• Variatie-sleutel: we bedenken zoveel mogelijk verschillende manieren om een situatie aan te pakken.

• Lachwekkend-sleutel: schotel de leerlingen een absurde uitspraak voor en laat hen argumenten bedenken om 

anderen ervan te overtuigen dat het toch een goed idee is.

“Aan de hemel hangt een zeilboot. Wolken liggen op het strand. Ja, de wereld is veel leuker van de omgekeerde kant.” 

Zo verwoordde Shel Silverstein het treffend. Mensen zitten vaak wat vastgeroest in denkpatronen. We denken in 

termen van problemen of over hoe de dingen zouden moeten zijn. Als we in de les merken dat we die richting uitgaan, 

dagen we elkaar uit om te gaan ‘omdenken’. We kijken samen naar de werkelijkheid en naar wat we ermee zouden 

kunnen als we van het probleem een mogelijkheid zouden maken. De situatie wordt omgedraaid naar het tegenover-

gestelde. Wat als niemand de snelste wil zijn? Stel dat leerlingen de leerkrachten vertellen wat ze moeten leren?

Anke Mistiaen

11

GO! Basisschool De Blokkendoos Aartselaar 

en GO! Basisschool ’t Kasteeltje Puurs

1ste tot en met 6de leerjaar

Leerkrachten niet-confessionele zedenleer over hun vak
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Breinpijn Speel mee en maak kans op een prijs
Vul de sudoku en/of de Zweedse puzzel in en stuur je oplossing voor 19 augustus 2019 
naar info@deMens.nu (vermeld in het onderwerp: Oplossing Breinpijn) of met de post naar 
deMens.nu, Brand Whitlocklaan 87, bus 9 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.

Vermeld volgende gegevens: je volledige naam en adres, zodat wij je kunnen contacteren als je 
tot de winnaars behoort, en de oplossing, namelijk de gele lijn in de sudoku en/of het sleutel-
woord van de Zweedse puzzel.

Uit de juiste inzendingen worden zes winnaars getrokken: drie voor de sudoku en drie voor de 
Zweedse puzzel. Ieder van hen krijgt het boek Ongelijk spel. Seksueel geweld in de kinder- en 
jeugdsport van Tine Vertommen (zie Van de bovenste plank, p. 53). In het volgende nummer publi-
ceren we de oplossingen. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd.

Oplossingen vorig nummer
Gele lijn sudoku: 482.569.731
Sleutelwoord Zweedse puzzel: dienstverlening
De winnaars ontvangen elk het boek Belgium. Een utopie voor onze tijd van Philippe Van Parijs.
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Molenbeek, Brussel. Voor sommigen een broei-
nest van jihadi, maar voor de zesjarige vrienden 
Aatos, Amine en Flo is het hun thuis. Ze beleven 
kleine avonturen en fantaseren over wie er 
vooraan op hun vliegend tapijt mag zitten. De 
stad ontdekken of in het bos in bomen klimmen, 
ze maken altijd veel plezier. Aatos en Amine 
wonen in hetzelfde gebouw, maar hebben een 
totaal andere thuissituatie. Aatos en Flo groeien 
op in een atheïstische omgeving en Amine is een 
moslim. Gefilmd op ooghoogte van de kinderen, 
worden we op een speelse toon met hun grote 
levensvragen geconfronteerd: Is er leven na 
de dood? Bestaat er een god? Waarom eten 
moslims geen varkensvlees? Wat is angst? ... 
De innemende speel- en filosofeermomenten 
over ‘het geluid van spinnen’ tot ‘wie is Jezus?’ 
worden echter verstoord door de terreuraan-
slagen van 22 maart. Plots patrouilleren er 
gewapende soldaten door de straten en steken 
mensen kaarsen aan.

De Finse regisseuse Reetta Huhtanen toont in 
haar documentaire en door de drie personages 
de diversiteit en de rijke waaier aan culturele 
verschillen waarmee Brussel én ook andere 
steden worden geconfronteerd. De terreur-
aanslagen zorgen voor een plotse wending 
in de registratie van het harmonieuze en ver-

bindende leven van de drie kinderen. Terreur, 
angst, maar ook solidariteit maken ineens deel 
uit van hun leven en de samenleving waarin ze 
opgroeien. Aatos en de wereld is een film over 
vriendschap, identiteit en levensbeschouwing, 
maar bovenal een film over wat ons bindt. De 
film Aatos en de wereld is een ingekorte versie 
van de internationaal geprezen documentaire 
Goden van Molenbeek.

In de klas
Waar de lange versie Goden van Molenbeek op 
volwassenen focust, mikt de in het Nederlands 
gedubde kortfilm Aatos en de wereld op kin-
deren van dezelfde leeftijd als de hoofdperso-
nages, zes tot tien jaar, alsook op leerkrachten 
en pedagogisch omkaderend personeel.

Het project Aatos en de wereld kon dankzij 
steun van deMens.nu worden gerealiseerd. Via 
een nauwe samenwerking van het productie-
huis Clin d’œil films met JEF, Dalton Distribution, 
de Koning Boudewijnstichting, inspecteurs-
adviseurs niet-confessionele zedenleer en 
deMens.nu is er vanaf juni 2019 een gratis 
lesmap bij de film beschikbaar. In de lesmap 
ligt een duidelijke focus op levensbeschouwing 
en wereldbeeld. Aan de hand van filosofische 
vragen, muzische opdrachten, filmpjes van de 

makers en mediawijze tools kunnen leerkrachten 
creatief en reflectief aan de slag gaan. Ook 
workshops rond de film worden aangebo-
den. Belangrijk is dat kinderen toegang tot het 
medium documentaire krijgen en meer speci-
fiek tot relevante onderwerpen zoals vriend-
schap, identiteit, multiculturaliteit, tolerantie en 
levensbeschouwing. De film toont dat kinderen 
met een verschillende levensbeschouwing 
toch de beste vrienden kunnen zijn. De kortfilm 
Aatos en de wereld is een belangrijk hulpmiddel 
om aan te tonen dat we geen vrees moeten 
hebben voor wat we niet kennen.

[jg]

Meer weten?
• Gratis lesmap bij de film op de website van 
JEF: www.professionals.jeugdfilm.be
• Bekijk de film op het kortfilmkanaal van JEF: 
vimeo.com/channels/kortfilmindeklas
• Of op het VOD-platform van Dalton 
Distribution: www.dalton.be
• Ben je een leerkracht ncz? Dan kan je de film 
gratis in je klas vertonen. Vraag de film aan via: 
contact@nczedenleer.be
• Boek een workshop bij JEF: 
meerdanfilm@jeugdfilm.be
• Neem ook een kijkje op: www.deMens.nu en 
www.nczedenleer.be

Aatos en de wereld
Regisseur: Reetta Huhtanen
Producent: Zone2 Pictures, Clin d’œil films en Tondowski Films
Land: Finland, België en Duitsland
Jaar: 2019
Duur: 24 min.
Distributie België: Dalton Distribution
Taal: gedubd in het Nederlands

Van de bovenste plank

docu

De documentaire Aatos en de wereld toont de diversiteit en de rijke 
waaier aan culturele verschillen waarmee Brussel én ook andere 
steden worden geconfronteerd. Het is een film over vriendschap, 
identiteit en levensbeschouwing, maar bovenal over wat ons bindt



“Heel lang heb ik gezwegen. Eerst omdat ik niet 
begreep wat er gebeurde en geen drama wilde 
maken. Later omdat ik doorhad dat de pleger 
veel aanzien genoot (…) Nog later omdat ik mijn 
ouders niet wilde opzadelen met een schuldge-
voel.” Dat zijn de woorden van een van de slacht-
offers van seksueel geweld. Seksueel misbruik 
komt voor in alle geledingen van de samenleving, 
maar in de sport zijn er specifieke risicofactoren.

Het boek Ongelijk spel is opgebouwd rond 
tien mythes die sporters, begeleiders of hun 
omgeving hebben gecreëerd of helpen in stand 
te houden. Zoals bijvoorbeeld: het gebeurt alleen 
in de topsport, het is altijd de coach, het gebeurt 
altijd stiekem … Criminologe Tine Vertommen, 
auteur van het boek, weerlegt die mythes aan de 
hand van beklijvende getuigenissen. Al jarenlang 
doet zij onderzoek naar seksueel misbruik in de 
sport. Ze analyseert dat heikele thema op een 
grondige manier en haalt het uit de taboesfeer. 
Het boek is dan ook een gids voor iedereen 
die het risico op seksueel grensoverschrijdend 
gedrag in de sport ernstig neemt.

VUBPress publiceert dit boek in samenwerking 
met deMens.nu in het kader van de Leerstoel 
Willy Calewaert.

[jg]

Over rouw wordt nog al te vaak niet gespro-
ken. Mensen weten zich geen raad en mijden 
het onderwerp eerder dan het bespreekbaar te 
maken. Net dat is erg pijnlijk voor nabestaanden. 
Want, zo haalt Uus Knops in haar boek aan: 
“Casper sterft een tweede dood als hij ook 
wordt doodgezwegen.” De auteur heeft het 
over haar in 2005 verdwenen broer. Casper 
was net afgestudeerd en raakte, samen met 
zijn studiegenoot Christophe, vermist tijdens 
een reis naar Venezuela. Casper - een rouw-

boek vertelt hoe de reis voor het thuisfront 
beetje bij beetje in een nachtmerrie verandert. 
Een verhaal over schommelen tussen hoop en 
wanhoop, en hoe mondjesmaat het ondenk-
bare werkelijkheid blijkt te zijn. Over hoe ruw 
rouw kan zijn en hoe een familie samen - en elk 
voor zichzelf - naar betekenis zoekt. Af en toe 
lijkt die betekenis boven te drijven in de vorm 
van spiritualiteit. Maar bovenal blijkt rouw een 
constant proces van vallen en opstaan te zijn. 
Een bewegen tussen het ruwe schuren en het 
wringen tot zachte berusting. Het boek kan ver-
helderend zijn voor wie een rouwproces door-
maakt. Het leest als een trein, kruipt onder je 
vel en toont dat, hoewel elk rouwproces uniek 
is, rouw een universeel thema is waarmee ieder 
van ons in aanraking komt.

[kr]

De Mexicaanse regisseur Alfonso Cuarón won 
met zijn oogverblindende zwart-witepos Roma 

in 2018 de Gouden Leeuw op het filmfestival 
van Venetië. Het jaar nadien voegde hij daar 
nog onder meer een Oscar voor beste niet-
Engelstalige film aan toe. De film vertelt het 
semiautobiografische verhaal van een mid-
denklassengezin in Mexico-Stad aan het einde 
van de jaren zeventig. De persoonlijke herin-
neringen van Cuarón worden bekeken door 
de ogen van het dienstmeisje Cleo. Die arme, 
indiaanse vrouw is het stilzwijgende hoofdper-
sonage dat altijd in de nabijheid is, de kinderen 
opvangt, het eten klaarmaakt, de was doet en 
de hondendrollen opkuist. Dat is trouwens het 
magistrale openingsshot van de film: minuten-
lang schrobt Cleo geduldig de hondenpoep in 
de gang van de statige woning. Zij leeft in de 
coulissen, maar is in het huis de stille kracht die 
altijd weer rechtkrabbelt.

Roma is een zeer intimistische en menselijke 
film over onoverbrugbare klassenverschillen. 
Een unieke kijkervaring met indrukwekkende 
seventiesdecors, een aardbeving en een oor-
logsscène op straat. Alfonso Cuarón is ook be-
kend als regisseur van onder meer Y tu mamá 

también, Children of Men en Gravity.
[jg]

Ongelijk spel
Seksueel geweld in de kinder- en 
jeugdsport
Tine Vertommen
VUBPress, 2019
ISBN 978 90 5718 855 8

Casper - een rouwboek
Waar ben je, lieve broer?
Uus Knops
Borgerhoff & Lamberigts, 2018

ISBN 978 90 8931 916 6

Roma
Regisseur: Alfonso Cuarón
Producent: Esperanto Filmoj en Participant Media

Land: Mexico en Verenigde Staten

Jaar: 2018 - Duur: 135 min.

Distributie België: Netflix

Speel mee met Breinpijn (p. 51) en maak kans om het boek Ongelijk spel. Seksueel geweld in de kinder- en jeugdsport te winnen.

boek
boek film
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Beeldenstorm is een sociaal-artistieke organisatie die een ruime 
waaier aan artistieke, kunsteducatieve en sociaaleconomische 
activiteiten voor alle leeftijden aanbiedt, en dat vanuit vrijzinnig 
humanistisch perspectief. Een greep uit het aanbod tijdens de 
zomermaanden.

Olé, ’t is congé!: Op 21 en 22 augustus 2019 organiseert 
Beeldenstorm, in samenwerking met het multifunctioneel cen-
trum Levenslust, een zomeratelier voor jongeren van 10 tot 14 jaar. 
Samen met verschillende kunstenaars gaan de deelnemers 
creatief aan de slag en ontdekken ze verschillende artistieke 
disciplines, zoals muziek, poëzie, keramiek, video- en installatie-
kunst.

Plazey: Ook dit jaar neemt Beeldenstorm met zijn mobiele 
studio ‘Linking ket’ deel aan Plazey. Jonge reportertjes, vanaf 
6 jaar, krijgen een minicursus presentator, regisseur en audio-
visueel technieker. Ze verslaan het Plazey-gebeuren, brengen 
levensverhalen van jong en oud in beeld, gaan op zoek naar het 
nieuws van de dag, of onderwerpen artiesten aan een spervuur 
van vragen. Plazey is een gratis muziek- en cultuurfestival in het 
Elisabethpark in Brussel. Het vindt plaats van 30 augustus tot 
en met 1 september 2019.

Meer informatie en activiteiten op: www.beeldenstorm.be 

Op 6 juli 2019 vindt in Bredene de twaalfde editie van het 
Festival van de Zeegeus plaats. Op het programma staan een 
academische zitting met drie discussiegroepen rond het thema 
‘Vrijzinnigen vandaag en morgen’, de uitreiking van de Prijs van 
de Zeegeus aan een vrijzinnig initiatief dat bijdraagt tot de open-
heid van de georganiseerde vrijzinnigheid naar de niet-georga-
niseerde vrijzinnigen en andersdenkenden, en een avondfeest 
met diverse muziekoptredens.

Meer informatie en inschrijvingen op: www.vcbredene.be

Op vakantie 
met Hujo

deMens.nu 
op Pukkelpop

Zomer bij 
Beeldenstorm

Festival van 
de Zeegeus
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Hujo is een vrijzinnig humanistische jeugdvereniging voor jonge-
ren met een kritische en open geest. Tijdens de zomermaanden 
kan je bij Hujo terecht voor tal van activiteiten.

Wetikamp: Kinderen van 6 tot 12 jaar dompelen zich onder 
in de wereld van wetenschap en techniek. Een robot bouwen, 
programmeren en bedienen is voortaan een fluitje van een cent. 
Maar ook andere wetenschappelijke experimenten staan op het 
programma. Er is een Wetikamp voor kinderen van 6 tot 8 jaar en 
één voor kinderen van 9 tot 12 jaar, allebei in Brussel, dagelijks 
van 1 tot 5 juli 2019. In augustus wordt ook een Wetikamp in 
West-Vlaanderen georganiseerd, voor kinderen van 6 tot 12 jaar: 
meer informatie hierover is later beschikbaar.

Switch - Crossing Borders: Jongeren van 16 tot 20 jaar gaan 
op avontuur naar Duitsland, waar ze vrijzinnig humanistische 
leeftijdgenoten uit Finland en Duitsland ontmoeten. Een uit-
wisselingsvakantie waar grenzen worden verlegd om vrijzinnig 
humanistische soulmates te ontmoeten. Van 16 tot 27 juli 2019, 
met overnachting.

Meer informatie en inschrijvingen: www.hujo.be

Ook dit jaar is deMens.nu aanwezig op de festivalweide van 
Pukkelpop in Kievit bij Hasselt. Van 15 tot en met 18 augustus 
2019 kan je er onze informatie- en recreatiestand bezoeken.

Het is een gelegenheid om veel mensen te bereiken, niet het 
minst de talrijke jongeren die er gedurende vier dagen vertoeven. 
Het verbindende aspect van muziek en het aanwezige gemeen-
schapsgevoel zorgen voor een unieke sfeer die naadloos aansluit 
bij de vrijzinnig humanistische waarden van gelijkheid, vrijheid en 
solidariteit.
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Jean-Jacques Amy, emeritus hoogleraar in de gynaecologie en 
verloskunde, tevens feminist en activist, heeft een nieuw boek uit-
gebracht, met als titel ‘Anoniem’ is een vrouw. De strijd voor gelijke 
rechten. Het werk gaat over mensenrechten, moed, doorzettings-
vermogen, verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid. In zijn boek, 
waarvan de titel naar een citaat van de Britse femininiste Virgina 
Woolf verwijst, bespreekt Jean-Jacques Amy de rode draad in zijn 
carrière, namelijk het onrecht tegenover de vrouw en de strijd voor 
gelijke rechten.

‘Anoniem’ is een vrouw. De strijd voor gelijke rechten is een uit-
gave in het kader van de Leerstoel Willy Calewaert. Die wordt 
jaarlijks onder auspiciën van deMens.nu georganiseerd door de 
Vrije Universiteit Brussel. Bedoeling is om maatschappelijk rele-
vante onderwerpen onder de aandacht te brengen en om het vrij-
zinnig humanistische gedachtegoed via onderwijs te verspreiden. 
Jean-Jacques Amy was leerstoelhouder in 2017, met een lezingen-
reeks rond het thema ‘Vrouw, geneeskunde en maatschappij’.

‘Anoniem’ is een vrouw
De strijd voor gelijke rechten
Jean-Jacques Amy
VUBPress, 2019
ISBN 978 90 5718 859 6
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Mensen die lijden aan dementie en wilsonbekwaam zijn gewor-
den moeten euthanasie kunnen krijgen: LEIF, het LevensEinde 
InformatieForum, heeft hiertoe een petitiecampagne opgestart, 
met de steun van Wim Distelmans, hoogleraar in de palliatieve 
geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel.

“Volgens de huidige euthanasiewet komen patiënten enkel in aan-

merking als ze volledig bewust en wilsbekwaam zijn. Dat kan tot schrij-
nende situaties leiden en moet veranderen, vindt Wim Distelmans 
in deze petitie samen met ruim 140 initiële ondertekenaars. Tegen 
2035 komen er de helft meer mensen met dementie bij, de aan-
passing van de wet moet op de politieke agenda.”

Meer informatie, petitie en getuigenissen op: www.leif.be

‘Anoniem’ 
is een vrouw

Geef mij het recht om te kiezen

Actua

Meer activiteiten en nieuwsberichten: www.deMens.nu



Sedert enkele jaren ontmoeten vertegenwoordigers van de 
levensbeschouwingen, dat wil zeggen de erkende erediensten 
en de vrijzinnig humanisten, elkaar geregeld binnen de Vlaamse 
Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VILD) voor overleg over 
diverse aspecten van beleid en samenleving. De Vlaamse rege-
ring steunt dit overleg, zonder inhoudelijke inmenging. Uitwis-
seling van vragen en standpunten naar aanleiding van actuele 
kwesties is uiteraard wel voorzien.

Een charter, ondertekend door de leiding van alle zeven betrokken 
levensbeschouwelijke groepen, drukt het gezamenlijk engage-
ment uit voor de waarden die een harmonische samenleving 
mogelijk maken: respect voor elkaars vrijheid en gelijkwaardig-
heid, solidariteit en een democratische rechtsstaat, onpartijdig 
ten aanzien van levensbeschouwingen.

De VILD heeft al eerder, namelijk in de bevoegde commissie van 
het Vlaams Parlement, aandacht gevraagd voor armoede en de 
daarmee dikwijls samengaande sociale uitsluiting, die nog veel te 
veel mensen treffen in dit nochtans rijke land.

Armoede blijft een grote bekommernis en recent hebben de ver-
tegenwoordigers van de katholieke, protestantse, orthodoxe, 
anglicaanse, joodse en islamitische erediensten en de vrijzinnig 
humanisten het engagement tegenover mensen in armoede 
uitgedrukt, zoals dat wordt geïnspireerd door hun respectieve 
levensbeschouwing. Daaruit blijkt, ondanks alle diversiteit van 
invalshoeken, een opvallende overeenstemming over volgende 
standpunten:

1. Solidariteit met mensen in armoede is een morele plicht binnen 
elke levensbeschouwing. Die solidariteit gaat uit van een besef 
van gelijke waardigheid als mens. Bijgevolg: geen armoede 
moeten ondergaan is een recht, geen gunst.

2. Mede vanwege die waardigheid als mens mag onze solidari-
teit zich niet beperken tot het materiële: ze moet ook gaan naar 
psychisch, sociaal en spiritueel welzijn.

3. De impact van persoonlijke keuzen en gedragingen op het 
ontstaan van armoede is beperkt. Het zijn in de eerste plaats 
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Onze verantwoordelijkheid tegenover 
armoede en sociale uitsluiting
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Een oproep vanwege 
de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VILD)
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Onderstaande oproep vanwege de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog 
werd op 17 oktober 2018 aan de voorzitter van het Vlaams Parlement overhandigd

de maatschappelijke structuren, de heersende mentaliteit en de 
gevolgde regels in onze samenleving, die armoede uitlokken of 
bestendigen: vooral de financiële, de economische en de poli-
tieke sector vertonen ethisch onaanvaardbare praktijken.

4. Onze bezorgdheid moet voor alle armen gelden, van gelijk 
welke origine, hier en elders in de wereld. Dat heeft uiteraard 
consequenties voor onze houding tegenover migranten en ons 
denken over ontwikkelingssamenwerking.

5. De problematiek omtrent armoede overstijgt verschillen in 
levensbeschouwing: samenwerking is noodzakelijk, we moeten 
verder kijken en handelen dan in onze eigen gemeenschap.

Hoe kunnen we deze gemeenschappelijke inzichten omzetten in 
zinvolle en efficiënte actie? Individuele bijdragen verdwijnen in het 
niet tegenover de omvang en de complexiteit van de problema-
tiek. De VILD moet daarom hopen veel medeburgers te kunnen 
sensibiliseren en te mobiliseren. Om wat te doen?

1. Als burgers moeten we er bij de wetgevende en uitvoerende 
overheid op aandringen dat ze naar behoren haar taak vervult op 
drie gebieden:

a. Voor iedereen de voorwaarden scheppen voor een mens-
waardig bestaan, zoals dat omschreven is in artikel 23 van onze 
grondwet.

b. Door middel van wetgeving en internationale onderhandelingen 
de financiële en economische regels zodanig vastleggen, dat 
iedereen naar vermogen bijdraagt tot het algemeen belang, dat dit 
steeds primeert op privébelangen als die ermee in strijd zijn, en dat 
de menselijke waardigheid van burgers, werknemers en consu-
menten door iedereen wordt gerespecteerd. (We beseffen, dat dit 
in een gemondialiseerde context geen eenvoudige opdracht is, 
maar ook hier kan de overheid zich al inspireren op het interna-
tionaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten 
van december 1966.)

c. Voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg, onderwijs en 
sociale voorzieningen garanderen, voldoende inspelend op verschil-
len in culturele achtergrond, draagkracht en competentie, zodat 
deze verschillen niet tot (ongewilde, onopgemerkte?) uitsluiting 
leiden.

2. Middenveldorganisaties (al of niet levensbeschouwelijk 
gekleurd) hebben een dubbele functie:

a. Ons helpen inzicht te verwerven in de gevolgen van finan-
ciële en economische processen op de samenleving, die mee 
armoede veroorzaken, om zinvolle verwachtingen t.a.v. de over-
heid te formuleren.

b. Mede instaan voor hulp en dienstverlening die veel persoon-
lijke nabijheid vereisen: ondersteuning aan mensen om zich uit de 
armoede te werken, herstel van psychisch, sociaal en spiritueel 
welzijn, vooral door met mensen als gelijken om te gaan en in 
groepsleven op te nemen.

3. Persoonlijke inzet binnen en naast middenveldorganisaties blijft 
het fundament van al het voorgaande.

Armoede door allerhande beperkte initiatieven verzachten en 
draaglijker maken is zeker waardevol, maar volstaat niet. Het 
(weliswaar moeilijk bereikbare) einddoel moet zijn: armoede doen 
verdwijnen, met andere woorden iedereen een menswaardige 
plaats in de samenleving geven.

voor de rooms-katholieke eredienst:
kard. Jozef De Kesel, voorzitter van de Bisschoppenconferentie
Mgr. Herman Cosijns, secretaris-generaal van de Bisschoppen-
conferentie

voor de protestants-evangelische eredienst:
ds. Steven Fuite, voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk 
in België
dr. Geert W. Lorein, voorzitter van de Federale Synode van 
Protestantse en Evangelische Kerken

voor de israëlitische eredienst:
Philippe Markiewicz, voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie

voor de anglicaanse eredienst:
kanunnik Jack McDonald, voorzitter van het Centraal Comité van 
de Anglicaanse eredienst

voor de islamitische eredienst:
Mehmet Üstün, voorzitter van het Executief van de Moslims van België

voor de orthodoxe eredienst:
Mgr. Athenagoras Peckstadt, metropoliet van België van het 
Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel

voor het vrijzinnig humanisme:
Freddy Mortier, voorzitter van deMens.nu
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Column

Tinneke 
Beeckman

Een goede 
leesbaarheid

Tinneke Beeckman is filosofe en schrijfster.
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De uitslag van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen is 
ingeslagen als een bom. Grondige, diepgravende analyses vragen 
nog wat tijd. Over de rol van de media valt wel wat te zeggen. Zelden 
kregen burgers zo veel artikels en programma’s te verwerken. 
Toch bleven de debatten inhoudelijk zwak. Botsingen tussen ambi-
tieuze kopstukken primeerden op grondige gesprekken. Welk 
klimaatbeleid is nodig én mogelijk? Welke pensioenhervormingen 
zijn haalbaar? Hoe kunnen leerkrachten en leerlingen het beter 
doen? De kiezer kreeg er nauwelijks antwoord op. Nochtans ver-
richten wetenschappers en academici hierover waardevol werk. 
Maar de confrontatie tussen politiek en wetenschap bleef vaak uit.

Die programma’s dienden ook om de politiek transparanter te 
maken. Transparantie is een kerntaak voor de media: politici moeten 
worden gecontroleerd, hun beleid moet toetsbaar zijn. Belangen-
groepen moeten duidelijk in beeld komen. Politici moeten verant-
woordelijkheid afleggen. Luuk van Middelaar (een Nederlandse 
historicus en politiek filosoof, red.) noemt dat de ‘leesbaarheid’ van 
de politiek, in zijn laatste boek, De nieuwe politiek van Europa. Maar 
die leesbaarheid verschilt grondig van de transparantie zoals de 
media die in de aanloop naar de verkiezingen invulden.

Toen werd transparantie letterlijk opgevat als doorzichtigheid: alsof 
het onderscheid tussen het politieke theater en de coulissen moet 
verdwijnen. Er is geen verschil meer tussen de rol van de politicus 
en zijn privéleven, tussen officiële verklaringen en officieuze uit-

schuivers, tussen persoonlijke carrièreplanning en publieke dienst-
verlening. Zo waren er heel wat media-optredens, zelfs voorbij de 
studio’s. Altijd draaiende camera’s volgden toppolitici achter de 
schermen: bij de beenhouwer, in de keuken, met het gezin aan 
tafel. In Jambers in de politiek, bijvoorbeeld, toonden enkele top-
politici hun emotionele stemmingen; hun opluchting of ontgooche-
ling, extase of doodsangst. Maar al die uren televisie onthullen 
weinig over de reële machtsdynamieken in dit land, of over de 
dringende uitdagingen voor de toekomst.

Het bleef niet alleen bij emotionele verhalen. Heel Vlaanderen kon bij-
voorbeeld horen hoe Bart De Wever, kandidaat-minister-president, 
zijn vrouwelijke tegenkandidaat Hilde Crevits neerzette als een 
Chiromeisje. Schijnbaar was hij in gesprek met zijn media-
adviseurs. De suggestie is dat zo’n uitspraak hem ontglipt, dat hij 
de camera vergat. Dat klopt wellicht niet helemaal. Die ambiguïteit 
maakt van zijn uitspraak een nog krachtigere torpedo: dat is wat 
De Wever écht over zijn tegenstrever denkt. Zulke spelletjes onder-
mijnen de geloofwaardigheid van de politiek.

Een goede leesbaarheid vergemakkelijkt de democratie; sensatie-
zucht en verkeerde transparantie bemoeilijken haar. Dat geldt ook 
na de verkiezingen; dan moeten Vlaamse en Franstalige politici 
samen overleggen. Die oefening is al lastig genoeg zonder media-
interventies die op allerlei manieren het vertrouwen tussen politici 
onderling, en tussen burgers en de politiek, verminderen.
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Fantasie: Hoe ver-zin-nen we het?

Levenskunst
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Meer info op
www.deMens.nu

WIJ ZIJN ER VOOR JOU!

Provincie
Antwerpen

Jan Van Rijswijcklaan 96 
2018 Antwerpen 
03 259 10 80 
antwerpen@deMens.nu 
antwerpenlokaal@deMens.nu

Lantaarnpad 20 
2200 Herentals 
014 85 92 90 
herentals@deMens.nu

Begijnhofstraat 4 
2500 Lier 
03 488 03 33 
lier@deMens.nu

Hendrik Consciencestraat 9 
2800 Mechelen 
015 45 02 25 
mechelen@deMens.nu

Laar 2 bus 3a 
2400 Mol 
014 31 34 24 
mol@deMens.nu

Begijnenstraat 53 
2300 Turnhout 
014 42 75 31 
turnhout@deMens.nu

Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Sainctelettesquare 17 
1000 Brussel 
02 242 36 02 
brussel@deMens.nu 
jette@deMens.nu

Campus Etterbeek VUB 
Pleinlaan 2 
1050 Brussel 
Blok 3, unitkamers 253-256

Provincie
Limburg

Klokkestraat 4 bus 1 
3740 Bilzen 
089 30 95 60 
bilzen@deMens.nu

Opitterstraat 20 
3960 Bree 
089 73 05 00 
bree@deMens.nu

Grotestraat 10 
3600 Genk 
089 51 80 40 
genk@deMens.nu

A. Rodenbachstraat 18 
3500 Hasselt 
011 21 06 54 
hasselt@deMens.nu

Koningstraat 49 
3970 Leopoldsburg 
011 51 62 00 
leopoldsburg@deMens.nu

Hertog Jan Plein 24 
3920 Lommel 
011 34 05 40 
lommel@deMens.nu

Rijksweg 380 
3630 Maasmechelen 
089 77 74 21 
maasmechelen@deMens.nu

Kazernestraat 10/001 
3800 Sint-Truiden 
011 88 41 17 
sinttruiden@deMens.nu

Vlasmarkt 11 
3700 Tongeren 
012 45 91 30 
tongeren@deMens.nu

Provincie  
Oost-Vlaanderen

Koolstraat 80-82 
9300 Aalst 
053 77 54 44 
aalst@deMens.nu

Boelare 131 
9900 Eeklo 
09 218 73 50 
eeklo@deMens.nu

Kantienberg 9D
9000 Gent 
09 233 52 26 
gent@deMens.nu

Zuidstraat 13 
9600 Ronse 
055 21 49 69 
ronse@deMens.nu

Stationsplein 22 
9100 Sint-Niklaas 
03 777 20 87 
sintniklaas@deMens.nu

Hoogstraat 42 
9620 Zottegem 
09 326 85 70 
zottegem@deMens.nu

Provincie
Vlaams-Brabant

Molenborre 28/02 
1500 Halle 
02 383 10 50 
halle@deMens.nu

Tiensevest 40 
3000 Leuven 
016 23 56 35 
leuven@deMens.nu

In een huisvandeMens kan je terecht voor: informatie (o.a. waardig levenseinde) - gesprekken - 
vrijzinnig humanistische plechtigheden - gemeenschapsvormende activiteiten - vrijwilligerswerk

Beauduinstraat 91 bus 1 
3300 Tienen 
016 81 86 70 
tienen@deMens.nu

Frans Geldersstraat 23 
1800 Vilvoorde 
02 253 78 54 
vilvoorde@deMens.nu

Provincie  
West-Vlaanderen

Hauwerstraat 3C 
8000 Brugge 
050 33 59 75 
brugge@deMens.nu

Esenweg 30 
8600 Diksmuide 
051 55 01 60 
diksmuide@deMens.nu

Korte Torhoutstraat 4 
8900 Ieper 
057 23 06 30 
ieper@deMens.nu

Overleiestraat 15A 
8500 Kortrijk 
056 25 27 51 
kortrijk@deMens.nu

Godshuislaan 94 
8800 Roeselare 
051 26 28 20 
roeselare@deMens.nu

De huizenvandeMens
zijn een initiatief van
deMens.nu




