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Korte teksten 

’Korte teksten’ zijn inleidingen, stimulerende gedachten, smaak-
makers, ideeën-verspreiders, twijfel-zaaiers. Het zijn geen gedachten 
met een eindpunt, geen wetenschappelijk vastgelegde conclusies, geen 
academische teksten, wel voorlopige resultaten van mijn persoonlijk 
onderzoek. De inzichten, ervaringen en reflecties hebben voor mij 
inmiddels een bepaalde ‘stevigheid’. Toch blijven ze slechts een stap 
op mijn nooit eindigende zoek- en vindtocht en dus kunnen de 
gedachten die hier staan morgen weer worden bijgeschaafd. Na 
wijziging krijgt een tekst een nieuw versie-nummer.  

Ik denk en schrijf op de praktijk gericht, pad-vindend  en voel me 1

verbonden met enkele praktisch denkende zoekers in het oude China 
(Zhuang Zi, taoïsme) en in het oude India (Nāgārjuna, De Weg van het 
Midden). 

Ik schrijf in gewonemensentaal, ik vermijd zoveel mogelijk filosofisch 
of technisch jargon, en tegelijkertijd let ik er op dat ik overal zorg-
vuldig spreek en waar nodig nauwkeurig.  Alle begrippen en woorden 2

zijn een conventie, louter een afspraak, dus we kunnen best van 
mening verschillen over woorden. Daarenboven  beleven we woorden 
anders dan een definitie aangeeft. Waar nodig zal ik verduidelijken 
hoe ik bepaalde woorden gebruik. Voor de verwijzing naar personen 
gebruik ik willekeurig ‘hij’ en ‘zij’; dit betekent dat je die in de meeste 
gevallen gewoon kunt ruilen. 

Iedere ‘Korte tekst’ kan je vlot afzonderlijk lezen en gebruiken. Om 
een tekst volledig te kunnen vatten is het echter vaak aangewezen om 
de teksten er bij te nemen waar in de voetnoten naar wordt verwezen.  3

Francis Gastmans  

 Over ‘gidsen’ en ‘pad vinders’ lees je meer in het gratis boek Pathfinder - Samen de 1

juiste weg vinden
 Mijn visie en mijn uitgangspunten m.b.t. communicatie en taal vind je in de tekst Tal2 -

en en taalgebruik. 
 Wanneer er in de voetnoten staat “Lees meer in …” slaat dit op een tekst die je vindt 3

op mijn website: https://francisgastmans.com/korte-teksten/
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Een bevrijdende levenshouding 

Open Space Technology (OST) is een werkvorm voor groepen, met 
weinig of enorm veel deelnemers, rond een vraagstelling die complex 
en toekomstgericht is. Het biedt een eenvoudig en tegelijk krachtig 
kader dat de condities schept voor een dynamisch proces van dialoog 
en samenwerking. De aanpak werd voor het eerst beschreven door 
Harrison Owen. Je houdt bijeenkomsten zonder dat iemand die leidt 
en controleert. De deelnemers werken zelfsturend en zelf-organise-
rend. Het resultaat is verrassend vruchtbaar.  
Ik heb jaren ervaring met het faciliteren van OS-bijeenkomsten.  Wat 4

mij steeds weer opvalt is dat er mensen zijn die er van genieten en 
veel leren en anderen die er helemaal niets aan hebben (beweren ze 
zelf). De Open Space aanpak schept een uitnodigende, inspirerende 
omgeving om samen met anderen concrete resultaten te halen. Het 
uitgangspunt is dat ieder mens een zelfsturend wezen is. Dit betekent 
echter ook dat hij zijn zelfsturing kan afgeven aan een ‘leider’ en een 
volgzame houding kan verkiezen. In OS-bijeenkomsten dreigt er 
voortdurend het gevaar dat de open ruimte wordt gevangen in  strikte 
regels door mensen die de leiding nemen of door hen die roepen om 
meer leiding. Aan de basis van de spanning tussen wel of geen leiding 
ligt de levenshouding van iedere deelnemer.  
De OST stimuleert je basisopstelling in de richting van (nog) meer 
zelfstandigheid, zelf-sturing en zelf-organisatie: de Open Space 
Levenshouding (OSL). Voor sommigen is dat best eng. 

Je hoeft echter niet deel te nemen aan een georganiseerd OS-event om 
deze levenshouding te leren ontdekken en waarderen. Je leven is in 
werkelijkheid één grote Open Space. Een Open Space Levenshouding 
kan je basishouding zijn bij alles wat je onderneemt, ontmoet, doet, 
ervaart en deelt, iedere dag.  

 Lees meer in de tekst: Open Space - Een unieke leerervaring4
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Wanneer je systemisch naar de wereld kijkt  ontdek je dat ‘leven’ een 5

netwerk is van dynamische processen en systemen, kleine en grote 
systemen, en dat alle systemen zelf-organiserend zijn. Dit geldt ook 
voor alle menselijke activiteiten. De mens is echter het wezen dat zijn 
eigen gang kan gaan, desnoods tegen de stroom in, tegen de 
‘natuurlijke’ gang van zaken in. Gedreven door een ego dat uit is op 
steeds meer ‘macht’ wordt de zelfsturing en zelforganisatie van 
individuen en groepen beknot en zelfs geketend. In ieder mens zit die 
drang naar ‘meer’, zowel bij armen als bij rijken. ‘Meer’ kan gaan van 
niets naar iets of van veel naar ontzettend veel en zelfs naar alles. 
Meer ‘macht’ verover je via politieke strategie, militaire macht, 
fysieke kracht, bezit van geld, bezit van goederen, bezit van 
informatie, een invloedrijker sociaal netwerk, allianties, enz. Omwille 
van ‘macht’ worden de grenzen van een gezonde leefomgeving niet 
gerespecteerd. Het milieu wordt vernietigd omwille van onze drang 
naar ‘meer’. Hoe paradoxaal dit ook klinkt, op deze manier toont de 
mens zich wel volledig deel van de ‘natuurlijke’ overkoepelende 
dynamiek waarbij chaos én orde, vernietigen én opbouwen, uitdijen én 
inkrimpen, dood én geboorte elkaar voortdurend oproepen en doen 
verschijnen. Hoe kan je binnen die context nog werken aan je 
zelfsturing? 

Een Open Space Levenshouding (OSL) betekent dat je opkomt voor je 
eigen ruimte én voor de ruimte van ieder ander mens. Je deelt de open 
ruimte met al de anderen die je ontmoet op een manier die ieder 
‘rijker’ maakt en laat vertrekken met ‘meer’. Deze levenshouding 
geeft een geruststellend antwoord aan het ego-stemmetje in jou. Ze 
laat je toe om je vlot in te voegen in de dynamiek van vallen en 
opstaan, fouten maken en successen boeken, innig verdriet voelen en 
intense vreugde kennen. Je kunt je hiermee voorbereiden op het 
onbekende en je open stellen voor het onverwachte. Je laat alle 

 Lees meer over het systemisch grondpatroon in: Drie grondpatronen om je leven te 5

be-leven
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mensen en fenomenen hun tijd want je weet dat dit het ‘juiste 
moment’ is voor wat er nu gebeurt. Het advies is: hou het zo 
eenvoudig mogelijk, de werkelijkheid is al complex genoeg. Deze 
houding stimuleert bescheidenheid, gelijkmoedigheid en mededogen.  6

Om het beeld van de OSL wat praktischer te maken zal ik de 
kenmerken van de Open Space Technology gebruiken als leidraad 
voor het verhaal en die toepassen op het dagelijks leven. 

De levensvragen die er echt toe doen 

Voor een vruchtbaar OS-event is het nodig dat het draait rond een 
‘brandende vraag’, een ‘probleem’ dat bij wijze van spreken gisteren 
moest zijn opgelost. Voor de Open Space Levenshouding in het 
dagelijks leven verwijst dit naar bedenkingen als: Waar ben ik nu mee 
bezig? Wat wil ik bereiken dat ik er nu zoveel energie aan geef? Wat is 
de vraag die het samenzijn met haar mij nu stelt? Wat moet dringend 
worden aangepakt? Met welke vraag daag ik mezelf uit een zinvolle 
bijdrage te leveren aan mijn omgeving? Enz.  
Wanneer je geconfronteerd wordt met een onverwachte gebeurtenis, 
een aangenaam of zeer pijnlijk voorval, is het heel gewoon dat je 
verwonderd bent of verbaasd of verbouwereerd of gefrustreerd of 
aangeslagen. Na de aandacht voor wat je ervaart en voelt, komt er een 
moment om een vraag te stellen: Wat moet ik hier mee? Hoe kan ik nu 
verder? Wie kan me hier uit helpen? Enz. Later komt er ruimte voor 
vragen als: Waar geef ik dit een plaats in mijn leven?  
Alles draait rond het stellen van de ‘juiste’ vraag, de vraag waar het 
jou op dit moment écht om gaat. In de OSL neem je regelmatig de tijd 
om even stil te staan (of te zitten) en je die vraag te stellen. Op deze 
wijze ga je na of je nog in de ‘juist’ richting loopt, of de weg die je 
hebt gekozen nog wel naar het beoogde doel leidt. 

 Lees meer in de tekst: Medeleven Empathie Mededogen6
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Leven vanuit de vier principes 

OST werkt met vier principes. Die kan je zonder meer toepassen in je 
dagelijks leven.  
Het eerste principe - Wie er komt, zijn de juiste personen. Wie er moet 
zijn, die is er! - kan je toepassen op iedere ontmoeting in je leven: Wie 
ik nu ontmoet is de juiste persoon om tegen te komen. Je gaat er dan 
van uit dat iedere persoon die je tegenkomt jou iets kan schenken of 
jou iets nuttigs kan aanleren én dat jij iets bezit dat nuttig is voor hem. 
Daar kom je alleen achter wanneer je aandacht geeft aan de ander en 
jij je in de vragende modus zet. Je toont daarbij waardering voor de 
ontmoeting, net nu, op deze manier, in deze omgeving, rond dit thema, 
zelfs al zijn jullie elkaar al zo vaak tegengekomen. Je zorgt dan voor 
een vleugje verwondering en vreugde in alledaagse ontmoetingen. Dit 
principe werkt telkens je mensen uitnodigt voor een feestje en iemand 
niet komt opdagen, of, integendeel, wanneer er iemand onaange-
kondigd verschijnt. Wie aan de deur staat, moet er zijn.  
Het tweede principe - Het start wanneer het begint. Wanneer het 
begint, is dat het juiste moment om te beginnen. - houdt in dat je niet 
wacht tot iemand zegt dat je mag beginnen maar dat je bij jezelf 
nagaat wanneer je klaar bent om te beginnen met datgene wat je nu 
wilt doen. Ik begin nu met wat ik zinvol vind. Je leert dan handelen 
zonder dat je voortdurend toestemming of goedkeuring moet vragen. 
Je handelt en neemt de verantwoordelijkheid voor de resultaten ervan, 
zelfs voor de gevolgen die je niet kan voorzien. Dat betekent wel dat 
je risico neemt. Misschien mag dit niet. Mag je een beetje tegen de 
stroom in varen? Je laat een besluit dan volgen door een beslissing.  7

En wat als je niet weet wat je wilt doen? Misschien is het dan de juiste 
tijd om te beginnen met de vraag: Wat wil ik nu doen? Tot welke actie 
voel ik me uitgenodigd?  

 Over het onderscheid tussen ‘besluiten’ en ‘beslissen’ lees je in:  7

Besluiten of beslissen? 
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Het derde principe - Het stopt wanneer het gedaan is. - leert je dat je 
ophoudt met iets te doen op het ogenblik dat je voelt dat het genoeg is 
en niet omdat iemand je dat zegt of omdat de klok een bepaald uur 
aangeeft. Ik stop ermee wanneer het genoeg is voor mij. Zo draag je 
zorg voor je energie, je concentratie, je rust, je ontspanning, je 
welbevinden. Op deze wijze duren activiteiten net zo lang als je 
nuttige energie voelt om er aan te werken.  
Het vierde principe - Wat er gebeurt, is het enige dat kan gebeuren, 
nu. - klinkt eenvoudig. Anderzijds klinkt het filosofisch. Toch is het 
concreet en wijst het op een dagelijkse praktijk die daar tegenin gaat. 
Zo gebruik je wellicht vaker dan je vermoed uitdrukkingen die geen 
verband houden met de werkelijkheid nu, zoals: "Ik had … kunnen 
doen.” of "Hadden ze maar … dan had ik …” of "Indien zij zou … 
dan …”. 'Had' en 'zou' bestaan niet (!). Ze zijn enkel nuttig om lessen 
voor de toekomst te formuleren. Vervolgens laat je ze vallen want het 
is volkomen nutteloos om daar verder rekening mee te houden. De 
regel is simpel maar onverbiddelijk: wat er is, is er nu; wat bestaat, 
bestaat nu; wat gebeurt, is datgene wat nu gebeurt; indien nu iets 
anders had kunnen gebeuren was dat nu gebeurt; wat nu gebeurt 
bewijst dat er nu niets anders kon gebeuren. Met dit principe leer je te 
leven in het hier en nu, concreet, niet filosofisch. Wanneer iets 
onverwachts mij overvalt, gebeurt dit nu, punt. Vaak ‘overvalt’ je iets 
omdat je op dat moment bezig bent iets anders te verwachten. We 
leven dan ‘nu’ met gedachten aan het verleden of met gedachten aan 
een toekomst. Een onverwacht voorval is vaak een onderbreking van 
die stroom van gedachten die weg voert van het nu. Je was weer even 
niet aan het opletten, even niet aandachtig. 

Volg je voeten 

In de OST is de ‘Wet van de twee voeten’ een uitnodiging om je 
voeten te volgen telkens je in een situatie bent waar je je niet goed 
voelt, waar je niet leert of geen bijdrage kunt leveren. In zulke 
gevallen is de boodschap duidelijk: stap op en volg je voeten in de 
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richting van een meer productieve plek voor jou.  
Deze ‘Wet’ toepassen in het dagelijks leven maakt je wakker voor 
jouw verantwoordelijkheid: je doet wat je nu doet omdat je er voor 
hebt gekozen; je bent waar jij je nu bevindt omdat jij je daar naartoe 
hebt begeven. Jij beslist wat je doet. Kreeg je een opdracht of een 
bevel of werd je in een richting gedwongen? Dan nog ligt (in de 
meeste gevallen) bij jou de verantwoordelijkheid om dit uit te voeren. 
Doe bijgevolg datgene wat jij vindt dat nodig is om je goed te voelen, 
om te kunnen blijven genieten, ontwikkelen en leren en bij te dragen 
aan de gemeenschap waar je deel van wilt zijn. Wanneer je deze ‘Wet’ 
consequent toepast zal je tevens makkelijk mensen vermijden die 
alleen maar praten om met zichzelf bezig te zijn. Je laat je niet 
imponeren door mooipraters. Je leert liefdevol assertief te zijn. Dan 
zeg je vriendelijk ‘nee’ (zonder je te verantwoorden!) tegen een 
uitnodiging waar je niets voor voelt. Beleefd zijn is in bepaalde 
omstandigheden prijzenswaardig, maar om te leren moet je soms 
durven ‘onbeleefd’ te zijn. Durf bepaalde sociale regels op een speelse 
manier te doorbreken. Wees gerust, je zult niemand kwetsen wanneer 
je een goede vraag stelt of een voorstel doet (en niet op de man 
speelt).  
Op deze manier leven zorgt er tevens voor dat je de stilte opzoekt 
wanneer je daar nood aan hebt; dat je je ontspant wanneer je lichaam 
aangeeft dat het geen energie meer heeft; dat je zonder toestemming te 
vragen even ‘niets’ doet; … enz. Niet zelden creëer je hiermee tegelijk 
rust voor anderen of voelen zij zich gestimuleerd om dezelfde houding 
aan te nemen. Deze ‘Wet’ zorgt voor die 'nutteloze' activiteiten die de 
bron zijn van de creatiefste oplossingen: actief wachten, actief niet-
doen (wu-wei ). Het is waar, niet iedereen zal jouw houding onmid-8

dellijk waarderen. De heersende cultuur is die van de rat-race; die van 
‘doen zoals iedereen’; die van ‘je laten verzekeren tegen al het onheil 
dat je kan overkomen’ (een manier om je te ‘wapenen’ tegen het 

 Lees meer in: Wu-wei - Bereik meer met actief niet-doen8

-  -6 Versie 1.1



onverwachte). De positieve, constructieve effecten in je leven van 
deze ‘Wet’ zijn echter meer dan het proberen waard.

Bereid je voor om verrast te worden  

In een OST worden de deelnemers uitgenodigd om zich te laten 
verrassen door wat er nu gebeurt, in zichzelf en rondom. In het 
dagelijks leven zijn er duizendmaal meer gelegenheden om je te laten 
verrassen. Om even mezelf (ogenschijnlijk) tegen te spreken: vergeet 
even de vier principes en de Wet van de twee voeten en … kijk 
verwonderd om je heen en laat je verrassen. Dit kan je op ieder 
moment van de dag doen. Een tafereel waar je al honderden keren 
naar heb gekeken, kan je opnieuw bekijken met de vraag: Aan welk 
detail heb ik nooit aandacht gegeven? Wieteke van Zeil leert je 
bijvoorbeeld om beter naar kunstwerken te kijken.  Je ziet veel meer 9

wanneer je verschillende keren naar hetzelfde werk kijkt maar naar 
andere details. Dit gaat ook op wanneer je naar mensen kijkt, bv. naar 
baby’s, naar tieners en naar ouderen. Het ‘wonder’ is er, je moet je er 
alleen voor open stellen en leren kijken. Je kunt ver-wonder-ing 
oefenen.  
Om verrast te kunnen worden dien je je verwachtingen op te schorten 
of, beter, helemaal weg te laten. Verwachtingen koesteren is een vorm 
van controle willen hebben over wat er gaat gebeuren. Je dient de 
controle over de situatie los te laten. Niets moet, er zijn geen 
objectieven die moeten worden gehaald. Dit vraagt van jou dat je 
vertrouwen hebt dat gebeurt wat moet gebeuren nu (4e principe) zelfs 
al gebeurt er niets. Verwachten dat je zult verrast worden is ook een 
verwachting! ‘Bereid je voor om verrast te worden’ is dus niet 
hetzelfde als ‘verwacht dat je zult verrast worden’. Waar het om draait 
is ‘aanwezig’ zijn, volledig aanwezig zijn op de plek waar je bent. 
Soms is het nodig je mobiele telefoon helemaal af te zetten. 

 Wieteke van Zeil, Goed kijken begint met negeren - De kunst van de opmerk- 9

zaamheid, Atlas Contact 2018  
Altijd iets te vinden - De kunst van het oordelen, Atlas Contact 2020
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OSL, de basis voor de lerende mens 

De Open Space Levenshouding is de basis voor wie leerrijker wil 
worden.   10

Effectiever leren doe je door je eigen leervragen prioriteit te geven. In 
je schoolse opleiding bepaalden anderen de inhoud van de leerstof en 
de leeraanpak. Met een OSL ga je voor je eigen leervragen en zoek je 
je eigen aanpak. Kies je eigen leraren en opleiders. Heb je je 
ingeschreven voor een cursus of een opleiding? Pas dan de OSL toe 
zoals hierboven beschreven. Indien het niet duidelijk is waar je 
naartoe wil, zit neer en maak eerst werk van de vraag die er nu echt 
toe doet.  
Leren doe je door antwoorden te vinden die je nu niet kent, niet door 
de gekende oplossingen te herhalen. Volg je ‘voeten’ (letterlijk en 
figuurlijk) wanneer je in een bepaalde situatie of bij het lezen van een 
boek niet krijgt wat je wilt vinden. Je hoeft een boek niet uit te lezen 
indien het niets toevoegt aan wat je reeds weet. Neem een ander boek, 
er zijn duizenden boeken die je nog niet hebt gelezen.  
Stop met luisteren, lezen en noteren, doe iets. Tijdens je jeugd werd je 
getraind in de schoolse leerhouding: zwijgen, luisteren, lezen, noteren. 
Daardoor blijf je daarna nog te lang uitkijken naar experten, naar de 
’meester’. Je wil tips en adviezen vragen van hen die het reeds hebben 
meegemaakt. Je vergeet daarbij dat dit ‘oude kennis’ is. Wil je ‘nieuwe 
kennis’ dan dien je tevens zelf iets te doen: met je handen iets 
uitwerken, een vragenlijst opstellen en mensen ondervragen, een 
experiment opzetten, een voordracht geven, enz.  11

Leer van iedereen. Heb aandacht voor wie je ‘toevallig’ ontmoet. 
Bedenk dat je veel kunt leren van kinderen, oude mensen, dieren en 
het landschap. Laat het beeld los wie jouw ‘ideale leraar’ moet zijn. 
Beleef de wereld als een grote leerplek en elke mens als potentiële 

 Lees meer in de tekst: Leerrijker worden kán!10

 Maak je eigen ‘opleiding’11
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‘leraar’.  
Ga creatief tewerk en zet meerdere beeldende talen in. Doorbreek het 
praat-patroon. Verzamel ideeën om op een andere manier te leren. 
Zorg er voor dat je creatief materiaal in je buurt hebt: tekenpapier, 
tekenpotloden of oliekrijtjes of pastelkrijtjes, waterverf, schaar, lijm, 
oude tijdschriften (voor foto’s), enz.  
Één van de vruchtbaarste manieren om te leren is spelen. Wanneer je 
het gevoel hebt dat je aan het spelen bent, leer je beter. Leer (terug) 
nieuwsgierig te zijn als een kind en ongedwongen vragen te stellen. 
Nieuwsgierig zijn is een zeer belangrijke drijfveer om te leren.  
Geef om te krijgen. Het leven is een enorm grote markt waar kennis 
wordt gedeeld. Wil je efficiënt kennis en vaardigheden opbouwen, leer 
dan kennis en vaardigheden te delen. Maak je geen zorgen of je wel 
voldoende zult krijgen (hou wel je eigen leervragen bij de hand) doch 
deel uit wat je op de vragen van anderen kunt aanbieden én neem waar 
welke reactie dat bij hen oproept (= datgene wat jij krijgt in ruil voor 
wat je geeft). Hou het aanbieden van je kennis, je ideeën, je gedachten 
en je kunde kort en bondig. Hou het enkel bij datgene wat de ander 
vraagt. Heb je meer te bieden? Vraag dan eerst of het haar zou 
interesseren. Zou het niet aangenaam zijn indien de ander dit ook bij 
jouw vraag zou doen?  
Creëer een ‘open ruimte’ tussen jou en de ander. Soms is het nodig 
letterlijk een vrije plek tussen jou en de ander te voorzien. Indien je 
met meerderen bent, ga je in een kring zitten. Een open ruimte nodigt 
uit om de zaken in het midden te laten liggen. Dat schept vrijheid voor 
iedereen.12

 Lees meer in de tekst: Hoe hou je het gesprek ‘in het midden’?12
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