
Hoe u 
excelleert 
in vrijheid
Wat is een mens eigenlijk, vraagt coach en 
auteur Peter Roemeling zich af. Het concept 
mens is volgens hem heel eenvoudig. In zijn boek 
Excelleren in vrijheid beschrijft hij wat het meest 
wezenlijke van een mens is. Voor ons blad licht  
hij een tipje van de sluier op.
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Aan u als lezer de taak om te onderzoeken, middels een 
aantal vragen, waar u afwijkt van dat eenvoudige concept 
dat Roemeling definieert. Eenmaal bewust van deze 
afwijkingen, wordt u aangezet om uw persoonlijke recept 
te beschrijven voor ontwikkeling en persoonlijk leider-
schap. Met als resultaat: vrijheid én een mooiere wereld.

Het concept mens
Het concept mens mag dan eenvoudig worden genoemd. 
Mens worden, u ontwikkelen, leiding geven aan uw eigen 
leven en zo vrijheid creëren is lastiger, volgens Roeme-
ling. ‘Veel mensen zijn hun vrijheid kwijt. Altijd online 
bereikbaar zijn, overmatig alcoholgebruik of een andere 
verslaving, stress en burn-out zijn allemaal symptomen 
van onvrijheid. En deze symptomen worden heel hard 

bestreden met de beste bedoelingen. Echter, zolang men 
uitgaat van een verkeerd mensbeeld gaat dat niet werken’, 
is zijn overtuiging.
Roemeling beschrijft dat zijn jeugd en opvoeding hem tot 
een gelukkig, levensvreugdevol, nieuwsgierig, zelfverze-
kerd en optimistisch mens hebben gemaakt. Later leerde 
hij dat niet iedereen dat gegeven is. Hij besefte dat hij iets 
waardevols bezat en dat wilde hij delen. Maar vrijheid er-
varen betekent niet dat je het kan uitleggen aan anderen. 
Zijn boek is een weergave van wat hij heeft geleerd van 
de evolutie, talloze boeken en biografieën van bekende 
en minder bekende mensen en van twintig jaar profes-
sioneel mensen begeleiden. Het meest is hij geïnspireerd 
door de filosoof Plato.

Metaforen en voorbeelden
Plato vergelijkt het wezenlijke van de mens, de ziel,  
met de samengevoegde kracht van een span paarden  
en een menner. Het ene paard wil genieten en doen  
wat goed voelt, zijn behoeften en driften bevredigen.  
Het andere paard is eerzuchtig en ijverig en wil in  
beweging komen. De menner staat voor het gezonde  
verstand dat logisch nadenkt. Hij heeft de taak om de  
twee paarden in bedwang te houden en naar het beste  
te leiden. Deze driedeling wordt in het boek in relatie  
gebracht met de driedeling die de natuur ons gegeven  
heeft: buik, hoofd en hart. En met de drie deugden:  
maat, wijsheid en moed.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

De tweede metafoor die wordt gebruikt is Plato’s grot. 
Deze geeft de aanleg tot ontwikkeling van de mens weer. 
Met weer een driedeling. Inleven in het perspectief van 
anderen door in gesprek te gaan met andere mensen en 
de wereld te aanschouwen. Vervolgens het logisch over-
denken van de feiten en op zoek gaan naar de waarheid 
en kennis over de wereld. En tot slot de opgedane kennis 
inzetten voor de samenleving.
Verrassend en inspirerend om te lezen zijn de verhalen 
van wereldbekende personen die worden gebruikt als 
voorbeelden om de onderdelen van metaforen tot leven 
te brengen. Het ontwikkelingsproces en de avonturen die 
Elvis Presley, Charles Darwin, Don Quichot, Jozef Stalin, 
Albert Einstein en Sir Ernest Shackleton beleven, spreken 
tot de verbeelding.
Wat de auteur nogal eens kritiek oplevert, en menigeen 
de wenkbrauwen doet fronsen, is dat hij Jozef Stalin een 
uitzonderlijk empathisch vermogen toedicht. Echter, 
na het lezen verstomt deze kritiek. ‘Een van mijn eerste 
lezers was een vrouw met ook een zeer sterk empathisch 
vermogen. Ik kan me herinneren dat ik behoorlijk ge-
spannen was wat haar reactie zou zijn op het verhaal over 
Stalin. Toen ik haar later sprak, vertelde ze me dat het 
verhaal haar tot tranen toe had ontroerd. Ze had medelij-
den gevoeld met de jonge Stalin.’
Een ander veel gehoorde kritiek is dat het uitsluitend 
mannen zijn waarover de verhalen gaan. Zijn weerwoord 
hierop is dat er wordt gesproken over ‘het meest wezen-

lijke van de mens’, Plato noemt dat de ziel. En de ziel is 
onzijdig. De verhalen zijn bedoeld om de metaforen toe 
te lichten.

Vrijheid in het onderwijs
Wat drijft Roemeling dat hij in zijn leven bezig is met  
het thema vrijheid? Hiervoor verwijst hij naar het  
onderwijssysteem. Hij beschrijft een voorbeeld uit zijn  
middelbare schooltijd. ‘Ik was niet goed in lezen en  
taal. De stripboeken van Maarten Toonder, met Ollie B.  
Bommel, Kappie, Koning Hollewijn en Tim Tuimel, wa- 
ren mijn redding. Ik verslond ze. Echter, ze waren geen  
literatuur, werd mij toen verteld. Ik moest zware kost  
lezen, zoals Hermans’ De donkere kamer van Damokles  
en Nescio’s De uitvreter en andere, in mijn ogen destijds,  
zwartgallige, niet interessante boeken. Er werd dus  
geen rekening gehouden met mijn voorkeuren, anderen  
wisten wat goed voor mij was. De docent pakte mijn  
passie voor de boeken van Maarten Toonder niet op  
om mij daarmee te verleiden me verder te ontwikkelen.  
In plaats daarvan werd mij de maat genomen door een  
“eigen-wijsheid”, door een systeem, dat niet het mijne  
was. Als uniek individu met m’n eigenaardigheden had  
ik behoefte aan een andere wijze van leren en ontwik- 
kelen. Het gevolg was dat ik een hekel kreeg aan boeken  
lezen en pas na de middelbare school weer ben begon- 
nen met lezen.’
Bovenstaande verklaart ook zijn motivatie om zelf een 
school te starten. Samen met zijn vrouw Marty Smit en 
Claartje van der Grinten bedacht hij een nieuw onder-
wijsconcept. Om in 2007 medeoprichter te worden van 
De Vrije Ruimte in Den Haag. Deze school voor leerlin-
gen van vier tot achttien jaar heeft het motto: ‘Onderwijs 
is niet het vullen van lege emmers, maar het aansteken 
van een haardvuur.’ In zijn ogen is een mens van nature 
nieuwsgierig en wil hij zich ontwikkelen. ‘Deze natuur-
lijke drive kun je aanwenden in vrijheid, zonder een 
verstikkend systeem.’ »

‘Onderwijs is niet het 
vullen van lege emmers, 
maar het aansteken van 
een haardvuur.’
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Kinderen die vanaf hun vierde op deze school komen,  
ontwikkelen zich spelenderwijs. Ze krijgen van al- 
les aangeboden en worden gestimuleerd om zich te  
ontwikkelen. Echter, de richting en het tempo waarin  
bepalen ze zelf. Roemeling: ‘Kinderen leren eigen ver- 
antwoordelijkheid te nemen. En te kiezen wat ze willen  
leren. Waarbij het absoluut geen vrijheid-blijheid is. Als  
kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn, is discipline om  
ergens aan te werken geen probleem. Ze volgen vanzelf  
hun hart en dan worden mensen heel ijverig en leren  
snel.’ Na meer dan twaalf schooljaren heeft het systeem  
zich bewezen. De eerste leerlingen met een havo- of  
vwo- diploma op zak zijn inmiddels uitgestroomd en  
diverse kinderen zijn doorgestroomd naar een reguliere  
middelbare school.
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Verbeter de wereld
In 2015 is Roemeling uit het bestuur gestapt van de 
school om zich weer volledig te richten op waar zijn hart 
naar verlangt: het uitdragen van zijn visie en volwassen 
mensen helpen met hun ontwikkeling. Gedurende twee 
jaren heeft hij zich in schoolvakanties teruggetrokken 
(op De Vrije Ruimte) om zijn boek te schrijven, dat in 
het voorjaar 2018 is uitgekomen. Inmiddels heeft hij ook 
een interactieve workshop ontwikkeld om de deelnemers 
mee te nemen in de visie op mens-zijn. Daarbij schetsen 
ze een profiel van zichzelf en onderzoeken ze hoe iemand 
zich kan ontwikkelen. Deze workshop wordt inmiddels 
maandelijks gegeven.
Met zijn boek hoopt hij u te inspireren met zijn visie 
op mens-zijn en persoonlijke ontwikkeling. Om u aan 
te sporen meer zelfkennis te verkrijgen en bewuster te 
worden van uzelf, zodat u zich (verder) ontwikkelt. ‘Ik 
ben ervan overtuigd dat iemand die zich bewuster is van 
zichzelf, zich ook bewuster is van zijn omgeving. Dat 
heeft een positieve weerslag op die omgeving die hier-
door dus meeverandert.’ 
Dat is Roemelings bijdrage aan een wereld die, aldus 
deze optimist, voortdurend in ontwikkeling is en mooier 
wordt. Verbeter de wereld, begin bij uzelf! ••

Meer informatie: www.peterroemeling.nl
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