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Start een beweging

Als woorden de formidabele schakels vormen tussen
de werkelijkheid en de mens, willen wij daar de geest
van het initiatief aan toevoegen.

Uit vier hoeken van België besluiten eenzame sprekers zich te Als woorden de formidabele schakels vormen tussen de
verenigen met het oog op het uitwerken en delen van hun werkelijkheid en de mens, willen wij daar de geest van het
initiatief aan toevoegen. Nu elk van ons een eigen weg
gemeenschappelijke passie: welsprekendheid.
heeft afgelegd in de wereld van welsprekendheid in België
De laatste jaren hebben ons twee realiteiten doen inzien: de eerste en daarbuiten, willen wij iets oprichten dat ons overstijgt: een
zijnde dat we niet alleen zijn. Er bestaan anderen, die, zoals wij, structuur, of beter een ruimte waar de woorden die we lanceren
genieten van het bouwen aan de goede, juiste woordkunst. De luider weerklinken dan ooit tevoren.
tweede is dat ieder zich in zijn eigen microkosmos ontwikkelt,
zonder dat we voldoende kijken naar de mogelijkheden van Het hout is verzameld, de kolen aangestoken en wij zijn klaar om
samenwerking en uitwisseling, terwijl de uitwisseling de essentiële van het kleine vlammetje een laaiend vuur te maken.
basis vormt van woordkunst.
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Een wals van duizend maten

Het gedempte gefluister verandert in een steeds
hoorbaarder en energieker gezoem.

Drie jaar geleden was de Belgische welsprekendheid slechts
een gemompel dat enkel fluisterde in de oren van zij die
zich goed informeerden.
De gepassioneerden bevonden zich in kleine groepjes, in het
een of andere project, met maar weinig mogelijkheden om te
diversifiëren en de welsprekendheid vanuit een ander perspectief
te benaderen. Beetje bij beetje begonnen de zaken te bewegen.
Vandaag de dag is het gedempte gefluister veranderd in
een steeds hoorbaarder en energieker gezoem en uit
de wil van eenieder ontstonden initiatieven die meer en meer
mensen hun woorden en hun plaats lieten vinden.
Hoewel de stemmen steeds luider klinken, blijven we nog steeds
ver verwijderd van dichterlijke klanken.

We hebben reeds de gewoonte om ons vaak te vergelijken met
onze Franse buren, maar in het geval van de welsprekendheid
kunnen we nog veel bevindingen, ideeën en lessen van hen
leren. Daar bestaat een eeuwenoude, diepgewortelde traditie
die nog steeds wordt onderhouden door een groot aantal clubs
en organisaties. Elk van hen benadert retoriek overeenkomstig
hun missies en de behoeften van hun activiteiten. Wanneer ze
allen naar de idee van welsprekendheid convergeren, sluiten
sommigen zich snel aan bij elkaars visie, terwijl anderen zich
eerder differentiëren in lijn met hun dialectische methode. Dit
kan leiden tot files die niet onder moeten doen voor die van
de ring rond Parijs. Dankzij de communicatie en de contacten
tussen de verschillende actoren, behoort deze vrees nu tot het
verleden. In plaats van een beeld waarbij iedereen elkaar voor de
voeten loopt, zijn we getuige van een wals, georkestreerd door
de FFDE, de FDE en andere organisaties die verschillende of
zelfs bijna alle clubs en verenigingen coördineren.
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Ver van de top

Er bestaan nog niet genoeg samenwerkingsverbanden
en partnerschappen tussen de verschillende organismen
die elkaar (quasi) niet kennen.

Concreter, hebben wij kunnen deelnemen aan het Franse
Debatkampioenschap, georganiseerd door de Franse Debaten Welsprekendheidsfederatie (Fédération Française de Débat
et d’Eloquence). We konden afreizen naar Parijs, sparren
met verschillende verenigingen en leden van verschillende
organisaties leren kennen, waaronder de FFDE.
We hebben daar geleerd dat de clubs elkaar goed kennen en dat
de leden regelmatig en eenvoudig contact hebben met elkaar.
De voordelen werden snel duidelijk: coördinatie van agenda’s,
samenwerkingen voor evenementen, een netwerk van juryleden,
deelnemers voor de verschillende wedstrijden en nog veel meer.
Kort
samengevat,
de
basis
voor
het
Franse
welsprekendheidsmilieu is in beweging, bruisend van
leven, wat de impact zeer sterk vergroot. Wanneer die basis
functioneert als communicerende vaten, wordt de zichtbaarheid
van de woordkunst op haar beurt op lange termijn gestimuleerd
via het aantal toeschouwers, artikels, optredens en tv-programma’s,
bereikte personen, subsidies en partnerschappen voor grote
evenementen.

Dit is uiteraard niet zo perfect gestructureerd als de radertjes in
klokwerk, maar het belangrijkste is dat er een kader bestaat, een
tafel waar iedereen kan plaatsnemen, een maat om de kakafonie
om te toveren tot een harmonisch samenspel.
In België hadden we tot voor kort slechts een beperkt aantal
welsprekendheidsprojecten. De laatste jaren zien we een nieuwe
beweging in de opkomst van deze vaak gebruikte kunstvorm.
Echter, terwijl de dynamiek vergroot, blijft deze nog wel
onsamenhangend. Er zijn nog te weinig partnerschappen en
samenwerkingsverbanden tussen de verschillende organisaties,
dewelke elkaar niet of nauwelijks kennen. Evenementen worden
niet gecoördineerd en soms interfereren zij met elkaar door
op hetzelfde ogenblik of zeer dicht bij elkaar plaats te vinden.
Deelnemers aan één programma zijn niet op de hoogte van
andere programma’s en kunnen hun stem daarom niet laten
weerklinken bij andere projecten. Elke organisatie heeft eigen
talenten, specialiteiten en onderbenutte middelen die alle actoren
ten goede kunnen komen en zo iedereen omhoog kunnen
trekken. De impact van de gemeenschap is nog te beperkt,
ver verwijderd van de hoogtepunten die zij ambieert en
verdient.
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Een steentje bijdragen

Het startschot weerklinkt, de marathon is begonnen, de
deelnemers worden steeds talrijker en steeds vuriger.
Dit is een teken van beterschap, maar het is nog niet
voldoende.

We hebben er uren over gediscussieerd; hoe kunnen we de impact luidspreker wordt: De Belgische Welsprekendheidsfederatie.
en de ontwikkeling van welsprekendheid in België optimaliseren?
Van olie tot ecologie, van studenten tot maffia’s, bedrijven, in
Ideeën en concepten kwamen en gingen door onze hoofden. ontelbare sectoren en op allerhande tijdstippen is er een of
We probeerden er woorden aan te geven, alsof we bijna letterlijk andere vorm van federatie ontstaan om de belangen van de
pijltjes gooiden naar bewegende doelen.
respectievelijke bewegingen te behartigen. Het doel is collectief:
de gemeenschap en elk lid helpen nieuwe horizonten te
Het uitgangspunt is om een zo groot mogelijk aantal actoren bereiken. Het betreft dus een globale, niet onmondige oplossing.
uit de welsprekendheidswereld erbij te betrekken, zodat ieder De Belgische Welsprekendheidsfederatie mag het gedrag van de
zijn steentje kan bijdragen en zijn project nog kan versterken; verschillende organisaties niet dicteren of afvlakken. Integendeel,
een ronde tafel om de ridders van de welsprekendheid de het is van essentieel belang dat hun specifieke kenmerken
middelen te bieden om elkaar makkelijk te ontmoeten en banden behouden blijven en dat rekening wordt gehouden met de
te ontwikkelen waar samenwerkingen uit zullen voortkomen.
behoeften en doelstellingen van elk van hen.
Deze grote tafel krijgt zijn betekenis door het samenbrengen
van mensen, net zoals woorden enkel gewicht krijgen door wat
ze overbrengen. Het is geen plafond dat men wil bedekken,
maar een basis, een platform waarop men steeds luider kan
declameren.
In een tweede fase, na de verschillende projecten in de oratiekunst
met elkaar te hebben verbonden, is het de bedoeling dat deze
structuur, deze ruimte waar iedereen wordt gehoord, een

Na verschillende van deze welsprekendheidsprojecten in
België te hebben doorgenomen, weten we dat sommige van
deze projecten deel uitmaken van een structuur met meerdere
vertakkingen, soms internationaal. Daarom willen wij op dit
punt aandringen: de Federatie wil geen bemoeizuchtige tutor
zijn en zich niet boven de organisatie plaatsen, maar wel een
ondersteunende rol innemen, die het geheel verbindt en
ondersteunt.
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Wortels van het paradijs

De missie van de Belgische Welsprekendheidsfederatie is het zich ten dienste stellen van haar
leden: de welsprekendheidsspelers van ons land.

Om dit te doen, dienen twee bewegingen aangemoedigd te
worden:

Samenwerkingsverbanden zouden ons in staat stellen vooruitgang
te boeken door onze verschillende troeven te combineren. Via
Naar boven: het voortstuwen van de Belgische
de Federatie zou elke organisatie eenvoudiger toegang krijgen
welsprekendheid, de zichtbaarheid van het milieu in zijn
tot een pool van deelnemers, contacten voor jury’s en opleiders,
geheel via gemeenschappelijke projecten, meer impact krijgen,
lokalen, media, een gemeenschap en een publiek. Deze
een verbondenheid tussen leden promoten en belangstelling
gezamenlijke projecten zouden een nieuwe weerklank vinden,
door media, professionals en sponsors ontwikkelen.
een nieuwe weerklank die iedereen ten goede zou komen.
Naar beneden: de cultuur van het spreken voor publiek in
België verdiepen, deze vaak gebruikte, soms verfoeide en ten
onrechte stereotiepe kunstvorm beschermen en verder verdiepen
door liefhebbers van alle niveaus, leeftijden en beroepen te
betrekken.

De Federatie zou zich, via verschillende kanalen, positioneren
als een medium van welsprekendheid, dat de projecten van de
leden doorgeeft, de creatie van nieuwe projecten stimuleert en
begeleidt door deze wederzijdse hulp, de toegang verleent tot
een netwerk en bereid is middelen in te stellen waar nodig. In fine
zouden doelstellingen inzake zichtbaarheid worden vastgesteld,
De ronde tafel vergadering zou in de eerste plaats tot doel hebben
zoals het aantal berichten in de algemene media, het aantal
de verschillende initiatieven met betrekking tot welsprekendheid
video’s en live-uitzendingen op sociale netwerken, het aantal
samen te brengen. In onze huidige dynamiek, waarin nieuwe
mensen dat met de publicaties wordt bereikt en vele andere.
projecten ontstaan en oudere projecten nieuwe formats creëren,
Uiteindelijk kan strategische, logistieke en mediaondersteuning
is het voor een positieve dynamiek van essentieel belang dat
worden geïmplementeerd.
agenda’s en evenementen op elkaar worden afgestemd om
kannibalisatie te voorkomen.
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In harmonie

Als het gedempte gefluister een steeds hoorbaarder
gezoem is geworden, is het aan ons, de liefhebbers
van woorden, om te voorkomen dat het vervalt in een
kakofonische herrie.

Niets is schadelijker voor woorden dan een teveel
aan woorden tegelijkertijd, verstrikt, botsend, elkaar
tegenwerkend.
We staan op een keerpunt. Voorheen waren er te weinig noten
om ze als een levendige beweging samen te brengen tot een
partituur. Zonder een minimum aan coördinatie zullen ze te talrijk
zijn om dit geheel goed te laten klinken.
De Belgische Welsprekendheidsfederatie wil een zekere harmonie
bewaren door ruimte te laten aan elk instrument van het orkest.

2. Uitwisselen, delen: de leden verdiepen hun relaties en
zetten geleidelijk aan uitwisselingen van best practices op.
Ieders werk kan vergemakkelijkt en geoptimaliseerd worden
door iedereen van elkaars troeven te laten meegenieten.
3. Samenwerken: de evolutie van het delen stelt de leden niet
alleen in staat om elkaar te helpen, maar ook om samen
nieuwe evenementen te creëren, met als doel de impact
van deze evenementen te vergroten.
4. Verenigen: De laatste stap is het openen van de deuren van
de arena, een liga waar men allen samenkomt, klaar om de
banier van de Belgische welsprekendheid hoog te dragen.

Het klankbord zal zich in verschillende fasen ontwikkelen, waarvan
de modaliteiten reeds tijdens de eerste rondetafelgesprekken
werden besproken.
Door middel van deze etappes zouden de ronde tafels geleidelijk
aan een Federatie tot stand laten komen, in het tempo van de
1. Verbinden, coördineren: tijdens de ronde tafel ontmoeten organisaties die er deel van uitmaken. Voor de toekomst is het
de leden elkaar, brengen ze elkaar op de hoogte van hun daarom van essentieel belang dat elke organisatie voortaan haar
respectieve projecten en schema’s en zoeken ze samen stem aan deze tafel laat horen.
naar een manier om de organisatie van evenementen te
optimaliseren, zodat ze elkaar niet schaden.
Na te hebben uiteengezet wat de bedoeling is met ronde tafels
en de Federatie, ligt het voor de hand te vermelden wat elk lid
zou moeten inbrengen om tot een evenwichtig resultaat te komen.
Het belangrijkste zou een plicht zijn om aanwezig te zijn en te
informeren.
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Panorama

“Woorden zijn onze meest onuitputbare bron van
magie” – Albus Perkamentus

Het doel van woorden is om gezegd te worden. Hun essentie en Uiteindelijk zal het resultaat meer impact en meer plezier zijn.
kracht ligt in het feit dat zij worden uitgewisseld.
Dit is het belangrijkste voor zij die van woorden en hun melodie
houden. Een plezier dat samen wordt beleefd en dat in België
Acteurs van welsprekendheid, om dit te doen, moeten we nog verder moet worden doorgedreven.
samenkomen. Uit deze ontmoetingen zullen banden en
mogelijkheden voortkomen. Het is rond de ronde tafel De verandering is nu. Omdat het ons project is.
dat u samen in staat zal zijn de Federatie die u wenst uit
te bouwen, op stevige grondslagen, de Federatie die aan Abracadabra,
al uw verwachtingen en hoop voldoet.
Gepassioneerden
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Een initiatief van
Padvinder

Laurent Michaelis
Eloquentia Brussels
Elsa Brussels

Fanatiek

Onverschrokken

Onvoldaan

Perfectionist

Eloquentia Brussels
Rugir Société belge de Débat
Championnat Français de Débat et
d’Eloquence
Tournoi d’éloquence
Elsa Brussels

Publiq
Jeugd Parlement Jeunesse

Eloquentia Brussels
«Les paroles restent»
Rugir Société belge de Débat
Championnat Français de Débat et
d’Eloquence
Parlement Jeunesse Wallonie Bruxelles
Diction et déclamation académiques
Prix européen de l’Eloquence
Prix Paul Quilès
Perfect Pitch

Rugir Société belge de Débat
Elsa Brussels
Prix Paul Quilès

Kévin Karena

Amaury Vinogradoff

Nael Giannini

Romain Ducenne

Word
Bouwend lid
Uw beweging
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