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Inleiding

Lang geleden vroeg men zich af waar zich het einde van de 
wereld bevond. Uit zekerheid voer men op zee niet te ver. 
Je zou er maar vanaf kunnen vallen. Anderen begrepen niet 
waarom je van schepen aan de horizon eerst de mast zag en 
pas later de rest. Groot als deze vragen ooit waren, waren ze 
in vier woorden te beantwoorden.

 De aarde is bolvormig.

Wij allen bezitten een instinct waarmee we de logica en een-
voud in de werkelijkheid in woorden kunnen vangen. Dat in-
stinct zou schrijvers in staat stellen over alle onderwerpen 
ter wereld glasheldere boeken te schrijven. De lezer, in bezit 
van hetzelfde taalinstinct als de schrijver, zou de logica direct 
herkennen en zeggen: ‘wat is het eigenlijk simpel’.

Dit boek beschrijft dat instinct en hoe we het kunnen benut-
ten.
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Ons eerste 
taalinstinct
Wanneer wetenschappers spre-
ken over ons ‘taalinstinct’, dan 
hebben ze het over grammatica 
– onze aanleg volzinnen te kun-
nen produceren. Zonder dat je je 
daarvan bewust bent, houd je je, 
wanneer je spreekt, aan strenge 
regels. Ook herken je of iemand 
anders zich aan die regels houdt. 
Alle zinnen in dit boek voldeden 
er tot nu toe aan: nergens had je 
het gevoel dat er iets niet in de 
haak zijn.
 Tot de laatste zin. Ook al had 
je hem nog nooit eerder gelezen, 
toch herkende je instinctief de 
fout. De meervoudsvorm moet 
natuurlijk enkelvoud zijn: ‘… dat 
er iets niet in de haak is’.

Dit boek gaat over een tweede 
taalinstinct.

1 
De ontdekking 
van eenvoud 

(1996-2006)

In februari van 1996 werd ik behandelcoördinator van het 
alcoholteam van de Jellinek, de verslavingsinstelling van 
Amsterdam. Ik kreeg de opdracht mee een ‘kortdurend be-
handelaanbod’ te ontwikkelen. Onderzoek had aangetoond 
dat een paar gesprekken al veel effect kunnen hebben. Maar 
waar moesten ze over gaan? Dat moest ik bedenken.
 In die tijd was er in de verslavingszorg geen consen-
sus hoe hulpverlening er precies uit moest zien. Ik schreef 
daarom een rapportje over methodieken die werden onder-
steund door wetenschappelijk onderzoek. Toen ik klaar was, 
waren er twee soorten methodieken ontstaan (1).

1. Motiveren. Is een cliënt niet gemotiveerd om minder 
te drinken, voer dan een ‘motiverend gesprek’ waarin 
je samen de voor- en nadelen van drinken in kaart 
brengt.

2. Terugvalpreventie. Is een cliënt wel gemotiveerd om 
minder te drinken (eventueel door jullie gesprek), 
kijk dan of hij daartoe in staat is. Is hij dat niet, help 
hem dan terugval te voorkomen, bijvoorbeeld door 
verandering van leefstijl, leren van zelfcontrole, 
medicatie. 
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Alcoholhulp was dus wel degelijk eenvoudig: bepaal eerst 
wat cliënten willen, help ze dan hun doel bereiken. Je zou het 
bijna ‘simpel’ noemen.

*

Waarom doen mensen wat ze doen? Ook daarover waren 
psychologen het midden jaren 90 oneens. Theorieën ston-
den soms haaks op elkaar (‘gedrag is aangeleerd’ versus ‘ge-
drag is aangeboren’). Toch moest er een duidelijk antwoord 
zijn, los van theorie.
 Boven alles leek het menselijk handelen mij het resultaat 
van wat zich in de hersenen afspeelt. De geest is wat de her-
senen doen. Sinds 1995 noteerde ik daarom feiten over de 
geest (bewustzijn, emoties …) en de hersenen (zenuwcellen, 
hersengebieden …). Eind 1997 had ik er genoeg, ruim 1200. 
Ik ordende ze en schreef vervolgens net zolang tot alle feiten 
hun logische plaats hadden gevonden (2). De essentie: de 
mens overleeft op basis van twee mechanismes.

1. Snelheid. Je reageert vooral snél op de omgeving.
2. Logica. Daarnaast bezit je enig vermogen de 

werkelijkheid te doorgronden. Dit logisch 
denkvermogen is tevens het fundament van kunst, 
bewustzijn, empathie en taal.

*

In de verslavingszorg vroeg men weleens: ‘wat doen die 
straathoekwerkers nou eigenlijk?’. In 2006 schreef ik daar-
om, in opdracht van IrisZorg, de Gelderse zorginstelling, een 
boekje. Ik vroeg veertien straathoekwerkers wat ze deden, 

voegde samen wat bij elkaar hoorde en schreef net zolang 
tot iedereen zei: ja, dit is wat we doen (3). 

1. Zoek actief naar mensen in nood.
2. Leg contact.
3. Zoek aansluiting.
4. Motiveer.
5. Onderneem actie (verzorg, ondersteun, bemiddel,   
 verwijs …).

*

Drie keer achter elkaar vond ik op een moeilijke vraag een 
eenvoudig en, naar het zich laat aanzien, correct antwoord – 
niet omdat ik zoveel verstand had van het onderwerp, maar 
door ‘iets’ in taal dat feiten terecht deed komen in logische 
clusters. 

Er moeten meer mensen zijn, dacht ik, die zich hiermee be-
zighouden.
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2 
De piramidemethode 

(2006-2012)

In 2006 ontmoette ik de oud-journalist Willem Nieuwenhuijs, 
eigenaar van de Obermangroep. De Obermangroep gaf trai-
ningen in ‘helder en logisch rapporteren’ aan bedrijven als 
Nuon, Heineken, ING, Shell. Nieuwenhuijs en ik konden het 
direct goed met elkaar vinden en we besloten dat hij mij zou 
opleiden tot Obermandocent.
 De Obermangroep leerde cursisten de zogenaamde ‘pira-
midemethode’, ooit ontwikkeld door Barbara Minto, consu-
lent van adviesbureau McKinsey. De piramidemethode had 
alles te maken met de eenvoud en logica die ik had aange-
troffen in de verslavingszorg, de psychologie en het straat-
hoekwerk. Veel kwam mij bekend voor, zoals het principe dat 
ieder hoofdstuk iets anders moet vertellen en de hoofdstuk-
ken samen alles. Dit bleek bekend te staan als ‘wederzijds 
uitsluitend, collectief uitputtend’.

Nieuw was dat een document, volgens de piramidemetho-
de, moet beginnen met de essentie. ‘Realiseer je wat een 
document is’, zei Nieuwenhuijs. ‘Een document is het ant-
woord op een vraag. Doe je lezer plezier en geef dat ant-
woord direct.’
 Door te beginnen met de conclusie en deze logisch te 
onderbouwen, krijgt een betoog de vorm van een piramide, 
vandaar de naam. Zie bijvoorbeeld dit rapport.

Schaf KaisaR-software aan
1.  KaisaR is superieur aan DocuSoft.

1.1  KaisaR is sneller.
1.2  KaisaR is betrouwbaarder.
1.3  KaisaR is gebruiksvriendelijker.
1.4  KaisaR biedt meer mogelijkheden.

2.  Overgang naar KaisaR is eenvoudig.
3.  De producent biedt goede ondersteuning.

Dit is de onderliggende ‘piramidale structuur’.

 

De piramidemethode creëert logische samenhang in wat je 
te zeggen hebt. In de inleiding formuleer je de vraag die je 
behandelt, en geef je alvast een kort antwoord. In de rest van 
je rapport geef je een logische onderbouwing van je conclu-
sie. Hierboven bestaat die onderbouwing uit drie argumen-
ten, het eerste met vier subargumenten.

SCHAF KAISAR-SOFTWARE AAN

1. KaisaR is 
superieur aan 

DocuSoft

2. Overgang 
naar KaisaR is 

eenvoudig

3. De producent 
biedt goede 

ondersteuning

1.1 
Sneller

1.2  
Betrouw-
baarder

1.3 
Gebruiks-

vriendelijker

1.4 
Meer moge-

lijkheden



1716

Een Obermantraining bevatte een fenomenale demonstra-
tie. Een maand voor de training ontving de docent van ie-
dere cursist een zelfgeschreven document. De docent bestu-
deerde alle documenten, legde de piramidale structuur bloot 
die erin schuilging en schreef die op. Op de trainingsdag 
ontvingen alle cursisten hun piramide. Regelmatig zeiden 
cursisten verbaasd: ‘Dit is precies wat ik wou schrijven!’. Dat 
was vooral opmerkelijk omdat de docent geen verstand had 
van het onderwerp.

Ik vond dat Nieuwenhuijs de methode moest beschrijven in 
een boek. Hij was het met me eens, maar werd ziek. Toen 
kwam het er niet meer van, want op 25 november 2008 over-
leed hij. 
 In de jaren erna schreef ik zelf een boek. Het verscheen in 
2012 en had ook zelf een piramidale structuur (4).

Hoe je helder schrijft in het maatschappelijk werk
1. Denk als een schrijver.
2. Verzamel informatie.
3. Bepaal de vraag die je gaat beantwoorden.
4. Ontwikkel een heldere documentstructuur.

4.1  Maak je ondersteunende gedachten wederzijds 
uitsluitend.

4.2  Maak je onderbouwing uitputtend.
4.3  Creëer eventueel een hiërarchie.
4.4  Gebruik maximaal zes ondersteunende gedachten.
4.5  Zet je ondersteunende gedachten in de juiste 

volgorde.
4.6  Gebruik sprekende koppen.

5. Orden ook de bijlagen.

6.  Schrijf een verleidelijk manuscript.
6.1  Schrijf zuinig.
6.2  Schrijf toegankelijk.
6.3  Zorg voor een aantrekkelijke vormgeving.

Maar uiteindelijk vond ik de piramidemethode oppervlakkig. 
Zij zorgt weliswaar voor logische samenhang, maar dat be-
tekent niet dat de inhoud correct is. Als je Mein Kampf van 
Adolf Hitler piramidaal structureert, verandert dat niets aan 
de inhoud van Hitlers beweringen.

De piramidemethode creëert slechts logische samenhang 
in wat de schrijver te zeggen heeft. Er ligt iets veel groters 
onder: een code in taal die blootlegt wat de werkelijkheid te 
zeggen heeft.
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3 
De code 

(2012 – 2016)

Een instinct is een aangeboren neiging tot gedrag, gedach-
ten of gevoel. Je wordt vanzelf verliefd; merkt vanzelf dat de 
grammatica niet kloppen. 
 Even instinctief zoeken je hersenen naar samenhang, zo-
als hier. 

Water
Eau de cologne
Jus d’orange
Smeerolie 

 
Al snel trek je een conclusie die je onder woorden brengt: ‘dit 
zijn vloeistoffen’.

Vloeistoffen
Water
Eau de cologne
Jus d’orange
Smeerolie 

Merk op dat de samenhang die je instinctief aanbracht, feite-
lijk correct is. Water, eau de cologne, jus d’orange en smeer-
olie zíjn vloeistoffen.

Indien nodig brengt je instinct verdieping aan, bijvoorbeeld 
wanneer je dorst hebt.
 

Vloeistoffen
Drinkbaar

Water
Jus d’orange

Ondrinkbaar
Eau de cologne
Smeerolie 

 
Maar ook deze verdieping is mogelijk.
 

Vloeistoffen 
Helder

Water
Eau de cologne

Troebel
Jus d’orange 
Smeerolie

Beide ordeningen zijn gebaseerd op verschillende principes 
(drinkbaarheid en helderheid), maar allebei voldoen ze aan 
regels die je aanvoelt. En wat valt hier op?

Amsterdam
Brillenkoker
Den Haag
Maastricht
Rotterdam
Utrecht
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Je vraagt je af: wat doet die brillenkoker daar? Je hersenen 
vormden kennelijk het cluster ‘steden’. En hier?
 

Gevoelens Wintersportartikelen
Boosheid Ski’s    
Verdriet Sneeuwbril
Skistokken Blijdschap

Dit wringt nog meer. Je concludeert: ‘skistokken horen onder 
wintersportartikelen, blijdschap hoort onder gevoelens’.
 

Gevoelens Wintersportartikelen
Boosheid Ski’s    
Verdriet Sneeuwbril
Blijdschap Skistokken

Je voelt dat de samenhang nu klopt. Het is dit gevoel dat je 
tweede taalinstinct tot een echt instinct maakt. Je hoeft er 
niet je best voor te doen.

*

Het principe waarlangs je hersenen samenhang creëren, is 
willekeurig (drinkbaarheid of helderheid), maar de samen-
hang die erop gebaseerd is, is feitelijk in de werkelijkheid 
aanwezig. Het is letterlijk een ‘ver-taling’ van de werkelijk-
heid; een codering, oftewel een code.1 

Ik vond zes eigenschappen in de code.

1.  Eenduidigheid
2.  Hiërarchie
3.  Uitsluiting
4.  Volledigheid
5.  Concreetheid
6.  Spaarzaamheid

1 Het woord ‘code’ heb ik overgenomen van Coding Theory, rond 1980 ontwikkeld door de 
Nijmeegse psycholoog Emanuel Leeuwenberg. Leeuwenbergs Coding Theory beschrijft hoe 
menselijke hersenen de werkelijkheid zo eenvoudig mogelijk ‘coderen’.
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3.1 Eenduidigheid
Je taalinstinct vormt clusters vanuit één principe. Je deelt 
vloeistoffen in op basis van óf helderheid, óf drinkbaarheid.
 Het principe van waaruit je structureert, heet het register. 
De code trekt één register open en houdt daaraan vast. On-
derstaande ordening slaat nergens op: drie registers lopen 
door elkaar.

Vloeistoffen
Drinkbaar

Water
Jus d’orange

Autogerelateerd
Smeerolie

Vijf lettergrepen
Eau de cologne

Veel gebruikte registers zijn stappen om een doel te bereiken 
en argumenten om een standpunt te onderbouwen. 
 Ook argumenten en stappen mogen niet door elkaar lo-
pen. Hier gebeurt dat wel.

Investeer in duurzame energie
1.  Het levert veel geld op.
2.  Het ontziet het milieu.
3.  Plaats zonnepanelen.
4.  Tegenargumenten weerspiegelen een gebrek aan 

kennis.

Uitspraak 3 is een stap, de andere zijn argumenten. Het zorgt 
direct voor verwarring.

3.2 Hiërarchie
Op zichzelf is er tussen eau de cologne, jus d’orange, smeer-
olie en water geen samenhang. Samenhang ontstaat pas 
wanneer iemand hem aanbrengt.

Vloeistoffen
Water
Eau de cologne
Jus d’orange
Smeerolie 

Die samenhang creëert een hiërarchische structuur. Daarin 
staat, net als in een piramidaal document, de essentie bo-
venaan. Je zet ‘vloeistoffen’ instinctief boven het rijtje, niet 
eronder. De kop staat hoger in de hiërarchie.

Zie deze stappen om een restaurant uit het slop te trekken.
 

1.  Bedenk pastarecepten.
2.  Verbeter de pizza’s.
3.  Investeer in de inrichting van de keuken.
4.  Bedenk meer toetjes.
5.  Koop nieuw interieur.
6.  Zorg voor schonere wc’s.
7.  Serveer amuses.
8.  Schilder de muren.

Sommige stappen kun je clusteren, waardoor de eenvoud 
toeneemt.
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1.  Verbeter de kaart.
1.1  Bedenk pastarecepten.
1.2  Verbeter de pizza’s.
1.3  Bedenk meer toetjes.

2.  Ontwikkel de infrastructuur.
2.1  Koop nieuw interieur.
2.2  Investeer in de inrichting van de keuken.
2.3  Schilder de muren.

3.  Vergroot de gastvrijheid.
3.1  Serveer amuses.
3.2  Zorg voor schonere wc’s.

3.3 Uitsluiting
Clusters in de code sluiten elkaar uit. 

Helder versus troebel
Drinkbaar versus ondrinkbaar

In onderstaande ordening doen ze dat niet.  

Oorzaken
1.  Lichamelijk

Hoge bloeddruk
Overig

2.  Psychisch
3.  Psychiatrisch

Hersenschade
Persoonlijkheidsstoornissen

4.  Stress

Lichamelijke en psychische oorzaken sluiten elkaar uit, maar 
‘stress’, ‘psychiatrisch’ en ‘psychisch’ zorgen voor proble-
men. Ten eerste is ‘stress’ een onderdeel van ‘psychisch’. 
Ten tweede omvat ‘psychiatrisch’ zowel vormen van psy-
chische problematiek (persoonlijkheidsstoornissen) als van 
lichamelijke stoornissen (hersenschade).
 
De volgende clusters sluiten elkaar wel uit.
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 Oorzaken
1. Lichamelijk

Hersenschade
Hoge bloeddruk
Overig

2. Psychisch
Stress
Persoonlijkheidsstoornissen
Overig

Het kopje ‘Psychiatrisch’ is vervallen.

3.4 Volledigheid
De code bevat álle relevante feiten, niet alleen de feiten die je 
tot je beschikking hebt. Zie opnieuw het rapport over KaisaR. 

Schaf KaisaR aan
1.  KaisaR is superieur aan DocuSoft.
2.  Overgang naar KaisaR is eenvoudig.
3.  De producent biedt goede ondersteuning.

Als KaisaR erg duur is, moet ook dat een plaats hebben. Mis-
schien kan dat zo, en blijft de conclusie overeind.

 Schaf KaisaR aan
1.  KaisaR is superieur aan DocuSoft.
2.  Overgang naar KaisaR is eenvoudig.
3.  De leverancier biedt goede ondersteuning.
4.  Hoge investering is over twee jaar terugverdiend.

Maar misschien is die investering niet te betalen. In dat geval 
zit de werkelijkheid, en daarmee de code onder dit onder-
werp, anders in elkaar dan de schrijver dacht.

KaisaR is helaas te duur.
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3.5 Concreetheid
De code is opgebouwd uit woorden met concrete betekenis 
(‘troebel’, ‘hamer’, ‘griep’). Je ontkomt niet aan abstracties, 
maar als die goed zijn gekozen, blijft het fundament in de 
werkelijkheid intact (‘doorzichtigheid’, ‘gereedschap’, ‘ziek-
tes’).

Sommige woorden missen dat fundament. Hun betekenis is 
niet concreet, maar is afhankelijk van de definitie. Dat leidt 
snel tot problemen. Is het werk van schrijver X literatuur? 
Dat hangt af van je definitie van literatuur. Zijn computers in-
telligent? Definieer intelligent. Heeft de mens vrije wil? Defi-
nieer vrije wil. Onderstaande zin, met zes van zulke arbitraire 
begrippen, heeft daardoor geen enkele betekenis.

Evolutie is evolutie van het bewustzijn, waardoor het 
deel van de ziel dat binnen de persoonlijkheid ligt, steeds 
meer zijn spirituele bron vindt en er één mee wordt.

Je kunt evengoed schrijven:

Evolutie is evolutie van de spiritualiteit, waardoor het 
deel van het bewustzijn dat binnen de ziel ligt, steeds 
meer zijn persoonlijke bron vindt en er één mee wordt. 

3.6 Spaarzaamheid
De code is spaarzaam, zoals logica spaarzaam is.

Spaarzaamheid geldt het aantal hoofdstukken, subhoofd-
stukken, niveaus in de hiërarchie. Vier argumenten waarin 
alle informatie is ondergebracht zijn beter dan vijf argumen-
ten.  

Spaarzaamheid geldt het aantal woorden. Hoe meer je 
schrapt wat weg kan, hoe dichter je de eenvoud in de wer-
kelijkheid benadert. De eerste alinea van de kadertekst op 
bladzijde 10 kortte ik bijvoorbeeld zo in.

Wanneer taalwetenschappers het hebben spreken 
over ons ‘taalinstinct’, dan hebben ze het over ons 
grammaticale vermogen – de onze aangeboren 
aanleg die mensen hebben om volzinnen te kunnen 
produceren. Zonder dat je je best hoeft te doen, kun je 
je gedachten formuleren in zinnen die grammaticaal 
correct zijn. Zonder dat je je daarvan bewust bent, houd 
je je, wanneer je zinnen maakt spreekt, aan strenge 
regels waaraan die zinnen moeten voldoen. Ook herken 
je zonder problemen of iemand anders zich aan die 
regels houdt. De Alle zinnen die je tot nu toe in dit boek 
las voldeden er tot nu toe allemaal aan deze regels: 
nergens had je het gevoel dat er iets niet in de haak zijn.

In de beperking toont zich de meester. Spaarzaamheid is 
echter geen doel op zich. Informatie moet volledig zijn, vol-
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doende context hebben en prettig leesbaar zijn. In de woor-
den van Albert Einstein: ‘Maak alles zo simpel mogelijk, 
maar niet simpeler’.

4 
Toepassingen 

(2016 –       )

Ieder onderwerp ter wereld bevat een optimale logische 
ordening van alle feiten (de code). Je taalinstinct stelt je in 
staat deze ordening zo niet bloot te leggen, dan toch zeker 
te benaderen. 
 De logica in je analyse wordt echter voortdurend onder-
broken door je emoties, standpunten en meningen. 
 Om je taalinstinct te benutten, moet je een nieuwe ma-
nier van denken ontwikkelen.
 

Nederigheid om je mening los te laten
Nieuwsgierigheid naar wat de werkelijkheid te zeggen 

heeft
Motivatie om het tijdrovende puzzelwerk uit te voeren
Discipline om je aan de regels van de code te houden
Vertrouwen dat de code zich zal openbaren
Geduld tot alle feiten hun logische plaats hebben 

gevonden.

Zo’n fundamentele verandering in het denken wordt in de 
wetenschap een paradigmashift genoemd.
 Paradigmashifts roepen weerstand en verzet op. Zo 
legde de katholieke kerk in de zestiende eeuw levenslang 
huisarrest op aan de natuurkundige Galileo Galilei voor zijn 
godslasterlijke suggestie dat de aarde misschien niet het 



3332

middelpunt der schepping was, maar deel uitmaakte van 
een universum met vele andere planeten en sterren.
 Mensen houden toch het liefst vast aan wat ze gewend 
zijn.

Dit hoofdstuk beschrijft ter inspiratie dertien toepassingen.

4.1  Een stadstuin aanleggen
Als je door het fotorijke boek Een tuin in de stad. Tips, trucs 
en technieken (5) van Joe Swift bladert, krijg je meteen zin 
om in de tuin te gaan werken. Alleen weet je dan nog steeds 
niet hoe. Onderwerpen lopen zonder samenhang door el-
kaar in vage hoofdstukken.

Opgeruimd staat netjes
Raamwerk
Trukendoos
Keuzewaaier
Stressbestendig
Facelift
Klein onderhoud

Door alle hoofdstukken heen vertelt Swift echter wel degelijk 
een helder verhaal.

1.  Maak een sterkte-zwakteanalyse van je tuin. 
Licht, schaduw, lelijke muren en schuttingen, 
niveauverschillen, privacy, grondkwaliteit, de huidige 
inrichting

2. Bedenk wat je in je tuin wilt doen. Zitten, spelen, 
eten, werken, ontspannen, afval/stoelen opbergen

3.  Laat je inspireren. Familietuin, watertuin, modern 
klassiek, moderne invalshoek, eenvoud, rechtlijnige 
tuin, dakterras

4.  Onderzoek de vele mogelijkheden. Begroeiing, 
ondergrond, water, objecten, hoogteverschillen, 
afscheidingen, ronde/markante/andere vormen, 
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meubels, verlichting, schuurtjes, kinderaspecten, 
onderhoudsaspecten

5.  Maak een plan van aanpak. Bepaal je budget, 
overweeg een ontwerper in te huren, meet je tuin op, 
maak een ontwerp, koop eventueel gereedschap

6.  Voer je plan uit. Alles ineens, een stappenplan, snelle 
oplossingen

7.  Houd je tuin bij. Lente, zomer, herfst, winter

Inhoudelijk is dit boek identiek aan het oorspronkelijke, maar 
nu is de structuur logisch. Merk op hoe de inhoudsopgave 
direct een helder verhaal vertelt.

Deze logische structuur is echter niet de ultieme beschrijving 
van het aanleggen van stadstuinen (de code). De schrijver 
besteedt bijvoorbeeld slechts één bladzijde aan het on-
derwerp ‘gereedschap’ (in het oorspronkelijke hoofdstuk 
‘Trukendoos’). De schrijver, zo is nu duidelijk, heeft vooral 
aandacht voor het ontwikkelen van ideeën, amper voor de 
werkzaamheden. De ondertitel Tips, trucs en technieken is 
te veel eer.

*

Zo kun je beschrijven hoe je alle doelen ter wereld bereikt 
(register: stappen), zoals Europese subsidie aanvragen, een 
bouwval opknappen, fit worden, getalenteerde tennissers 
begeleiden, profvoetballer worden, je financiën doen als 
zelfstandig ondernemer, financieel onafhankelijk/schulden-
vrij worden, een bevredigend leven leiden.

4.2 Oorzaken van de bankencrisis
In februari van 2015 verscheen het boek Dit kan niet waar 
zijn van journalist Joris Luyendijk, over de bankencrisis 
van 2008 (6). Luyendijk beschrijft een ontdekkingstocht van 
tweehonderd gesprekken met insiders in de Londense bank-
wereld (de City) en trekt onderweg zijn conclusies. Ook hier 
ontbreekt logische structuur.

Deel 1. Wat is het probleem?
1. De City als dorp
2.  Planet finance en de crash

Deel 2. Het probleem
3.  Going native
4.  Other people’s money
5.  De wereld van zero job security
6.  Ieder voor zich en caveat emptor
7.  De bank als eilandengroep in de mist
8.  Tijd voor wat goed nieuws

Deel 3. Gaan zij het oplossen?
9.  Tandenknarsers en neutralen
10. Masters of the universe
11. De City als zeepbel
12. Waanbankiers en koele kikkers

Deel 4. Gaan wij het oplossen?
13. De lege cockpit
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Thema’s lopen door elkaar, titels zeggen niets, de indeling 
in delen en hoofdstukken is verwarrend, delen 1 en 2 gaan 
over hetzelfde.

Het hoofdthema lijkt te zijn: de oorzaken van de crisis. Ik 
vond, verspreid over alle hoofdstukken, de volgende.

1. Mensen zijn van nature egoïstisch.
 Bankiers zijn geen monsters, nieuwe medewerkers 

zouden het waarschijnlijk precies zo doen.
2.  Bankcultuur cultiveert dit egoïsme.
 Korte-termijn-denken, perverse prikkels, 

belangenconflicten, geen job security, geen loyaliteit, 
geen malus meer tegenover de bonus, blame culture 
en angst, anything goes en Caveat emptor, verdienen 
op provisiebasis.

3. Interne bijsturing schiet tekort.
3.1 Bankiers zitten in een cocon.
3.2 Controleurs dragen een dubbele pet.
 Risk and compliance-afdeling, accountants-

kantoren, toezichthouders.
4.  Niemand heeft overzicht.

4.1 Zakenbanken zijn reusachtig.
4.2  Zakenbanken zijn georganiseerd als los zand.
4.3  IT in banken is van slechte kwaliteit.
4.4  Er geldt een code of silence.

5.  Er is op alle niveaus weinig kennis.
5.1  Zelfs CEO’s begrijpen niet wat er bij hun bank 

gebeurt.
5.2  Klanten kunnen producten en diensten niet 

beoordelen.

5.3  Economen kennen de werkvloer niet.
5.4  Er zijn maar weinig journalisten met verstand van 

zaken.
5.5  De consument heeft zelfs geen belangstelling.

6.  Regulatie biedt geen soelaas.
6.1  De wet loopt per definitie achter de feiten aan. 
6.2  Bankenlobby is te sterk.
6.3  Lokale wetgeving doet weinig voor mondiaal 

probleem.
6.4  Het ontbreekt politici aan wil.

De structuur is nu logisch, maar inhoudelijk is dit nog ver ver-
wijderd van de optimale ordening van alle feiten (de code). 
Ten eerste ontbreekt veel informatie. Luyendijk sprak een se-
lecte groep bankmedewerkers, maar geen bankdirecteuren, 
toezichthouders of politici. Ten tweede graaft de analyse van 
de journalist Luyendijk waarschijnlijk minder diep dan die 
van een deskundige. Luyendijks dataset kan echter worden 
uitgebreid en verder geordend, waardoor harde antwoorden 
misschien toch binnen bereik komen.

Ook de rest van het boek kan logisch worden geordend.

Functies in de City 
 Beleggers, kredietbeoordelaars, brokers, accountants, 

economen, advocaten, bankiers, consultants, 
analisten

Gedragsregels in de City
 Heb een lange adem, durf, ga door, negeer je morele 

afwegingen, realiseer je: ‘voor jou tien anderen’, houd 
je aan de code of silence
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De verantwoordelijke zakenbanken
 ABN Amro, CityBank, Lehman Brothers, 

GoldmanSachs, JPMorgan
Activiteiten van zakenbanken
 Hypotheken verkopen, kopen en verkopen van 

bedrijven, fusies en overnames, vermogensbeheer, 
beleggen met eigen kapitaal, beursgang begeleiden

Producten van zakenbanken 
 Derivaten, aandelen, opties, putopties, CDO’s, bonds, 

obligaties, hedgefunds, vele ‘complexe producten’
Soorten bankiers
 Tandenknarsers, neutralen, masters of the universe, 

waanbankiers, koele kikkers
Chronologische beschrijving van de gebeurtenissen die 
aan de crisis voorafgingen.

4.3 Schrijven
Er bestaan veel boeken over schrijven, maar slechts enkele 
hebben aandacht voor logische tekststructuur. Een gere-
nommeerd boek bespreekt het thema impliciet in vier pa-
gina’s, maar trekt zestig pagina’s uit voor het gebruik van 
illustraties. 
 Een ander boek heeft deze inhoudsopgave.

1.  Inleiding
2.  Effectief schrijven in de beroepspraktijk
3.  Van opdracht naar tekst
4.  Omgaan met informatiebronnen
5.  Structureren
6.  Eisen aan rapportonderdelen
7.  Speciale teksttypen
8.  Brieven, e-mail en memo’s
9.  Formuleren
10. Overtuigend schrijven
11. Illustraties
12. Vormgeving
13. Mondeling presenteren van een rapport

Registers lopen door elkaar, hoofdstukken overlappen en ti-
tels geven weinig richting. 
 In het boek lijkt deze boodschap schuil te gaan (register: 
stappen).

Inleiding 
1.  Voorbereiden 
2.  Structureren 
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3.  Formuleren 
4.  Vormgeven 
Bijlage A. Speciale teksttypen
Bijlage B. Mondeling presenteren van een rapport

Eerst bereid je je voor, dan structureer je, vervolgens zet je 
je verhaal op papier en tot slot geef je je manuscript vorm. 
De bijlagen geven aanvullende informatie voor wie daar be-
hoefte aan heeft.

4.4 Tips voor tennisouders
Sportpsychologen Ivo Spanjersberg en Gerald Weltevreden 
geven, in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Lawn 
Tennis Bond, cursussen aan ouders van getalenteerde jon-
ge tennisspelers. Moet je hem pushen als hij geen zin heeft 
om te trainen? Wat doe je als je het niet eens bent met haar 
coach?
 In 2012 vroeg de KNLTB aan Spanjersberg en Weltevre-
den hier een boek over te schrijven. Spanjersberg, met wie 
ik bevriend ben, vroeg mij mee te werken. Mijn coauteurs 
stemden snel in met mijn suggestie een logische structuur 
te ontwikkelen. Dat kostte drie jaar en 84 versies (7). 

Slagen. Tips voor tennisouders
1. Staar je niet blind op talent.
2.  Stimuleer de zelfstandigheid.
3.  Voed de intrinsieke motivatie.
4.  Leer je kind omgaan met emoties.
5.  Zorg voor open communicatie.
6.  Bewaak de relatie kind-ouder-coach.
7.  Ondersteun de mentale weerbaarheid op de baan.
8.  Voed het zelfvertrouwen.
9.  Steun je kind rond de wedstrijd.

Dit is, volgens ons, hoe ouders hun tennissende kinderen 
zouden moeten begeleiden. 

Of je ordening de ultieme is, weet je echter nooit helemaal 
zeker. Misschien is een nóg grondiger ordening mogelijk of 
dwingt een nieuw inzicht ooit tot een andere aanpak.
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4.5 Fundamenten van fitness
In de meeste sportscholen doorloop je oefenschema’s op 
toestellen voor borstspieren, bovenbenen, kuiten en de rest. 
In de sportschool waar ik toevallig binnenliep, werkte men 
niet met toestellen, maar met losse objecten en vrije oefe-
ningen. Ik werd fitter en had meer plezier. Ik vond dat interes-
sant, en ging in gesprek met de eigenaar. Samen ontdekten 
we deze vijf ‘fundamenten van fitness’ (8).

1. Train functies. Laat je lichaam doen wat het van 
nature doet: springen, tillen, klimmen, rennen, gooien, 
trekken, waarbij al je spieren samenwerken. 
Vermijd toestellen. Ze maken je spieren wel sterk, maar 
gaan ten koste van je coördinatie.

2. Varieer. Laat je lichaam doen wat het niet verwacht. 
Daaraan moet het zich aanpassen en daarvan wordt het 
sterker. Het aantal oefeningen is oneindig, met 
halters, kettlebells, bootkabels, tractorbanden, je 
lichaamsgewicht en meer.
Vermijd schema’s. Ze laten je steeds dezelfde 
oefeningen doen waardoor je fitheid zelfs 
afneemt: je lichaam went eraan.1

3. Maak het jezelf moeilijk. Oefeningen die je moeilijk of 
vervelend vindt, laten je doen waar je lichaam niet goed 
in is en leveren het meeste op.

1 In sportscholen met schema’s en toestellen doe je dus precies wat je niet moet doen. 

4. Neem rust. Rust is essentieel. Ten eerste tijdens de 
training zelf. Je kunt niet een uur lang op 100 procent 
trainen. Ten tweede tussen trainingen. Fitheid groeit niet 
tijdens de training, maar tijdens het herstellen.

5. Voed je motivatie. Het belangrijkst is je motivatie. 
Heb je die niet, dan ga je niet meer, en verliezen de 
vorige richtlijnen alle betekenis. Maak het je dus niet 
té moeilijk; doe ook dingen die je leuk vindt; sport met 
iemand anders.

Volgens ons is dit de code onder het onderwerp fitness. Wat 
je er verder mee wilt (grote spieren, kracht, uithoudingsver-
mogen, afvallen) is volgens ons onder te brengen in de vijf 
hoofdstukken. Maar als gezegd: je moet altijd open staan 
voor de mogelijkheid dat de zaken anders liggen dan je 
dacht.

kettlebell
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De code en het 
auteursrecht
Iedere tekst is eigendom van de 
schrijver. Maar rusten er rechten 
op een logische ordening van 
feiten? Als iemand de hoofd-
stuktitels van het boekje over 
fitness overneemt en daar tekst 
bij schrijft (een kleine moeite, 
nu de structuur staat), maakt hij 
zich dan schuldig aan plagiaat? 
Hij zou kunnen betogen dat die 
inhoudsopgave een objectieve 
weergave is van de werkelijk-
heid. Op de waarheid rust geen 
auteursrecht. ‘E = mc2’ was bij-
voorbeeld niet Einsteins ‘eigen-
dom’.

4.6 Politieke kwesties
Politici maken geen logische analyse, maar verdedigen een 
standpunt, bijvoorbeeld:

Drugs moeten worden gelegaliseerd.

Argumenten zijn meestal: kosten van criminalisering, toe-
nemende criminaliteit, recht op zelfbeschikking, onbeheers-
baarheid van drugs, mislopen van belastinginkomsten. Het 
zijn reële argumenten, maar uitputtend zijn ze niet. Iemand 
anders kan namelijk betogen:

Drugs moeten worden verboden.

Argumenten zijn meestal: toename van drugsverslaving en 
drugsgebruikende kinderen, moreel verval, onvoorspelbare 
consequenties, complexe juridische status van drugscrimi-
nelen. Ook deze argumenten zijn reëel, maar doen dus even-
min recht aan de gehele werkelijkheid.

De code dwingt tot een logische ordening van álle feiten, 
niet alleen de feiten die politici helpen herkozen te worden. 
Politici zouden alle feiten uit alle politieke richtingen in kaart 
moeten brengen, ordenen, logische conclusies moeten trek-
ken en daar in rustig overleg consequenties aan moeten ver-
binden.
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4.7 Economisme
In september van 2015 verscheen het boek De mythe van het 
economisme, van Groen Links-leider Jesse Klaver (9). Ook 
hier: een arbitraire structuur.

Proloog
1.  Kassian
2.  Zonder angst
3.  Het economisme
4.  De mythe van het economisme
5.  Tien gamechangers
Epiloog

De titels zeggen niets, hoofdstukken 3 en 4 overlappen en 
allerlei onderwerpen lopen door elkaar, zoals Klavers per-
soonlijke verhaal, zijn ervaringen als Kamerlid, politieke ont-
wikkelingen, het economisme, nieuw idealisme en beleids-
suggesties. 

Een logische opbouw is deze (register: beleidsmaatregelen).

Inleiding
Het economisme is een politieke stroming die pleit voor 
beleid met maximaal financieel rendement. Pijlers zijn: 
(a) kostenbeheersing (versobering van uitkeringen, 
terugdringen van overige overheidsuitgaven, 
privatisering van diensten als spoorwegen, energie, 
zorg), en (b) stimulering van economische groei, 
inclusief deregulering van de financiële sector. De 
burger profiteert via belastingverlaging en trickle down 
economics.

Het economisme werkt niet: (a) privatisering leidt 
tot diverse problemen, zoals prijsverhoging, (b) veel 
voorzieningen gaan achteruit, (c) de markt corrigeert 
de financiële sector niet, (d) het onderwijsaanbod 
verschraalt en (e) trickle down economics vindt 
amper plaats (2% van de bevolking bezit 33% van het 
vermogen en wordt steeds rijker).
 
Dit boek pleit voor meer criteria dan alleen rendement, 
waaronder ethiek, leefbaarheid, natuurbehoud, effecten 
op langere termijn. Dit bevordert duurzaamheid, 
verbetert welzijn, de hogere belasting waren burgers 
anders kwijt geweest aan hogere kosten en premies, en 
de banen die je creëert, leveren weer belasting op.

1.  Heroverweeg privatisering.
2.  Investeer in onderwijs. Verbeter het basisonderwijs, 
beëindig de afrekencultuur voor beroepsopleidingen en 
hoger onderwijs, sta studies stapelen weer toe.
3.  Stimuleer duurzame energie. Investeer als overheid, 
stel zelf-opgewekte energie vrij van belasting, voer CO2-
vlaktaks in.
4.  Saneer de belastingwet. Voer progressieve 
vermogensbelasting in, beëindig onethische 
belastingregels voor multinationals, verhoog de 
belasting voor de ultrarijken.
5.  Saneer de financiële sector. Verklein de sector, 
creëer een staatsbank, scheid nuts- en zakenbanken, 
limiteer de bonussen van bankiers, vervolg frauduleuze 
bankdirecteuren.
6.  Stop de marktwerking in de zorg. Geef de artsen de 
regie terug, koop als overheid medicijnen in, beteugel 
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de macht van de farmaceutische industrie, steek meer 
belastinggeld in de zorg.
7.  Faciliteer zelfredzaamheid van mensen met een 
uitkering. Schep meer bijverdienmogelijkheden, 
moedig experimenten aan in plaats van ze te frustreren, 
sta vrijwilligerswerk toe, faciliteer onderwijs, stop 
betutteling.
8.  Snijd in de kosten waar dat kan. Stop  
reïntegratietrajecten, verlaag salarissen van medisch 
specialisten, elimineer het topsectorenbudget, stop 
subsidie aan fossiele brandstofsector.
9.  Verbeter de analyse van kosten en baten. Verbeter de 
aannames in de rekenmodellen van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek en de maatschappelijke kosten-
batenanalyses.

Het optimale beleid (de code) komt pas in beeld wanneer 
inzichten van andere politieke partijen zijn geïntegreerd.

4.8 De academische structuur
In de wetenschap en het hoger onderwijs rapporteert men 
middels de ‘academische structuur’. De academische struc-
tuur beschrijft het denkproces van de schrijver en eindigt bij 
diens conclusie.

1.  Inleiding
2.  Aanleiding
3.  Vraagstelling
4.  Onderzoeksmethode
5. Resultaten

5.1 Kwalitatief
5.2  Kwantitatief

6.  Conclusie
7.  Discussie.

Hier is geen enkele relatie meer tussen structuur en inhoud 
en je taalgevoel krijgt geen enkel houvast. Vaak bladeren le-
zers naar de conclusie, want daar staat wat ze willen weten. 

Veel sectoren hanteren een academische structuur. Neem dit 
reclasseringsrapport over mijnheer Lentsma, aangehouden 
wegens huiselijk geweld.

Betreft: B. Lentsma
Aanleiding voor het onderzoek
Voorgeschiedenis
Het verloop van de contacten met de reclassering
Delictbespreking en beleving
Visie referent
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Visie rapporteur 
Conclusie
Advies.

De rechter die dagelijks twintig van zulke rapporten op zijn 
bureau vindt, moet hard werken.
 In onderstaand rapport ligt de essentie aan de oppervlak-
te (register: argumenten).

Advies B. Lentsma: onvoorwaardelijke gevangenisstraf
Aanleiding
Advies: onvoorwaardelijke gevangenisstraf, gevolgd 
door agressieregulatietraining
1.  Het geweld tegen mevrouw Lentsma was 

buitengewoon zwaar.
2.  Mijnheer werd al eerder veroordeeld tot een 

voorwaardelijke straf.
3.  Mijnheer toont weinig motivatie voor behandeling.
4.  Mijnheer toont weinig berouw.
Bijlage A. Achtergrond B. Lentsma
Bijlage B. Onderzoek

Gesprekken met rapporteur en referent
Dossieronderzoek.

De vraag blijft of dit het optimale plan van aanpak is.

4.9 De DSM
De code kan de psychiatrie helpen een reuzensprong voor-
waarts te maken. 
 Sinds zestig jaar krijgen mensen met psychische proble-
men een diagnose uit de Diagnostic and Statistical Manual 
of the Mental Disorders (10). De DSM wordt vastgesteld door 
een panel van Amerikaanse psychiaters. Onlangs verscheen 
de vijfde editie.
 De DSM is ver verwijderd van een logische ordening van 
harde feiten. 

Ten eerste is veel ‘psychopathologie’ uit de DSM niet pa-
thologisch, maar een zinvolle en begrijpelijke reactie op de 
omgeving. De hersenen passen zich aan wisselende omstan-
digheden aan. Extreme situaties kunnen leiden tot extreme 
reacties.

Ten tweede is de DSM arbitrair. Regelmatig bestempelt het 
panel bepaald gedrag als ongewenst en ontstaat zomaar een 
ziekte. Soms verdwijnen ziektes weer. Toen homoseksuelen 
lieten weten dat ze het meest last hadden van stigma’s, werd 
homoseksualiteit geschrapt. Ineens waren homoseksuelen 
niet meer ziek. Dat hoef je bij griep niet te proberen.

Ten derde ontbreekt het de DSM aan logische samenhang. 
Hij hanteert vele registers, is niet uitputtend, gebruikt vele 
woorden zonder concrete betekenis, is verre van spaarzaam 
en bevat vele cirkelredeneringen.
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Onderstaande indeling voldoet wel aan de eisen van de code 
(register: oorzaken van problemen). Alleen de eerste twee of 
drie classificaties lijken mij pathologisch, de overige lijken 
me inherent aan het leven en hoe de hersenen daarop rea-
geren.

Aangeboren stoornissen (autonome depressie, bipolaire 
stoornis, schizofrenie …)

Schade (hersenbloeding, hersentrauma, ziekte van 
Korsakov …)

Slijtage (ouderdomsdementie, geheugenverlies op 
latere leeftijd ...)

Overbelasting (burn-out, overspanning, reactieve 
depressie …)

Rouw
Middelengebruik (alcohol, heroïne, cocaïne …)
Overgeneralisatie (diverse angstklachten, 

agressieproblemen …)
Ontbrekende vaardigheden (relatieproblemen, 

gokverslaving, vele andere problemen)
Weinig reflectievermogen (zingevingsproblemen, vele 

andere problemen)

Omgevingsfactoren. Omgevingsfactoren zijn nooit 
oorzaak van problemen, maar kunnen wel een 
bijdrage leveren.

Problemen kunnen meerdere oorzaken hebben.

Alcoholverslaving 
volgens de DSM 

Voor de DSM-diagnose ‘alcohol-
verslaving’ gelden elf criteria. 
1. Vaker en in grotere hoeveel-

heden gebruiken dan het 
plan was.

2. Mislukte pogingen om te 
minderen of te stoppen.

3. Gebruik en herstel van ge-
bruik kosten veel tijd. 

4. Sterk verlangen om te ge-
bruiken.

5. Door gebruik tekortschieten 
op het werk, school of thuis.

6. Blijven gebruiken ondanks 
dat het problemen mee-
brengt in het relationele vlak.

7. Door gebruik opgeven van 
hobby’s, sociale activiteiten 
of werk.

8. Voortdurend gebruik, zelfs 
wanneer je daardoor in 
gevaar komt.

9. Voortdurend gebruik 
ondanks weet hebben dat 
het gebruik lichamelijke of 
psychische problemen met 
zich mee brengt of verergert.

10.Grotere hoeveelheden nodig 

hebben om het effect nog te 
voelen, oftewel tolerantie.

11.Het optreden van onthou-
dingsverschijnselen, die 
minder hevig worden door 
meer van de stof te gebrui-
ken.

Vier of vijf criteria betekenen 
‘matig verslaafd’, zes of meer 
criteria ‘zwaar verslaafd’. Beide 
zijn arbitrair.
 • Slechts criteria 4, 10 en 11 

verklaren iets, de overige 
zijn verzonnen.

 • Criteria 4 en 10 gelden voor 
de meerderheid van alcohol-
gebruikers.

 •  Iemand die scoort op criteria 
1 tot en met 4 krijgt dezelfde 
diagnose als iemand die 
scoort op criteria 8 tot en 
met 11.

 • Iemand scoort soms onbe-
doeld niet op criteria. Ie-
mand zonder partner scoort 
nooit op criterium 6.

 • De criteria bevatten tien-
tallen woorden zonder 
concrete betekenis (‘vaker’, 
‘grotere hoeveelheden’, ‘het 
plan’ …).
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4.10 De toekomst
In 2015 verscheen het wonderlijke boekje Een kwestie 
van tijd, gebaseerd op de notities van een onbekende 
schrijver (11). Het verdedigt het radicale standpunt dat de 
toekomst volledig vastligt.

1.  Hoe voorspelbaar is niet het leven van alledag.
2.  Alles heeft oorzaken en gevolgen.
3.  Hoe voorspelbaar is niet ons gedrag.
4.  Zelfbeschikking sluit voorbeschikking niet uit.
5.  Nergens is ruimte voor toeval.
6.  De werkelijkheid zit logisch in elkaar.
7.  Je ziet de onafwendbaarheid alsnog wanneer je 

afstand neemt.
8.  Je ziet de onafwendbaarheid alsnog wanneer je 

terugkijkt.
9.  Wetenschap ís voorspellen.
10. Hoe voorspelbaar is niet een mensenleven.
11. Het ontbreekt ons aan voldoende inzicht en wijsheid.
12. Het ontbreekt ons aan kennis.
13. Het ontbreekt ons aan de juiste woorden.
14. De werkelijkheid is te groot om te bevatten.
15. Tijd is relatief.

Het register is eenduidig en de argumenten maken een vol-
ledige indruk, maar hiërarchie, uitsluiting en spaarzaamheid 
kunnen beter. In de vijftien argumenten gaan vijf grotere ar-
gumenten schuil.

1.  De werkelijkheid zit logisch in elkaar.
1.1 Alles heeft oorzaken en gevolgen.
1.2 Nergens is ruimte voor toeval.
1.3 Wetenschap ís voorspellen.

2. Zelfbeschikking sluit voorbeschikking niet uit.
3.  De werkelijkheid is te groot om te bevatten.

3.1 Het ontbreekt ons aan voldoende inzicht en 
wijsheid.

3.2  Het ontbreekt ons aan kennis.
3.3  Het ontbreekt ons aan de juiste woorden.

4.  Als je goed kijkt is de onafwendbaarheid van alles 
wel degelijk inzichtelijk.
4.1  Hoe voorspelbaar is niet het leven van alledag.
4.2  Hoe voorspelbaar is niet ons gedrag.
4.3  Hoe voorspelbaar is niet een mensenleven.
4.4  Je ziet de onafwendbaarheid alsnog wanneer je 

afstand neemt.
4.5 Je ziet de onafwendbaarheid alsnog wanneer je 

terugkijkt.
5.  Tijd is relatief.



5756

4.11 Het laatste grote mysterie
De code kan wetenschappers helpen de laatste stap in hun 
denkproces te zetten: hun inzichten eenvoudig verwoorden. 
Maar wetenschappers zouden ook uit principe kunnen zoe-
ken naar de code in hun onderwerp, door harde feiten los te 
maken uit alle theorie en ze logisch te ordenen. Het is een 
vorm van wetenschap bedrijven: via je taalgevoel tot inzicht 
komen.

Neem de vraag: wat maakt de mens tot mens? Onder des-
kundigen is wel consensus dat dat te maken heeft met ‘iets’ 
aan de buitenkant van de hersenen, met name in de zoge-
naamde neocortex. Maar wat gebéurt daar dat de mens na 
laat denken, kunst laat maken, bewustzijn geeft? Volgens 
verschillende wetenschappers is dit het ‘laatste grote mys-
terie’.
 Tijdens het ordenen van de feiten over hersenen en 
geest (2) ontvouwde zich een mogelijk mechanisme, en wel 
in de synapsen van de neocortex.
 
De synaps transporteert elektrische stroompjes van de 
ene zenuwcel naar de volgende.1 Hij wordt actief zodra een 
stroompje binnenkomt. 
 Normale synapsen zijn direct inactief wanneer het 
stroompje is gepasseerd. Maar misschien blijven synapsen 
in de neocortex actief totdat jij, bijvoorbeeld, een gedachte 
hebt afgerond.

1  De hersenen hebben ongeveer 100 miljard zenuwcellen en 150 biljoen synapsen. Daarin worden 
elektrische stroompjes van een duizendste seconde (actiepotentialen) afgevuurd, en overgedra-
gen door neurotransmitters. Actiepotentialen zijn de basis van onze gedachten, gevoelens en 
gedragingen.

Normale synaps zonder 
inkomend stroompje

Geen activiteit

Synaps in de neocortex zonder 
inkomend stroompje

Blijft actief terwijl je nadenkt

Stroompje 
komt eraan

Stroompje 
gaat verder

Neurotransmitter
brengt stroompje 

over

           
Correct of niet, dit mechanisme is concreet, toetsbaar en er 
zijn argumenten voor.

1.  Het past in kennis over natuurkunde.
1.1  Het is relatief eenvoudig, kenmerkend voor de 

natuur.
1.2  Het heeft iets ‘permanents’ in zich dat ook geldt 

voor logica. 1 plus 1 is altijd 2.
1.3  Het past in het gegeven dat logica de basis is van 

kunst. Ook kunst kan dus worden verklaard door 
dit mechanisme.
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2.  Het past in kennis over evolutie.
2.1  Het ligt meer voor de hand dat in de evolutie een 

kleine mutatie optreedt in wat er al is (‘normale’ 
synapsen), dan dat zich een nieuw mechanisme 
ontwikkelt.

2.2  De hersenen ontwikkelen zich van binnen 
(eenvoudige mentale processen) naar buiten 
(complexe mentale processen). Het ligt voor 
de hand dat hetgeen de mens tot mens maakt, 
ontstond aan de buitenkant van de hersenen.

3.  Het past in kennis over de hersenen.
3.1 Synapsen zijn complexe biologische fabriekjes 

waarin je variatie kunt verwachten.
3.2  De neocortex is een groot hersengebied met veel 

synapsen, wat begrijpelijk maakt dat wij zoveel 
kunnen (schrijven, kunst, wiskunde, spreken, 
problemen oplossen …).

3.3  De neocortex beslaat de gehele buitenkant van de 
hersenen, waardoor kunst, problemen oplossen, 
taal en bewustzijn zich bijvoorbeeld niet beperken 
tot ‘dingen die je ziet’ (in je achterhoofd).

3.4  De neocortex is ver verwijderd van lagere functies 
als temperatuurregulatie, diep in de hersenen. Dat 
verklaart wellicht dat je je lichaamstemperatuur 
niet bewust kunt beïnvloeden.

4.  Het past in kennis over psychologie.
4.1  Om een probleem op te lossen, moet je informatie 

in gedachten ‘vasthouden’. Dit mechanisme 
voorziet daar direct in.

4.2  Dit mechanisme is even diffuus als bewustzijn, 
eveneens kenmerkend voor mensen en evenmin 
te lokaliseren. 

4.3  Mensen bevinden zich aan het einde van een 
schaal van dieren die informatie beter vasthouden 
naarmate ze hoger ontwikkeld zijn.

•  Insecten houden geen informatie vast, maar 
reageren in reflexen.

•  Goudvissen kunnen informatie vasthouden in 
hun geheugen.

•  Honden hebben eveneens een geheugen, 
maar kunnen zich bovendien ‘concentreren’. 
Informatie blijft tijdelijk ‘onder hun aandacht’.

•  Mensapen kunnen zich eveneens 
concentreren, maar kunnen bovendien 
‘problemen oplossen’. Hier blijft informatie 
nog langer hangen dan bij honden.

•  Mensen kunnen eveneens ‘problemen 
oplossen’, maar kunnen dat ook ‘in 
gedachten’, in afwezigheid van het probleem. 
Hier blijft informatie nóg langer hangen dan 
bij mensapen.

5.  Het past in ‘het laatste grote mysterie’. Het diffuse 
karakter van dit mechanisme maakt begrijpelijk dat 
‘het laatste grote mysterie’ nog niet is opgelost. De 
dimensies van duizendste seconden, duizendste 
millimeters op biljoenen plaatsen maken het vrijwel 
onvindbaar, vooral wanneer je niet weet wat je zoekt.



6160

4.12 God en wetenschap
In 2006 verscheen het boek God als misvatting van Richard 
Dawkins, eminent bioloog en één van de vooraanstaande in-
tellectuelen van deze tijd (12). Dawkins betoogt dat religie 
en God slechts illusies zijn van een feilbaar menselijk intel-
lect. Zijn betoog is erudiet, diepgravend en meeslepend. Het 
is echter allerminst uitputtend. Dawkins, zijn leven lang al 
atheïst, geeft opnieuw zijn mening en onderbouwt deze met 
passende argumenten (de wereld is niet geschapen in zeven 
dagen, Jezus kan niet zijn opgestaan uit de dood …). Hij gaat 
echter voorbij aan de spirituele dimensie van het Christelijk 
geloof. Deze is even realistisch, anders waren er niet zoveel 
gelovige wetenschappers, ook na Dawkins’ boek. 
 Ook de controverse tussen religie en wetenschap bevat 
een code. Om deze bloot te leggen, zoek je eerst feiten waar-
over geen onenigheid mogelijk is, zoals:
  

-  De Bijbel is geschreven door mensen, niet door God 
zelf.

-  Het ontbrak de schrijvers aan moderne kennis.
-  De huidige Bijbel kwam in ruim 3300 jaar tot stand.
-  Hij is, door nieuwe vertalingen, nog steeds in 

ontwikkeling.
-  Jezus heeft werkelijk geleefd.
-  Jezus deed verstandige uitspraken.
-  Jezus twistte met schriftgeleerden over de 

interpretatie van het Oude Testament.
-  13,7 miljard jaar geleden vond de oerknal plaats.
-  De mens bestaat sinds 500.000 jaar.
-  Mensen hebben behoefte aan zingeving.

-  Het geweten, mogen we toch wel stellen, heeft zijn 
beperkingen.

-  De mens neemt slechts een uiterst klein deel van de 
werkelijkheid waar.

-  Natuurwetten gelden altijd en overal.
  (…). 

Wanneer je voldoende feiten hebt (dat kan jaren duren), voeg 
je samen wat samen hoort en schrijf je tot zowel atheïsten 
als dominees zeggen: ‘Hier kan ik weinig tegen inbrengen’. 
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4.13 De ultieme code
Het is zelfs denkbaar dat alle kennis ter wereld in één grote 
logische structuur kan worden geordend. Dat klinkt absurd, 
maar is al eens geprobeerd. In 1922 publiceerde de filosoof 
Ludwig Wittgenstein zijn boek Tractatus logico-philosoficus 
(13), onder het motto: ‘Wat gezegd kan worden, kan helder 
worden gezegd’. Wittgenstein was van mening dat daarmee 
alle filosofische problemen waren opgelost.

De Tractatus heeft veel kenmerken van een logische struc-
tuur. De basis van het boek bestaat uit zeven uitspraken die 
Wittgenstein steeds verder onderbouwt.

1.  De wereld is alles wat het geval is.
2.  Wat het geval is (een feit), is het bestaan van standen 

van zaken.
3.  Het logische beeld van de feiten is de gedachte.
4.  De gedachte is een betekenisvolle zin.
5.  De zin is een waarheidsfunctie van elementaire 

zinnen.
6.  De algemene vorm van een waarheidsfunctie is: 

#$@&%!?. Dit is de algemene vorm van een zin.
7.  Waar men niet over spreken kan, daarover moet men 

zwijgen.

Veel wetenschappers hebben geprobeerd de betekenis te 
doorgronden, maar de korte alinea’s, wiskundige structuur 
en het ontbreken van een lopend betoog maken dat vrijwel 
onmogelijk. In elk geval prikkelt het boek de fantasie van een 

‘theorie van alles’ in woorden, inclusief de absolute essentie 
van het menselijk bestaan alsook van ieder boek.

 Er komt een eind aan.
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Tips voor het 
blootleggen van de code

Verzamel informatie. Noteer alles wat je weet over je onder-
werp. Doe dat eventueel op kaartjes, per kaartje steeds één 
feit, observatie, idee. 

Bevrijd feiten uit theoriën.

Wees concreet. Waak voor woorden als ‘literatuur’, ‘intelli-
gentie’, ‘vrije wil’.

Neem de tijd woorden te vinden die de lading preciés dek-
ken. 

Kies een passend register. Je belangrijkste beslissing is de 
keuze van het register. Een slecht register leidt tot nutteloze 
samenhang.

Je kunt bewust een register kiezen (argumenten, stappen, 
iets anders). Je kunt ook intuïtief samenvoegen wat ‘op één 
of andere manier’ bij elkaar hoort waardoor zich een register 
ontvouwt.

Wanneer het register niet voldoet, wissel dan naar een ander 
en orden de informatie opnieuw.

Ontwikkel logische structuur. Leg je puzzel – soms letterlijk, 
wanneer je kaartjes ordent.

Werk áltijd vanuit één register. Weersta de verleiding je cre-
atieve gang te gaan.

Ontwikkel een hiërarchie met de juiste abstracties.

Voorkom overlap tussen hoofdstukken. 

Wees alert op herhalingen en ‘overig’-categorieën. Vrijwel 
altijd zijn dat aanwijzingen van een onlogische structuur.

Zoek een plaats voor ‘zwevende informatie’ die je niet kwijt 
kunt. 
 Soms is zwevende informatie een aanwijzing dat de 
structuur ontoereikend is. De informatie is essentieel, maar 
je structuur biedt er geen ruimte voor. Structureer dan ver-
der tot de informatie haar plaats heeft gevonden.
 Soms is de structuur correct, maar is de zwevende infor-
matie toch zinvol. Neem die dan op in een terzijde, voetnoot, 
tekstkader of bijlage.
 Soms is zwevende informatie overbodig.

Ga schrijven wanneer je voldoende structuur hebt. Structu-
reer dan verder. 

Benoem de essentie in de titels. Schrijf niet:

Argument 1.

maar: 

1. KaisaR is superieur aan DocuSoft.
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Gebruik eenvoudige taal. Schrijf niet:

Ten aanzien van de Higdon-rating kan worden gesteld 
dat deze aanleiding tot verwarring heeft gegeven.

Schrijf gewoon:

De Higdon-rating is verwarrend.

Schrap wat weg kan. Beperk je tot de essentie. 

Beperk je inleiding. Beschrijf eerst de beginsituatie waarover 
geen discussie is.

Het registreren van cliëntcontacten en -informatie is de 
ruggengraat van onze organisatie. Het is nodig voor de 
planning en financiering van onze activiteiten.

Beschrijf dan de aanleiding om de tekst te schrijven en te 
lezen – een probleem.

De huidige software, DocuSoft, is echter niet meer van 
deze tijd. Deze is traag, geeft veel storingen en biedt 
verder weinig mogelijkheden.

Geef tot slot in hoofdlijnen je conclusie, oftewel de oplossing 
van het probleem.

We deden daarom onderzoek naar een nieuw systeem: 
KaisaR. Daaruit blijkt dat KaisaR een uitstekend 
alternatief is, en wel om de volgende vier redenen: (1) 
KaisaR presteert op diverse fronten beter dan DocuSoft, 

(2) de overgang is eenvoudig, (3) de leverancier biedt 
goede technische ondersteuning, en (4) de hoge 
investering verdient zichzelf in twee jaar terug.
Dit rapport bespreekt deze redenen in detail. De 
bijlagen beschrijven de methode van onderzoek en de 
specificaties van KaisaR en DocuSoft.

Meer niet. Gebruik de inleiding dus niet voor informatie die 
je niet in de hoofdtekst kwijt kunt. Die zal echt daar zijn plaats 
moeten vinden. Hooguit help je de lezer de situatie en aanlei-
ding te begrijpen, bijvoorbeeld door context te beschrijven 
of door een definitie.

De inleiding krijgt in de inhoudsopgave geen nummer.

Schrijf tot je klaar bent. Regelmatig denk je dat het zover is, 
totdat je je realiseert dat het helemaal anders moet. Je ken-
nis heeft zich verdiept.

Je manuscript laat je vanzelf weten wanneer het klaar is, en 
dat is wanneer je aanpassingen het niet langer verbeteren, 
maar zwakker beginnen te maken. Ineens realiseer je je: ‘Ik 
kan hier niets meer aan verbeteren. Dít is wat de werkelijk-
heid te zeggen heeft’. Soms duurt dat jaren, maar dan heb je 
ook wat: het boek dat alle andere boeken over je onderwerp 
overbodig maakt.
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