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Gisteren was de eerste editie van het creatieve congres
TEDx in Sittard-Geleen. Meer dan twintig sprekers, van wie
een aantal uit Zuid-Limburg, inspireerden het publiek met
meeslepende en soms kwetsbare voordrachten. Toch
stonden er ook sprekers met hun mond vol tanden.
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V

oor het eerst vond
gisteren in SittardGeleen een TEDx
plaats, een uit Amerika overgewaaid
congres voor creatieve sprekers.
Herman van Rompuy, voormalig
president van de Europese Unie,
trapte af.
Van Rompuy houdt een ongebruikelijke TEDtalk. Waar het
bij TEDx normaal draait om de
show stelen, beperkt hij zich tot
een krachtig pleidooi voor een
sterker Europa. Geen toeters en
bellen voor Van Rompuy. Van-

achter een katheder leest hij zijn
speech voor. Hij overschrijdt daarbij de maximale spreektijd van
achttien minuten.
Zijn boodschap in een notendop:
‘We moeten streven naar een sterker Europa. We moeten vaderlandslievend zijn, niet nationalistisch’ en ‘Europa moet zijn eigen
koers varen en niet kijken naar wat
de Verenigde Staten doet’. Het publiek is eensgezind over Van Rompuys presentatie: sterk verhaal,
niet TED-like.
Kort na Van Rompuy is het de beurt
aan de twintigjarige student Marc
Sollet uit Sittard. Hij heeft zware
dyslexie en daar spreekt hij over.
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Vlak voordat hij op moet, zo bekent
hij later, rent hij nog een paar keer
naar het toilet. Kotsmisselijk van de
zenuwen. Sollet is een van de minst
ervaren sprekers van de dag. Drie
maanden geleden had hij nog geen
weet van een TEDx-evenement in
zijn stad, nu spreekt hij voor honderden mensen over zijn dyslexie en
veranderingen in het onderwijs. En
dat alles in het Engels, wat de voertaal is bij een TEDx-evenement.

Kippenvel
In een afgeladen zaal in de Rabobank in Sittard staart Sollet vanaf
de rode sprekersstip naar het publiek. Zijn twaalf minuten, waarvoor hij meer dan honderd uur heeft
geoefend, gaan in. Een aangrijpend
verhaal volgt: „Toen al de kinderen
in mijn klas al konden lezen, kon ik
nog niet eens mijn naam schrijven.
Ik begrijp namelijk niets van letters.
Van leraren kreeg ik te horen dat ik
lui was en harder mijn best moest
doen. Maar het hielp niet. Ik heb
dyslexie. En dyslexie is een handicap, net zoals het missen van een
been een handicap is. Die mensen
vraag je toch ook niet om een marathon te lopen als een atleet? Ik denk
in beelden, net zoals talloze andere
mensen doen. Maar het onderwijs
speelt hier nauwelijks op in. Mijn
vraag is: waarom niet?”
Het is niet slechts het verhaal over
dyslexie dat de handen op elkaar
krijgt, het is de kwetsbare opstelling
van Sollet. ‘Ik krijg er kippenvel
van’, aldus een van de bezoekers.
Ook in de pauzes is het verhaal van
de twintigjarige student onderwerp van gesprek. Een verhaal dat
verteld móest worden volgens Sollet. „Ik wil dat mensen anders gaan
kijken naar mensen met dyslexie. Ik
ben jarenlang als probleem behandeld op scholen. Kijk niet naar de tekortkomingen van een leerling,
maar naar zijn talenten. Als het aan
mijn basisschoolleerkrachten had
gelegen dan zat ik nu op het mbo.
Door in mezelf te geloven zit ik nu op
het hbo. En ik weet dat bijna iedereen met dyslexie meer in zijn mars
heeft dan op school eruit komt.”
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‘Just do it’
Behalve Van Rompuy en Sollet waren er nog zo’n twintig sprekers die
hun ideeën met de wereld deelden.
Het publiek smult van de verhalen.
„Ik herken mezelf er soms in. Met
name de persoonlijke verhalen die
worden gedeeld spreken me aan. De
sprekers stellen zich kwetsbaar
op”, aldus toeschouwer Marcel van
Goethem. Volgens Hanny Ras creeert TEDx een gevoel van saamhorigheid. „Ik word er vrolijk van, het
inspireert me. Vandaag krijg ik het
gevoel dat iedereen de wereld een
stukje mooier kan maken. Als je er
maar gewoon mee begint.”
En dat is toch wel de onderliggende
boodschap van vandaag. Of zoals
TEDx-spreker en zangeres Francine Recca het verwoordt: ‘Just do it ...
and fix it along the way.’
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