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Wat weerloos is 

Langzame kennis in organisaties 
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Wat kunnen bedrijven zich laten vertellen door de poëzie? Die vraag 

suggereert heel wat. Allereerst dat gedichten blijkbaar iets te melden 

hebben waar organisaties hun voordeel mee kunnen doen. En ten tweede 

dat het ook nog de moeite waard is om daar, zoals vandaag, uitgebreid de 

aandacht op te vestigen. Dat dit volgens mij inderdaad zo is, wil ik hierna 

aannemelijk maken. 

 

Op het eerste gezicht liggen organisaties en gedichten zo ver uit elkaar als 

denkbaar is. De taal van het bedrijf is in het algemeen allesbehalve 

poëtisch. Woorden zijn gebruiksvoorwerpen die we inzetten om onze 

doelen te bereiken. Het maakt vaak weinig uit hoe we het zeggen of 

opschrijven. ‘Zet even wat steekwoorden op een A4tje’, zeggen we tegen 

elkaar. Als de strekking maar helder is. Jargon, cliché’s en modewoorden 

zijn dikwijls de kortste weg naar dat doel. 

 

Aan de andere kant zijn we voor het bereiken van onze doelen in veel 

gevallen volledig aangewezen op woorden. In de machtsvrije 

discussieruimte die veel organisaties wensen te zijn, zijn woorden de 

ultieme instrumenten om instemming en medewerking te genereren. We 

zoeken en tasten naar de formulering die voor eens en voor altijd uitdrukt 

hoe we erover denken. Of soms juist om voldoende onduidelijk te blijven 

om meningsverschillen toe te dekken.  

 

Woorden roepen ook in het werk voortdurend gevoelens van macht en 

onmacht op. We verwachten er soms te veel en soms te weinig van. Te 

veel als we nagaan hoe we in ons streven naar duidelijkheid steeds weer 

stuklopen op discussie, onbegrip, misinterpretatie. Te weinig als we in onze 
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vertwijfeling hierover voorbijgaan aan de verbluffende werking die woorden 

soms óók kunnen hebben. Een paar welgemikte woorden, bijvoorbeeld in 

een grafrede, zeggen op sommige momenten alles. Niet omdat er met 

juridische precisie wordt geformuleerd, maar eerder omdat ze de ‘feitelijke 

betekenis’ ver achter zich laten, als we zoiets kunnen zeggen. 

 

Dat laatste lijkt bij uitstek de woordpraktijk van de poëzie . Hier zijn 

eenduidigheid en functionaliteit helemaal niet het doel. Gedichten zijn vaak 

helemaal niet eenduidig of duidelijk; ze lijken vooral veel weg te laten. De 

betekenis geeft zich dan ook niet zomaar prijs. Er is wat geduld voor nodig 

om te vernemen wat het gedicht te zeggen heeft.  

 

Veel dichters beweren dat er ook helemaal geen sprake is van iets dat 

eerst in zijn volle helderheid is begrepen of gedacht, en dat vervolgens 

door de dichter in poetische regels is uitgedrukt. Volgens Rutger Kopland 

slijpt de dichter net zo lang aan de bril van de taal tot hij ziet wat hij 

vermoedde. Dat is iets anders dan een gedachte formuleren die 

onafhankelijk van de woorden is. Het slijpen, het vinden van de woorden 

valt op een of andere manier samen met wat de dichter ‘vermoedde’. Als 

de woorden er eenmaal zijn, had het niet anders of beter gezegd kunnen 

worden.  

 

Zo komen bedrijfsteksten in de regel niet tot stand. Toch zijn er wel degelijk 

bedrijven die zich met poëzie inlaten. Het hoofdkantoor van een 

Rotterdamse verzekeraar houdt voorbijgangers als jaren een bekende 

regel van Lucebert voor. De regel luidt: 

 

‘Alles van waarde is weerloos’ 

 

Ik vind deze regel bijzonder goed uitgekozen. Niet alleen vanwege de 

inhoud die op de muur van een verzekeringsgebouw onmiddellijk betekenis 

krijgt. Maar ook omdat de zin staat als een huis. Met zijn beknoptheid, het 
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stellige alles en de evenwichtig allitererende w- en l-klanken, vestigt deze 

zin een stabiele waarheid. Op zo’n bewering kun je bouwen. En dat straalt 

af op het bedrijf dat hem in het vaandel draagt. 

 

Maar dan het contrast met wat in de zin naar voren komt! Alles dat we ‘van 

waarde’ noemen, daarvan moeten we blijkbaar vaststellen dat het weerloos 

is. Wat ‘van waarde’ is kunnen we moeilijk anders dan positief begrijpen. 

Van waarde is wat we belangrijk, goed of de moeite waard vinden. 

Uitgerekend hieraan is volgens deze dichtregel een zekere weerloosheid 

verbonden. Een weerloosheid die zich, zonder uitzondering, uitstrekt over 

álles van waarde. Dat is iets anders dan zeggen dat sommige waardevolle 

dingen kapot of verloren gaan. ‘Weerloosheid’ is kennelijk een 

onvervreemdbare eigenschap van alles waar we waarde aan toekennen.  

 

Wat heeft deze weerloosheid te betekenen - behalve dat een stevige 

polisdekking inderdaad geen overbodige luxe is? Het voert hier te ver om 

het gedicht van Lucebert in zijn geheel te bespreken. Wel wil ik de zojuist 

geciteerde regel voor een moment terugplaatsen van de Rotterdamse 

gevel naar zijn oorspronkelijke plaats in het gedicht van Lucebert.  

 

De volgende regels gaan aan de befaamde passage vooraf: 

 

‘de zeer oude zingt: 

 

er is niet meer bij weinig 

noch is er minder 

nog is onzeker wat er was 

wat wordt wordt willoos 

eerst als het is is het ernst 

het herinnert zich heilloos 

en blijft ijlings 
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Als u in uw werk wel eens te maken krijgt met klachten over het gebrek aan 

helderheid van ambtelijke nota’s, dan kunnen we nu vaststellen dat alles 

betrekkelijk is. Ik wil maar zeggen: wie poëzie toch al associeerde met 

ondoorgrondelijke woordstuiverij zal door zulke regels niet van mening 

veranderen.  

 

Wat dat betreft komt onze regel ‘alles van waarde is weerloos’ als een 

bevrijding. Misschien roepen de woorden nog uiteenlopende associaties en 

voorstellingen op, maar we kunnen ons tenminste iets voorstellen. Wat 

weerloos is, kan zich niet verdedigen. Het is wankel en breekbaar, ieder 

moment kan het onder de voet gelopen worden. Een nest kievitseieren, 

een pasgeboren hertenjong. 

 

Het contrast van deze welluidende zin met de donkere regels die ik zojuist 

citeerde wordt nog op minstens twee manieren versterkt. Er gaat een 

witregel aan vooraf en de zin vormt de negende strofe - in meer klassieke 

gedichten vaak de plek waar het werk zijn beslissende wending neemt. 

Daarmee zijn alle schijnwerpers op die ene bewering gericht. 

 

Dat maakt het boeiend om de zin voor een moment op zichzelf te 

betrekken: in hoeverre kunnen we een dichtregel of een gedicht zelf 

weerloos noemen? In ieder geval kan het zich niet verweren tegen mijn 

vooringenomen lezing en voorbarige conclusies. Het is het overgeleverd 

aan mijn interpretaties. Als we voor een moment beslissen dat de dubbele 

bodems en tegenspraken iets waardevols te vertellen hebben dat van 

waarde is, dan kan het een verlies betekenen ze te snel te versimpelen of 

als onzinnig af te doen. 

 

In dat geval kunnen we Luceberts, voor muurteksten ongeschikte, eerste 

regels bijna lezen als een uitnodiging om de gewoonte van snelle toe-

eigening en toepassing voor een moment los te laten. Het is alsof de 

geheimzinnige passage als impliciete boodschap meegeeft: 
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‘Vereenvoudig dit niet te gehaast. Vertrouw erop dat hier iets te 

ontdekken wat je nooit eerder bent tegengekomen. Zie toch hoe 

precies de tegenstellingen iets aan het licht brengen dat anders niet 

waar te nemen valt.  

 

Ironisch genoeg blijkt precies de regel waarin dat wordt geëxpliciteerd niet 

tegen deze waarschuwing bestand. Het lot van ‘alles van waarde is 

weerloos’ is immers bekend. De Rotterdamse verzekeraar heeft de 

woorden uit hun nest gehaald en ze aan een muur bevestigd. En nog maar 

pas geleden heeft het CDA de woorden zelfs geparafraseerd voor een 

brochure over terrorismebestrijding met als titel: ‘alles van waarde is 

weerbaar’. Wie op Google de worden ‘waarde’ en ‘weerloos’ intikt vindt nog 

veel meer varianten. De dichtregel waar we nog heel wat kanten op 

kunnen, vindt zijn weg naar slogans die niets aan het toeval overlaten. 

 

Als dat de weerloosheid van poëzie bewijst, wil ik daar voor alle 

duidelijkheid geen waardeoordeel aan verbinden. Poëzie kan op deze 

manier de taal verrijken en verfraaien. Bovendien kunnen citaten en 

verwijzingen juist bijdragen aan het voortleven van het kunstwerk. De 

veronderstelde weerloosheid van dichtregels is op zichzelf ook niet het 

probleem. Het gaat mij erom dat de kwetsbaarheid van poezie iets vertelt 

over waarde in het algemeen. Om die reden wil de twee volgende regels uit 

het gedicht niet onvermeld laten. 

 

[Alles van waarde is weerloos] 

wordt van aanraakbaarheid rijk 

En aan alles gelijk  

 

Het wordt kennelijk rijk als we het beter kunnen aanraken. De aanduiding 

‘rijk’ kunnen we in eerste instantie positief opvatten. Als we ook dit woord 

weer betrekken op het gedicht zelf, dan kunnen we allereerst denken aan 
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zoiets als een ‘rijkdom aan betekenissen’. Maar ook het tegenovergestelde 

is mogelijk. Gedichten kunnen ook ‘rijk’ worden, zoals ruwe grondstoffen 

kunnen worden verrijkt, dat wil zeggen bewerkt op een manier dat je ze 

ergens voor kunt gebruiken. Rijk wil dan zeggen hanteerbaar, bruikbaar of 

verhandelbaar. . Zoals we zojuist zagen moet het aantal mogelijke 

betekenissen daartoe worden ingeperkt. Dat geeft een zekere betekenis 

aan de volgende regel: en aan alles gelijk. Een product dat hanteerbaar en 

verhandelbaar voldoet aan bepaalde standaarden. Het is in die zin aan 

alles gelijk dat het moeiteloos kan worden ingevoegd in bestaande 

toepassingen. Het leent zich voortaan voor vergelijking. Ik zal later nog op 

deze regels terugkomen. 

 

Tot zover het gedicht van Lucebert. Misschien is het in een zakelijke 

omgeving als deze wat apart om zo lang stil te staan bij een gedicht. Ik heb 

echter enkele eigenschappen van poezie proberen te schetsen waarvan ik 

vind dat ze iets te vertellen hebben dat ook in de sfeer van werk en 

organisatie van betekenis is. Het lezen van gedichten heb ik voorgesteld 

als een proces waarbij iets waardevols naar voren kan komen dat zich niet 

meteen prijs geeft en dat verloren gaat als we er te gehaast naar grijpen. 

Om het te ontdekken is een houding van ontvankelijkheid en vertrouwen 

nodig. Ik wil hierna argumenteren dat een dergelijke houding ook in een 

professionele organisatie van waarde is. 

 

2 

 

Op dat punt heb ik de schijn tegen me. Ik had het eerder over het verschil 

tussen poëtische teksten en de woorden die we in een organisatie 

gebruiken. Het vertrouwen en de welwillendheid die nodig zijn om door de 

lens te kijken die het gedicht voor ons slijpt, zullen we in het algemeen niet 

opbrengen voor een ambtelijke nota. Integendeel, als de ambtenaar ook 

maar een fractie van de verwarring uit Luceberts gedicht zaait, leggen we 

de nota met een geërgerd gebaar terzijde. Zo’n tekst moet klare taal 



7 

spreken. Hij moet ons in heldere niet mis te verstane bewoordingen van a 

naar b brengen. Wat complex was en onoverzichtelijk moet na het lezen 

van de tekst helder en hanteerbaar voor ons liggen. We gebruiken zo veel 

als we nodig hebben. Passages die we niet relevant vinden slaan we over. 

Liefst scannen we het stuk door tot we vinden waar we wat aan hebben. 

Van passiviteit en vertrouwen is helemaal geen sprake; laat staan van 

zoiets dat onaanraakbaar of ongezegd moet blijven. Mijn nota moet zich 

verweren tegen kritiek en tegenargumenten, hij mag geen geen flank 

ongedekt laten.  

 

Ik wil nog een stap verdergaan en stellen dat de houding van vertrouwen 

en geduld helemaal niet past bij organisaties. Kijk alleen al naar de manier 

waarop we met tijd omgaan. Alles wat we doen moet vooraf voorspeld en 

achteraf verantwoord worden. Activiteiten moeten daartoe worden 

uiteengerafeld en in de tijd geproportioneerd. In het algemeen benaderen 

we de tijd alsof deze zelf uit porties bestaat die we zo economisch mogelijk 

moeten verdelen. En daar zijn natuurlijk goede redenen voor: we kunnen 

tijd verspillen, verdoen en verliezen. 

 

In die context maken noties als passiviteit en vertrouwen een onbehaaglijke 

indruk. Als we iets willen vermijden is het de houding van: ‘we zien wel 

waar het uitkomt’ en ‘maar hopen dat het wat wordt’. De wereld is al 

gecompliceerd genoeg. Voordat ik toelicht waarom ik denk dat zulke noties 

toch van betekenis zijn voor organisaties, maak ik nog een uitstap naar het 

dagelijkse leven. In een handboek over zwangerschap vertelt een vrouw de 

volgende anekdote: 

 

‘Na dat bezoek aan de verloskundige ging er van alles door me heen: 

twijfels, overwegingen, angsten. Misschien toch maar doen, dat 

bloedonderzoek? Zulk soort dingen worden nu eenmaal niet voor 

niets ontwikkeld; het zou toch ook voordelen kunnen hebben? ‘s 

Avonds belde mijn moeder en ik vertelde het een en ander. 
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Gaandeweg wist ik opeens wat ik moest doen: geen bloedonderzoek. 

De argumenten had ik nog niet, maar ik wist het gewoon. Mijn besluit 

stond vast. Ik kreeg een rustig gevoel; het was blijkbaar een goede 

beslissing. (...)’1 

 

Je hoort zulke verhalen wel eens. Iemand worstelt een tijdje met een 

lastige keuze en weet het dan ineens. Als de beslissing valt, lijkt deze 

weinig verband te houden met al het moeizaam wikken en wegen dat eraan 

voorafging. Er is geen sprake van een zorgvuldig beredeneerde conclusie 

op basis van een scherpe feitenafweging. Het is er opeens, die helderheid 

waar je zo intensief naar zocht, maar die zich blijkbaar niet liet dwingen. 

Wat je daarvoor niet wist, is nu zo zeker als wat. 

 

Misschien is het overdreven om te spreken van ‘weten’ bij ervaringen als 

deze. Aan het einde van het proces krijgen we ‘een rustig gevoel’. Er lijkt 

nauwelijks een strategie te formuleren die naar dit type beslissingen leidt. 

Ook valt weinig te zeggen over de kwaliteit van de gemaakte keuze. Want 

waar vind je de maatstaven om de alternatieven te toetsen die voorliggen in 

een emotioneel dilemma zoals in het voorbeeld? Toch kunnen we dikwijls 

wel degelijk spreken over betere en slechtere beslissingen. De ene keuze 

kan een meer doordachte indruk maken dan de andere, iemands verhaal 

kan in meer of mindere mate geloofwaardig zijn. We zeggen over iemand 

dat hij trouw is aan zichzelf, en dat geldt meestal als een groot compliment. 

Iemand kiest de weg die bij haar past. Soms is dat pas na enige jaren 

duidelijk vast te stellen.  

 

Ik wil de manier van weten of begrijpen die nodig is om beslissingen te 

nemen in gevallen als in het voorbeeld ‘langzame kennis’ noemen. Over 

die term zal ik later iets meer zeggen. Het is een manier van weten of 

inzicht verwerven die we soms nodig hebben als we voor vragen of keuzes 

staan die ingrijpen in ons morele of emotionele leven.  

                                                           
1
 Smulders, B. en Croon, M. (2004: p. 288) 
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De strategie waarmee we langzame kennis opdoen lijkt maar weinig op 

kennisstrategieën waar we normaal op vertrouwen. In gevallen zoals die in 

het voorbeeld is het helemaal niet ongebruikelijk dat we als 

wetenschappers naar onze eigen gevoelens proberen te kijken.  

 

Gevoelens zijn nu eenmaal zelden enkelvoudig of eenduidig. In het leven 

staan we regelmatig voor de opdracht om zelfbedrog van authentieke 

gevoelens te onderscheiden. Ik ben niet tevreden over mijn werk maar 

weet niet precies waar het in zit. Ik wil een lange reis maken maar vraag 

me tegelijk af of ik ergens voor vlucht.  

 

We proberen onze gevoelens in zulke gevallen objectief te toetsen en met 

de nodige scepsis te analyseren. Moeilijke kwesties vereenvoudigen we 

door ze te ontleden en opnieuw te ordenen. We nemen afstand tot het 

object van onderzoek en volgen met intellectuele precisie en 

scherpzinnigheid de wisselingen van ons gemoed. We sorteren, analyseren 

en classificeren. 

 

Het is nauwelijks nodig te zeggen dat een dergelijke manier van 

kennisvinding diepe wortels heeft in onze intellectuele traditie. Een van de 

kenmerken van deze traditie is dat persoonlijke betrokkenheid bij het 

onderzoek buitenspel moeten staan. Mijn voorkeuren, verlangens en 

vooroordelen in het onderzoek geen rol mogen spelen. In die traditie die 

teruggaat op denkers Plato en John Locke is het wantrouwen tegen 

passies en begeerten constant. In het beste geval voegen passies niets toe 

aan het onderzoek, in een erger geval vertroebelen ze de blik en staan ze 

zuivere kennisvinding in de weg. Als nu mijn verlangens en gevoelens zélf 

het object van studie zijn, dan moet ik in deze traditie zorgen dat ik ze op 

het niveau van mijn onderzoek buitenspel zet. Hoewel ik als 

zelfonderzoeker in zekere zin samenval met mijn onderzoeksobject, moet 

ik een vorm van objectieve afstandname voltrekken. Daarom benoem ik de 
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belangrijkste elementen en probeer ik deze zo neutraal mogelijk te 

observeren.  

 

De Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum wijst op de gewoonte om 

bijvoorbeeld liefdesaangelegenheden op deze wijze te benaderen. Veel 

mensen herkennen om in situaties waarin ze moeten kiezen of ze verder 

willen gaan met een liefdesrelatie, de behoefte om zichzelf voor een 

moment buiten het vraagstuk te plaatsen en als een objectieve 

toeschouwer alle aspecten van het probleem in kaart te brengen.  

 

Maar net als in het voorbeeld zojuist, leidt een dergelijke strategie zelden 

naar het beslissende inzicht dat nodig is om een keuze te maken. Volgens 

Nussbaum laten vraagstukken als liefde zich niet in een patroon van 

schematiserend weten dringen. Er is in zulke vraagstukken nooit voldoende 

informatie beschikbaar voor een verantwoorde afweging. Bovendien zal 

onze beslissing onze gevoelens altijd veranderen, waardoor het 

onderzoeksobject na de beslissing anders is dan ervoor.  

 

Maar de belangrijkste vaststelling is dat het voorwerp van onderzoek hier 

nauwelijks valt af te bakenen. Want waar huist zoiets als liefde? We zijn 

soms geneigd onze liefde te zien als een vermogen dat ons binnenste 

bewoont. Maar dat is bij nader inzien geen precieze voorstelling van zaken. 

Liefde of verliefdheid veronderstellen immers altijd een ander op wie die 

gevoelens gericht zijn. We kunnen soms de indruk hebben dat liefde een 

innerlijk vermogen is dat we op deze en daarna op die persoon betrekken. 

Maar in werkelijkheid is elke liefde altijd al geactualiseerd als déze liefde 

voor díe persoon. Het unieke van de liefdesband is dat de ander niet 

inwisselbaar is: iemand anders met dezelfde eigenschappen zou nooit zijn 

of haar plaats kunnen innemen. Deze ander is uniek en de liefde is uniek. 

Natuurlijk kan er een nieuwe persoon komen met wie we een liefdevolle 

band opbouwen, maar dat zou weer een nieuwe unieke liefde zijn; niet 

dezelfde liefde toegepast op weer een andere persoon.  
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Ik sta uitvoerig stil bij de ongrijpbaarheid van zoiets als liefde omdat het 

aansluit bij de formule waar ik dit verhaal mee begon: ‘alles van waarde is 

weerloos’. We stelden vast dat wat ‘van waarde’ is over die eigenschap 

beschikt dat het aan betekenis inboet naarmate we er beter de vinger op 

kunnen leggen. Liefde is denk ik zo’n verschijnsel. Ook hiervan kunnen we 

zeggen dat we de betekenis of zin nooit helemaal begrijpen. Hoe dichter 

we het naderen, hoe meer we het in begrippen poberen te vangen, hoe 

minder we recht doen aan de unieke waarde van liefde. In Luceberts 

termen: op het moment dat we het kunnen aanraken wordt het aan alles 

gelijk. 

 

Liefde is in dat opzicht inderdaad weerloos als een nest kievitseieren: 

terwijl we er al te gehaast naar zoeken lopen we het gevaar het te 

vertrappen. Natuurlijk kunnen we de kwaliteiten van onze liefdespartner 

opsommen of de voordelen benoemen van een goede vriendschap. Maar 

het voelt onbehaaglijk als we de waarde van de vriendschap moeten 

uitdrukken in plussen en minnen. En als we dat wel zouden doen, zouden 

we het geen echte vriendschap noemen. Zo blijft iets van waarde achter 

dat zich aan duiding en definiëring onttrekt. Dat geeft ook de kennis over 

gevoelens iets wezenlijk relationeels, waardoor het zoeken naar de 

waarheid of de ware aard van een liefde zich niet tot een onderzoek in ons 

binnenste kan beperken.  

 

Deze observaties zijn bedoeld om de weg vrij te maken voor aanvullende 

manieren van kennis verzamelen. Als strategieën waarbij we het object van 

onderzoek ontmaskeren, ontleden en objectiveren niet naar de gewenste 

inzichten leiden, dan is het effectiever om ze los te laten. Ik had het zojuist 

over ‘langzame kennis’ als een benadering die beter past in situaties 

waarin we keuzes maken waarbij complexe gevoelens en waarden een rol 

spelen. In dat proces is niet alleen sprake van nieuwe kennis verzamelen, 

maar vooral ook met het loslaten van een manier van begrijpen die hier niet 
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voldoet. Blijkbaar leent niet elk onderwerp zich voor het toetsen van de 

situatie aan algemene en scherpomlijnde criteria. In die gevallen is het 

waardevol vast te stellen dat er andere kompassen zijn om op te varen. 

 

Het alternatief dat ik ‘langzame kennis’ noem, lijkt het lezen van gedichten. 

Er is sprake van ontvankelijkheid, passiviteit en vertrouwen. We zijn 

ontvankelijk voor nieuwe mogelijkheden en andere manieren van kijken. 

We zijn passief in de betekenis dat we bereid zijn om eerst te laten 

gebeuren wat we willen onderzoeken. Maar daarbij is vertrouwen nodig: we 

zullen onze reserves voor een moment moeten loslaten. Liefde is hier weer 

een voorbeeld: we kunnen niet onderzoeken wat de liefde voor ons in petto 

heeft, als deze niet eerst de kans krijgt te ontstaan. Hier is de dubbele 

opgave: we moeten tegelijk iets onderzoeken en tot ontwikkeling brengen. 

Dat kan alleen als we de scepsis die gewoonlijk voor kritisch onderzoek 

onmisbaar is, voor een tijdje opschorten.  

 

Dat is allemaal hoogst paradoxaal. Martha Nussbaum gebruikt voor 

dergelijke processen dan ook begrippen als ‘langzaam vallen’ en ‘mikken 

op genade’. Veel feitelijks valt er niet over te zegen. Net als bij het lezen 

van gedichten scherpen we onze opmerkzaamheid voor details en 

onverwachte betekenissen. We proberen iets te vinden waarvan we niet 

wisten dat we het zochten. Nieuwe mogelijkheden, verbanden die we eerst 

niet opmerkten, een nieuw perspectief op de zaak. Verschillende 

interpretaties mogen hierbij naast elkaar bestaan, omdat we vinden dat juist 

meerduidigheden veel te zeggen hebben. We staan onszelf toe om serieus 

te nemen wat absurd of onmogelijk lijkt. Dat kan leiden tot zelfinzicht inzake 

complexe gevoelens, maar ook tot nieuwe praktische ideeën.  

 

Zulke kennis is langzaam, niet omdat het lang duurt voordat we het onder 

de knie hebben, maar omdat wat we hier te weten komen zich niet laat 

opjagen. Het bepaalt zijn eigen tempo. Aan het einde krijgen we een rustig 

gevoel, omdat de fragmenten die loszandig, tegenstrijdig en complex ons 
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innerlijke leven verstoorden, opnieuw zijn ingevoegd in een verhaal waarin 

ze op een zinvolle wijze samenhangen. We zijn dichter bij onszelf geraakt.  

 

Om daar te komen was het nodig om een patroon van ordenen en 

analyseren los te laten dat normaal goede diensten bewijst. Hoewel 

gevoelens, voorgevoelens en intuities een krachtige impuls kunnen vormen 

is hierbij geen sprake van ‘blindvaren op je gevoelens’. Ik wil dit proces van 

langzame kennis kenschetsen als een rationele praktijk. Dat is mogelijk als 

we, zoals onder andere organisatiefilosoof Frits Schipper, vaststellen dat er 

naast een algoritmische en instrumentele ook andere manieren van 

rationaliteit bedrijven denkbaar zijn. In het geval van langzame kennis is er 

sprake van een vorm van rationaliteit die recht doet aan belangrijke 

motieven, gevoelens en relaties zonder deze te reduceren tot algemene 

termen. 

 

Als we besluiten om van rationaliteit te spreken dan moet ook hier wel 

degelijk sprake zijn van een vorm van afstandname en verantwoording 

afleggen. Daarbij kunnen ook feiten, zekerheden en berekeningen een rol 

spelen, maar deze vormen niet de kern. Criteria kunnen we op het spoor 

komen als we opnieuw bij de poezie te rade gaan. Bij het begrijpen van 

gedichten hebben we interpretaties nodig die beter passen dan 

tegenlezingen. De ene lezing kan rijker of geloofwaardiger zijn dan de 

andere. Een interpretatie zal aan de ene kant alle losse eindjes moeten 

samenbrengen, en aan de andere kant recht doen aan de spanningen en 

meervoudige betekenissen die het werk oproept. Wat nodig is, is een 

scherpe zin voor details en bijzonderheden. Voor de juistheid en 

waarachtigheid van een lezing bestaat geen andere toets dan het oordeel 

dat de gemeenschap van mede-lezers eraan verbindt. 

 

3 
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Tot zover een aantal uitvoerige omzwervingen over ontvankelijkheid en 

vertrouwen. Laat ik nu een poging doen enkele aspecten van deze 

langzame kennis mee te nemen naar wereld van werk en organisatie. Ik 

tekende een misschien wat karikaturaal beeld van traditionele manieren om 

tot kennis te komen – overmeesterend, objectiverend, classificerend. 

Daarbij probeerde ik aannemelijk te maken dat deze voorkeur zich niet 

beperkt tot zakelijke aangelegenheden zoals organisatievraagstukken. Ook 

in precaire gevoelsaangelegenheden hebben we soms behoefte aan 

systematische ordening en logische helderheid. 

 

Maar ik druk me nog voorzichtig uit als ik zeg dat juist in organisaties veel 

verwacht wordt van objectiveren en meten. Organisatie zijn sinds de jaren 

tachtig uitgegroeid tot de utopieën van de verlichte rede. Om onzekerheden 

te beperken worden processen worden zo veel mogelijk uiteengerafeld en 

gekwantificeerd. En daar zijn - voor alle duidelijkheid - vaak goede redenen 

voor. Ik wil alleen aanvoeren dat net als in het alledaagse leven ook 

vormen van rationaliteit denkbaar zijn die niet zijn gebaseerd op 

instrumentaliseren en identicificeren. Daarbij is nog altijd sprake van 

rationaliteit. De langzame kennis waarvan ik enkele eigenschappen 

probeerde te typeren is een manier om recht te doen aan betekenissen en 

mogelijkheden die makkelijk achter ons meetinstrumentarium verdwijnen.   

 

Hoe valt een dergelijke benadering nu in de sfeer van werk en organisatie 

toe te passen. Ik wil hier twee aanbevelingen nogal schetsmatig 

aanbevelingen naar voren brengen: 

 De eerste luidt: breng wat van waarde is terug naar het hart van de 

organisatie. 

 De tweede luidt: creëer ruimte om te vinden wat je niet zoekt. 

 

Ik begin bij de eerste. In bedrijven werken mensen, en dat betekent dat hier 

veel draait om emoties, passies, vriendschappen en trots. Wie naar de 

formele kant van de organisatie kijkt kan dat makkelijk vergeten. Nota’s, 
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bedrijfsplannen, visiedocumenten, vergaderstukken en websites gaan 

zelden over passies en emoties. En als dat wel het geval is, wordt in 

bulletpoints gepresenteerd wat op deze punten de targets zijn.  

 

De laatste jaren hebben veel organisaties vormen van procesdenken 

doorgevoerd. Processen worden ontleed en gekwantificeerd om de 

activiteiten van de organisatie optimaal bestuurbaar en meetbaar te maken. 

Als sturingsmiddelen wordt hierbij in het algemeen niet meer vertrouwd op 

ouderwetse machtsstructuren, maar veel eerder op een complex aan 

disciplineringsmaatregelen, dat wil zeggen plichten en procedures waar 

iedereen zich aan moet houden. Medewerkers krijgen te maken met 

tijdwerkregistraties, loopbaanscans, outputtargets, planningstools.  

 

Dat levert op veel plaatsen gevoelens van onbehagen en vervreemding op. 

Volgens cultuurfilosoof Ad Verbruggen berooft het procesdenken van 

managers de wereld van zijn bezieling. Medewerkers veranderen in zijn 

beleving in anonieme processoren die een bepaalde output moeten 

genereren. Misschien is dat te pessimistisch: uit onderzoeken blijkt dat veel 

werknemers nog altijd plezier en zin in hun werk ervaren, en dat dat eerder 

toeneemt dan afneemt. Bovendien legt Verbruggen de schuld nogal 

eenzijdig bij de manager. Maar hij wijst volgens mij terecht op een zekere 

veruitwendiging van de zin die mensen aan hun werk ontlenen. Wie bezield 

is, om dat woord maar te gebruiken, gaat helemaal op in wat hij doet. Die is 

niet bezig met wat het werk zal opleveren maar ontleent een intrinsieke zin 

of eer aan dat werk.  

 

Dat soort begrippen zul je niet vinden in de officiële plannen van de 

organisatie. Managers willen de waarde van het werk zo veel mogelijk 

uitdrukken in prestatie-indicatoren en outputcijfers. Medewerkers worden 

op hun beurt geacht zin te ontlenen aan uitwendige factoren: 

loopbaanmogelijkheden, zelfontplooiing, waardering, beloning en andere 
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uitwendige mechanismen. In alle gevallen wordt gezocht naar objectieve 

kengetallen en standaarden.  

 

Maar de veelal financieel-economisch gemotiveerde rationalisaties knellen 

en wringen op veel plaatsen. Ze gaan allereerst voorbij aan wat helemaal 

niet te kwantificeren valt: trots, voldoening, creativiteit, eer van je werk. En 

waar de waarde van kengetallen met een beetje goede wil valt in te zien, 

daar is de ervaring van veel professionals dat ze doorschieten en worden 

verabsoluteerd. Daarbij is geen ruimte meer voor wat niet aan de norm 

voldoet: bijzondere gevallen, uitzonderingen, individuele mogelijkheden. 

Alles wordt zogezegd aan alles gelijk gemaakt. 

 

De klacht daarbij is dat de essentie van het werk uit het zicht verdwijnt. 

Omdat zoiets als ‘kwaliteit’ of ‘waarde’ moeilijk te vangen valt in meetbare 

begrippen, is de beleving dat alle aandacht zich in de organisatie verplaatst 

naar maatstaven die in de ogen van de professional dubieus zijn. Zij 

constateren dan ook dat overal over wordt gesproken behalve over het 

werk, terwijl noch de kwaliteit noch de efficiency erop vooruit gaan. Dat kan 

vervreemdend en ontmoedigend werken, vooral in sectoren waarin 

zelfstandig en verantwoordelijk handelen als de essentie van het vak wordt 

gezien.  

 

Als daar bijkomt dat professionals in hun werk procedures moeten 

toepassen die ze onzinnig vinden, kan dat oneigenlijk gedrag in de hand 

werken - precies datgene dat de procesoperaties willen voorkomen. 

Allereerst omdat van professionals gevraagd wordt dat ze hun tijd besteden 

aan allerlei randvoorwaardelijke zaken. Of ze geven hun vak op en treden 

toe tot de sterk uitdeiende managementlaag.  

 

Maar misschien nog erger – tussen aanhalingstekens - is dat professionals 

veel in het werk zullen stellen om de beperkingen te omzeilen. Het is 

meestal eenvoudig om rapportages naar je hand te zetten of 
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controlegegevens naar een gewenste richting om te buigen. Bij gebrek aan 

echte standaarden voor kwaliteit neemt de ruimte voor subjectiviteit en 

manipulatie alleen maar toe. Zo ontstaat een pseudo-objectiviteit en een 

schijn van wetenschappelijkheid waarachter persoonlijke voorkeuren en 

belevingen meer dan voorheen vrij spel hebben. 

 

Wat van waarde is, is kwetsbaar, stelden we vast. Misschien dat de 

intrinsieke waarde zoals eer van je werk niet zomaar oplost, maar 

langdurige verwaarlozing zal de sfeer en een kloof doen ontstaan tussen 

de papieren werkelijkheid van de rapportages en tabellen, en de 

werkelijkheid van de werkvloer. Het herleiden van kwaliteit en waarde naar 

objectiveerbare factoren is alleen zinvol als dat gebeurt binnen een geheel 

waarin ook andere betekenissen worden geactiveerd. Daar is volgens mij 

niemand tegen, ook niet de manager die vaak nogal eenzijdig wordt 

geportretteerd als een gelovige van de becijferende rede. Maar net als een 

persoon kunnen ook de verschillende fragmenten van een bedrijf – zoals 

het verlangen naar trasparantie en efficientie enerzijds en de behoefte aan 

kwaliteit en vakmanschap anderzijds - in een moeizaam onderling verband 

komen te staan. De opgave lijkt dan eerder om de verschillende aspecten 

opnieuw met elkaar te verbinden dan ze tot elkaar te reduceren.  

 

Het is hier dan ook geen kwestie van kiezen, maar van het zoeken naar 

verbanden. Het terugbrengen van wat van waarde is, betekent allereerst 

dat het spreken over het werk weer een plek in het centrum van de 

bedrijfsvoering zou moeten hernemen. Het is een verlies om waarden als 

zelfrespect en voldoening en creativiteit te reduceren tot objectiveerbare 

kengetallen. Maar zulke begrippen kunnen wel degelijk in verband worden 

gebracht met meer economisch gemotiveerde maatstaven. We vragen ons 

wel af hoe werkplezier de resultaten kan bevorderen. Maar waarom niet 

verder zoeken naar zinvolle verbanden: Hoe kunnen we betere resultaten 

halen door het werk boeiender te maken? Hoe merken onze klanten dat we 
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trots zijn op ons werk? Om zulke vragen te beantwoorden is wat 

vertrouwen nodig dat ze wat opleveren. 

 

Het zoeken naar zinvolle verbanden en betekenissen kan op veel 

manieren: op alle niveaus van de organisaties kan met ontvankelijkheid en 

vertrouwen worden gezocht naar manieren om een beter begrip te krijgen 

van de samenhang tussen de verschillende onderdelen. Essentieel; daarbij 

lijkt me dat werkelijk een poging wordt gedaan om tot wederzijds begrip te 

komen. Een voor de hand liggend begin daarbij is om opnieuw vertrouwen 

op een eeuwenoud model dat tegenwoordig gewantrouwd lijkt te worden: 

het open gesprek. Maar dit keer niet het type gesprek dat gevoerd wordt 

aan de hand van contributiecriteria of realisatiecijfers en waar we ons punt 

moeten maken, maar een werkelijk gesprek – bijvoorbeeld tussen 

management en professional - waarbij de inzet is om van de ander iets te 

vernemen dat van waarde is.  

 

Een andere manier is om verhalen over waarde ook daadwerkelijk terug te 

brengen naar de ‘formele’ organisatie. Ik had het tot nu toe over het lezen 

van poëzie om een bepaalde leerhouding te illustreren. Maar waarom niet 

een stap verdergaan? Waarom is er in de Belastingdienst nog geen 

visiedocument verschenen in de vorm van een roman of gedicht? Waarom 

komen we zo weinig verhalen en anekdotes tegen die recht doen aan het 

kenmerkende, bijzondere en individuele van het werken bij deze 

organisatie? 

 

Net als het alledaagse leven zit ook het werk vol tegenstrijdigheden, 

verwarrende emoties en meerduidige situaties. Modellen knellen en 

wringen soms omdat de werkelijkheid zich niet altijd wil aanpassen aan de 

variabelen van het model. Doorgaans krijgt de werkelijkheid dan de schuld. 

Het lijkt wel eens of we met modellen en plannen alle banden met de al te 

grillige praktijk willen doorsnijden. 
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Maar waarom – opnieuw - geen model gebruiken dat al meer dan 3000 jaar 

voldoet? Juist in verhalen kunnen verschillen en bijzonderheden betekenis 

krijgen. Daar kan ter sprake komen wat belangrijk is maar niet te 

veralgemeniseren. Daar mogen tegenstrijdigheden blijven bestaan, daar 

kunnen persoonlijke belevingen en gevoelens tot hun recht komen. De 

aandacht voor details en verschillen zou recht doen aan de ambitie om 

bottom up-bewegingen te realiseren. Een personeelskrant met verhalen 

over de ‘mens achter de medewerker’ volstaat niet, en onderstreept 

bovendien een oneigenlijke manier van kijken. Wie de mens áchter de 

medewerker zoekt, is op zoek naar een abstractie. Iedereen is op het 

moment dat hij of zij werkt in de eerste plaats al mens. 

 

Dan de tweede aanbeveling: creëer ruimte om te vinden waar je niet naar 

zoekt. Deze aanbeveling houdt het gezond is om van tijd tot tijd de ene 

vorm van rationaliteit met de andere vorm te confronteren. Een benadering 

van loslaten en vertrouwen kan ons confronteren met wat we voor al te 

vanzelfsprekend hielden. Als de werkelijkheid zich niet volgens onze 

schema’s en modellen wil voegen, kan het zijn signaal zijn dat niet zozeer 

de werkelijkheid een probleem heeft, maar eerder de manier waarop we 

deze benaderen. 

 

Het is dikwijls lastig om afstand te nemen van zienswijzen waar we erg 

mee vertrouwd zijn. Maar soms is de situatie waarin het model voldeed zo 

verandert, dat het topepassen ervan steeds lastiger wordt. 

Breindeskundigen als  Edward de Bono benadrukken dat het mogelijk is 

om binnen het systeem tot buitengewoon knappe oplossingen te komen, 

die we echter van buiten het systeem bezien als dom of omslachtig zouden 

kwalificeren. Soms is het moeilijk om eenvoudige oplossingen te zien. Een 

aardig voorbeeld is dat van de Amerikaanse ruimtevaarders in de jaren 

zestig. Die lieten speciale pennen ontwikkelen omdat ze voor het probleem 

stonden dat bij gebrek aan zwaartekracht de inkt niet omlaag wil vloeien. 
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De Russen hadden een andere oplossing voor dat probleem: zij namen 

potloden mee de ruimte in.  

 

Een wat andere benadering kan helpen om denksporen te verlaten die ons 

niet langer verder helpen. Hierbij is weer de ontvankelijkheid in het spel. 

Om vaste gewoontes te veranderen is de bereidheid nodig om ze onder 

ogen te zien en los te laten. En ook vertrouwen. We moeten bereid zijn om 

zonder reserve of skepsis op zoek te gaan. Niet naar iets waarvan we het 

plaatje al voor ons zien maar om iets vinden waar helemaal niet naar op 

zoek waren.  

 

Daar zijn moeilijk vaste recepten voor te geven, hoewel er technieken zijn 

die helpen om ingesleten denkpatronen te doorbreken. Het belangrijkste is 

echter om de juiste voorwaarden te creëren. Een organisatie die wil 

vernieuwen zal er een gewoonte van moeten maken om dingen van een 

andere kant te bekijken, om het steeds op een andere manier te 

benaderen. Sommige innovatieve organisaties maken daarvoor niet alleen 

tijd vrij, ze stellen het gebruik van tijd om te freewheelen voor medewerkers 

verplicht. Daarbij is geen sprake van ‘maar zien waar het schip strandt’, 

maar eerder van ‘mikken op genade’. Het resultaat valt niet te voorspellen, 

maar het zoekproces is wel degelijk gedisciplineerd en speelt zich af op 

transparante wijze. Het vertrouwen is grot dat het vroeg of een succesvolle 

innovatie afwerpt. 

 

4 

 

Dan komen we bij de conclusie. Ik heb schetsmatig verkend hoe we door 

aandacht te besteden aan een wat andere vorm van rationaliteit dan we 

gewend zijn, opnieuw kunnen waarnemen wat achter ons 

meetinstrumentarium verdwenen was. Daarbij kunnen we denken aan 

dingen van waarde zoals liefde, eer en kwaliteit. Maar we zagen ook dat 
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een houding van ontvankelijkheid en vertrouwen meer in het algemeen een 

doorgang kan zijn naar nieuwe inzichten en ideeën. 

 

Wat ik ter sprake bracht over de eenzijdigheid en onmogelijkheid om de 

wereld in modellen en processen te vangen is zeker niet nieuw. De meeste 

moderne managementtheorieen stellen elementen als chaos en 

onbeheersbaarheid centraal. Het is echter nuttig om te signaleren dat er 

verschillende praktijken van rationaliteit denkbaar zijn. Ik heb er twee 

proberen te kenschetsen en er zijn meer mogelijk.  

 

Elke praktijk heeft als manier om de werkelijkheid te benaderen zijn waarde 

en zijn grenzen. Rationaliteitsprakijken horen echter bij de reflexen van elke 

organisatie en elke cultuur. In moeilijke omstandigheden grijpen we snel 

naar de meest vertrouwde. Dat kan ertoe leiden dat de ene hand wegveegt, 

wat de andere hand op tafel legt. Mijn collega’s bij B/CKC introduceerden 

het thema ‘geluk’ als een compenserende of corrigerende stroming in 

antwoord op het dominante systeemdenken. Dit thema biedt een 

voldoende prozaisch kader om naar verbinding en integratie te zoeken. 

Dan moet het echter niet al te gehaast worden opgenomen in de vaste 

gewoontes van het bedrijf: terwijl het aantal aanhangers van de 

‘geluksbeweging’ toeneemt, wordt nu steeds nadrukkelijker gesproken over 

de geluksscan en over het meten van geluk. 

 

Waar een praktijk die is gericht op objectiveren en instrumentaliseren te 

veel domineert, zijn essentiële waarden en verbanden kwetsbaar. Dat kan 

leiden tot gefragmenteerde en ontzielde organisaties. Om dat te herstellen 

moeten we niet alleen zorgen voor het juiste tegenwicht, maar ook voor 

verhalen die de verschillende perspectieven weer met elkaar in gesprek 

brengen. Ik heb hier een rationaliteitspraktijk proberen te beschrijven die in 

staat is verschillende fragmenten tot een geheel samen te brengen zonder 

essentiële elementen weg te reduceren, zonder tegenstrijdigheden weg te 

moffelen, en ook zonder het laatste woord te spreken. Wat van waarde is 
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hoeven we immers niet aan te raken. We kunnen maar beter blij zijn dat het 

er is. 

 

4 april 2006 

Harrie van Rooij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


