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‘Lees maar, er staat niet wat er staat’. Deze 
bekende regel uit het gedicht Awater komt uit 
de schrijfmachine van Martinus Nijhoff. De 
woorden zijn ‘gekkepraat’ volgens het gedicht. 
Ze zijn op heel wat manieren te duiden. In 
ieder geval roept de bewering een spanning 
op tussen ‘wat er staat’ en wat er kennelijk niet 
staat. 
Ik wil dit spanningsveld ook betrekken op het 
communicatievak. Er lijkt in het vak een groei-
ende aandacht te bestaan voor wat in organisa-
ties ongezegd of verzwegen blijft. Zo heeft het 
thema luisteren een grote vlucht genomen. Er 
zijn al bedrijven met een chief listening officer. 
Ook de aandacht voor organisatiestiltes,  
corporate silence, groeit. Volgens de bedenkers 
van die term, Frances Milleken en Elizabeth 
Morrison, wordt er in organisaties flink op los 
gezwegen. Maar liefst 85 procent van de mede-

werkers durft zich niet kritisch uit te spreken 
tegenover het management. Want daarmee 
kun je je baan, je reputatie of de goede sfeer 
op het spel zetten. Zwijgen in organisaties 
leidt echter tot misverstanden, fouten en soms 
zelfs tot rampen.
Tegelijk is de kracht van het ongezegde voor 
communicatiemensen niets nieuws. Reclame-
makers hoef je niet uit te leggen dat de echte 
boodschap zit in wat je weglaat (zie ook kader 
over de overtuigingskracht van het weglaten).
Wat maakt verzwegen of weggelaten bood-
schappen zo krachtig? Ik wil die vraag beant-
woorden vanuit twee invalshoeken: eerst van-
uit de werking van het brein, daarna vanuit het 
discours – en ervoor pleiten meer aandacht te 
besteden aan de kracht van wat je níet zegt.

Het OngeZegde en Het Brein
Ons brein vertoont een aantal eigenaardighe-
den. Denk bijvoorbeeld aan de gevoeligheid 
voor slecht nieuws. We zijn gespitst op wat 
bedreigend, verontrustend, gevaarlijk is. Vol-
gens breinonderzoekers als David Rock zit dat 
verankerd in oude structuren van het brein, 
waar veel van de reflexen dominant zijn die 
passen bij vroege mensensoorten die op de 
savanne leefden. In die tijd moest je voortdu-
rend op je hoede zijn. 
Dat doen we nog steeds, zegt Rock, al zijn de 
fysieke bedreigingen van weleer vervangen 
door sociale. Bijvoorbeeld signalen die onze 
status of autonomie bedreigen. Daarom doet 
kritiek zo’n pijn.

meesmOkkelen
We tasten signalen af op dubbele bodems. Zit 
hier iets achter, moet ik me zorgen maken? 
Mensen communiceren hierdoor altijd stra-
tegisch. We proberen kritiek te bedekken met 
eufemismen als ‘er zijn nog enkele verbeter-
punten’. 
Of kijk naar de manier waarop mensen op-
scheppen. Al te direct jezelf op de borst klop-
pen wordt als een statusbedreiging ervaren. Je 
moet het lichtjes laten doorschemeren, tussen 
de regels door. Of bijvoorbeeld iemand anders 
aan het woord laten: ‘Ik wist even niet wat ik 
moest zeggen toen mijn baas mij een briljante 
adviseur noemde.’
Maar het alarm gaat snel af. Doordat je ge-
sprekspartner vertrouwd is met zulke strate-
gieën, is hij nog meer op zijn hoede voor wat 

Laat de boodschap met 
rust en ga op zoek naar 
wat ongezegd blijft, zegt 
communicatieadviseur en 
filosoof Harrie van Rooij. 
Want als communiceren 
‘gemeenschappelijk 
maken’ betekent, moet het 
ongezegde voorop staan.
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je in de voering van je boodschap probeert te 
friemelen. Als hij lucht krijgt van enige vorm 
van bedreiging, kun je het verder vergeten. Wat 
je weglaat wordt moeiteloos voor je ingevuld 
en is vervolgens veel krachtiger aanwezig.

Ongewenste indringers
Deze plakkracht kun je, als je het slim aan-
pakt, voor je laten werken. Hoe komt het dat 
juist verstopte boodschappen zo krachtig 
zijn? Eenvoudig samengevat: doordat je brein 
ervoor moet werken. Dit is de kern van het 
breinverhaal: er is een fundamenteel verschil 
tussen ideeën die je van anderen krijgt aan-
gereikt en ideeën van jezelf. In de hersenen 
werken ze heel verschillend, dat maakt dat het 
onderscheid fundamenteel is. Onderzoekers 
als Rock laten zien hoe voorverpakte gedach-
ten van anderen gemakkelijk als ongewenste 
indringers worden bestreden. Hierdoor is het 
vrij gewoon dat argumenten een averechts 
effect sorteren.
Dat zegt ook iets over ideeën die je zelf be-
denkt. Die zijn je veel meer waard dan wat je 
van anderen krijgt toegestopt. Ze zijn eigen en 
vertrouwd. Ze zijn van jou! 

de AFweZige AAnweZigHeid 
en Het disCOurs
Nu het tweede perspectief op de afwezige 
boodschap: het perspectief van het discours. 
Cryptisch samengevat: eigenlijk berust alles 
wat we kunnen zeggen en begrijpen op wat 
onuitgesproken is. Vergelijk het met een ijs-
berg die boven het water uitsteekt. Onder alles 
wat je zegt bevindt zich een wereld van wat 
bekend, vanzelfsprekend, normaal of wense-
lijk wordt gevonden.
Je kunt pas met elkaar praten als je tot op 
zekere hoogte een gemeenschappelijk refe-
rentiekader hebt. Ik kan in een discussie hevig 
met iemand van mening verschillen over de 
vraag of zelfverrijking door bankiers afkeu-
renswaardig is. Maar het simpele feit dat we 
erover discussiëren, wil zeggen dat we het er 
stilzwijgend over eens zijn dat dit een zinvol 
gespreksonderwerp is.

OnderwAterwerkelijkHeid
Voordat je een woord hebt gewisseld zijn er al 
talloze regels actief: waarover mag je überhaupt 

spreken, wie mag wat zeggen, wat doet ertoe en 
wat niet, enzovoort. Daar praat je meestal niet 
over omdat het al gemeenschappelijk is. Wat 
onuitgesproken blijft, is het gezamenlijke.
Hermeneutische filosofen hebben het begrij-
pen van taal ook wel voorgesteld als een cirkel. 
We begrijpen teksten vanuit alle betekenissen 
die er zijn, en die altijd deels verborgen blij-
ven. Tegelijk worden deze betekenissen weer 
veranderd door nieuwe ervaringen. De ‘on-
derwaterwerkelijkheid’ (de ijsbergmetafoor) is 
dan ook niet statisch, maar onbepaald en ver-
anderlijk. We kunnen bijvoorbeeld al pratende 
betekenissen ontdekken die we vanzelfspre-
kend vonden (‘de klant staat bij ons centraal’) 
en vervolgens deze vanzelfsprekendheid ter 
discussie stellen (‘zien we de klant stiekem 
niet als een lastpost?’). 

stOppen met rOken
Op die gedachte is de methode van dis-
coursanalyse gebaseerd. Al onze uitingen vin-
den plaats in een proces van betekenisgeving, 
waarbij dit proces zelf grotendeels verborgen 
blijft. De methode van discoursanalyse, on-
langs nog verhelderend beschreven door 
Annette Klarenbeek en anderen in hun Hand-
reiking discoursanalyse, is er om dit ongezegde 
onderwerp van gesprek te maken. 
Dat is verhelderend, omdat tussen de regels en 
onder alle woorden door het ‘gebeurkarakter’ 
en het ‘samenkarakter’ van communicatie zich 
openbaart. Discoursanalyse laat zien welk ge-
spreksprobleem mensen met elkaar willen op-
lossen. Niet door de inhoud van de woorden te 
onderzoeken, maar de effecten ervan. We zien 
hoe gesprekspartners repertoires hanteren om 
hun geloofwaardigheid te beschermen, en hoe 
ze aanspraken maken op identiteit en van-
zelfsprekendheid claimen. Hoe bijvoorbeeld 
tijdens een gesprek over ‘stoppen met roken’, 
rokers veel energie steken in het bestrijden van 
het beeld van gebrek aan discipline en door-
zettingsvermogen.

prAAtstrAtegieën
In onze praatstrategieën proberen we me-
ningen uit en tasten we de ruimte af naar 
betekenis. Spreken is hier geen proces van 
boodschappen overdragen, maar eerder een 
gebeurtenis waarin al pratend betekenissen, 
opvattingen en zienswijzen ontstaan. Voor 
een deel kun je daarbij zeggen dat mensen 
actief hun ideeën, gedachten en opvattingen 
produceren. Maar voor een ander deel is be-
tekenisvorming ook een ‘gebeuren’ waarbij 
passiviteit, sociale interactie en tijd belangrijke 

het gaat dus niet om 
de mensen…  
als ik het niet dacht…
Een bestuurder schreef 
in een persoonlijk blog 
over de organisatiever-
andering die op handen 
was. Hij benadrukte 
verschillende keren dat 
‘het om het werk gaat’. 
Dat legde hij helder uit 
met voorbeelden en 
al. Niets mis mee, zou 
je zeggen. Of toch? Uit 
de honderden reacties 
van medewerkers op 
het online bedrijfsforum 
bleek dat slechts één 
boodschap duidelijk 
was overgekomen – een 
boodschap die niet in de 
tekst voorkwam, maar 
die medewerkers moei-
teloos construeerden: 
het draait dus niet om de 
mensen! Blijkbaar was 
een snaar geraakt, want 
deze boodschap werd 
in de loop van de discus-
sie steeds extremer. 
Worden wij hier na al die 
jaren even afgedankt? 

Als ik het niet dacht... 
Communicatieadviseurs 
adviseerden bestuur-
ders om zich in het 
gesprek te mengen. Die 
reflecteerden welwillend 
op de vraag maar con-
cludeerden dat het beter 
was om nu even niets 
te zeggen. Want veel 
was nog onduidelijk, 
nietwaar, en bovendien 
zou het alleen maar olie 
op het vuur zijn... De 
boosheid laaide intussen 
nog verder op, doofde 
daarna langzaam uit en 
liet een bittere smaak na.

‘VOOrVerpAkte 
gedACHten VAn 

Anderen wOrden 
gemAkkelijk Als 

Ongewenste 
indringers 
Bestreden’



factoren zijn. Hierbij raken betekenissen nooit 
helemaal uitgekristalliseerd. 
Het onuitgesprokene heeft dan ook een heel 
ander karakter dan het uitgesprokene. Wie 
een discours bestudeert, ziet dat er niet zoiets 
bestaat als een wereld waarin mensen consi-
stente meningen met een ‘digitaal’ karakter 
(eens of oneens!) hebben. In politieke verhalen 
en enquêtes zijn burgers bijvoorbeeld voor 
of tegen Europa. Maar als je met mensen over 
Europa praat, merk je dat de meeste mensen 
zijn helemaal niet voor of tegen Europa zijn. 
Je krijgt er soms een warm gevoel van, en bent 
er op andere momenten bezorgd over. En als je 
net in de krant gelezen hebt over de verspilling 
van Brusselse subsidies, maakt Europa je boos. 
Deze ‘driedimensionaliteit’ is lastig voor po-
litici en statistici, maar in de alledaagse wereld 
van gesprekken normaal. 
Welke lessen trekken we uit de theorie van het 
discours? In ieder geval drie dingen. Allereerst 
dat veel van wat ertoe doet, zich niet in de 
zinnen maar ergens daartussen ophoudt. Ten 
tweede dat communicatie een sociaal proces 
van betekenisproductie is. En ten derde dat het 
waardevol kan zijn om wat er in gesprekken 
gebeurt, tijdelijk uit de verborgenheid te halen.

Het einde VAn de BOOdsCHAp
Van de uitnodiging ‘lees maar, er staat niet wat 
er staat’ gaat een bevrijdende werking uit. Ik 
mag het laten gebeuren, een wereld van moge-
lijkheden opent zich. Tegelijk is wat er staat niet 
willekeurig of inwisselbaar: wat wordt wegge-
laten ‘is’ er bij de gratie van wat er wél staat…
Niet alleen als lezer van gedichten en andere 
teksten, ook als communicatieadviseur laat 
ik me graag uitdagen door de vraag wat zich 
voorbij de regels bevindt. Een model dat me 
hierbij misschien eerder hindert dan helpt, 
is het klassieke zender-ontvangermodel van 
Shannon en Weaver. Communicatie bestaat 
daarin uit ‘dingen’. Er is een boodschap (ding) 
die je kunt verpakken (vorm) en die via een 
medium (ding), in het ideale geval zonder 
ruis, in het brein van de ontvanger kan worden 
overgebracht. Het vak is er groot mee gewor-
den, en volgens mij is het model nog spring-
levend.
Als professionals blijven we dol op kernbood-
schappen, media, content, corporate stories, 
woordvoeringslijnen. Communicatieprofes-
sionals hebben organisaties tot in de kern ver-
woord, verklankt en verbeeld. Ook informatie 
en kennis (‘content’) zijn fenomenen die 
organisaties het liefst als objecten benaderen. 
Managers zouden de kennis van medewerkers 
het liefst willen aftappen en bij de volgende 
installeren. Wat vaag is moet ondubbelzinnig 
aanwezig worden gesteld.

Dit aanwezigheidsethos duwt de aandacht 
voor wat lastiger te verstaan is naar de ach-
tergrond. Maar als communiceren ‘gemeen-
schappelijk maken’ betekent, dan moet het 
ongezegde voorop staan. Want het gemeen-
schappelijke zit in wat onuitgesproken blijft. 

COmmuniCAtie Beter lAten werken
Wat betekent dat voor communicatieprofes-
sionals? Ik heb hierboven twee invalshoeken 
op het ongezegde geschetst, die helpen om 
communicatie beter te laten werken. Kern van 
de eerste is dat het brein onderhuidse bood-
schappen sneller oppikt en dat ideeën die het 
brein zelf ‘produceert’ veel krachtiger zijn dan 
voorgekookte boodschappen. Kern van de 
tweede is dat de methode van discoursanalyse 
kan helpen om verborgen praatstrategieën 
te ontdekken. Die bieden een schat aan in-
zichten die helpen om het gesprek verder te 
verdiepen.
Communicatiemensen kunnen organisaties 
helpen om ontvankelijk te zijn voor waar ze 
niet naar op zoek zijn. Dat is bijvoorbeeld 
een aanbeveling voor overheidsinstanties die 
communicatie in ‘het hart van beleid’ bren-
gen. Het betekent onder meer: luisteren naar 
meningen die je niet had verwacht te horen, 
praten over vragen die je zelf niet hebt bedacht 
en tegengeluiden echt waarderen, zelfs als ze 
je agenda verstoren.
Ook kunnen communicatieprofessionals 
helpen stiltes in organisaties te ontdekken en 
waar nodig te doorbreken. Dat bevordert een 
open gesprekscultuur, en daarmee het on-
derlinge vertrouwen en het doorstromen van 
informatie. Daarbij mag de communicatiead-
viseur best prikkelen en provoceren, bijvoor-
beeld door de schijnwerpers op bedekkende 
en vage managementtaal te richten. Of door 
steun te vragen voor onorthodoxe regels, zoals 
de regel dat argumenten van managers om ‘er 
nu nog even het zwijgen toe te doen’ per defi-
nitie met grote argwaan worden bekeken.
De uitdaging van het vak is de boodschap een 
tijdje met rust te laten en op zoek te gaan naar 
wat ongezegd is. Want wat wordt verwoord, is 
slechts een schuimlaag op de golven van wat 
er allemaal wordt gecommuniceerd. De rest is 
stilte.

Harrie van Rooij is communicatieadviseur en 
filosoof. In april verscheen zijn boek ‘Stop met 
communiceren. Waarom communicatie meestal 
mislukt en hoe je daar verandering in brengt’.

nu juist dat niemand 
beweert dat klanten 
zich verdringen om zich 
een exemplaar van het 
product toe te eigenen. 
Het beeld dringt zich 
eenvoudig aan je op. 
Gloeiende telefoonlijnen, 
massa’s mensen die 
het geweldige ding voor 
jouw neus wegkapen… 
Waar is de telefoon?! De 
overtuigingskracht zit ’m 
in wat je weglaat.

de overtuigingskracht  
zit ’m in wat je weg-
laat
Doorgewinterde recla-
memakers en com-
municatoren kennen 
de magie van wat je níet 
zegt. In mijn boek Stop 
met communiceren geef 
ik een aantal praktische 
voorbeelden. Zoals de 
commercial uit een 
onderzoek van Robert 
Cialdini, die eindigt 
met: ‘Als de lijnen bezet 
zijn, probeer het dan 
over tien minuten nog 
eens…’ De adverteerder 
had ook kunnen zeg-
gen: ‘Wees er snel bij, 
want klanten staan in 
de rij voor dit product.’ 
Maar ja, dat beweert 
iedere marktkoopman. 
De macht van de 
pinchline hierboven is 
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‘luister nAAr 
meningen die 

je niet HAd 
VerwACHt, prAAt 

OVer VrAgen die je 
niet ZelF 

HAd BedACHt’


