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Inleiding: kroegtijgers aan de lessenaar
Talloze vormen van kantoorwerk op hoog niveau, of dit nu voor de
overheid is of voor het bedrijfsleven, komen goed beschouwd neer
op: keuzes maken. Mariëtte moet een structuur kiezen voor het
jaarplan, Bert moet beslissen hoeveel budget hij volgend jaar wil
reserveren en Mona moet bepalen of het Circustheater een goede
locatie is voor de bijeenkomst van haar afdeling.
Het verschil tussen professioneel en amateuristisch te werk gaan is
dat we in het eerste geval de keuzes baseren op weloverwogen
uitzoekwerk. Dit uitzoekwerk is deels het domweg vergaren van
informatie, deels het slim en verantwoordelijk vergelijken van
gegevens en verwerken hiervan.
Slim verwerken van informatie en aan de hand daarvan
weloverwogen keuzes maken, dat is eigenlijk niets anders dan wat
we normaal gesproken denken noemen. Toch zal je Peter, Josti of
Fabienne zelden in de klassieke pose van De Denker van Rodin
aantreffen. Zelfs als iemand op de vraag wat hij nu feitelijk doet over
zichzelf en zijn afdeling verklaart: ‘wij denken na over zus en zo’,
dan nog zal dat er zeker niet uitzien als urenlang uit het raam staren.
Wat gebeurt er nu concreet wanneer je onverwacht een deur opent
waarachter zich authentiek kantoorwerk afspeelt? Heel veel en erg
divers, natuurlijk, maar wat altijd terugkomt is: monden die bewegen
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en geluiden maken, blikken die naar documenten, grafieken en
powerpointpresentaties gaan, en vingers die nieuwe documenten,
grafieken en presentaties produceren.
Ogenschijnlijk voeren relatiemanagers, communicatie-adviseurs
en

secretariaatmedewerkers

dus

niets

anders

uit

dan

wat

kroegbezoekers en kopieermonniken doen: praten, lezen en schrijven.
Kantoorwerk is niets anders dan het produceren van auditieve en
visuele tekens. Oftewel, datgene wat we in onze tijd voornamelijk
aanduiden met de woorden vergaderen en mailen.
Maar wanneer zien we nu dat er daadwerkelijk wordt nagedacht?
Als dat denken werkelijk zo’n belangrijk bestanddeel van het werk
zou moeten zijn, dan wordt dit blijkbaar gecombineerd met al dit
praten, lezen en schrijven. Al denkend geven we antwoord op de
opmerking van Paula achter in de zaal en al denkend beantwoorden
we de mailtjes van Hanneke en Fred. Meer dan negentig procent
hiervan zal, net als autorijden, vrijwel automatisch gaan, onbewust:
we denken zonder dat we erbij nadenken. We denken zonder dat we
ons voortdurend bewust zijn van dit denkproces.
Het woord ‘denken’ wordt vaak gekoppeld aan bewustzijn zonder
dat er sprake hoeft te zijn van zichtbare fysieke gebeurtenissen. Dit
‘zuivere denken’ komt in de praktijk niet vaak voor, maar verdient
evenals het ‘automatische’ denken wel onze aandacht wanneer we
nadenken over het denken dat plaatsvindt op kantoren.
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De flitsen van zuiver denken zijn de momenten dat de handen
boven het toetsenbord blijven zweven en dat we even omhoog turen
voor inspiratie. De momenten dat we tijdens de vergadering even de
hand in de lucht houden omdat we graag onze zin willen afmaken, en
zoeken naar een goede formulering van wat ons voor de geest zweeft.
Eigenlijk dus juist de momenten dat we het even niet weten.
Dit zijn de momenten die we achteraf vergeten, maar die
uiteindelijk grotendeels de doorslag geven of al onze beslissingen
ergens op slaan. Momenten die er voor kunnen zorgen dat er iets tot
stand komt waarvan men achteraf kan zeggen: ja, daar is over
nagedacht. Die momenten zelf verglijden en alleen de resultaten
ervan worden opgenomen in de vergadering, het rapport, het plan, de
gemailde replieken.
Er spelen dus al minstens twee soorten van denken mee: een
‘zuiver denken’, oftewel de genoemde momenten van inspiratie, en
een soort onbewust uitgevoerd, ‘toegepast’ denken. Binnen beide
vormen van denken is er nogal verschil van kwaliteit.
Van professionele werkers mag je verwachten dat er iets anders
gebeurt dan bij cafébezoekers. In plaats van vrijblijvende borrelpraat,
die voornamelijk lijkt te dienen om te imponeren, te vermaken en om
sociale banden aan te halen, zou het hier moeten gaan om woorden
die iets voor elkaar krijgen. De woorden tijdens een vergadering
zouden uiteindelijk een bijdrage aan het werk moeten leveren en per
woord zou je eventueel kunnen uitrekenen wat het oplevert aan
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financiële dan wel aan andere waarden voor de instelling of het
bedrijf.
Ook is er een groot verschil met de middeleeuwse monnik die
louter woorden leest en reproduceert op perkament. In plaats van
copy-paste mag je verwachten dat zich tijdens het lezen en schrijven
iets ontwikkelt dat waarde toevoegt aan die constante brij van zinnen
die naar printers en beeldschermen wordt verzonden.
Wat is dit verschil? Wat maakt uit of zinnen waarde hebben voor
een bedrijf of instituut? Of ze waarde hebben is uiteindelijk af te
lezen aan het resultaat, maar waardoor ze waarde krijgen, moet te
maken hebben met de kwaliteit van het denken die zich met de
bewegende monden en vingers manifesteert.
Wat nu denken inhoudt en wat de kwaliteit van denken uitmaakt,
daar wordt al eeuwen over nagedacht onder de noemer ‘filosofie’. De
kortste omschrijving van filosofie, letterlijk ‘het verlangen naar
wijsheid’, is dan ook: denken over denken.
De filosofen hebben inhoudelijk van alles bedacht: verklaringen
voor natuurverschijnselen, hele wereldvisies en allerlei opvattingen
over wat rechtvaardig is, maar niet minder zijn zij met de vorm van
dit denken bezig geweest. Wat is goed denken nu precies? Waar
bestaat correct denken uit? Welk denken leidt tot langer houdbare
resultaten? Is denken louter schuiven met woorden? Volgens welke
regels wordt er dan geschoven? Of gaat het om het afwisselen van
beelden? Welke beelden moeten we dan verkiezen boven andere?
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De benaderingen en inzichten van de diverse filosofen zijn hierbij
wild gevarieerd geweest. Van bijvoorbeeld Aristoteles (384-322 vC),
die de uitvinder is van wat we ‘logica’ noemen – de structuren van
degelijk argumenteren –, tot en met iemand als Martin Heidegger
(1889-1976) die in ‘denken’ een verwantschap met ‘danken’ zag, en
die in contrast met technisch construeren van gedachten juist
aandrong op een uitstellen van redenering, op een houding die je het
best kunt aanduiden als respectvolle openheid om de fenomenen de
kans te geven zich te manifesteren.
Zo heeft iedere filosoof veel te zeggen over hoe we kunnen en
misschien zouden moeten denken. De vorm van denken die we in de
workshop voor het Deltaprogramma bespreken komt van de filosoof
G.W.F. Hegel (1770-1831). Zijn methode wordt ‘dialectiek’
genoemd. In grote lijnen is dit: heen en weer bewegen en zo vooruit
komen, net als het laveren van een zeilschip.
Oppervlakkig gezien zijn er overeenkomsten tussen kantoorwerk
enerzijds en kroegtijgers en kopieermonniken anderzijds, maar er
moet ook verschil zijn. Dit verschil zou in de geleverde kwaliteit
moeten liggen. De onderliggende tekst is een manier om aspecten
van kwalitatief hoogwaardig denken te benoemen en in de specifieke
Hegeliaanse samenhang te presenteren.
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De drie denkstappen van Hegel
Ik geef in dit hoofdstuk een interpretatie van een specifiek
denkproces dat Hegel ontworpen en toegepast heeft. Bij Hegel is dit
zowel een beschrijving van hoe denken zich vaak ontvouwt, en
tegelijk een methode die we kunnen toepassen om zelf helder en
gestructureerd na te denken. Deze methode1 kent drie fasen (of
posities of stappen). Door veel Hegel uitleggers worden deze
benoemd als:
1. These (stelling)
2. Antithese (tegenstelling)
3. Synthese (samenstelling)
De Duitse termen voor de bijbehorende geestelijke vermogens die
Hegel zelf nadrukkelijk gebruikt voor deze stappen zijn:
1. Verstand
2.

negative Vernunft

3.

positive Vernunft

Vernunft wordt normaal gesproken vertaald met ‘rede’, maar ik vind
zelf ‘inzicht’ als vertaling beter in de geest van Hegels denken
passen.
1

Het griekse woord methodos (μέθοδος) is samengesteld uit meta (μετά), ‘na’, en

hodos (ὁδός), ‘weg, beweging, reis’. Een methode is dus een na te volgen weg, en
met name een te volgen reis om kennis of inzicht op te doen.
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Deze termen zien we terug in onderstaande illustratie:

Ik zal zelf drie andere woorden voor vaardigheden gebruiken, die
m.i. de kern van deze methode uitmaken:
1. Helderheid
2. (Zelf)kritiek
3. Diepgang
Deze drie momenten zijn soms achteraf herkenbaar in wat er
gebeurd is in het denkproces, zowel in de flitsende momenten van
‘zuiver denken’, als in de brede en trage manier van ‘onbewust’
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denken die zich ontwikkelt in praten, lezen en schrijven en in het
handelen in het algemeen.
Oom Jaap krijgt nichtje Mirja van twaalf jaar – waarop hij dol is –
te logeren. Zelf heeft hij in zijn kindertijd veel te weinig onderwijs
gehad, opgevoed door een speelzieke oudere zus, dus wat hij het
liefst wil, is zo veel mogelijk kennis overbrengen aan zijn nichtje.
Hij gunt haar het beste, en het waardevolste dat hij kent is: begrip
van de wereld. Zodra Mirja binnen komt, bedelft Oom Jaap haar
onder encyclopedieën, feiten en zijn inzicht in het menselijk bestaan
als geheel. Mirja aanvaardt sommige uiteenzettingen dankbaar, lijkt
ook enkele feiten te onthouden, maar uit haar blik straalt dat zij het
idee heeft in een tuchtkamp terechtgekomen te zijn. Aan het eind van
de ochtend staat zij bleek op en stamelt dat ze naar huis moet, dat zij
zich niet goed voelt.
Na nog wat woorden snapt Jaap dat hij zijn pupil op deze manier
wegjaagt en hij gaat over op spelletjes. Mirja leeft weer op, maar
Jaap – hoewel hij zijn best doet vrolijk te zijn – wordt geplaagd door
herinneringen aan zijn zinledige kindertijd en wordt stiekem
gedeprimeerd van alle verloren tijd. Pas halverwege de middag
besluiten ze naar Artis te gaan en naar Nemo, waar Mirja al
wandelend met een druipend ijsje ineens veel geïnteresseerder naar
haar oom luistert.
Wat Jaap in deze snelkookcursus opvoeden heeft geleerd is niet
alleen dat afwisseling prettig is, maar dat informatie die deel
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uitmaakt van plezierige en zintuiglijk prikkelende activiteiten beter
blijft hangen en dat lol maken vaak bevredigender is wanneer er een
gevoel van zin of nut bij komt.
Het idee van het eerste uur was dat het heel waardevol en
bevredigend is om mensen dingen te laten leren. In de Hegeliaanse
benadering die we hier bekijken is dit stap 1, helderheid. In die eerste,
‘naïeve’, opvatting was het helder wat Jaap voor ogen had. Die eerste
positie, hoe nobel ook, werd gedwarsboomd door de psychologie van
het

beoogde

publiek.

Het

ideaal

van

ontwikkeling

werd

gecorrumpeerd door de weerbarstige werkelijkheid in de concrete
uitwerking. Het zuivere leren om te leren was te zwaar voor het
twaalfjarig nichtje. Dit inzicht is stap 2, (zelf)kritiek.
Maar wanneer dan het ideaal opzij gegooid wordt en men zich met
tegenzin overgeeft aan wat anders is dan de initiële bedoeling, blijkt
dit ook weer te eenzijdig en moet er iets gevonden worden dat beide
eenzijdigheden overstijgt. Dat wordt gevonden in het bezoek aan
Artis en Nemo, wat we kunnen zien als stap 3, diepgang. Dit is
namelijk het oorspronkelijke inzicht, maar verrijkt door middel van
ervaringen die de beperktheid ervan lieten zien.
Elk moment van deze ontwikkeling vergt zijn eigen creativiteit,
maar de derde stap levert de grootste uitdaging: een vorm vinden
waarin zowel het ideaal als de (schijnbare) vijand van het ideaal
kunnen samengaan.
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Deze drie momenten hebben alle drie de mogelijkheid om te falen.
Als oom Jaap geen enkele visie had gehad, was de dag misschien in
totale ledigheid verlopen. Maar gelukkig had hij de helderheid van
geest om zijn nichtje iets mee te willen geven, een plan waar hij zich
helemaal voor inzette.
Als hij stug had vastgehouden aan zijn overtuiging, dan was hij
trouw gebleven aan zijn oorspronkelijke opzet, en was hij zijn
nichtje – in ieder geval voor die dag – kwijtgeraakt. Maar gelukkig
had hij de zelfkritiek om datgene wat totaal anders was dan zijn
eerste streven de kans te geven.
Als hij tenslotte de moed had verloren en louter om het nichtje te
plezieren in spelletjes was blijven hangen, dan had hij verraad
gepleegd aan wat hij zelf geleerd heeft te waarderen. Maar gelukkig
waren er mogelijkheden om beide eerste pogingen te combineren tot
iets dat de voordelen van beide versterkte.
Evengoed zal de filosoof, naar de aard van het beestje, de neiging
hebben louter op inhoud (theorie, visie) te letten en de vorm (stijl,
voorbeelden, toelichtingen, plaatjes, herhalingen) als secundair te
zien, en evengoed zal hij vroeg of laat inzien dat de vorm van zijn
betoog sterke invloed heeft op het effect ervan. Goede bedoelingen
kunnen het doel voorbij schieten. De vorm die hij kiest is geen
bijzaak, maar kan de inhoud verzwakken of versterken. De vorm kan
zelfs dusdanig stimuleren dat de inhoud verrijkt wordt en meer
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ontwikkeling oplevert dan wanneer het louter bij de theorie was
gebleven.
Mede om deze reden kies ik ervoor om niet de technische termen
van Hegel te handhaven, maar om alledaagse Nederlandse woorden
te gebruiken voor de drie stappen en deze te gebruiken om de kern
van de vaardigheid die we van Hegel kunnen leren uit te werken:
helderheid,

zelfkritiek

en

diepgang,

samengebracht.
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in

bijgevoegd

plaatje

Hegels denkstap 1: helderheid
Weten we wat we denken? Als iemand het kan weten, zouden wij het
zelf moeten zijn, zou je denken, maar vaak zijn onze gedachten
diffuus en ongrijpbaar. Voor een groot deel is dit omdat wat wij
denken alleen nog maar impliciet aanwezig is.
Een kwartier voor het lezen van deze alinea’s had u op de vraag:
‘Denkt u dat de aarde bolvormig is of een platte driehoek’
waarschijnlijk geantwoord dat de eerste optie volgens u de juiste is.
Maar de kans dat u daadwerkelijk op dat willekeurige moment de
specifieke gedachte had dat de aarde bolvormig is, is bijna te
verwaarlozen. Iets denken over iets wil nog niet per se zeggen dat er
een concrete gedachte aan gewijd wordt. ‘Impliciet’ betekent: in
aanleg aanwezig, verborgen.
In het geval van de bolvormige aarde is het niet opzienbarend: dit
is eenvoudig iets wat u wel wist, maar waar u even niet aan dacht.
Wanneer het gaat om spannender discussies, dan zal het vaak
moeizamer gaan en dan blijkt ook dat dit ‘zeggen wat je denkt’ niet
eenvoudig is en zelf een proces kan zijn.
Wat denkt u van de invloed van de Islam op de wereldeconomie?
Hoe kan het traject richting de Deltabeslissingen het best worden
opgezet? Wat moet in 2020 minimaal bereikt zijn om dan over te
kunnen gaan op een meer uitvoeringsgerichte fase? Bij dergelijke
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veelomvattende vragen is het beantwoorden niet simpel een
oplepelen van een klaarliggende frase, maar met het uitspreken van
een eerste poging tot een antwoord begint het denken juist pas echt
op gang te komen. In het formuleren, in het zoeken naar woorden,
blijkt ook voor degene die antwoord geeft zelf vaak pas wat hij
eigenlijk ‘in gedachten’ had bij het onderwerp.
De aanleiding om iets dat nog impliciet is expliciet te maken kan
divers zijn. Een eenvoudige vraag van een kind is zo’n aanleiding om
iets uit te spreken wat je allang wist, maar je nooit zo gerealiseerd
had. Ofwel omdat het eenvoudig nooit ter sprake is gekomen, ofwel
omdat het te onbenullig lijkt om uit te spreken. ‘Vinden bijen
bloemen ook mooi?’ ‘Wat is een hoofdstad nu eigenlijk?’
Het voorzichtig zoeken naar een helder antwoord gaat samen met
de realisatie dat het antwoord blijkbaar niet voor de hand ligt. Op de
vraag wat een hoofdstad is, zou ik zelf bijvoorbeeld geen definitief
antwoord kunnen geven: in ieder geval niet altijd de grootste stad
van een land en ook niet altijd de stad waar de regering zetelt. Een
kloppend antwoord ‘De hoofdstad van een land is de stad die door de
bevolking de hoofdstad wordt genoemd en die meestal een van de
grootste is’ klinkt bijna te flauw en bleek om zinnig te zijn.
Behalve door de vraag van een ander kan ook verwondering of
verbazing een aanleiding zijn om eens expres over iets na te denken.
Om expliciet te maken wat je impliciet al wist. En behalve vragen en
verwondering kan ook de professionele wens om ‘verder’ te komen
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met een onderwerp een legitieme reden zijn om zo helder mogelijk te
formuleren waar het nu eigenlijk om gaat.
Eén methode om helder af te bakenen wat iets is, is de definitie.
Een definitie in zijn zuiverste vorm geeft aan onder welke
verzameling iets valt en waarin het zich onderscheidt van de andere
leden van dezelfde verzameling. Zo vallen bomen onder de grotere
verzameling planten en onderscheiden zij zich van andere planten
door het hebben van een stam. ‘Boom’ kun je dus eenvoudig
definiëren als: plant met een stam.
Bij behoefte aan nog meer helderheid zal dan gekeken moeten
worden naar deze overkoepelende verzameling en naar de typering
van het uitzonderlijke (Wat is een plant eigenlijk? Wat is een stam
precies?).
Voor wetenschappelijke vooruitgang is een heldere definiëring
van ter discussie staande begrippen onontbeerlijk, maar ook voor
normaal kantoorwerk, beleidsplannen, ‘business cases’, is het uiterst
handig om helderheid te hebben over de onderwerpen waaraan
gewerkt moet worden.
In tegenstelling tot het geval van de boom, zijn de belangrijkere
concepten in ons leven, de concepten die ons richting kunnen geven,
vaak moeilijk te formuleren. Wat is ‘verantwoord ondernemen’? Wat
is een ‘integrale benadering’ van de waterveiligheidsopgave? Wat is
‘kwaliteit’

in

het

besluitvormingsproces

Deltabeslissingen?
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op

weg

naar

de

Behalve een definitie kan soms een beschrijving of omschrijving
al voldoen, of alleen al de typering met een woord. Wat is nu
wezenlijk voor het onderwerp dat ter sprake is? Welk begrip drukt
het beste uit wat er op het spel staat? Hoe specifieker en kernachtiger
de typering, hoe helderder.
Helderheid lijkt misschien alleen een overbodige recapitulatie van
wat we al hadden aan inzicht, maar voor zover er bewust naar
vooruitgang gestreefd wordt, is helderheid de beste beginpositie om
nu eens werkelijk na te gaan denken.
De eerste denkstap is, bewust of onbewust, een antwoord op een
vraag. Om de helderheid van het antwoord te stimuleren en
controleren helpt het om de vragen expliciet te stellen. Hier is een
groot onderscheid tussen de vrijetijdsactiviteiten en het arbeidsleven.
Voor de eerste, op de regenachtige zondagmiddag, of inderdaad
met vrienden in de kroeg, hoeft het alleen maar om vrijblijvend
gemijmer te gaan: Wat vind ik leuk, interessant, de moeite waard om
over te kletsen? Waar wil ik op doorgaan?
Voor de tweede, de professionele denkactiviteit, zullen we eerder
bezig moeten zijn met: Wat is onze opdracht? Waarom wordt dit
belangrijk gevonden? Waar gaat het om? Waar dient het toe? Welke
aspecten spelen allemaal mee? Over welke hiervan hebben we een
helder beeld? Welke inzichten nemen we voor lief en is dat terecht?
Wat zijn de doelen en wat zijn de al bekende middelen? Wat zou een
meer innovatieve benadering bij kunnen dragen?
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Wanneer

we

nadenken

over

waterveiligheid

en

zoetwatervoorziening is het noodzakelijk om een goed beeld te
hebben van de vele zaken die hiermee samenhangen. Van complexe
onderwerpen als ‘integraliteit’,

maar ook van bijvoorbeeld

ogenschijnlijk simpele dingen als dijken. Als het doel bescherming
tegen overstromingen is, dan is een van de bekende middelen de dijk.
Dat dijken iets met water te maken hebben en dat ze grote delen
van het land aangaan, zal niemand verbazen, maar wat zijn het
precies? Voor deze eerste stap kunnen we niet eenvoudig genoeg te
werk gaan. Een eerste beschrijving kan zijn:
Een dijk is een door de overheid onderhouden langwerpige en
smalle verhoging van het land als middel om te hoog water tegen te
houden.
Hiermee maken we expliciet wat iedereen al weet, maar waar we
ons misschien niet zo bewust van waren.
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Hegels denkstap 2: zelfkritiek
Eén van de bekendste wetenschapsfilosofen, Karl Popper, stelt dat
een stelling alleen dan waarachtig wetenschappelijke waarde heeft
als deze in principe gefalsifieerd kan worden. Falsifieerbaarheid wil
zeggen dat een theorie dusdanig opgesteld is zijn dat het mogelijk is
deze met concrete feiten te confronteren en daarmee (eventueel) te
weerleggen.
De gedachte hierachter is dat er oneindig veel stellingen geuit
kunnen worden die wel imposant klinken, maar die niets te
betekenen hebben, omdat zij uiteindelijk onvatbaar zijn voor controle.
Zo zijn ‘God bestaat niet’ en ‘alle handelingen komen voort uit het
onderbewuste’ beweringen waarvan vrijwel niet aan te tonen is dat
ze onwaar zijn, welke harde gegevens je ook zou hebben. Al is het
alleen al omdat de gebruikte begrippen dusdanig wollig zijn, dat je er
alle kanten mee uit kan. Voor ‘positieve’ wetenschap, wetenschap
die

betrouwbare resultaten wil bereiken, zijn ze

daarmee

onvruchtbaar.
In feite is deze Popperiaanse benadering een kritiek op vaagheid.
Onze bovengenoemde eerste stap van helderheid is dus goed
verenigbaar met dit streven onzinnige uitspraken uit te filteren. Pas
wanneer een positie helder is, kan gezocht worden naar
tegenargumenten, tegenvoorbeelden, etc.
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De eerste stap, van helderheid, is daarmee meteen een riskante.
Door helder uit te drukken wat je denkt, maak je jezelf kwetsbaar.
Zolang er niets helders gezegd is, kun je je ook niet, niet aantoonbaar
ten minste, vergissen. Het vergt dus moed om de eerste stap te zetten,
zeker wanneer je weet dat er genadeloos op ingehakt kan worden.
Praten in het algemeen heeft diverse belangrijke sociale functies.
Er wordt geïmponeerd, medelijden gewekt en steun gezocht. Onder
andere om deze redenen blijven mensen vaak verdedigen wat ze al
een keer gezegd of gehoord hebben. Mensen houden vast aan
waaraan ze zich eenmaal verbonden hebben. Dit is een vorm van
‘commitment’ die m.i. niet zozeer trouw en kracht uitdrukt, maar die
vaak juist een expressie is van starheid en uiteindelijk gebrek aan lef.
In denken met kwaliteit probeer je af te zien van deze middelen,
die allemaal vooral dienen om je sociale positie te versterken. Je richt
je juist niet op je eigen status of imago, maar op het onderwerp. Het
gaat er dan ook in kwalitatief hoogwaardig denken niet om om
versterking voor je eigen gedachten te zoeken. Want dat is meestal
makkelijk: er is altijd wel iets te vinden wat een bewering kan
ondersteunen. Veel moeilijker is het om werkelijk kritisch na te
denken over wat je al denkt te weten.
De tweede stap in de Hegeliaanse ontwikkeling van een
denkproces noem ik zelfkritiek. We zouden het ook breder kunnen
oppakken als ‘kritiek in het algemeen’, maar omdat ik ervan uit ga
dat de eerste stap al is gezet en dat we met name willen nadenken
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over iets waarvan we zelf de waarde al zien, beschouw ik dit vooral
als een kritiek op of ‘binnen’ het eigen denken.
‘Kritiek’ komt van het oud Griekse woord ‘krinein’, wat
oorspronkelijk ‘onderscheiden’ betekende. Zinvol kritisch aan de
gang gaan, is iets heel anders dan zomaar lekker negatief bezig zijn,
iets heel anders dan zomaar zeuren om het zeuren. Kritisch ergens
naar kijken wil zeggen: geen genoegen nemen met het eerste gezicht,
maar ‘inzoomen’ op mogelijke scheurtjes en onvolkomenheden,
onderscheiden wat werkelijk degelijk is, en wat mogelijk aan
vervanging toe is.
De houding die hierbij hoort is wantrouwen.
Dit gaat in tegen onze conservatieve aard om te denken dat wat er
al is, wat al voor waar gehouden wordt, vast wel goed zal zijn. Er
zijn hier dus emotionele obstakels, want het is helemaal niet fijn om
te tornen aan van alles en nog wat. Dat geeft maar onrust en
conflicten. Naarmate een overtuiging aangehangen wordt door een
groep waaraan wij ons verwant voelen, of sterker nog: wanneer
wijzelf die overtuiging al lange tijd aanhangen, wordt de weerstand
om de gegeven inzichten in twijfel te trekken nog groter.
Hoe ‘dichter bij onszelf’ de vermeende waarheid ligt, en ook hoe
meer omvattend het onderwerp is – duidelijk zichtbaar bij
levensbeschouwelijke en religieuze thema’s – hoe onbehaaglijker we
ons voelen om kritisch op de zaken die we aanhangen in te gaan. De
kopieermonnik in ons heeft hier veel macht: hoe verleidelijk is het
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niet om maar te blijven herhalen wat we al duizend keer gedacht of
gehoord hebben. De mentale variant op ‘copy-paste’ is een ritueel
dat ons risicoloos door het grootste deel van de dag brengt.
Om werkelijk kritisch te zijn, moeten we het avontuur aangaan om
van de gebaande wegen af te wijken. We moeten afstand nemen van
wat we gewend zijn. Een houding van distantie die moeilijk, maar
ook noodzakelijk is voor denken met kwaliteit.
Maar omdat het om denken gaat, moeten we het avontuurlijke
karakter ook niet te zwaar opvatten, we kunnen het ook als een spel
zien. Een betrekkelijk ongevaarlijk experiment. Denken is sowieso
het uitstellen van overhaaste conclusies en heeft daardoor vooral de
aard van uitproberen. Wanneer we iets bedenken dat recht tegen
eerdere ideeën ingaat, kunnen we altijd terug wanneer het nergens op
blijkt te slaan. Hoogstens staan we even voor gek.
Er is hier overigens een verschil tussen het gevoel van veiligheid
en feitelijke veiligheid. Niets doen – of voortgaan op dezelfde weg –
geeft snel de indruk dat er dan zo min mogelijk mis kan gaan, maar
in feite is er niets gevaarlijker dan te grote voorzichtigheid.
Behoedzaam dingen uitproberen geeft ons in het algemeen veel meer
inzicht in werkelijke risico’s dan krampachtig vasthouden aan het
oude.
Emotioneel valt er dus al van alles te overwinnen, willen we
kritisch kijken naar wat we tot nu toe zelf dachten. Maar met het
innemen van distantie is er alleen nog maar aan een voorwaarde
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voldaan, de daadwerkelijke kritiek is nog niet begonnen. Kritisch te
werk gaan kan op onder meer de volgende manieren:


Empirisch toetsen



Consistentie toetsen (overdrijven)



De vijand en de gek opzoeken

Empirisch toetsen
Wat er ook allemaal voor moois beweerd wordt, het loont heel vaak
om om je heen te kijken en je af te vragen of wat je ziet wel in
overeenstemming is met wat er gezegd is. Ook hier moeten we onze
psychologie in de gaten houden, want ons ingebakken conservatisme
laat ons al snel alleen kijken naar wat ons bevestigt in onze
vooroordelen om juist daar waarde aan te hechten.
Wanneer we denken dat alle kraaien zwart zijn, en ons op een
goede dag afvragen of dat wel waar is, dan is het niet voldoende om
naar buiten te lopen en bij de eerste de beste zwarte kraai te denken
dat onze eerste overtuiging dus waar was. Hoogstens kunnen we dan
concluderen dat in ieder geval sommige kraaien zwart zijn.
Heel leerzaam is het geval van de theorie in de oud Griekse
astronomie, namelijk die van Ptolemaeus, dat de sterren en planeten
om de aarde heen draaien, waarin ook werkelijk metingen werden
gedaan die gebruikt konden worden om deze opvatting te
ondersteunen.
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In de oudheid groeide al het besef dat nadenken op zich niet
voldoende is om tot waarheid te komen, en dat zintuiglijke
waarnemingen uiteindelijk de doorslag geven. Toch duurde het nog
tot de zestiende eeuw voordat de praktijk van systematisch
experimenteren met meetbare verschijnselen gemeengoed werd voor
het grondig toetsen van onze theorieën.
Kijken of een theorie klopt kan dus achteraf gezien nog
oppervlakkig geweest zijn en falen, zoals bij de waarneming bij de
astronomische theorie van Ptolemaeus het geval was, maar het is op
zijn minst een begin van kritisch onderzoeken of wat we denken te
weten ook in de praktijk steek houdt.
Wereldwijd en langdurig gegevens laten zoeken over kraaien zal
meer geloofwaardigheid brengen, wanneer de theorie voortdurend
wordt bevestigd, hoewel deze manier van aantonen dat iets waar is
(deze ‘inductieve’ manier) nooit honderd procent zekerheid zal
geven. Eén geval van een witte kraai is daarentegen voldoende om de
theorie fundamenteel te ondergraven.
Empirische gegevens kunnen we goed gebruiken in combinatie
met het volgende punt, het onderzoeken van consistentie en
vooringenomen denkbeelden.

Consistentie toetsen (overdrijven)
We kunnen kritiek geven door verder door te denken op het gegeven
inzicht, eventueel tot aan het punt dat het belachelijk wordt. Voor
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zover we het denken als ‘spel’ en ‘experiment’ toelaten is dat
helemaal geen probleem, het is misschien alleen wat moeilijk om
jezelf tijdelijk bloot te stellen aan raar klinkende extremiteiten.
Iets is consistent als de delen ervan niet met elkaar in tegenspraak
zijn. We kijken hier dus nauwkeurig naar de gebruikte zinsneden,
vooronderstellingen en mogelijke betekenissen van de begrippen en
bedenken of ze wel consequent kunnen worden doorgetrokken.
Als we kijken naar de bepaling van de dijk als een door de
overheid onderhouden langwerpige en smalle verhoging van het land
als middel om te hoog water tegen te houden, dan kunnen we
morrelen aan deze woorden door bijvoorbeeld het idee van ‘water
tegenhouden’ te doordenken. Als alle water wordt tegengehouden,
dan komt er ook geen vocht in de dijk zelf. Dat is op het eerste
gezicht geen probleem, maar we weten intussen ook dat juist droogte
tot dijkdoorbraken kan leiden.
Land – een van de gebruikte begrippen – dat geen water toelaat is
droog, en droge dijken kunnen bij voldoende druk van opzij ook bij
laag water doorbreken doordat ze eenvoudigweg te licht zijn. Er is
dus op zijn minst een spanning in de beschrijving van een dijk die we
tot nu toe gegeven hebben. Een verhoging van land, in de zin van
aarde en zand, waar te weinig water in toegelaten wordt, is juist
ongeschikt als materiaal om water tegen te houden. Louter land om
water tegen te houden kan dus ondeugdelijk zijn en de eis van ‘water
tegenhouden’ verraadt hier een inconsistentie.
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Dergelijke inzichten, die voortkomen uit het tot in het extreme
doorvoeren van de oorspronkelijke, ‘heldere definitie’ kunnen een
doorbraak opleveren over het denken over dijken.
Er valt nog meer te ondergraven: ook het aspect van het beheer
door de overheid heeft een vreemde rol in onze eerste opvatting van
wat een dijk is. Beheer door de overheid – met alle bijbehorende
gebruiksbeperkingen – impliceert namelijk dat de overheid een
strook land claimt voor de bescherming tegen overstromingen. Maar
door alle beperkingen die uit dat gebruik voortvloeien wordt de
geclaimde oppervlakte onbruikbaar voor andere doeleinden. Het doel
van de bescherming was om land te behouden, maar feitelijk wordt
hier land ‘in beslag genomen’.
Een ander punt is de hoogte van het water dat genoemd werd.
Dijken houden hoog water tegen, was het eerste inzicht, dus hoe
hoger het water, hoe hoger de dijken moeten zijn, anders slaat het er
overheen en breekt de dijk door. Maar is het wel zo dat alleen dan de
dijk doorbreekt? Een kritiekpunt kan zijn dat impliciet wordt
uitgegaan van een verband: hogere dijken zijn veiliger – terwijl
bekend is dat dijken ook bij betrekkelijk lage waterstanden kunnen
inzakken. Bijvoorbeeld door ‘piping’, waarbij het water ineens zijn
weg vindt door relatief doorlatende onderdelen van de dijk.
Een ‘omgekeerd’ kritiekpunt zou kunnen zijn dat het helemaal niet
erg hoeft te zijn als het water hoger komt te staan dan de dijk en er
overheen stroomt, zolang de dijk zelf maar stand houdt.
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Met andere woorden: de veiligheid van een dijk is niet direct
gekoppeld aan de hoogte van het water en zijn eigen hoogte. Door
het expliciet maken van de gedachte in stap 1, komt hier, met de
kritiek, een vooronderstelling aan het licht dat het allemaal om
hoogte draait.
Als je op deze manier consequent blijft doordenken op de
verschillende elementen van onze eerste bepaling, dan blijken er op
zijn minst een aantal tegenstrijdigheden, rafels en scheurtjes in te
zitten. Door de zwakke delen sijpelen allerlei mogelijkheden om de
schijnbare vanzelfsprekendheid van het eerst gegeven concept uit te
hollen. Vasthoudende kritiek werkt als ‘piping’ op wat door en door
betrouwbaar leek.

De vijand, de gek of de clown opzoeken
Behalve voorgaande ‘nette’ manieren om in te gaan tegen een
schijnbaar gegeven inzicht, kunnen we ook wild tekeergaan: we
kunnen ons proberen in te leven in hoe iemand zou denken die het
totaal met ons oneens is, of die totaal andere voorkeuren, doelen of
uitgangspunten heeft.
Een dijk zou ook gezien kunnen worden als een schandalige
poging de natuur te verstoren en te bederven. Wat deels ook zo is:
het natuurlijk evenwicht wordt vreselijk aangetast zodra er een stuk
land wordt drooggelegd. Tegenover de neutrale toon van de eerste
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bepaling komt dan een kritische houding die ons laat afvragen of dit
wel is waar we voorstander van willen zijn.
Behalve vijandig, kunnen we ook ‘raar’ denken, als experiment,
wat eventueel iets zou kunnen opleveren. In plaats van land ophogen,
zou je ook een gat kunnen graven om water weg te werken.
Of, een idee dat in de Donald Duck voorkwam: in plaats van land
zou je kunnen overwegen om gigantische rubberen buizen te
gebruiken, die zich door middel van waterkracht vullen met water
wanneer het peil stijgt en die zo een dam opwerpen.2 Zo wordt het
water tegengehouden door water.

Materiaal en vormen kunnen eindeloos gevarieerd worden om te
zien of een idee uitvoerbaar is. Misschien is rubber niet handig, maar
waarom bijvoorbeeld niet water onder hoge druk ondergronds
opslaan zodat een deel van het landschap omhoog komt?
Of het nu ergens op slaat of niet, de positie innemen van vijand,
gek of clown, helpt om het eigen denken vloeibaar te maken. Zo kan

2

Uitvinding van Willie Wortel, Donald Duck nr. 14 2009, met dank aan Milo

van Binnendijk.
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het denken gaan stromen, golven en circuleren, in plaats van
gekanaliseerd steeds dezelfde loop te gaan.
Door onze kritische aanvallen op de eerste notie ontstaan er nu
allerlei tegengestelde visies op het traditionele idee van een dijk. Dat
eerste idee leek alleen maar een onschuldig expliciet maken van wat
iedereen al wist, maar hoe kritischer je ernaar kijkt, hoe meer die
eerste stap het karakter krijgt van een ‘these’, een stelling, een positie
binnen de diverse mogelijkheden van hoe je ergens over kunt denken.
Tegengestelde opvattingen, oftewel ‘antitheses’, die we nu kunnen
formuleren zijn:
Een dijk is een dubieus obstakel voor de natuur.
Een dijk is een verspilling van ruimte.
Een dijk van aarde/zand die te droog is kan moeilijk water
tegenhouden.
Een dijk wordt helemaal niet per definitie bepaald door het
hoogteaspect.
In deze formuleringen van wat een dijk nu eigenlijk is, worden
zowel middel als doel hevig onder vuur genomen en uiteindelijk lijkt
een dijk iets te zijn dat je helemaal niet wilt. Laat het water liever de
vrije loop en ga op de Heuvelrug wonen.
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Hegels denkstap 3: Diepgang
Kritiek uitoefenen leidt grofweg tot drie mogelijkheden, die alle drie
positief zijn.
Ten eerste kan blijken dat kritiek eenvoudig geen vat kan krijgen
op wat gesteld is, omdat het eerste inzicht, vooralsnog, domweg
terecht was. In dat geval hebben we meer zekerheid omtrent onze
eerste intuïties en kunnen we daar degelijker op voortbouwen.
Ten tweede kan de kritiek zo vernietigend zijn dat er niets van de
oorspronkelijke gedachte heel blijft. Dan kan het hele idee de
prullenbak in en moeten we een nieuwe eerste verkenning uitvoeren:
Terug naar de tekentafel. Ook in dat geval is er vooral iets gewonnen,
anders zouden we voortgaan op een ondeugdelijke basis.
Ten derde, en daar richten we ons hier op, kan blijken dat er iets in
zat, in dat eerste idee, maar dat er aanpassing nodig of mogelijk is.
Dat kan een aanvulling zijn, of het kan zijn dat er iets bijgeschaafd
moet worden, omdat het uiteindelijk alleen voor bepaalde gevallen
gold. In het mooiste geval is er een combinatie mogelijk van het
oorspronkelijke idee en de kern van de kritiek. Het inzicht dat
ontstaat, omvat dan beide eerste posities en is dus per definitie rijker.
Diepgang krijgen we hier op twee manieren: sowieso is de derde
stap altijd doordachter dan de eerste en als bijeffect leren we door het
meemaken van gedachteveranderingen dat wat we op een bepaald
moment denken altijd van voorbijgaande aard kan zijn. Zoals Clint
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Eastwood in de film Bridges of Madison County zegt: het enige dat
hetzelfde blijft, het enige waarop je kunt vertrouwen, is dat alles
steeds verandert.
Van mensen met veel ervaring – op een specifiek gebied of in het
algemeen – zou je op het eerste gezicht kunnen denken dat zij alles
beter weten dan mensen zonder ervaring, en dat zij dus als betweters
door het leven gaan. Maar mijn ervaring is dat juist ervaren mensen
vaak bescheiden zijn. Zij hebben beter dan wie ook gezien dat zij
steeds hun oordelen moeten bijstellen.3 Door veel ervaringen leer je
dat je beter open kunt staan voor verbeteringen van je eigen denken,
omdat onze gedachten keer op keer achteraf te beperkt blijken.
De ervaring van een rijk gedachteleven leert ons dat vasthouden
aan een eenzijdige benadering ons beperkt, onze blik vernauwt, en
dat vrijwel alles van verschillende kanten te bekijken is. De eerste
twee fasen van het denken zoals we dat hier met dank aan Hegel
uitwerken zijn beide eenzijdig: de eerste ‘positieve’ indruk van de
eerste denkstap evengoed als de ‘negatieve’ reactie in de tweede
denkstap. De kunst is om vervolgens naar een overstijgende visie te
zoeken waarin beide kanten tot hun recht komen en met besef dat er
een dynamische wederkerigheid tussen beide bestaat: een combinatie
van tegengestelde ideeën.
3

Dit inzicht heb ik niet alleen uit ervaring, maar het valt ook te lezen in

Waarheid en methode van de filosoof Hans-Georg Gadamer, in zijn uitleg van Hegel.
Gadamer legt de nadruk op de wijsheid die ontstaat door het steeds opzoeken en
onderkennen van de mogelijke ontkenningen.
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Dit is dan niet een middenpositie, hoe verleidelijk compromissen
en halfslachtige oplossingen ook kunnen zijn, maar een ruimere
bepaling die de tegenstrijdigheid van de eerste twee momenten
accepteert. Deze veelomvattende positie kan dan ook paradoxaal
aandoen.
Waar de vaardigheid in fase twee erin kon bestaan om consequent
door te denken en zo innerlijke tegenstrijdigheden bloot te leggen,
moeten we hier juist accepteren dat een realistische visie grilliger,
onoverzichtelijker en tegenstrijdiger zal zijn dan een eerste simpele
opvatting. Dat klinkt uiteraard tegenstrijdig, maar in de manier van
denken die we hier bekijken is dat geen bezwaar, al mag het
uiteraard niet om platte tegenspraak gaan. Er zou in denken met hoge
kwaliteit zowel plaats moeten zijn voor heldere consistentie, als voor
de spanning die ontstaat wanneer we diverse gezichtspunten
combineren.
De louter negatieve reacties op de waarde van het oorspronkelijke
concept van de dijk zijn op zich niet voldoende om al zinnig te werk
te kunnen gaan, tenzij we half Nederland willen overleveren aan de
elementen.
Zijn de beschreven visies van wat een dijk is in de vorige
hoofdstukken te combineren? Kan het concept ‘dijk’ enerzijds
omschreven

worden

als

een

ethisch

neutraal

middel

van

landophoging en anderzijds tegelijk als een onbetrouwbaar ding dat
er eigenlijk niet zou horen te zijn? Met een traditionele opvatting van
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de dijk zoals we die kennen, en zoals die dus onontkoombaar
gegeven lijkt, is dit erg moeilijk. Dan zijn het hoogstens twee elkaar
bevechtende visies die een subjectief aspect uitlichten. Maar er valt,
zoals altijd, meer te bedenken. Met name op het gebied van culturele
producten, zoals dijken, molens, polders, et cetera, zouden we
moeten beseffen dat deze dingen door ‘ons’ gemaakt zijn, en dat we
dus ook de vrijheid hebben om ze anders te maken. Wat, met andere
woorden, een dijk is, of zal zijn, of zou moeten zijn, dat maken we
zelf wel uit.
In feite geldt dit voor ieder concept, maar hier, bij een cultureel
product als een dijk, geldt dit helemaal. Het realiseren van een
concept – ‘realiseren’ in twee betekenissen van het woord – is niet
een gegeven, maar een opdracht en een verantwoordelijkheid.
Op dit moment is er onder de verzamelnaam ‘klimaatdijk’ een
uitbarsting van creatieve variaties op het thema van waterveiligheid,
onder nieuwsgierigheid wekkende namen als multidijk, brede dijk,
deltadijk en superdijk. Het oorspronkelijke concept van iets
langwerpigs van vaste stof dat veiligheid tegen water biedt, wordt in
de kern nog steeds gehandhaafd, maar het is verrijkt met de
ervaringen en gedachten die we in de loop van de jaren met
betrekking tot dijken hebben meegemaakt.
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Op de volgende illustratie de schets van een Japanse superdijk, een
techniek die nu al gerealiseerd wordt en die bescherming tegen
overstroming combineert met stedenbouw.

4

Het bezwaar dat de overheid met dijken hele stroken van kostbaar
land feitelijk onbruikbaar maakt voor andere doeleinden, wordt in dit
ontwerp overwonnen. Het concept is zowel toepasbaar voor grote
dichtbevolkte stedelijke gebieden als op kleinere schaal. Dit gebeurt
wanneer ondernemers de kans wordt geboden iets met de grond te
doen,

tegen

voorwaarden

veiligheidsniveaus
waterbestendige

en

van

onderhoud,

dergelijke.

kantoorpanden

of

Er

respecteren

kunnen

van

bijvoorbeeld

woonboulevards

worden

aangelegd: constructies die in tijden van extreem hoog water als dijk
functioneren en gelijktijdig de ligging aan het water ook op een
andere manier zinvol benutten. In plaats van veel belastinggeld te
stoppen in steeds hogere dijken, borrelt hier een compleet nieuwe
financieringsbron op. Er is dan geen ‘top down’ overheidsinvestering
nodig, maar door lokale krachten verrijst het land als het ware

4

Bron: http://www.klimaatdijk.nl
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vanzelf. Natuurlijk is dit een risico, door de afhankelijkheid van
derden, maar wel een risico dat zeer waarschijnlijk bijdraagt aan de
veiligheid.
Een aantal van de klimaatdijkvariaties combineert dus allerlei
functies als wonen, verkeer en landbouw met die van bescherming
tegen overstroming.
Een andere optie is om het water niet te allen tijde tegen te houden
maar in bepaalde situaties toe te laten, te reguleren.
Zie bijvoorbeeld de volgende illustraties:
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5

Met name in dit reguleren – onder andere het seizoensgebonden
doorlaten van water binnen bepaalde begrenzingen – zien we de
combinatie van de kern van de traditionele opvatting (de heldere
definitie van stap 1) met de kritische notie dat natuur bij voorkeur
niet wordt belemmerd (de kritiek van stap 2).
Ook wat betreft het hoogteaspect, dat in de kritiek ter sprake
kwam, is reguleren op zijn plaats. Wanneer je het systeem achter de
dijk zo inricht dat het niet erg is dat er soms water overheen vloeit,
dan kun je investeren in de stevigheid van de dijk in plaats van in de
hoogte. Met dit idee in het achterhoofd is het concept van de
zogeheten ‘overslagbestendige dijk’ ontwikkeld: een dijk die sterk
genoeg is om water eroverheen te laten slaan, zonder dat dit tot een
doorbraak van de dijk leidt.
Niet het overstromen moet koste wat kost voorkomen worden –
gecontroleerd overstromen mag best –, maar de dijkdoorbraak. En
het heeft veel tijd gekost om er achter te komen dat deze twee
zaken – overstroming en doorbraak – niet noodzakelijk verbonden
zijn.
5

Bron: http://www.klimaatdijk.nl

40

41

In een eenvoudig schema zou je de ontwikkeling van het concept
‘dijk’, met deze drie momenten, achteraf geanalyseerd, aldus kunnen
visualiseren:

Hegel heeft deze trits van conceptualiseren, bekritiseren en
overstijgen gebruikt om een imposant en tamelijk natuurlijk
samenhangend systeem van de werkelijkheid zoals wij die kennen op
te bouwen.6 De grap is namelijk dat je – in ieder geval in theorie en
bij voldoende denkkracht – na stap 3 opnieuw dezelfde
denkbeweging kunt doormaken, maar nu op een hoger niveau. De
6

Zie: http://www.hegel.net
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derde stap wordt dan namelijk afgesloten met een dusdanig helder
concept, zodat daar weer een kritische reflectie op mogelijk is en er
vervolgens een overstijging van deze twee stappen kan plaatsvinden.
Helderheid, kritiek en diepgang blijven zichzelf dan steeds herhalen
in een in principe oneindige reeks van verbeteringen.
Verrassend effect hierbij is dat meer denken niet leidt tot meer
abstractie, zoals we misschien geneigd zijn op het eerste gezicht te
denken, maar juist tot meer realisme.7
In de vele toepassingen die Hegel zelf laat zien, begint hij steeds
zo abstract mogelijk, om vervolgens dit formele en lege niveau zo
snel mogelijk te verlaten.8 Dit doet hij opdat er een opbouw
plaatsvindt van steeds meer deelaspecten tot een steeds rijker en
concreter geheel, dat wordt gevoed door alle empirische en rationele
tegenwerpingen die maar gevonden kunnen worden.

7

Zie voor een voorbeeld hiervan de tekst over vrijheid, in bijlage 3.

8

Zie o.a. mijn andere tekst in bijlage 2: Hegel en het geheel, en mijn roman: Het

wezen moet verschijnen.

43

Wat mensen kunnen
De structuur van denken van Hegel is meer dan zomaar een trucje;
het is een denkwijze die veel vraagt alvorens je die ‘volgens de
regels der kunst’ kan toepassen. De kwaliteit waarmee deze manier
van denken wordt toegepast is afhankelijk van aanleg en oefening.
Denken is een vaardigheid die zich op zo veel verschillende
gebieden en met zo veel verschillende stijlen laat gelden, dat er ook
zeer diverse talenten bij benut kunnen worden. Hieronder noem ik
moed, creativiteit en vasthoudendheid, die in de besproken drie
denkstappen ook weer steeds een ander karakter hebben.
Talent om te koesteren A: Moed
Houding

Uitvoering

Bij denkstap 1

kwetsbaar durven

vanzelfsprekendheden

helderheid

zijn

aanpakken

Bij denkstap 2

wantrouwig,

afwijken van wat

(zelf)kritiek

‘negatief’, durven

gebruikelijk is

zijn
Bij denkstap 3

paradoxen durven

nieuwe, riskante

diepgang

toelaten

denkbeelden opperen
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Het is op zich niet erg om bang te zijn. Angst maakt ons voorzichtig,
en in dit leven met alle bijbehorende mogelijkheden voor kwetsuren
is dat vaak zeer nuttig. Moed en lafheid zijn niet in tegenspraak met
angst, maar typeren de houding ertegenover. Lafheid is wanneer je je
door angst laat tegenhouden om iets te doen dat gedaan zou moeten
worden. Of om iets te doen dat met overzichtelijk risico gedaan kan
worden. Bij moed onderken je dat je bang bent, maar laat je jezelf
niet afschrikken om een nuttige taak toch uit te voeren.
Deze zware woorden lijken misschien meer op hun plaats bij het
beteugelen van krokodillen of vijandelijke legers, maar in feite zijn
de meeste angsten in het hedendaagse leven sociaal georiënteerd en
dus volledig van toepassing op wat we denken. Val ik uit de groep of
niet? Of subtieler: sta ik voor gek bij mijn collega, buurvrouw, etc.
Hardop denken – en pas bij praten of schrijven lijkt het denken
gestalte te krijgen – levert ons uit aan een waardeoordeel van de
ander. Om deze reden hebben we ons aangeleerd om geen al te gekke
dingen uit te spreken.
Dat lijkt pas aan de orde te komen wanneer we hardop kritiek
uiten, zoals in de tweede denkstap, op een gedachte die we hebben,
en die we zeer waarschijnlijk delen met anderen. Maar ook al in de
eerste fase speelt dit mee. Spreken in het algemeen is gebaseerd op
ontelbaar veel stilzwijgende ‘afspraken’. De spreker die tornt aan
overbekende

begrippen

door

te
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proberen

deze

helder

te

(her)formuleren – en die daarmee impliciet aangeeft dat nodig te
vinden – kan al snel rekenen op afkeur en spot.
Zodra de nieuweling op een afdeling komt, zal hij de neiging
hebben bij alle bestaande denkbeelden vragen te hebben. Maar er is
een zuinige limiet op het aantal ‘domme vragen’ dat gesteld mag
worden. De nieuweling leert meestal razendsnel hoe hij ideeën,
gebruiken en termen moet aanwenden op dezelfde manier als de
collega’s en dit evenaart de snelheid om af te leren bij alles vragen te
stellen.
Toch: zodra een bepaald thema een officiële opdracht wordt, zou
de ambtenaar of medewerker het lef moeten hebben om helder onder
woorden te brengen waar het om gaat, wat de dingen precies zijn
waarover hij zich druk denkt te moeten maken. En inderdaad: nog
moeilijker is het om bestaande ideeën kritisch te benaderen – tegen
de conservatieve aard van de mensen in – en om nieuwe denkbeelden
te ontwikkelen die waardevolle bestaande opvattingen samen met de
kritische kanten verheft tot een rijker, meeromvattende blik.
Talent om te koesteren B: Creativiteit
Houding

Uitvoering

eenvoudig zijn

details weglaten

Bij denkstap 2

afstand houden en

je eigen gedachten vanuit

(zelf)kritiek

origineel zijn

alternatieve visies bekijken

Bij denkstap 1
helderheid
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Bij denkstap 3

fantasierijk zijn

nieuwe wegen vinden om
tegengestelden te verbinden

diepgang

Opnieuw lijkt het talent gepaster bij de tweede en de derde fase,
maar

ook

om

de

juiste

details

te

schrappen

vergt

al

verbeeldingskracht. In de meeste variaties is denken een ‘wat als…?’
En aangezien je alle details meestal als een totaalpakket ontvangt,
kost het moeite om je in te denken wat je zou kunnen weglaten om
tot het wezenlijke van iets te komen.
In de tweede fase komt creativiteit hier neer op een soort acteren:
als een toneelspeler moet je je in een rol verplaatsen die afwijkt van
wat je gewend bent. Stel je voor dat alles anders was en dat je een
compleet ander idee had over het onderwerp waarmee je bezig
bent… Die onmogelijke opdracht is de extreme formulering van wat
je probeert als je los wilt breken van wat je tot nu toe gedacht hebt.
Bij fase drie, diepgang, waarin twee schijnbaar tegengestelde
ideeën op een dusdanige manier verenigd zouden moeten worden,
dat ze hun eigenheid niet kwijtraken, komt creativiteit het meest tot
zijn recht. Hier zijn we afhankelijk van de zeldzame momenten van
inspiratie die we niet kunnen afdwingen.
Wel kunnen we er ruimte voor maken, oordelen uitstellen totdat
we een mooi nieuw inzicht krijgen. En de beste ‘methode’ lijkt hier
te zijn: wat aanrommelen, je ergens als een beest in verdiepen, er een
nachtje over slapen, er over kletsen…
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Creativiteit bestaat er grofweg in om een specifiek element in een
andere context te plaatsen en te kijken of dit past. Bijvoorbeeld: hoe
zou het zijn om de vleugels van een vogel te bevestigen aan een
apparaat waar een mens in kan zitten? Of kleine stempels met de
vormen van letters te plaatsen in een vorm tot ze een grotere stempel
vormen. Of dusdanig veel droog materiaal te verplaatsen naar het
water dat je er kan wonen (van de Schotse crannógs in het stenen
tijdperk tot aan de Palmeilanden in Dubai). Maar hoe doe je zoiets?
Makkelijk: bedenk iets geks en kijk of er iets in kan zitten.
Talent om te koesteren C: Vasthoudendheid (geduld)
Houding

Uitvoering (hier vooral:
hardnekkig vragen blijven
stellen)

Bij denkstap

Niets

Waar gaat het eigenlijk om?

1 helderheid

vanzelfsprekend

Wat staat nu precies centraal?

vinden

Waar hebben we het over –en
waar willen we het over hebben?

Bij denkstap

‘zeuren en

Kloppen de (eigen)

2 (zelf)kritiek

zuigen’ tot het

vooronderstellingen? Waar

bijna

toont zich de beperking van het

onbetamelijk

eerste inzicht? Zijn er zwakke

wordt

plekken?

Openheid voor

Hoe kunnen we zowel het eerste

Bij denkstap
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3 diepgang

onverwachte

inzicht als de kritiek

denkbeelden,

overstijgen? Is er een rijker

experimenteerlust

concept mogelijk waarin de
eerder tegengesteld gedachte
onderdelen beter tot hun recht
komen?

Zijn moed en vooral creativiteit nog talenten die deels als een
Godsgeschenk in de genen worden meegebakken, vasthoudendheid
zou in principe voor iedereen haalbaar moeten zijn. Ook wanneer je
weinig aanleg voor geduld hebt, kun je je aanleren om domweg niet
op te houden voor het gewenste resultaat bereikt is. Eisen van haast
en budgetdruk zijn begrijpelijk, maar staan dan ook nadrukkelijk op
gespannen voet met kwaliteit.
Ideaal zou het zijn wanneer we de bravoure en nonchalante
speelsheid van de kroegtijger kunnen combineren met het geduldige
monnikenwerk van de kopieerklerk.
Vaardigheden en talenten kun je niet afdwingen of simpelweg
activeren door middel van een relatief korte tekst zoals hier gegeven.
Maar ons bewust zijn van wat er bij kwalitatief hoogwaardig denken
komt kijken, zal ons minstens helpen te herkennen wanneer deze
vaardigheden ingezet kunnen worden. En hopelijk stimuleert
aandacht voor het denken ons om aandachtiger te denken.
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