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DE KRACHT VAN DE VERBEELDING  07-01-08 
 
 
Als we spreken over een bepaalde relatie tussen verschillende personen, dan hebben we het 
onbewust ook over de verbeelding die daarmee gepaard gaat. De band die we met iemand aangaan 
hebben we namelijk zelf bedacht en gecreëerd. We projecteren als het ware een beeld op andere 
mensen en dat beeld is hoe wij die persoon zien. Dit beeld is een product van de verbeelding, maar 
gaat vaak door voor realiteit. Verliefdheid brengt bijvoorbeeld een hele hoop van deze verbeeldingen 
met zich mee. We worden eigenlijk verliefd op onze eigen projecties en niet zozeer op de werkelijke 
figuur. We zouden soms liever de persoon naar het fantastische beeld proberen te schikken in plaats 
van onze illusies en verwachtingen aan te passen. Liefde kan niet zonder deze verbeelding. We 
hebben dit fantastische beeld nodig om te kunnen liefhebben. De ideale man of vrouw bestaat louter 
uit verbeelding. Het is zoals een soort van mal die we met ons meedragen en af en toe gebeurt het 
dat iemand past in de vorm van onze mal. We zorgen er zelf voor dat iemand voldoet aan onze 
creaties, we wringen desnoods tot het past. We kunnen lang verliefd blijven op eigen projecties, 
maar door het verloop van de tijd sijpelt de werkelijkheid langzaam doorheen de ve rbeelding en is zij 
vaak niet sterk genoeg meer om stand te houden. In de film Vertigo van Hitchcock is het 
hoofdpersonage de vrouw waarop hij zijn ideaalbeeld projecteerde, abrupt verloren. De 
werkelijkheid had hier nog geen tijd gekregen om door te dringen en het droombeeld blijft alleen 
achter. Het gevolg hiervan is dat zijn verbeelding op hol slaat en krampachtig zijn ideaalbeeld in 
andere vrouwen probeert te zien. De verbeelding zal niet rusten zolang het geen begeerlijke materie 
heeft gevonden, zij is altijd zoekende. En zelfs al zouden wij vinden waar we naar verlangen, dan zal 
de verbeelding nog niet rusten. De verbeelding rust nooit en gunt ons ook nooit rust. Wij mensen zijn 
eigenlijk de dragers van ontembare verlangens, slachtoffers van de verbeelding. We ondergaan dit 
vaak maar al te graag, maar kunnen er ook zwaar onder te lijden hebben. 
 
Algemeen gezien zijn we eigenlijk constant bezig met het najagen van onze eigen droombeelden. Er 
zijn verschillende verwachtingen waar we naar streven en deze geven ons een houvast in het leven. 
Tijdens de weg die we daarvoor moeten afleggen verbeelden we ons al op voorhand hoe het zou zijn 
als we het doel bereikt hebben. Hierin ligt dan ook de kracht van verbeelding: Dingen waar we naar 
streven kunnen we vaak zonder probleem mentaal simuleren. We kunnen op voorhand al een 
overwinning voelen, zonder één voet verzet te hebben. De verbeelding zorgt ervoor dat we kunnen 
voelen wat we zo graag willen, met als gevolg dat we dan ook gedreven worden om door te zetten 
naar het eindresultaat. Verbeelding is eigenlijk de motor van ons handelen. 
 
Veel mensen geloven zelfs dat je door iets te verbeelden meer kans hebt om het ook werkelijk te 
verkrijgen. In 2006 verscheen er een film en documentaire door Prime Time Productions en Rhonda 
Byrne., genaamd The Secret, die dit gegeven als thema gebruikte. In The Secret wordt uitgelegd hoe 
je door de Wet van de Aantrekkingskracht iets kunt bereiken wat je heel graag wilt door het gebruik 
van visualisatie en verbeelding. Dit is zowat vergelijkbaar met het Pygmalion-effect uit de Griekse 
literatuur. Maar ook dingen die je liever niet op je pad ziet terecht komen kunnen aangetrokken 
worden door ze louter te verbeelden. Angst en verbeelding weten elkaar namelijk zeer goed aan te 
vullen. Op deze manier bekeken krijgt de verbeelding een enorme kracht toegeschreven.  Verbeelding 
blijkt volgens The Secret een invloed te kunnen uitoefenen op hetgeen dat wij ‘het lot’ noemen. 
Aanhangers van de leer van The Secret verwijzen onder meer naar een passage uit het Nieuwe 
Testament: “vraag en er zal je gegeven worden” (Lucas11:9, NBV). Verbeelding wordt hier als een 
sleutel naar succes aangereikt, het is tevens ook een houvast om in rond te dwalen.  Verbeelding gaat 
eigenlijk een stap verder dan hoop. Je kunt ergens op hopen, maar het daarvoor nog niet verbeelden. 
Als we hopen dan verwachten we eigenlijk dat de hulp van ergens buiten onszelf zal komen. Hopen is 
passief toekijken. Verbeelding vereist meer actie; het verlangen wordt direct gevoed door een 
mentale simulatie van het bereikte doel. Het is een kortstondige verzadiging van een zeer lichte aard, 
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maar krachtig genoeg om de strijdlust te bewaren. Als we ons dingen verbeelden is er niets of 
niemand die daar vat op heeft, wij zijn de Goden in de wereld van de verbeelding.  
 
Wij verbeelden ons wie wij zijn en wie de anderen zijn. Maar ook de verbeelding van anderen maakt 
wie we zijn. Hiervoor verwijs ik even naar Lacan die beweerde dat de blik van een ander het subject 
tot subjectiviteit wekt: Net zoals wij droombeelden van anderen maken, worden er natuurlijk ook 
droombeelden op ons geprojecteerd. Een subject vindt zijn eigen identiteit terug in een ander. We 
kunnen er vaak slechts maar naar raden welke identiteit iemand ons toeschrijft, maar ook dat is te 
verwaarlozen dankzij de overvloed aan verbeelding die een mens bezit. We hebben eigenlijk een 
ander nodig om onszelf te kunnen bevestigen. Een bepaalde blik in de ogen van een man wanneer hij 
naar een vrouw kijkt, kan deze vrouw bijvoorbeeld het gevoel geven verlangd te zijn. Zij interpreteert 
het droombeeld dat op haar geprojecteerd wordt en schrijft het aan zichzelf toe. Eén enkele blik van 
de man bevestigt de vrouw in wie ze is. Datgene dat voor de man op dat ogenblik zo begeerlijk is aan 
de vrouw is onzichtbaar en haast onbeschrijfbaar. Een droombeeld laat zich niet zomaar in materie 
vatten, het is materieloos. Dit ongrijpbare, materieloze ‘iets’, dat iemand voor een ander 
aantrekkelijk maakt, kan zelfs enkel en alleen bestaan uit een blik of een simpele beweging. Op dat 
ogenblik lijken het droombeeld en de materie waarop deze is gericht, één geheel te vormen. 
Verbeelding is iets zeer persoonlijks, wat ik in iemand zie, kunnen anderen niet zien en ook 
omgekeerd.  
 
Verbeelding heeft ook de eigenschap om zich niet te laten binden aan de materiele werkelijkheid, 
ondanks ze wel uit die werkelijkheid voortkomt. We kunnen iets willen en erover dromen, maar 
eenmaal het verlangen werkelijkheid wordt zoekt de verbeelding verder naar iets nieuws. Mensen 
zijn eeuwig zoekende wezens. Zonder te zoeken naar iets hebben we geen doel voor ogen. We 
vinden regelmatig wel eens waar we lang naar gezocht hebben, maar we zijn zelden verzadigd. Als 
we niet meer zouden kunnen bedenken waar naar te verlangen, dan zouden we gewoon stil blijven 
staan, dus in zekere zin is het wel een noodzaak. Ook kunst wordt door dit verlangen gedreven: Een 
kunstenaar verbeeldt zich hoe hij zijn werk tot stand laat komen, verlangt naar het eindresultaat, 
totdat datzelfde materieloze verlangen langzaam uit de uiteindelijke materie smelt en op weer op 
zoek gaat naar nieuwe ideeën in de verbeelding. Materie is niet houdbaar, net zoals de 
verbeeldingen en verlangens die eraan vasthangen. Het is zoals Slavoi Žižek zei in ‘The Pervert’s 
Guide to Cinema’, refererend naar Hitcock’s ‘Vertigo’: “Als je fantasie werkelijkheid zou worden, 
beleef je een nachtmerrie.” Verbeelding behoort tot het rijk der materielozen en zal daar altijd 
blijven, maar ze vormt wel een krachtige drijfveer in het doorkruisen van de materie. 
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