
Palladio #3 

Zoals beloofd zullen we de komende weken steeds een stukje schrijven over onze 

ervaringen in Venetië. Op dinsdagmiddag was het tijd voor bezinning. Prof. dr. Leopold 

Vansina verbonden aan KU Leuven en TiasNimbas Business School was samen met zijn 

vrouw naar het eiland gekomen en gaf een lezing over authenticiteit. Het was fascinerend 

om die Vlaamse oudere man te horen spreken. Met iedereen in de zaal werd oogcontact 

gemaakt. Niet te kort en nèt niet te lang. Je werd gezien en je had ook het idee dat je 

moest opletten. Er ontstond een grappig spel tussen de oude heer en zijn vrouw, die ook 

zeer pittig bleek te zijn. Ze waren aan elkaar gewaagd en de ruimte voor interactie 

maakte het afwisselend en goed om naar te luisteren. We kregen de volgende opdracht.  

Schrijf spontaan een verhaaltje, een of twee bladzijden, over hoe jij jezelf las echt of 

authentiek beleeft. Concentreer je NIET op een bepaalde rol die je in je leven vervult, 

maar over je echt zijn in het algemeen. Het verhaaltje is een poging om in contact te 

komen met je diepere zelf: je waarden en spontane reacties op gebeurtenissen in het 

leven. 

Het document moest ons helpen te reflecteren over authentiek gedrag binnen het 

onderwijssysteem en welke voorwaarden je zelf kan scheppen opdat anderen echt 

kunnen zijn. Volgens Vansina laten mensen vaak de ander in de waan dat men echt is. 

Hij noemt dat de gestolen identiteit. Die ontstaat voor een deel door de opvoeding. 

Subtiel wordt ons aangeleerd welk gedrag sociaal gewenst is in een gegeven context. 

Veel mensen leren dingen niet te zeggen en dingen moeten doen. Zou dit lijden tot 

verlies aan zelfwaardering? Een mens wordt pas een mens in een menselijke 

maatschappij. Cultuur schept, ondersteunt en onderdrukt.  

Door zelf oprecht te antwoorden of een openlijk een ander standpunt in te durven 

nemen, geef je ook anderen de ruimte om eerlijk en authentiek te zijn.  

Voor wie het niet kent is het misschien eens leuk om te kijken op www.TED.com. Hier 

vind je 

http://www.ted.com/talks/lang/eng/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html. Dit 

is een lezing van sir Ken Robinson. Op een uitdagende manier betoogt hij dat het huidige 

onderwijssysteem niet tegemoet komt aan de creativiteit en de kwaliteit van de 

leerlingen. Leopold Vansina zou zeggen dat we leerlingen te weinig authentiek laten zijn.  
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