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DE TOEKOMST DROMEN 
 
Deze tekst gaat over dromen, het belang ervan en de betekenissen die mensen eraan geven. 
 
 
DE DROOM: EEN WONDERLIJKE WERELD 
Ieder mens droomt, ook al zegt hij van niet. Gemiddeld droomt een mens vier 
keer tijdens een slaap van zeven uur. Meestal vindt dat dromen plaats aan het 
eind van een slaapcyclus van ongeveer anderhalf uur en wel tijdens de zoge-
naamde REMslaap. REM staat voor rapid eye movement: dit snelle bewegen 
met de ogen is kenmerkend voor de laatste ‘opgaande’ fase van de slaapcy-
clus 
De droom is een ‘grenzenloze werkelijkheid’: wat in het leven van alledag niet 
kan, kan in de droom. Het ‘controlerend bewustzijn’ valt weg, waardoor alle 
mogelijke en onmogelijke gedachten en gevoelens naar de oppervlakte kunnen 
komen. Alles wat de dromende persoon bezighoudt, kan zich onverhuld of in 
beelden manifesteren. Ruimte- en tijdsdimensies worden opgeheven. Men kan 
vliegen, op meerdere plaatsen tegelijk zijn, zich snel verplaatsen, fantastisch 
pianospelen zonder ooit geoefend te hebben enzovoort. Op het ene moment 
‘weet’ ik in mijn droom, dat mijn moeder dood is, op het andere moment zit 
ze ‘vanzelfsprekend’ naast me op de bank.  
Ook kunnen in dromen taboes doorbroken worden. In díe zin werken ze ontla-
dend voor psychische spanningen, geven ze de mens lucht.  
Gevoelens spelen een belangrijke rol: soms laat een bepaalde droom een ge-
voel van geluk achter dat ik met een intensiteit die ik niet voor mogelijk hield, 
soms word ik badend in het zweet wakker uit een nachtmerrie. 
 
 
DE DROOMWERELD VAN FREUD EN JUNG 
Over het beláng van dromen wordt verschillend gedacht. 
Dieptepsychologen als Sigmund Freud en Carl Gustav Jung hebben zich met 
het verschijnsel dromen intensief beziggehouden. 
Freud noemt de droom de ‘koninklijke weg naar het onbewuste’. In de droom, 
meent hij, worden onbewuste, vaak verdrongen, inhouden op een bepaalde 
manier ‘verwerkt’: onmogelijke wensen gaan in vervulling of worden verdron-
gen. Mede daardoor is droomtaal moeilijk te lezen. Wie zich er wetenschappe-
lijk mee bezighoudt, zal benadrukken, dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn 
met het interpreteren van dromen. 
Jung verbindt dromen met het collectief onbewuste. Dit is het onbewuste, 
meent Jung, dat alle mensen delen en van waaruit dan ook droombeelden 
‘geproduceerd’ kunnen worden die een min of meer vaste vorm hebben. Jung 
spreekt in dat verband van archetypen. ‘n Dicht bos ingaan, bijvoorbeeld, be-
tekent: het onbewuste betreden. Dwalen door een ruimte met verschillende 
vertrekken staat voor het onderzoeken van de eígen persoon of geest. En wie 
droomt over een vijver wenst voor zichzelf een héél mens te zijn en een hel-
dere geest te hebben. 



 
Associaties met bijbelse dromen en beeldtaal liggen hierbij voor het oprapen: 
een trap of ladder staat voor ‘boven jezelf uitstijgen’. In Gen. 28,10-15 
droomt Jakob over een ladder die tot in de hemel reikt. Alleen dát al bete-
kent, dat hij contact heeft met God. De afdalende en weer opstijgende enge-
len lijken dit te accentueren: de engel is immers  boodschapper ‘van boven’. 
Uiteindelijk verschijnt de Heer zélf ‘boven aan de trap’. 
 
 
FUNCTIES VAN DROMEN 
Freud, Jung en vele andere psychoanalytici hebben pionierswerk verricht met 
betrekking tot het verstaan van dromen. Het gevaar is echter aanwezig het 
‘nut’ van dromen te versmallen tot hun psychotherapeutische functie. In an-
tropologisch perspectief krijgen dromen een bredere betekenis: afgetast 
wordt immers wat zij voor héél de mens kunnen betekenen. Zij blijken te ra-
ken aan het diepste van ons bestaan. 
Diep weggeborgen gevoelens en gedachten kunnen in dromen een uitweg 
vinden. Ook al gebeurt dat soms in onbegrijpelijke beelden, het ‘toelaten’ er-
van alléén al is heilzaam voor de mens. 
Vervolgens kunnen dromen een signaalfunctie hebben: zo kan een nachtmer-
rie je laten zien waar je bang voor bent of waar je problemen mee hebt. Een-
zelfde signaal kan uitgaan van een bepaald thema dat steeds op dezelfde ma-
nier in je dromen terugkeert. 
Soms zijn dromen oplossend: in een droom kan plotseling helder worden hoe 
een bepaald probleem aan te pakken of hoe een conflict op te lossen. Dromen 
is ook een manier om met de toekomst bezig te zijn. Wie intens bezig is met 
een probleem dat pas in de toekomst nijpend wordt, kan al dromend naar een 
oplossing toegroeien. 
Voor religieuze mensen kan een droom ook openbarend zijn. Zij interpreteren 
de gedroomde beelden als ingevingen van ‘de andere kant’: van God, ‘n god-
heid, een overleden dierbare. De droom is dan een ‘opening’ waardoor ándere 
wezens het leven van de dromer binnen kunnen komen. 
Entertainment is niet de minst belangrijke functie van dromen: sommige men-
sen cultiveren hun droomleven. Het kan voor hen een bron van genietingen 
zijn. 
 
Tot nu toe zijn alleen de échte dromen of de nachtdromen aan de orde ge-
komen. Er zijn echter allerlei verschijnselen die er dicht bij in de buurt liggen. 
Soms zijn de grenzen niet scherp te trekken. Het is goed enkele van die ver-
schijnselen de revue te laten passeren. Dagdromen bijvoorbeeld komen bij 
sommige mensen veelvuldig voor: men slaapt niet, men wéét dat men op 
klaarlichte dag even ‘wegdroomt’. Bij sommige kinderen is dit soms zó mani-
fest aanwezig, dat zij dagdromers worden genoemd. Het is heerlijk om zomaar 
mídden in de drukte en het lawaai even met de gedachten ergens anders te 
zijn, maar.....is overvloedig dagdromen niet óók een vlucht uit de alledaagse 
werkelijkheid? 



Dan zijn er de visioenen: op klaarlichte dag ‘ziet’ men in alle scherpte wat an-
deren niet zien. Wanneer het stemmen betreft, zoals in het geval van Jeanne 
d’Arc, spreekt men van audities. Van verschijningen is sprake, als men perso-
nen ‘ziet’ die niet fysiek aanwezig zijn. Hallucinaties, meestal tengevolge van 
geestverruimende middelen, kunnen aan dit rijtje worden toegevoegd. 
 
 
DUIDEN VAN DROMEN 
Het duiden van dromen is vaak een spannende bezigheid zijn. Droomspecialis-
ten halen schijnbaar moeiteloos verborgen boodschappen naar boven. Toch 
moet hier gerelativeerd worden: dromen hebben zó’n complexe beeldtaal, 
vertonen zóveel leemten - ook het niet gedroomde kan veelzeggend zijn! - 
zijn zó veelduidig, zó grillig zelfs, dat elke uitleg er gemakkelijk naast schiet. 
Het is van belang de duiding niet met één maar met méér korreltjes zout te 
nemen, zéker als men met kinderen over dromen praat. Het is van belang met 
hen op een ontspannende manier over hun dromen te praten. 
 
 
DROMEN IN DE BIJBEL 
In lied 487 van het Liedboek voor de kerken treffen we de volgende twee 
dichtregels van Huub Oosterhuis aan: 
 
Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
 
Hiermee wordt de essentie van het bijbelse dromen geraakt: dromen geven 
een ‘opening’ naar God. God en mens kunnen elkaar in de droom ontmoeten. 
God komt eigener beweging de droom, en daarmee het leven van de mens, 
binnen: ‘Als ik iemand kies als woordvoerder, dan maak ik mij aan hem bekend 
in een visioen of in een droom’, weet Numeri 12,6 te vertellen. Nog een voor-
beeld: ‘Maar ‘s nachts verscheen God in een droom aan Abimelek en zei: ‘U 
zult sterven, omdat u deze vrouw bij u genomen hebt’ (Gen.20,3). Kennelijk 
komt God niet zómaar een droom binnen: Hij vermaant, zegt straf aan, wijst 
de weg, bemoedigt ..... 
Wat eveneens aan de essentie van het bijbelse dromen raakt, is het gericht 
zijn op de toekomst: bijna altijd geven dromen aan hoé te handelen om de 
toekomst ‘open’ te houden.  
 
Aan farao legt Jozef twee dromen uit: die van de zeven volle en zeven mage-
re korenhalmen en die van de zeven vette en magere koeien. Ze betekenen, 
dat na jaren van overvloed hongersnood zal uitbreken. Dus worden er maat-
regelen genomen: Jozef verzamelt het overschot aan koren en slaat dit op in 
voorraadschuren. Pas achteraf wordt de diepere betekenis duidelijk: niet al-
leen Egypte maar ook Israël wordt van de hongerdood gered. Om Israël is het 
uiteindelijk te doen:  God heeft voor dit volk een bijzondere toekomst wegge-
legd. 



 
Het voorgaande illustreert, waarom het bijbelverhaal over Jozef zo spannend 
is: de vele dromen die hij droomt geven steeds een onverwachte wending aan 
zijn leven. Uiteindelijk blijkt hij de toekomst van zijn volk veiliggesteld te heb-
ben. 
Maar er zijn meer dromers: Daniël kan er ook wat van. Hij is mét het volk van 
Israël in ballingschap in Babylon en hij wil het moed in spreken. Door middel 
van zijn dromen geeft hij aan, dat God de onderdrukker Nebukadnessar ten 
val zal brengen en dat Hij Israël zal bevrijden. 
Nog een voorbeeld: in een groots visoen ziet de profeet Ezechiël dorre been-
deren in een droog woestijndal weer tot leven komen als God zijn levenge-
vende adem erin blaast. Ook dít visioen betekent bemoediging voor Israël: je 
zult uit je ballingschap bevrijd worden (Ez.37,1-14)! 
 
Bemoediging, houvast en toekomst spelen een grote rol in wat Jakob droomt. 
Hij heeft nét zijn broer Esau bedrogen, hem zijn rechten als oudste zoon én 
de vaderlijke zegen ontfutseld. Nu is hij op de vlucht voor zijn razende broer. 
Hij voelt zich moederziel alleen en eenzaam. De nacht zal hij door moeten 
brengen in de open lucht met slechts een steen als hoofdkussen. God zélf 
verschijnt hem in een droom aan het eind van een trap die tot in de hemel 
reikt. God belooft Jakob voorspoed en kinderrijkdom. Hij eindigt met: ‘Ik laat 
je niet in de steek. Wat ik beloofd heb, zal ik doen.’ Als Jakob wakker wordt, 
beseft hij pas goed wat Gods beloften inhouden: ze zijn een enorme steun 
voor hem. Uit dankbaarheid en ontzag zet hij de steen waarop zijn hoofd ge-
rust heeft overeind, giet er olie over uit en noemt deze plaats Betel, dit is: 
Huis van God. Vol goede moed trekt hij verder.  
 
In het Nieuwe Testament komen dromen minder voor dan in het Oude Testa-
ment: Matteüs laat Jozef, de vader van Jezus, enkele keren dromen, zodat hij 
op tijd weet te vluchten voor koning Herodes. Het laatste bijbelboek, de 
Openbaring van Johannes, is één lange droom. Misschien is visioen een beter 
woord: Johannes ‘ziet’  de eindstrijd tussen goed en kwaad zich afspelen aan 
het firmament en hij ‘ziet’ hoe het hemelse Jeruzalem uiteindelijk op aarde 
neerdaalt, waarmee een ‘duizendjarig rijk van vrede’ aanbreekt. Zo eindigt de 
bijbel met toekomstvisioen dat bijna te mooi is om waar te zijn! 
 
 
DE DROOM IN DE LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING 
Kinderen vinden dromen een spannend onderwerp. Ze praten er graag over. 
Natuurlijk is het goed, als ze plezier in dit thema hebben, als ze met ‘rode 
oortjes’ naar elkaars droomavonturen luisteren. Maar in de levensbeschouwe-
lijke vorming gaat het om méér. 
In de eerste plaats gaat het erom, dat kinderen de kracht van dromen ont-
dekken: ze bemoedigen, geven houvast, houden de toekomst open..... 
 



‘Ik was nog een klein kind toen ik met mijn moeder in het concentratiekamp 
Auschwitz aankwam. Bij aankomst in het kamp werden mijn moeder en ik van 
elkaar gescheiden. Ik vergeet nooit wat ze als laatste tegen me zei: ‘Ze kun-
nen alles van je afpakken, maar niet je dromen.....’ Dat heeft me er doorheen 
geholpen.’ (een gast in de Oprah Winfreyshow) 
Juist het gericht zijn op een ‘open toekomst’ geeft aan het thema ‘dromen’ 
de diepgang van de bijbelse traditie: wie dúrft te dromen van een goede toe-
komst, gelóóft er ook in. En wie gelooft dat ie bergen kan verzetten, verzét 
ook bergen. Martin Luther King heeft ‘bergen discriminatie, rassenwaan en -
haat’ verzet, omdat hij kon zeggen: ‘I have a dream!’ In dezélfde lijn heeft 
Nelson Mandela tijdens zijn lange gevangenschap gedroomd van een Zuid-
Afrika zónder apartheid. Dat heeft hém op de been gehouden en het land ver-
lost van de zwartste bladzijde uit zijn geschiedenis. Mahatma Gandhi droomde 
van ahimsa oftewel geweldloos verzet. Het Engelse koloniale bewind heeft hij 
ermee op de knieën gekregen. Theodor Herzl droomde van een eígen Joods 
‘nationaal tehuis’: een halve eeuw later wordt de staat Israël gesticht. Aletta 
Jacobs maakt haar droom van de vrouwenemancipatie waar door als eerste 
vrouwelijke student een plaats aan de universiteit te bemachtigen. 
Het is goed kinderen deze inspirerende voorbeelden voor te houden en hen te 
laten inzien, dat dromen daadkracht kunnen hebben. 
In de tweede plaats roept het thema ‘dromen’ andere belangrijke zaken op, 
zoals fantasie en creativiteit: alleen al door met dit soort thema’s bezig te 
zijn, drukt men uit, dat niet alleen het meetbare telt, maar óók het ‘nuttelo-
ze’. Daarom verdient het aanbeveling creatieve werkvormen bij dit thema te 
gebruiken. De leerkracht, bijvoorbeeld, roept op rustige toon en met tussen-
pozen sprekende beelden en situaties op en laat de kinderen in hun fantasie 
een ‘droomreis’ maken..... 
 
De invalide pedagoge Lea Dasberg weet er alles van: ‘Toen ik nog een jong 
meisje was moest ik wegens ziekte lange tijd in bed blijven. Door veel te le-
zen, te dromen en te fantaseren hield ik het beter vol om zolang in bed te 
blijven en me toch niet te vervelen of depressief te worden. Ik ontdekte nieu-
we werelden door het lezen van boeken.’   
 
In de derde en laatste plaats kan met de oudste kinderen van de basisschool 
ook krítisch naar dromen gekeken worden, met name de domen die ‘te koop’ 
en daardoor vaak bedrog zijn. Droomreizen, paradijzen op aarde en eeuwige 
jeugd, soms in de vorm van een (XTC)pil, worden in de reclame en op de tele-
visie voorgesteld alsof ze met wat los geld binnen handbereik zijn. Kinderen 
van groep 7 en 8 mogen in staat worden geacht deze schijnwereld door te 
prikken. Uiteindelijk zullen zij beseffen, dat échte dromen niet te koop zijn! 
 
 



SAMENVATTING 
 
Zijn dromen bedrog? Of geven ze signalen af van wat de dromende mens ten diepste bezig-
houdt? Is dromen altijd prettig? Zijn dromen misschien ook een uitlaatklep voor onverwerkte 
ervaringen en verdrongen gedachten? Kunnen dromen voorspellend zijn? Kunnen andere we-
zens zich in onze dromen manifesteren? Dromen dieren ook? Is de werkelijkheid van alledag 
reëler dan de droom? 
 
Alle mensen dromen vaak en regelmatig. Niet alle mensen zijn zich dat bewust. Veel mensen 
laten zich niet zo in met hun dromen, terwijl anderen er juist intensief mee bezig zijn. Kinde-
ren moeten nog leren met nachtmerries om te gaan: op school in een ontspannen sfeer over 
dromen kunnen praten helpt! Bezig zijn met het thema ‘dromen’ betekent, dat héél de mens 
wordt aangesproken, vooral zijn creatieve vermogen. 
 
Dromen komen in TeNaCH (Oude Testament) veelvuldig voor. Tot de ‘grote dromers’ kunnen 
worden gerekend: Jozef, zoon van Jakob, Ezechiël en Daniël. Dromen zijn altijd voertuigen 
van openbaring: God komt via de droom het leven van de mens binnen. Hij vermaant, zegt 
straf of beloning aan, bemoedigt, belooft een goede toekomst enzovoort. Naast dromen is er 
veelvuldig sprake van visioenen of ‘gezichten’, audities (het horen van stemmen) en verschij-
ningen. Het Nieuwe Testament is wat zuiniger met het vermelden van dromen. Uitzondering is 
het laatste bijbelboek, de Openbaring van Johannes: dit boek behelst één lang visioen van  de 
eindtijd. Het goede overwint en een duizendjarig rijk van vrede wordt gevestigd. 
 


