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Het blijft opmerkelijk dat werkelijk 
niemand, zelfs u niet, het belang ziet van 
de principes die ik beschrijf. Het is alsof 
ik aan cyclopen moet uitleggen dat er 
zoiets is als diepte. Logica in plaats van 
willekeur – die woorden zouden genoeg 
moeten zijn om de oren te spitsen.  
De mogelijkheden zijn werkelijk enorm, 
kan ik u verzekeren.

Jeroen Otten (1961) studeerde klinische 
psychologie aan de Radbouduniversiteit. 
Hij schreef boeken over diverse 
onderwerpen, alle met logische structuur.

Wij allen beschikken over een 
aangeboren instinct waarmee we de 
logische samenhang in de wereld 
kunnen blootleggen en verwoorden. 

Wij doen niets met dat instinct.  
We weten niet eens dat we het hebben. 

In Sporen. Ontdekking van een 
taalinstinct beschrijft Jeroen Otten dit 
instinct, en hoe hij het op het spoor 
kwam.  
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Proloog

In 1988 startte ik mijn loopbaan als psycholoog aan de Uni-
versity of New Mexico in Albuquerque, New Mexico bij het 
Centre on Alcoholism, Substance Abuse and Addictions.
Mijn inzicht in verslaving, hulpverlening en psychologie ver-
diepten zich snel. Maar tegelijkertijd ontwikkelde zich een 
permanent gevoel van verwarring dat ik niet van me af kon 
schudden.
Na enkele jaren begon die verwarring te zakken, en kwam er 
een ander gevoel voor in de plaats. Er klopt hier iets niet. Er 
is iets gaande dat niemand ziet.
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Inleiding

De wereld zit eenvoudig in elkaar.
Lang geleden vroeg men zich af waar zich het einde van de 
wereld bevond. Uit zekerheid voer men op zee niet te ver, 
want je zou er zomaar vanaf kunnen vallen. Anderen begre-
pen niet waarom je van schepen aan de horizon eerst de 
mast zag en pas later de rest. Groot als deze vragen waren, 
waren ze in vier woorden te beantwoorden.

De aarde is bolvormig.

“Alles wat gezegd kan worden, kan eenvoudig worden ge-
zegd”, schreef Ludwig Wittgenstein in 1922.
“Als je het niet simpel kunt uitleggen, snap je het niet goed 
genoeg”, zei Albert Einstein later.

Dit boek gaat over een instinct, ingebed in onze taal, waar-
mee wij die eenvoud in woorden kunnen vangen. Het stelt 
ons in staat complexe informatie logisch te ordenen en zo-
danig te verwoorden dat je denkt: Wat is het eigenlijk simpel.
Helaas doen wij niets met dat instinct. We weten niet eens 
dat we het hebben. De reden is, dat het niet erg krachtig 
is. Logisch denken gaat ons slecht af, en wordt bovendien 
voortdurend doorkruist door een veel sterker instinct: onze 
neiging om snel een standpunt in te nemen.

Ziehier de essentie van dat taalinstinct. Kijk eerst eens naar 
de inhoudsopgave van een willekeurig nonfictie boek: Een 

tuin in de stad. Tips, trucs en technieken, van Joe Swift.

Opgeruimd staat netjes
Raamwerk
Trukendoos
Keuzewaaier
Stressbestendig
Facelift
Klein onderhoud

Hier is, zoals in de meeste nonfictieboeken, geen enkele lo-
gische samenhang. De inhoudsopgave geeft hooguit een 
indicatie van de inhoud, en je zult het boek moeten lezen 
om erachter te komen wat Joe Swift te zeggen heeft. (In de 
hoofdstukken lopen vervolgens allerlei onderwerpen door 
elkaar. Ook dat geldt voor de meeste boeken.)
De tips, trucs en technieken van Joe Swift laten zich echter 
wel degelijk eenvoudig ver-talen; ver-woorden. Ziehier zeven 
hoofdstukken waarin bij elkaar staat wat bij elkaar hoort.

1. Maak een sterkte-zwakteanalyse van je tuin
2. Bedenk wat je in je tuin wilt doen
3. Laat je inspireren voor je ontwerp
4. Onderzoek de vele mogelijkheden
5. Maak een plan van aanpak
6. Voer je plan uit
7. Houd je tuin bij

Inhoudelijk is dit boek identiek, maar nu is er logische sa-
menhang die je instinctief herkent. Dit boek beschrijft zeven 
opeenvolgende stappen om een stadstuin aan te leggen. Nu 
lees je het boek ‘als vanzelf’, en je denkt inderdaad: Simpel! 
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Vorm en inhoud zijn geïntegreerd. De inhoudsopgave is nu 
een samenvatting van het boek.

In ieder onderwerp ter wereld gaat zulke logische samen-
hang schuil. In dit boek bespreek ik die samenhang aan de 
hand van verschillende boeken die ik in de loop der jaren 
schreef. Het eerste, Kort & Goed. Hulp bij alcoholproblemen 
(1997) schreef ik volledig intuïtief, zonder besef, laat staan 
kennis, van de onderliggende wetmatigheden. De logische 
structuur is nog lang niet zo duidelijk als bovenstaande ze-
ven stappen om een stadstuin aan te leggen. Met ieder boek 
werd de samenhang echter beter en de boodschap duidelij-
ker.

Drie boeken gaan over de wetmatigheden zelf. Die wetma-
tigheden zijn even hard als de wetten van de grammatica, 
eveneens een taalinstinct. Maar waar grammatica een lange 
wetenschappelijke traditie kent, met wereldwijd duizenden 
beoefenaars, daar laat de wetenschap de logica die in tekst-
structuur schuilgaat, volledig links liggen. Die logica bevindt 
zich in een blinde vlek tussen wiskunde, taalwetenschappen, 
psychologie, cognitiewetenschap en filosofie.
Het is een wetenschap die niet bestaat.

1
Kort & Goed. Hulp bij 

alcoholproblemen
(1997)

Op 1 februari 1996 werd ik behandelcoördinator van het al-
coholteam van de Jellinek in Amsterdam, aan de Wetering-
schans. Ik kreeg de opdracht mee een ‘kortdurend behandel-
aanbod’ te ontwikkelen. Onderzoek had aangetoond dat een 
paar gesprekken al veel effect kunnen hebben. Maar waar 
moesten die over gaan? Dat moest ik bedenken.

Ik schreef een rapport over wetenschappelijk onderbouwde 
methodieken, waaronder sociale vaardigheidstraining, moti-
verende gesprekvoering, zelfcontroletraining, ontspannings-
training en disulfiram (een pilletje dat je ziek maakt als je 
alcohol drinkt).
Tijdens het schrijven gebeurde er iets opmerkelijks. Bepaal-
de woorden en zinnen trokken als vanzelf naar elkaar toe. Ik 
liet me leiden door hun natuurlijke samenhang, en toen alles 
op de juiste plaats stond, waren er twee clusters ontstaan.

1. Motiverende gespreksvoering
Ontbreekt het een cliënt aan motivatie om minder te 
drinken, voer dan een empatisch ‘motiverend gesprek’ 
waarin je samen voor- en nadelen van drinken op een 
rijtje zet.
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2. Terugvalpreventie
Is een cliënt wel gemotiveerd om minder te drinken 
(eventueel na jullie gesprek), help hem dan terugval te 
voorkomen, bijvoorbeeld door verandering van leefstijl 
en zelfcontroletraining.

Stel eerst vast wat iemand wil, help hem dan zijn doel te 
bereiken. Inderdaad: wat is het eigenlijk simpel.

In die tijd deed ook een ander model de ronde.

1. Motiverende gespreksvoering
2. Zelfcontroletraining
3. Terugvalpreventie

Dit bevat een logische fout. Het doel van zelfcontroletraining 
is, terugval te voorkomen. Zelfcontrole hoort dus thuis onder 
terugvalpreventie. Dat maakt het model ook zuiniger: van 
drie fundamenten naar twee.1

 

We ontwikkelden een ‘Vijf Gesprekken-model’ met motive-
rende gespreksvoering en basale terugvalpreventie, gericht 
op cliënten die verder redelijk tot goed functioneerden (on-
geveer 45%). Zij waren daar heel tevreden over, bleek uit een 
evaluatieonderzoekje. We wonnen de Jellinek-kwaliteitsprijs 
en in 1998 haalde het model de landelijke pers (‘In vijf ge-

sprekken van de drank af’). Toen was ik al weg bij het alco-
holteam.

Ik werkte het rapport verder uit en publiceerde het in sep-
tember van 1997 als boek, getiteld Kort & Goed. Hulp bij al-
coholproblemen (1). 
De logische samenhang is nog verre van perfect. Kijk eens 
naar de hoofdstuktitels.

Hoofdstuk 1. Van onderzoek naar praktijk
Hoofdstuk 2. Motiverende gespreksvoering
Hoofdstuk 3. Terugvalpreventie
Hoofdstuk 4. De rol van de partner

Goed is, dat alle hoofdstukken over een ander onderwerp 
gaan, en dat de titels de inhoud weergeven. De samenhang 
laat echter te wensen over. Hoofdstuk 1 gaat over de on-
derbouwing; hoofdstuk 2 en 3 beschrijven methodieken en 
hoofdstuk 4 hangt er een beetje bij. 
Verder wordt er niets gezegd over het – essentiële – intake-
gesprek.

Onderstaande opzet maakt al een evenwichtiger indruk.

 Inleiding: wetenschappelijke onderbouwing
 Hoofdstuk 1. De intake
 Hoofdstuk 2. Motiverende gespreksvoering
 Hoofdstuk 3. Terugvalpreventie

Ook binnen de hoofdstukken laat de logische samenhang te 
wensen over.

1 Deze zuinigheid staat in de wetenschap bekend als het ‘Scheermes van Ockham’. 
Gebruik in je theorie zo min mogelijk concepten. Twee concepten is in principe beter 
dan drie.
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Hoofdstuk 1. Van onderzoek naar praktijk
Kort en Goed – het effect gewogen
Kort en Goed – de basis

Eerst de feiten
Wat wil de cliënt?
Op eigen kracht?
Voor welke cliënt?

Kort en Goed – de praktijk
De manier van werken
De stijl 
De hulpverlener

Hier is de samenhang even slecht als in gewone boeken.
(a) Dit hoofdstuk blijkt niet één, maar drie onderwerpen te 
behandelen.
(b) De titel, Van onderzoek naar praktijk, dekt de lading niet.
(c) De sub-titels roepen vooral vragen op. ‘Het effect gewo-
gen’? ‘De basis’? ‘De praktijk’? 
(d) Waarom staat overal Kort en Goed voor? Het hele boek 
heet al zo.

Hoofdstuk 2. Motiverende gespreksvoering
Motivatie: balans van voor- en nadelen
Interventies

De balans opmaken
De balans in beweging
De balans doorgeslagen

De rol van weerstand
Het voorkómen van weerstand
Het vóórkomen van weerstand

Misverstanden
Een voorbeeld

Goed is, dat de subhoofdstukken elkaar uitsluiten en de titels 
een redelijke indruk geven waar ze over gaan. Maar het kan 
beter. Verderop laat ik zien hoe.

Hoofdstuk 3. Terugvalpreventie
Onder controle krijgen van het gebruik
Ontwikkelen van een andere leefstijl
Aandacht voor irrationele gedachten
Probleemoplossende vaardigheden
Vaardigheidstrainingen
Omgaan met terugval
Aandacht voor veranderingen

Deze samenhang is correct. Alle subhoofdstukken dragen  
direct bij aan terugvalpreventie.

Hoofdstuk 4. De rol van de partner
Informatie vergaren
Medicatie aanreiken
Relatiegedragstherapie
Systeem- en relatietherapie
Het uitnodigen van de partner
De houding van de hulpverlener

De eerste vier subhoofdstukken beschrijven inderdaad rollen 
die de partner kan spelen. De laatste twee subhoofdstukken 
zijn echter voorwaarden en moeten hier weg.
Je kunt overwegen het hoofdstuk over de partner op te split-
sen en op te nemen in de hoofdstukken over de intake, mo-
tiveren en terugvalpreventie. Bij alle drie kan de partner im-
mers helpen.

Gaat – alsnog – 
over de intake.

Gaat over voorwaarden.

Gaat over de 
onderbouwing.
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Inmiddels, 25 jaar later, zou ik onderstaande structuur hante-
ren (inclusief enkele inhoudelijke aanvullingen). 

Inleiding. De wetenschap achter alcoholhulpverlening

1. Doe een goede intake
1.1 Maak een analyse
1.2 Overweeg de partner uit te nodigen (o.a. 

informatie verzamelen)

2. Bied detoxificatie, indien nodig
Thuis of tijdens een opname

3. Voer een motiverend gesprek 
3.1 Luister empathisch
3.2 Bespreek ambivalentie
3.3 Ga weerstand uit de weg
3.4 Betrek de wensen van de cliënt
3.5 Maak samen een plan

4. Bied terugvalpreventie
4.1 Versterk de zelfregulatie
4.2 Verander de leefstijl
4.3 Ontwikkel vaardigheden (ontspannen; sociaal)
4.4 Overweeg disulfiram
4.5 Betrek de partner

5. Besteed aandacht aan andere problemen
5.1 Los praktische problemen op (schulden, 

gezondheid…)
5.2 Besteed aandacht aan psychiatrische problemen
5.3 Verbeter eventueel de relatie met de partner

Kort & Goed bevat nog een logisch probleem bij het concept 
‘zelfcontrole’. Zelfcontrole heeft twee vormen. De eerste is 
stimuluscontrole. Dat houdt in: doe iets aan de beschikbaar-
heid van bier. Haal het niet in huis; zeg tegen de barman jou 
niet te serveren.
De tweede is contingency management. Dat houdt in: doe 
iets aan de manier waarop je met bier omgaat als het er toch 
is. Leer ‘nee’ zeggen als iemand je een biertje aanbiedt; maak 
een wandeling als je trek hebt.
Schematisch is dit het model.

Zelfcontrole
1. Stimuluscontrole
2. Contingency management

Dit kan haast niet kloppen, zo lelijk is het. Na ‘zelfcontrole’ 
en ‘stimuluscontrole’ zou je opnieuw iets met ‘controle’ ver-
wachten, maar er staat een onbegrijpelijke en ook nog eens 
engelse term. Dit kan echt niet zo.
Nu lijken zelfcontrole en contingency management nogal op 
elkaar. Je zou contingency management kunnen vervangen 
door zelfcontrole – dus zo.

Zelfcontrole
1. Stimulus controle
2. Zelfcontrole

Dat ziet er al beter uit, maar nu zitten we met een zogenaamd 
‘Droste-effect’, dat wil zeggen een verwijzing naar zichzelf: 
zelfcontrole bestaat uit stimulus controle en zelfcontrole. Nu 
weten we nog niets. Dit nieuwe probleem is echter eenvou-
dig op te lossen. Vervang de eerste ‘zelfcontrole’ door ‘zelf-



1918

regulatie’. Het woord ‘zelfregulatie’ heeft een iets ruimere 
betekenis dan ‘zelfcontrole’.

Zelfregulatie
1. Stimuluscontrole 
2. Zelfcontrole 

2
De oerknal, de hersenen  

& Henk Feldmeijer 
(2005)

Rond 1994 bedacht ik dat al het menselijk gedrag het resul-
taat is van wat er in de hersenen gebeurt. Tegenwoordig 
is men zich wel bewust van de relatie tussen hersenen en 
geest, maar op dat moment was dat een originele gedachte. 
Psychologen dachten bijvoorbeeld zo.

Meneer Jansen drinkt teveel omdat hij verslaafd is.
Hij stopt niet met drinken omdat hij niet gemotiveerd is.
Dat is niet zo raar, want dat zit ook wel een beetje in zijn 
persoonlijkheid. 

Dit zijn cirkelredeneringen die niets verklaren. Want hoe we-
ten we dat meneer Jansen verslaafd is? Omdat hij zoveel 
drinkt. Hoe weten we dat hij niet gemotiveerd is? Omdat hij 
niet stopt met drinken. En hoe weten we wat zijn persoonlijk-
heid is? Opnieuw door te kijken naar zijn gedrag. De vraag is: 
wat gebeurt daarbij in de hersenen?
Psychologen denken echter in hele andere termen dan her-
senwetenschappers.
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Psychologie
- Motivatie
- Emoties
- Geheugen
- Taal
- Intelligentie
- Verslaving
- Leren
- Persoonlijkheid
- Enzovoort 

ploegde ik door alle uitdagingen.2 Uitgeverijen toonden 
geen belangstelling, en in 2005 publiceerde ik het boek zelf, 
met de titel De oerknal, de hersenen & Henk Feldmeijer (2). 
De titel omvat drie dimensies achter ons bestaan: natuur-
kunde (de oerknal), wat de basis vormt voor biologie (de 
hersenen), wat weer de basis vormt voor psychologie (Henk 
Feldmeijer).3 
Het boek had 130 pagina’s – niet veel voor zo’n groot onder-
werp, maar genoeg voor een eerste idee.
Dit is de inhoudsopgave.

3 Henk Feldmeijer was tijdens de Tweede Wereldoorlog oprichter en Voorman van de 
Nederlandsche SS.

2 Ik beschreef het proces in Kruimels, eveneens uit 2005 (3).

Hersenwetenschap
- Zenuwcellen (neuronen)
- Synapsen
- Cerebrale cortex
- Limbisch systeem
- Hersenstam
- Steuncellen (gliacellen)
- Gebied van Wernicke 
- Gebied van Broca
- Enzovoort

Toch moest er tussen de twee vakgebieden samenhang zijn 
die voor iedereen begrijpelijk is. De werkelijkheid zit immers 
eenvoudig in elkaar.
Ik vatte het plan op die samenhang te zoeken, en wel als 
volgt.

1.  Verzamel zoveel en divers mogelijke harde feiten
2.  Voeg samen wat bij elkaar hoort 
3.  Schrijf het verhaal bondig en zonder jargon op

Ik begon dus met feiten noteren over neuronen, synapsen, 
het limbisch systeem, emoties, leren, actiepotentialen, intel-
ligentie, denkfouten, sociale invloed, persoonlijkheidsstoor-
nissen en veel meer. Toen ik, na enkele jaren, zo’n 1200 no-
tities had en Kort & Goed was verschenen, nam ik eind 1997 
ontslag bij de Jellinek en begon ik met het ordenen van alle 
kaartjes en het schrijven van de tekst. 
Deze puzzel was oneindig veel complexer dan verslavings-
hulpverlening, en ik was mij nog steeds niet bewust van 
de wetmatigheden achter logische samenhang. Jarenlang 

Vragen
1.  De oorsprong van alles 
2.  Het menselijk lichaam
3.  Neuronen en 

actiepotentialen
4.  De hersenen
5.  De aanleg van de 

hersenen
6.  Het ontstaan van 

hersengolven
7.  Principes achter 

hersengolven
8.  Samenwerking tussen 

hersengebieden
9.  Snelheid
10. Logica
11.  Aanpassing
12. Het totaal aan 

hersengolven
13. Taal
14. Bewustzijn
15. Kunst
16. Dingen die fout 

gaan
17. De aard der dingen
18. God

Deze structuur is al een stuk beter dan die van Kort & Goed. 
Hij heeft duidelijke titels, een logische opbouw (fysica – bio-
logie – neurologie – psychologie – filosofie) en een mooie 



2322

spanningsboog (van de oerknal tot het einde der tijden). 
Halverwege wordt de structuur echter rommelig. Snelheid? 
Logica? Aanpassing?

Ik verkocht een paar honderd exemplaren, niet slecht maar 
ook geen gekkenhuis. Ik kreeg enkele recensies, waaronder 
een grote in De Psycholoog. Niet één recensent reageerde 
echter inhoudelijk, ook niet op enkele radicale conclusies die 
ik had getrokken.

-  Aanpassing vindt plaats op basis van (a) snel reageren 
en (b) logisch denken.

-  Het is logica die mensen onderscheidt van andere 
dieren.

-  Kunst en bewustzijn zijn afgeleiden van logisch 
denken.

-  Een neurologisch mechanisme achter logisch denken.
-  Neurologische en psychologische mechanismes achter 

kunst en bewustzijn.
-  17 denkfouten in de wetenschap die de integratie van 

psychologie en hersenwetenschap in de weg staan.
-  Een redenering waarom terugreizen in de tijd 

principieel onmogelijk is.
-  Een mechanisme achter de ervaring van God.

Je zou toch verwachten dat iemand daar iets van vindt.

Vijf jaar later, in 2010, verscheen Wij zijn ons brein van Dick 
Swaab. Ineens waren de hersenen hot  en verschenen er al-
lerlei boeken over. Psychologen spraken nu over een intel-
ligentiegen, een religiekwab, een taalorgaan. Die bestaan 
echter niet, want woorden als intelligentie, religie en taal 

hebben geen concrete betekenis. Bij taal zijn bijvoorbeeld 
diverse gebieden actief, waaronder het gebied van Wernicke 
(ordenen van informatie) en het gebied van Broca (gramma-
tica genereren). Beide gebieden liggen ver uit elkaar.
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3
De liefde ligt op straat 

(2007)

In 2006 vroeg verslavingsinstelling IrisZorg in Nijmegen, 
waar ik werkte, mij een boekje te schrijven over straathoek-
werk. Niet zelden klonk de vraag: “Wat doen die straathoek-
werkers nou eigenlijk?” Vooral wanneer financiers zulke vra-
gen stellen, is een inkijkje slash verantwoording verstandig.
Ik ging in gesprek met de veertien medewerkers van het Jon-
gerenteam, zoals de groep heette, en noteerde hun activitei-
ten en anecdotes.
Ik knipte de interviews op, voegde samen wat bij elkaar 
hoorde – nog steeds zonder besef van de onderliggende re-
gels – en gaf die clusters een titel. Ik liet alles lezen aan de 
betrokkenen, werd dan gecorrigeerd en schreef verder, tot-
dat iedereen zei: Ja, zo klopt het. 
In 2007 verscheen De liefde ligt op straat (4). Mooie titel, ver-
zonnen door een van hen. 

Ondanks enkele foutjes in de structuur was het een toegan-
kelijk boekje dat inzicht geeft in de grillige, grimmige en 
mooie wereld van straathoekwerk.

Cowboys en bedrijven

Is dit de inleiding of een hoofdstuk? De titel zegt weinig. 

Straathoekwerk
Zoek actief naar mensen in nood
Leg contact
Zoek aansluiting
Motiveer
Steun (verzorg, ondersteun, bemiddel)
Verwijs

Dit hoofdstuk heeft een goede opbouw in de activiteiten van 
straathoekwerkers. 
 

Projecten
Zwerfjongeren
Houseparty’s 
Focus
Toezichthouders
Antillianen
Drugs Information and Monitoring System (DIMS)

Een beschrijving van de verschillende projecten die men 
heeft lopen. Goede samenhang, maar staat los van de an-
dere hoofdstukken. 

Straathoekwerker
Iets hebben met de straatcultuur
Initiatiefrijk 
Netwerker
Betrokken
Onderzoeker

Opnieuw een heldere beschrijving, nu van de eigenschappen 
van een goede straathoekwerker.
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Nummers voor de (sub-)hoofdstukken zouden de helderheid 
verder vergroten.

Eén alinea stond nog even ter discussie.

Lang geleden kwam ik op een avond in een café een 
klant tegen met wie ik intensief werkte. We dronken bier, 
kletsten wat, normale dingen die wel kunnen. Toen we 
even later buiten liepen, trok hij een grammetje cocaïne 
uit zijn zak. Wil je ook wat, zei hij, om me een plezier te 
doen. Da’s goed, zei ik. In een portiek deden we toen 
allebei een lijntje. 
Toen ik de volgende morgen wakker werd, wist ik dat ik 
die kritische grens had overschreven.

“Ik wil mijn baan niet kwijt”, zei de jongerenwerker in kwestie. 
We lieten het fragment echter staan. Als straathoekwerker 
loop je vaak langs het randje, en het kan niet anders dan dat 
je er soms overheen gaat. Hij maakte daarnaast duidelijk dat 
hij zich bewust was van zijn misstap. Niemand werd boos.

We gaven het eerste exemplaar tijdens een drukbezochte re-
ceptie aan de wethouder van Sociale Zaken van Nijmegen.

4
Hoe je helder schrijft in het 

maatschappelijk werk 
(2012)

In 2006 ontmoette ik in Amsterdam de oud-journalist Wil-
lem Nieuwenhuijs in zijn kantoor aan de Bosboom Tous-
saintstraat. Willem gaf schrijftrainingen in de zogenaamde 
‘Piramidemethode’ aan bedrijven als Nuon, Heineken, ING 
en Shell. We konden het direct met elkaar vinden.
De piramidemethode had alles te maken met het taalinstinct 
dat ik op het spoor was. Veel kwam mij bekend voor, zoals de 
principes van ‘wederzijdse uitsluiting’ (ieder hoofdstuk moet 
iets anders zeggen) en ‘collectieve uitputtendheid’ (alle in-
formatie moet ergens een plaats hebben). Maar Willem ver-
telde mij ook iets nieuws. In een logische structuur staat de 
essentie bovenaan. “Realiseer je wat een document is”, zei 
Willem. “Een document is het antwoord op een vraag. Doe 
je lezer plezier en geef dat antwoord direct”. Dat principe zou 
me flink hebben geholpen het rommelige middenstuk van 
De oerknal te voorkomen.

Door te beginnen met de conclusie en deze te onderbouwen, 
krijgt een tekst de vorm van een piramide, vandaar de naam. 
Zie bijvoorbeeld dit rapport.
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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 opties.

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

Ziehier de schematische, piramidale weergave.

 

Willems training bevatte een magistrale demonstratie. Een 
maand voor de training ontving hij van iedere cursist een 
zelfgeschreven document. Op de trainingsdag gaf hij alle 
cursisten hun document terug, inclusief de onderliggende 
piramidale structuur. Ik was diverse keren getuige van deze 
terugkoppeling. “Dit is wat ik wou schrijven”, zeiden cursis-
ten stomverbaasd, en, letterlijk: “Wat is het eigenlijk simpel”. 
Dat was vooral opmerkelijk omdat Willem niets van het on-

derwerp afwist. Zijn analyse was volledig gebaseerd op de 
onderliggende logische samenhang.

Ik vond dat Willem een boek moest schrijven over de pirami-
demethode. Hij was het met me eens, maar het zou er niet 
van komen. Willem werd ernstig ziek, en op 25 november 
2008 overleed hij.
In de jaren die volgden, schreef ik zelf een boek, toegespitst 
op de opleiding tot maatschappelijk werker van de HAN, 
waar ik docent was geworden. Het had een correcte hiërar-
chie, de essentie stond in de titel (Hoe je helder schrijft in het 
maatschappelijk werk), waarna zes stappen beschrijven hoe 
je dat doet (5).

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

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

De samenhang is logisch, maar kan veel grondiger. Hoe je 
helder schrijft is vooral: Hoofdstuk 4. Ontwikkel een heldere 
documentstructuur. De eerste drie hoofdstukken zijn voor-
waarden. En verdient het ordenen van bijlagen echt een ei-
gen hoofdstuk?
Acht jaar en een flinke mislukking later pas was mij alles dui-
delijk.

Maar Hoe je helder schrijft was wel degelijk bruikbaar, en we 
zetten het op de boekenlijst van jaar twee. “Ik las het in één 
keer uit”, zei een student nog wel eens. Diverse maatschap-
pelijk werk-voorbeelden, zoals hieronder, hielpen. De eerste 
standaardbrief moet je helemaal lezen; in de tweede brief 
staat de essentie in de inhoudsopgave.

Advies Peter Maassen
1. Personalia
2.  Achtergronden
3. Onderzoek

3.1  Indruk onderzoeker
3.2  Mening van mevrouw Maassen

4.  Resultaten teamoverleg
5.  Conclusie
6.  Aanbevelingen 

Advies Peter Maassen: Uithuisplaatsing. 
Argumenten:
1.  Peter is thuis omgeven door drugs

1.1 Peters moeder dealt cocaïne in zijn aanwezigheid
1.2 Peters moeder en anderen roken hash in zijn 

aanwezigheid
2. Eerdere interventies hadden geen resultaat
3. Peters moeder frustreert hulpinstanties
4. Er is geen enkele corrigerende factor aanwezig

Bijlagen
Achtergrond
Onderzoek
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5
Een kwestie van tijd

(2015)

In 2013 werd ik benaderd door de kunstenaar Ranne Zoet-
man. Hij was in bezit gekomen van een doos vol anecdo-
tes, notities en foto’s van een onbekende schrijver die het 
radicale standpunt innam dat de toekomst geheel vastligt. 
Zoetman vroeg hulp bij het ordenen van alle informatie. Met 
genoegen, zei ik. 
We mailden heen en weer of belden, ordenden de informatie 
en formuleerden uiteindelijk vijftien verschillende argumen-
ten. Zoetman maakte er vervolgens een kunstboekje van met 
bewerkte foto’s en suggestieve collages. Titel: Een kwestie 
van tijd (6).

Ziehier de vijftien argumenten voor de conclusie dat de toe-
komst 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.

De samenhang is logisch. De titels doen duidelijke bewerin-
gen, de argumenten sluiten elkaar uit en maken een volle-
dige indruk. 
De hiërarchie kan echter beter. Sommige argumenten kun-
nen worden samengevoegd onder één groter argument.

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.
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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.

Nu heeft het betoog, in plaats van vijftien, nog maar vijf ar-
gumenten. Zuiniger en dus beter.

6
Slagen. Tips voor 

tennisouders 
(2015)

In 2012 gaven sportpsychologen Ivo Spanjersberg en Ger-
ald Weltevreden, namens de Koninklijke Nederlandse Lawn 
Tennis Bond, cursussen aan ouders van getalenteerde jonge 
tennisspelers. Wat zeg je als hij niet wil trainen? Hoe werk je 
samen met haar coach?
De KNLTB vroeg hen hier een boek over te schrijven. Ivo no-
digde mij uit mee te werken.

Als je samen een boek wilt schrijven, helpt een logische 
structuur enorm. Iedereen kan bijvoorbeeld vrijuit schrijven, 
zonder richtlijnen. Later wordt vanzelf wel duidelijk waar al-
les terechtkomt (soms is dat de prullenbak).
Logische structuur voorkomt ook onenigheid, want de on-
derliggende regels laten weinig ruimte voor keuzes. Ook is 
er vrijwel altijd consensus of samenhang logisch is of niet.
Er is geen limiet aan het aantal schrijvers. Aan Hoe je prof-
voetballer wordt (hoofdstuk 10) werkten probleemloos 18 
schrijvers mee.
Ook spannend: geleidelijk ontvouwt zich wat je als groep te 
zeggen hebt.
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Dit type samenwerking vereist wel dat iedereen accepteert 
dat zijn of haar bijdrage wordt opgeknipt. Ivo en Gerald wa-
ren direct akkoord, maar later, bij een studieboek over psy-
chologie, maakten mijn medeauteurs bezwaar. Dat maakte 
logische samenhang bij voorbaat onmogelijk, en tot mijn 
grote spijt (het boek zou, geschreven vanuit een hersen-
perspectief en met logische structuur, baanbrekend zijn ge-
weest) moest ik mij terugtrekken.

Ik ordende wat Ivo en Gerald aanleverden, waaronder fijne 
interviews met diverse trainers en oud-toptennissers. We 
citeerden hen ruimhartig. Ikzelf schreef over empathie en 
ambivalentie, waar ik, vanuit de verslavingszorg, veel vanaf 
wist (“Ik hoor je twee dingen zeggen, Duncan: je vindt ten-
nissen superleuk, maar je hebt niet altijd zin om te trainen”). 
Ivo bedacht de mooie dubbelzinnige titel Slagen (7).

Afgezien van één fout is de structuur solide. De titels bevat-
ten de essentie, alle hoofdstukken geven een andere tip en 
de subhoofdstukken onderbouwen steeds de hoofdstukken.

1. Staar je niet blind op talent
1.1 Training
1.2 Motivatie
1.3 Mentale vaardigheden
1.4 Geluk

2. Stimuleer de zelfstandigheid
2.1  Stel doelen
2.2  Maak een plan om je doel te bereiken
2.3 Voer je plan uit
2.4 Evalueer

3. Voed de intrinsieke motivatie
3.1  Stimuleer het zelfvertrouwen
3.2  Stimuleer autonomie
3.3 Stimuleer verbinding met anderen

4. Leer je kind omgaan met emoties
4.1 Neem eerst je eigen gevoelens serieus
4.2 Herken gevoelens bij je kind
4.3 Maak gevoelens bespreekbaar
4.4 Accepteer gevoelens
4.5 Begrens het uiten van gevoelens
4.6 Straf pas als gevoelens besproken zijn
4.7 Dring je kind niet jouw oplossing op
4.8 Heul niet met de vijand
4.9 Wees niet te betrokken

5. Zorg voor open communicatie
5.1 Stel open vragen
5.2 Luister empathisch
5.3 Benoem ambivalentie
5.4 Vermijd weerstand

6. Bewaak de relatie kind-ouder-coach
6.1 Bewaak het fysieke aspect
6.2 Wees terughoudend met je technische en 

tactische inbreng
6.3 Ondersteun de mentale weerbaarheid van je kind

7. Ondersteun de mentale weerbaarheid op de baan
7.1 Stimuleer het concentratievermogen
7.2 Help je kind ontspannen
7.3 Help je kind om te gaan met tegenslag

Overlap. 
Verwarrend 
en ook niet 
mooi
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8. Voed het zelfvertrouwen
8.1 Streef naar succeservaringen
8.2 Geef bruikbare feedback
8.3 Wees een goed rolmodel
8.4 Benadruk het eigen aandeel

9. Steun je kind rond de wedstrijd
9.1 Ruim voor de wedstrijd
9.2 Kort voor de wedstrijd
9.3 Tijdens de wedstrijd
9.4 Na de wedstrijd 

Eind 2015 ontving Richard Krajicek het eerste exemplaar tij-
dens een grote landelijke bijeenkomst van tennistrainers in 
Rotterdam.

7 
Een ongeschreven code. 

Ontdekking van een 
taalinstinct

(2016)

Ik vond de piramidemethode oppervlakkig. Hij helpt je 
slechts helder te zeggen wat jij te zeggen hebt, en zoals ik 
tijdens vergaderingen wel eens zeg: “Ik vind mijn eigen me-
ning al niet interessant, laat staan die van jou”. Meningen zijn 
arbitrair, zorgen voor kunstmatige tegenstellingen en leiden 
uiteindelijk tot oorlog.
Logische tekststructuur bevat iets oneindig veel groters. 
Door alle feiten op de juiste plaats te zetten, ontdek je wat 
de werkelijkheid te zeggen heeft, juist los van meningen en 
standpunten.

Hier ligt verreweg de grootste waarde van logische tekst-
structuur. Het is een vorm van wetenschap beoefenen. 
Ziehier drie manieren.

1. Logisch ordenen van wat je weet vergroot al direct 
je inzicht. De essentie van verslavingshulp bleek 
bijvoorbeeld heel eenvoudig: help mensen eerst vast te 
stellen wat ze willen, help ze dan hun doelen te bereiken.
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2. Logische ordening maakt daarnaast duidelijk wat je 
nog niet weet. Ook dat is nuttig, want wij mensen vullen 
ontbrkende informatie onbewust snel in. In het boek 
over stadstuinen valt pas in de logische structuur op dat 
de schrijver vooral interesse heeft in ideeën. Over de 
werkzaamheden schrijft hij vrijwel niets.

3. Wanneer voldoende informatie op de goede plaats 
ligt, wordt soms vanzelf al duidelijk wat de informatie 
is die ontbreekt. Het is als het leggen van een puzzel. 
Ook al ontbreken er nog stukjes, ineens zie je: het is een 
sabeltandtijger!

Dat laatste overkwam me tijdens het schrijven van De oer-
knal, de hersenen & Henk Feldmeijer. Een grote vraag in de 
hersenwetenschap is: wat gebeurt er in de hersenen dat de 
mens tot mens maakt? Het wordt soms het ‘laatste grote 
mysterie in de wetenschap’ genoemd. Tijdens het ordenen 
en schrijven zag ik steeds duidelijker een even concreet als 
eenvoudig mechanisme voor me. Zie de bijlage voor dat me-
chanisme en de argumentatie.

In 2016 waren mij eindelijk de onderliggende wetmatighe-
den achter logische tekststructuur duidelijk, en daarmee de 
regels waarmee je die logica bloot kunt leggen.

1. Wees eenduidig. Je ordening moet plaatsvinden 
langs één principe. Willem Nieuwenhuys noemde dat 
principe het ‘register’. Je stuk moet in één register 
staan, bijvoorbeeld stappen (om een doel te bereiken) of 
argumenten (om een standpunt te onderbouwen). 

2. Ontwikkel correcte hiërarchie. De essentie staat 
bovenaan; clusters (hoofdstukken) kunnen sub-clusters 
hebben; voorkom Droste-effecten en meer.

3. Schrijf hoofdstukken die elkaar uitsluiten. Ieder 
hoofdstuk moet iets anders zeggen. Er mag geen 
overlap bestaan.

4. Wees spaarzaam in alles. Houd het simpel, schrijven 
is schrappen, less is more.

5. Wees concreet. Hanteer glasheldere concepten. 
Vermijd vage concepten als ‘intelligentie’ en 
‘persoonlijkheid’.

6. Wees volledig. Ieder relevant feit moet bij de analyse 
worden betrokken, ook wat niet strookt met je mening.

Ik beschreef de zes fundamenten in het boekje Een onge-
schreven code. Ontdekking van een taalinstinct (8). De ‘onge-
schreven code’ verwijst naar de logische samenhang (‘code’) 
die in ieder onderwerp verborgen gaat.
De zes fundamenten zijn valide, het boekje ziet er mooi 
uit, de hiërarchie is correct en de structuur is logisch: ieder 
hoofdstuk beschrijft een periode in mijn leven waarin mijn 
inzicht zich verdiepte. Maar wat een totale mislukking. Ik had 
de zes universele fundamenten ondergeschikt gemaakt aan 
mijn toevallige persoonlijke proces.

Dit zijn de vier hoofdstukken.
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1. De ontdekking van eenvoud (1996-2006)

Dit is een effect van logische samenhang, en is feitelijk bij-
zaak. Dat is geen hoofdstuk waard.

2. De piramidemethode (2006-2012)

De piramidemethode heeft veel overlap met de code. Ook dit 
is geen hoofdstuk waard. Integreer de bruikbare elementen 
en negeer de rest. 

3. De code (2012-2016)
3.1  Eenduidigheid 
3.2  Hiërarchie
3.3  Uitsluiting
3.4  Volledigheid
3.5  Concreetheid
3.6  Spaarzaamheid

Deze zes fundamenten vormen de essentie en hadden de 
hoofdstukken moeten vormen. Het was ook nog eens pre-
ciés dezelfde fout als in Hoe je helder schrijft uit 2012.

4. Toepassingen (2016-   )
4.1  Een stadstuin aanleggen
4.2  Oorzaken van de bankencrisis
4.3  Schrijven
4.4  Tips voor tennisouders
4.5  Fundamenten van fitness
4.6  Politieke kwesties
4.7  Economisme
4.8  De academische structuur

4.9 De DSM
4.10 De toekomst
4.11 Het laatste grote mysterie
4.12 God en wetenschap
4.13 De ultieme code

Dit hoofdstuk beschrijft de onlogische structuur van dertien 
verschillende boeken of onderwerpen en de logische struc-
tuur die eronder ligt. Nuttig, maar de boeken hebben niets 
met elkaar te maken, en ook niet met een ‘vierde periode’. Ze 
passen beter in losse tekstkaders.

Bijlage. Tips voor het blootleggen van de code

Ook dit is essentieel en hoort in de basisstructuur.

Het register had niet chronologie moeten zijn (mijn denkpro-
ces), maar de zes fundamenten en hoe je ze toepast (wat dat 
denkproces had opgeleverd).
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8
Knierevalidatie. Een 

hoofdzaak 
(2017)

In 2016 zocht fysiotherapeut Joris de Wildt hulp bij een boek-
je over de mindset die nodig is voor een goede revalidatie na 
een knieoperatie. Joris stuurde me wat hij had en we gingen 
aan het werk. Zijn vader maakte leuke illustraties en in 2017 
verscheen Knierevalidatie. Een hoofdzaak (9). Leuke titel.

De structuur kent enkele, niet heel grote, problemen. Hoofd-
stuk 4 is topzwaar, met tien sub-hoofdstukken, terwijl de eer-
ste drie hoofdstukken geen subhoofdstuk hebben. Zo’n top-
zwaar hoofdstuk is vaak (maar niet altijd) aanwijzing dat er 
iets schort aan de logica. Hier blijkt dat inderdaad het geval. 
Voor hoofdstuk 7 geldt hetzelfde.

Waarom dit boek?

1.  Leer je blessure accepteren

2.  Wees regisseur van je revalidatie

3.  Kies je begeleidingsteam zorgvuldig

4.  Bereid je voor op je operatie
4.1  Informeer je over je operatie
4.2  Ga al voor je operatie trainen
4.3  Richt je huis optimaal in
4.4  Vraag mensen je te helpen
4.5  Bespreek je situatie vooraf met je werkgever
4.6  Zorg goed voor jezelf 
4.7  Ga stress uit de weg tijdens je revalidatie 
4.8  Plan na je operatie voldoende rust in 
4.9  Leer de reactie van je knie te (her)kennen 
4.10 Neem ook de tijd met de terugkeer naar je 

werkzaamheden 

Dit hoofdstuk gaat over de voorbereiding op de operatie, 
maar de laatste vijf subhoofdstukken vinden allemaal ná de 
operatie plaats. Ze horen dus ergens anders.

5.  Maak doelen voor je revalidatie
5.1  Onderscheid eind- en tussendoelen
5.2  Stel jezelf beloningen in het vooruitzicht

6.  Maak een persoonlijk stappenplan
6.1  Zet stappen op vijf dimensies: kracht, 

coordinatie, conditie, mobiliteit, sportspecifiek
6.2  Bouw je training geleidelijk op

7.  Voer je stappenplan uit
7.1  Behoud je focus
7.2  Visualiseer je doelen
7.3  Maak je doelen en je stappenplan zichtbaar
7.4  Formuleer dagelijks kleine doelen
7.5  Onderzoek je angst om te belasten *
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7.6  Plan je mentale oefeningen in
7.7  Loop niet te hard * 
7.8  Neem de feedback van je lichaam serieus * 
7.9  Ga goed om met tegenslag * 
7.10  Leer van je fouten * 
7.11  Laat het even helemaal los
7.12  Pas eventueel je strategie aan

Dit hoofdstuk gaat over de uitvoer van het stappenplan (= 
titel/thema van het hoofdstuk). De sub-hoofdstukken met 
een sterretje gelden echter altijd. Ook deze horen dus ergens 
anders.

8. Blijf revalideren na je revalidatie.
8.1  Blijf je knie trainen
8.2  Plan een check-up
8.3  Blijf goede moed houden

Bijlage. Oefeningen

Tijdens een boekpresentatie overhandigde Joris het eerste 
exemplaar aan oud-NEC-voetballer Mark Otten. Mark had 
zijn loopbaan vanwege knieblessures voortijdig moeten be-
eindigen, en bleek een onderhoudend verteller. Hij onder-
schreef het belang van het mentale aspect bij blessures, en 
benadrukte dat je niet alles op alles moet zetten om zo snel 
mogelijk fit te worden. Aan dat besef ontbrak het profclubs 
nog wel eens, vertelde hij. Je moet het veld weer op, het 
team heeft je nodig. Er moet gewonnen worden.

9
Contact maken in de 

wereld van drang en dwang
(2018)

In 2017 begon ik, samen met mijn collega-docenten Niek 
Maassen en Thomas Noordink, aan een studieboek over 
gedwongen hulpverlening, zoals reclassering en jeugdzorg. 
Dat was niet moeilijk, want ik kende de doelgroep (onze 
eigen studenten) én dit was mijn eigen vakgebied. Kort & 
Goed van 20 jaar daarvoor ging er al over.
De samenwerking liep opnieuw gesmeerd, al deed zich een 
hobbeltje voor toen we het manuscript inleverden bij onze 
redacteur. “Wij zijn niet gewend om hoofdstuktitels in de 
gebiedende wijs te schrijven”, zei hij koeltjes. Betekenis: Dit 
gaan we niet zo doen. “O nee?”, brieste ik tegen Niek en Tho-
mas. “En ik ben niet gewend dat anderen bepalen hoe ik een 
boek schrijf!”. Beiden moesten hartelijk lachen.
In 2018 verscheen Contact maken in de wereld van drang en 
dwang (10). Register: stappen.

1.  Ken je doelgroep
1.1  Beroepsgroepen 
1.2  Stadia van verandering
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2.  Bereid je voor
2.1  Legitimeer je betrokkenheid
2.2  Anticipeer op weerstand
2.3  Creëer een veilige uitgangssituatie
2.4  Onderzoek nu al het netwerk

3.  Leg contact
3.1  Wees present
3.2  Sluit aan bij de beleving van je gesprekspartner
3.3  Heb compassie
3.4  Wees authentiek
3.5  Heb ook nu oog voor het netwerk

4.  Ontwikkel een relatie
4.1  Benadruk vrije keuze
4.2  Luister empathisch
4.3  Luister reflectief
4.4  Neem weerstand serieus
4.5  Zorg voor focus
4.6  Mobiliseer het netwerk
4.7  Waak voor te veel betrokkenheid

5.  Versterk de motivatie
5.1  Breng drijfveren in kaart
5.2  Exploreer ambivalentie
5.3  Creëer discrepantie
5.4  Ontlok de cliënt verandertaal
5.5  Ondersteun zelfeffectiviteit

6. Maak een plan
6.1 Formuleer SMART doelen
6.2 Betrek het netwerk bij het plan
6.3 Anticipeer op risico’s

7. Volg, ondersteun, coach en stuur bij
7.1  Evalueer en stel bij
7.2 Ondersteun en troost

8. Bewaak de veiligheid
8.1  Van jezelf
8.2  Van anderen

Ik zie geen zwakke plekken. Het register is eenduidig (stap-
pen); de koppen bevatten de essentie; alle hoofdstukken 
vertellen iets anders; ze staan in de juiste volgorde; de hi-
erarchie is correct (alle subhoofdstukken onderbouwen de 
hoofdstukken) en alle relevante informatie staat er, volgens 
ons, in.
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10
Hoe je profvoetballer wordt 

(2019)

Na het tennisboek leek het Ivo Spanjersberg en mij leuk een 
boek te schrijven over voetbal, onze hobby. We wilden (oud-)
profvoetballers interviewen over de vraag wat je moet doen 
om prof te worden. We liepen al snel vast. We kenden weinig 
profs, en het voetbal is een gesloten wereld. 
Gerald Weltevreden, mede-auteur van het tennisboek,  
schoot te hulp. Hij deed een oproep onder oudstudenten 
sportpsychologie, en ineens waren daar 16 belangstellen-
den. We belegden twee vergaderingen inclusief lunch in 
Utrecht. Allemaal waren ze jong, scherp, snel en vakkundig. 
Daarnaast hadden zij een flink netwerk van (oud-)profvoet-
ballers, waaronder internationals.
Onze instructie was simpel: voer een leuk gesprek, schrijf het 
uit en mail het ons. We benadrukten dat we alle interviews 
gingen opknippen ten behoeve van het totaal. Dat was voor 
niemand een probleem.

Gedurende negen maanden stroomden interviews binnen 
met prominente en minder prominente voetballers en ex-
perts. Mark Otten, die het eerste exemplaar van het knieboek 
had ontvangen, vertelde me onder meer hoe fijn het was dat 
zijn vader het voetbal nooit belangrijker had gemaakt dan 
het was. Daarmee gaan ouders vaak de fout in.

Uiteindelijk spraken we 76 deskundigen. Het zou flauw zijn 
hier de spelers te noemen die iedereen kent, en niet de min-
der bekende.

Ik knipte alle interviews op in fragmenten. Tijdens het orde-
nen ontstonden clusters over talent, motivatie, zelfsturing, 
omgaan met tegenslag, mentale hardheid, techniek, fitheid 
en meer. Uit het tennisboek wisten we al dat talent lang niet 
het belangrijkste is om de top te halen. Sterker nog: als je al 
jong heel goed bent, is de kans groot dat je er niet alles aan 
doet, je bent toch wel de beste. Je staat er niet bij stil dat 
twee dorpen verderop spelers kunnen rondlopen die veel 
beter zijn dan jij.
Als één aspect essentieel is om de top te halen, concludeer-
den we, dan is dat de motivatie om iédere training je grenzen 
te verleggen. Dat hebben er niet veel, vertelde Mark Otten 
later.

In oktober 2019 verscheen Hoe je profvoetballer wordt (11). 
We hadden een gezellige boekpresentatie in de brasserie 
van NEC in De Goffert, met veel mensen die hadden mee-
gewerkt. Art Langeler, directeur Voetbalontwikkeling van de 
KNVB, kreeg het eerste exemplaar.

1.  Staar je niet blind op je talent
1.1  Topvoetbal vraag motivatie
1.2  Topvoetbal vraagt mentale hardheid
1.3  Je hebt ook geluk nodig.

2. Ontwikkel functionele techniek
2.1  Voetbal eenvoudig
2.2  Ontwikkel perfecte balbeheersing
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2.3  Denk na bij wat je doet
2.4  Wees alert op de omschakelmomenten
2.5  Speel goed in
2.6  Ontwikkel een specialisme
2.7  Voetbal in dienst van het team
2.8  Zoek strategisch voordeel

3.  Word topfit
3.1  Ontwikkel topconditie
3.2  Word sterk
3.3  Ontwikkel je maximale snelheid
3.4  Ontwikkel een gezonde leefstijl
3.5  Neem voldoende rust
3.6  Neem je blessures serieus 

4.  Ontwikkel een winnaarsmentaliteit
4.1  Creëer focus
4.2  Vind balans in spanning en ontspanning
4.3  Schakel eventueel een sportpsycholoog in

5.  Verleg steeds je grenzen
5.1  Neem verantwoordelijkheid
5.2  Breng je sterktes en zwaktes in kaart
5.3  Bepaal waar je heen wil
5.4  Maak je uren
5.5  Wees nooit tevreden

6.  Voed je motivatie
6.1  Word competent
6.2  Maak je eigen keuzes
6.3  Zoek verbinding

7.  Laat je niet afleiden door tegenslag

8.  Bereid je voor op een extreme wereld

9.  Plan je loopbaan zorgvuldig
9.1  Kies een club die bij je past
9.2  Zoek een goede trainer
9.3  Ga niet te snel naar een bvo
9.4  Wees zakelijk scherp
9.5  Pas op voor foute zaakwaarnemers
9.6  Pas op voor het grote geld

10. Beheer je relaties
10.1  Publiek
10.2  Media

11. Pas op voor het zwarte gat

Opnieuw zie ik geen zwakke plekken. Ik ben zelfs erg te-
vreden over de samenhang tussen alle mentale aspecten 
(hoofdstukken 4 tot en met 8).
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11
Clusters. Verborgen  

logica in taal
(2020)

De essentie van Een ongeschreven code (2016) – de zes fun-
damenten van logische structuur en hoe je die toepast – was 
goed, maar het boek zelf had, door mijn ijdelheid, slecht uit-
gepakt. Toen we het voetbalmanuscript hadden ingeleverd, 
voegde ik de goede elementen van Een ongeschreven code 
samen met die van Hoe je helder schrijft, dat eveneens struc-
turele problemen kende. Ik schrapte, voegde toe, corrigeerde 
en scherpte aan. In een bijlage behandelde ik twaalf theo-
retische inzichten, waaronder de intrigerende relatie tussen 
logica, eenvoud en schoonheid.
Eindelijk, in deze derde poging, stond centraal wat centraal 
moest staan: de zes fundamenten en hoe je ze toepast.

1. Creëer eenduidigheid
1.1 Stel de situatie vast
1.2 Benoem de aanleiding voor je document
1.3 Bepaal het doel van je document
1.4 Bepaal het register

2. Schrijf hoofdstukken die elkaar uitsluiten
2.1 Benoem de essentie in de titels
2.2 Zoek plaats voor aanvullende informatie

3. Ontwikkel correcte hiërarchie
3.1 Begin steeds met je conclusie
3.2 Zoek naar abstracties
3.3 Bewaak de logische relaties tussen niveaus

4. Wees spaarzaam
4.1  Beperk het aantal clusters
4.2  Gebruik eenvoudige taal
4.3  Houd het kort
4.4  Formuleer titels bondig
4.5  Formuleer titels parallel

5. Gebruik concrete informatie

6. Wees volledig 

Bijlage. Twaalf reflecties op waarachtige tekst

Deze structuur is optimaal. Hij voldoet aan alle criteria van 
logische samenhang, en na 30 jaar weet ik zo goed als zeker 
dat ze inhoudelijk kloppen. Titel: Clusters. Verborgen logica 
in taal (12).

Ik maakte er een gratis e-boek van. Het is te downloaden op 
www.quixot.nl. 
Ik houd alleen niet van e-boeken. Ik wil een boek in mijn han-
den hebben, en wil weten of iets linksbovenin staat of rechts 
in het midden. Dat raak je kwijt in een digitaal boek. In 2021 
maakten Aukje, de vormgeefster, en ik alsnog een gedruk-
te versie in een oplage van 100 exemplaren. Ik gaf ze hier 
en daar weg en stuurde exemplaren naar diverse mensen, 
waaronder taalwetenschappers. Soms kreeg ik een beleefd 
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mailtje terug, maar inhoudelijke reacties bleven opnieuw uit. 
Ik schreef iemand:

Het blijft opmerkelijk dat werkelijk niemand, zelfs u niet, 
het belang ziet van de principes die ik beschrijf. Het is 
alsof ik aan cyclopen moet uitleggen dat er zoiets is als 
diepte. Logica in plaats van willekeur – die woorden 
zouden genoeg moeten zijn om de oren te spitsen. De 
mogelijkheden zijn werkelijk enorm, kan ik u verzekeren.
Okee – maakt verder niet uit. Zo gaat het al 30 jaar. Ooit 
valt ergens het kwartje.

In de schuur stonden nog enkele honderden exemplaren van 
Een ongeschreven code. Die bracht ik naar de stort.

12
Hoe je armoede doorbreekt 

(2021)

In januari van 2020 begonnen we op de Hogeschool van Arn-
hem en Nijmegen aan een boek over het even tragische als 
absurde probleem dat ruim een miljoen mensen in Neder-
land in armoede leven. Met medewerkers en studenten ver-
zamelden we informatie over mogelijke oplossingen, door 
interviews te geven of af te nemen, of andere bronnen. Der-
tig personen leverden bijdragen.

Ik ontdekte een geweldige bron van informatie: artikelen in 
kwaliteitskranten. Journalisten trekken harde conclusies op 
basis van veel onderzoek en schrijven ze toegankelijk op. Dat 
is veel voorwerk waarvan je gebruik kunt maken. Uit tiental-
len krantenartikelen citeerde ik een veelvoud aan anecdotes 
en inzichten.

Ik clusterde alles en schreef het op, net als het voetbalboek. 
In oktober van 2021 verscheen Hoe je armoede doorbreekt 
(13), als e-boek en in gedrukte vorm. Het e-boek is gratis te 
downloaden op www.han.nl. 

1. Word competent met geld
Budgetteer; Schrap wat je kunt missen; Voorkom schul-
den; Koop slim in; Maak gebruik van regelingen en 
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voorzieningen; Wees actief; Wees creatief; Creëer rust in 
je hoofd; Zoek hulp

2. Voer een goed gesprek
Wees allereerst alert op signalen; Durf; Luister empa-
thisch; Maak een analyse; Motiveer actief

3. Bied hulp
Onderneem samen actie; Wees toegankelijk; Wees klant-
gericht, niet organisatiegericht; Geef eens wat weg; Start 
een project; Word vrijwilliger

4. Wees een welwillende schuldeiser

5. Investeer in onderwijs
Maak kleinere klassen; Stel een maximum aan de ouder-
bijdrage; Waak voor privatisering; Creëer grotere potjes 
voor kinderen in armoede; Elimineer kansenongelijk-
heid; Overweeg schoolmaaltijden; Breng de studiebeurs 
terug; Besteed aandacht aan financiële geletterdheid; 
Ontwikkel armoedebeleid op scholen; Bereid nieuwe 
docenten voor op armoedeproblematiek

6. Ontwikkel een klantvriendelijke overheid
Straf niet maar faciliteer; Waak voor rigiditeit; Geef 
gemeentes meer bevoegdheden; Geef ook individuele 
ambtenaren meer bewegingsruimte; Ontwikkel eenvou-
dige procedures; Betrek ervaringsdeskundigen

7. Steek er geld in
Verhoog het minimumloon; Maak een keuze uit steunop-
ties; Houd de sociaal zwakkeren uit de wind; Maak 
gezondheidszorg toegankelijker

8. Stop het faciliteren van rijkdom
Reguleer de woningmarkt; Verhoog vennootschapsbe-
lasting; Verhoog de vermogensbelasting; Verhoog de 
erfbelasting; Vereenvoudig de belastingwet; Pak belas-
tingontwijking internationaal aan; Ga niet alleen voor 
winst; Reguleer de financiële markten; Ga stemmen

Gezondheid en armoede (kaderteksten)
Hoe armoede bijdraagt aan lichamelijke ongezondheid
Hoe stress bijdraagt aan armoede
Hoe armoede bijdraagt aan geestelijke ongezondheid
Hoe ongezondheid bijdraagt aan armoede
Hoe armoede bijdraagt aan zorgmijding

De hoofdstukken lopen keurig van micro naar macro, en 
alle titels zijn van hetzelfde abstractieniveau. De boektitel 
beschrijft waarom we ons druk maken (armoede doorbre-
ken), de hoofdstuktitels beschrijven hoe je dat doet en de 
subhoofdstukken beschrijven wat je doet.

De belangrijkste oorzaak van armoede leek niet te liggen bij 
een miljoen falende individuen, maar bij een samenleving 
die de kloof tussen arm en rijk steeds verder laat groeien. 
Wij docenten vroegen ons af: Maakt dat de sociaal werkers 
die wij opleiden niet tot een deel van het probleem? Door 
mensen in nood te helpen, lossen zij de problemen op die 
door anderen worden veroorzaakt. Je zou het bijna enabling 
noemen.



6160

13
Of God bestaat

In 1985 liep ik stage in Albuquerque, New Mexico, aan de 
University of New Mexico. Mijn begeleider, professor Wil-
liam R. Miller, was niet alleen een fenomenaal wetenschap-
per maar ook een devoot Christen. Ik had geen kerkelijke 
achtergrond, en hij nodigde mij uit mee te gaan naar de kerk. 
“Misschien mis je iets”, zei hij. “Misschien ook niet. Kijk maar 
eens”. Sindsdien ga ik met regelmaat, al is het maar voor de 
gezelligheid.

Mijn plotselinge kerkgang dwong mij, als jonge wetenschap-
per in opleiding, na te denken over de eeuwige vraag: Be-
staat God? Twintig jaar later, in De oerknal, de hersenen & 
Henk Feldmeijer, schreef ik het volgende.

”Veel wetenschappers zeggen:

We kunnen, spijtig genoeg, niet anders concluderen 
dan dat God niet bestaat. De zaken zitten gewoon an-
ders in elkaar dan we altijd hebben gedacht. We wisten 
niet beter; de feiten ontbraken.
Het is overigens heel begrijpelijk dat mensen iets 
waarnemen dat niet bestaat, zoals God. De hersenen 
vullen constant informatie in die er niet is en creëren 
zo illusies, bijvoorbeeld bij drie cirkels met een hap er-
uit waardoor je er een driehoek in ziet. Er ís natuurlijk 

geen driehoek. In sommige strepen zien ze zelfs meer-
dere voorstellingen: Freud en een naakte vrouw. Op 
dezelfde manier zien mensen ook in God iets dat er 
niet is, doordat de hersenen ontbrekende informatie 
invullen.

Even begrijpelijk is het dat mensen vasthouden aan 
hun geloof in God, ook al staat inmiddels onomstote-
lijk vast dat de zaken anders in elkaar steken. Ze nege-
ren informatie, denken nauwelijks logisch na en hou-
den vast aan hun persoonlijke mening. Er is ook bijna 
niets aan te doen: zo werken de hersenen nu eenmaal.

De meeste gelovigen hebben geen enkele kennis van de 
harde wetten van de natuur en het neurale functioneren. 
Zij zijn daarom sitting ducks voor deze schijnbaar 
verwoestende aanval van de wetenschap op hun geloof. 
Vaak raken gelovigen er zo van in de war dat ze het 
bestaan van die wetten maar helemaal ontkennen. 
Soms verbieden ze hun kinderen zelfs om er kennis van 
te nemen, zoals de evolutieleer bijvoorbeeld niet mag 
worden onderwezen op sommige streng-christelijke 
scholen.”
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Wanneer je genoeg feiten hebt – dat kan jaren duren, want 
er zijn er enorm veel – voeg je samen wat bij elkaar hoort en 
schrijf je je bevindingen op. Ik hoop er ooit aan toe te komen. 
In 2005 vervolgde ik bovenstaande inleiding alvast zo.

“De doodenkele gelovige die wel bekend is met de harde 
wetten achter het bestaan, is echter in het geheel niet uit 
het veld geslagen. Hij zal waarschijnlijk eerst glimlachen.
En vervolgens zegt hij:

Inderdaad zie je in drie cirkels met een stuk eruit een 
driehoek die niet werkelijk bestaat. Maar je ziet niet 
zomaar iets. Met je menselijke hersenen kun je er een 
driehoek in zien, maar niets anders. Nóóit zie je een 
sabeltandtijger, een mormonentempel of een mu-
ziekkapel. Ieder mens ter wereld ziet een driehoek. Al 
heeft hij geen oppervlakte, voor menselijke hersenen 
is de driehoek feitelijk aanwezig.
En inderdaad zie je in de ambigue tekening van Freud 
en de naakte vrouw zelfs twee dingen die niet be-
staan. Maar opnieuw zie je niet zomaar iets. Met de 
hersenen die ze hebben zien alle mensen ter wereld 
een man met een baard of een naakte vrouw, maar 
niets anders. Voor menselijke hersenen zijn beide in-
terpretaties feitelijk aanwezig.
En zoals je kunt kiezen voor Freud of de naakte vrouw, 
zo kun je ook kiezen voor God – of niet. Geloof in God 
is, zoals alle gelovigen weten, een actief, creatief pro-
ces.
Menselijke logica en wetenschap schieten tekort om 
God mee tegemoet te treden. De vraag: ‘Bestaat God 
of niet?’ heeft even weinig betekenis als de vraag: ‘Is 

Zulke redeneringen doen geen recht aan alles wat er te zeg-
gen is over de relatie tussen wetenschap en God. Hij ver-
klaart bijvoorbeeld niet waarom er zoveel gelovige razends-
limme wetenschappers zijn, zoals Bill Miller.
Om de werkelijke relatie tussen God en wetenschap boven 
water te krijgen, moet je opnieuw beginnen met feiten verza-
melen. Dit zijn er enkele.

- 13,7 miljard jaar geleden vond de oerknal plaats.
- De Bijbel bestaat uit 66 zeer verschillende boeken die 

los van elkaar werden geschreven.
- Toen de Bijbelverhalen werden geschreven, was er 

nog geen wetenschappelijke kennis.
- Bijbelboeken werden geschreven in een tijd van 

slavernij, vrouwenhaat, racisme en wetteloosheid.
- De Bijbel is geschreven door mensen, niet door God 

zelf. (Het enige dat God zelf schreef, volgens de Bijbel, 
zijn de Tien Geboden.)

- De Bijbel wordt geregeld hertaald, waardoor de 
betekenis/interpretatie steeds subtiel verandert.

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

- Mensen hebben behoefte aan zingeving en inspiratie.
- Jezus heeft werkelijk geleefd.
-  Jezus’ uitspraken en handelingen worden universeel 

beschouwd als verstandig en/of inspirerend.
-  Jezus had geregeld onenigheid met schriftgeleerden 

over de interpretatie van het Oude Testament.
-  De Bijbel bevat de suggestie dat Jezus de echte zoon 

is van Jozef, officieel zijn stiefvader. Jezus’ stamboom 
(Matteus 1:1-16) spreekt over Jezus als nakomeling 
van Koning David uit het OT. Die lijn loopt via Jozef.
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dit Freud of een naakte vrouw?’ Beide interpretaties 
zijn werkelijk aanwezig wanneer je ervoor kiest. Dat 
wil zeggen, voor menselijke hersenen. (…) Als je kiest 
voor God, dan is Hij even onontkoombaar als Freuds 
neus of de benen van de naakte vrouw.
Omgekeerd, als je níet kiest voor God, dan is het even 
onontkoombaar dat je alleen atomen en neuronen 
ziet en anders niets. Ineens is Hij weer weg, zoals 
ook Freud verdwijnt wanneer je kiest voor de naakte 
vrouw. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet meer 
zijn! Met enige ironie kun je zelfs zeggen dat de ont-
kenning van God evenveel zegt over de beperkingen 
van de menselijke hersenen als het geloof in God. 
Wanneer je kiest voor de wetenschappelijke interpre-
tatie, ben je niet meer in staat om de goddelijke inter-
pretatie waar te nemen. Dan zit je vast aan de andere 
kant van die ambivalentie en zijn God en Zijn wereld 
niet meer toegankelijk. Het is het één of het ander. In-
derdaad: zo werken de hersenen nu eenmaal.”

14
Hoe je psychische 
problemen oplost

De mogelijkheden van ons taalinstinct zijn letterlijk en fi-
guurlijk ongekend. De wereld zou er beter uitzien als we ze 
zouden benutten. Het zou leiden tot optimale oplossingen4 

voor alle theoretische en praktische problemen, waaronder 
de immoraliteit van de economie, klimaatproblematiek en de 
toenemende ontoereikendheid van het politieke proces.
Helaas ontbrak het wetenschappers, schrijvers, uitgevers, 
docenten, journalisten en anderen aan belangstelling. Het 
was frustrerend, maar alles bleef bij het oude. Ik kon slechts 
doorgaan met wat ik al deed.

Begin 2022 begon ik aan een boek over het oplossen (maar 
liever nog: voorkomen) van psychische problemen (14). Nog 
altijd doen psychologen en psychiaters geen recht aan de 
natuurkunde, evolutie en biologie die ons maken tot wat we 
zijn.
In essentie zorgen de hersenen voor aanpassing aan de om-
geving. Extreme omstandigheden, inherent aan het leven, 
kunnen leiden tot extreme reacties. De hersenen doen dan 
dus precies wat ze behoren te doen. In de geestelijke gezond-
heidszorg wordt extreem gedrag echter al snel aangemerkt 

4  Een optimale oplossing is niet hetzelfde als een ideale oplossing.
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als pathologisch, geestesziek of gestoord. Mensen met psy-
chische problemen komen vervolgens terecht in een wereld 
van diagnoses, therapie en medicatie.
De meeste mensen in psychische nood zouden zich echter di-
rect beter voelen als ze fysiek fit werden (‘een gezonde geest 
in een gezond lichaam’), konden accepteren wat ze niet kun-
nen veranderen (het verleden), blij konden zijn met wat wel 
goed gaat (gezondheid, een dak boven je hoofd, je hebt te 
eten, de zon schijnt) en zouden beseffen dat er geen tijd te 
verliezen is, want het leven is kort. Dát zou het model moeten 
zijn.

Ik vond tien principes die je wapenen tegen de lelijkheid die 
het leven, naast alle schoonheid, in zich draagt.

Inleiding: de geest is wat de hersenen doen

1.  Ken je plaats in het universum
Wees dankbaar dat je bestaat. De kans op leven op 
aarde was vrijwel nihil, net als de kans dat uit het 
oneindig aantal DNA-combinaties van je ouders juist jíj 
werd geboren en niet een broertje.

2. Omarm de dood
Benut je tijd goed (ongeveer 76 jaar), en wees blij dat je 
nog leeft.

3.  Verzorg je lichaam
Goed slapen, eten, bewegen, rusten, stress hanteren…

4.  Herstel de relatie met de natuur
Regen, wind, rennen, struinen, paarden, modder, 

tuinieren, bos, sneeuw, zeilen, zwemmen, bergen, 
wandelen, klimmen, zee, bomen, bloemen…

5.  Ontwikkel goede sociale relaties

6.  Zoek kunst die je raakt
Zelf kunst maken of die van anderen ervaren.

7.  Ontwikkel psychologische vaardigheden
Leer de regels die gelden in de hersenen toe te passen.

8.  Doe wat je leuk vindt
Pas op voor geld en status.

9.  Leer logisch nadenken

10. Neem echte pathologie serieus
Hersenbloeding, ziekte van Korzakov, schizofrenie, ziekte 
van Alzheimer…

Het zou daarnaast helpen als de wereld zelf anders was in-
gericht, met respectvollere omgang met de natuur en een 
rechtvaardiger verdeling van eigendom.
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Epiloog

In ieder onderwerp ter wereld schuilt logische samenhang. 
In theorie zou alle kennis zelfs in één grote logische structuur 
kunnen worden ondergebracht.

In 1922 publiceerde Ludwig Wittgenstein zijn boek Tracta-
tus logico-filosoficus (16). 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. Een logisch beeld van feiten is een gedachte.
4. Een gedachte is een betekenisvolle zin.
5. Een zin is een waarheidsfunctie van elementaire 

zinnen.
6. De algemene vorm van een waarheidsfunctie is 
  . Dit is de algemene vorm van een zin.
7.  Waarvan men niet spreken kan, daarover moet men 

zwijgen.

Veel wetenschappers hebben geprobeerd de precieze bete-
kenis 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 fan-

tasie van een ‘theorie van alles’ in woorden, inclusief de ab-
solute essentie van het menselijk bestaan, alsook van ieder 
boek.

Er komt een eind aan.
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Bijlage
Het laatste grote mysterie

Wat de mens tot mens maakt is eigenlijk niet zo ingewikkeld. 
Dat is logisch denken, oftewel ons vermogen de wetten van 
de buitenwereld te doorgronden, los van reflexen en emo-
ties. Hoe je je ook voelt en wat je mening ook is, 2 + 3½ leidt 
steeds opnieuw tot de conclusie: 5½. Want 2 + 3½ is 5½. 
Het werkelijke mysterie is: wat gebeurt daarbij in de herse-
nen?
In 2002 zag ik een specifiek mechanisme voor me in de neo-
cortex, de uiterste buitenkant van menselijke hersenen.

Ziehier enige benodigde voorkennis.

1. Onze hersenen bevatten ongeveer 100 miljard zenuwcel-
len (‘neuronen’). Zenuwcellen vuren stroompjes af van een 
1000ste seconde. Alle stroompjes samen vormen de basis 
van wat we denken, voelen en doen.

2. Een stroompje wordt van de ene naar de andere zenuw-
cel overgedragen in de ruimte tussen zenuwcellen (de ‘sy-
naps’).
Die overdracht wordt gedaan door ‘neurotransmitterstof’. 

Stroompje

3. In een normale synaps worden neurotransmitters alleen 
actief wanneer er een stroompje binnenkomt. Zodra die is 
overgedragen naar de volgende zenuwcel, is de synaps weer 
in rust – totdat een nieuw stroompje binnenkomt.

Stroompje 
komt eraan

Stroompje 
gaat verder

Neurotransmitter
brengt stroompje 

over

Normale synaps zonder 
inkomend stroompje

Geen activiteit
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Ziehier mijn ingeving.
In de synaps van de neocortex zijn neurotransmitters actief 
zónder dat een actiepotentiaal binnenkomt. Terwijl je na-
denkt, blijven synapsen ‘aan staan’ en stroompjes overdra-
gen, net zolang tot je je gedachtengang hebt afgerond. Pas 
wanneer je hebt geconcludeerd: 5½, bij wijze van spreken, 
komen ze weer in ruststand.

2. Het past in kennis over evolutie.
2.1 De hersenen ontwikkelden zich van binnen 

(eenvoudige mentale processen) naar buiten 
(complexe mentale processen). Wat de mens tot 
mens maakt, moet dus bijna wel plaatsvinden 
aan de buitenkant; in de neocortex.

2.2 In de evolutie treedt eerder een kleine mutatie 
op in wat er al is (‘normale’ synapsen), dan dat 
zich vanuit het niets een heel nieuwe structuur 
ontwikkelt (een ‘intelligentiekwab’).

2.3 Synapsen zijn complexe minifabriekjes waarin je 
snel mutaties verwacht.

3. Het past in kennis over de hersenen.
3.1 De cortex is een groot hersengebied met veel 

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

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

3.3 De cortex is weer ver verwijderd van lagere 
functies als temperatuurregulatie, diep in de 
hersenen. Waarschijnlijk ook daardoor kun je je 
lichaamstemperatuur niet bewust beïnvloeden.

4. Het past in kennis over psychologie.
4.1 Nadenken vereist dat je informatie in je 

gedachten ‘vasthoudt’. Dat is precies waarin dit 
mechanisme voorziet.

Synaps in de neocortex zonder 
inkomend stroompje

Blijft actief terwijl je nadenkt

En ziehier, tot slot, veertien argumenten voor dit mechanis-
me.

1. Het past in kennis over natuurkunde.
1.1 Het is een heel eenvoudig mechanisme, 

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

voor logica. 2 + 3½ is áltijd 5½.
1.3 Logica staat aan de basis van schoonheid en 

kunst, onder meer door de wiskundige ‘gulden 
snede’. Ook kunst kan dus worden herleid tot dit 
mechanisme.
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4.2 Mensen bevinden zich aan het einde van 
een schaal van dieren die informatie beter 
vasthouden naarmate ze hoger ontwikkeld zijn.
-  Insecten reageren slechts in reflexen.
-  Goudvissen slaan enige informatie op in hun 

geheugen.
-  Honden kunnen zich ‘concentreren’. Informatie 

blijft tijdelijk ‘onder hun aandacht’.
-  Mensapen en dolfijnen kunnen ‘problemen 

oplossen’. Hier blijft informatie nog langer 
toegankelijk dan bij honden.

-  Mensen kunnen problemen bovendien ‘in 
gedachten’ oplossen, in afwezigheid van het 
probleem zelf. Je zou het ‘abstractie’ kunnen 
noemen. Hier blijft informatie nog weer langer 
hangen dan bij mensapen.

4.3 Zodra je een probleem hebt opgelost, verlies je 
je belangstelling; ontstaat er ‘rust’. Die rust loopt 
synchroon met de rust in de synapsen van de 
neocortex.

4.4 Dit mechanisme is even diffuus als bewustzijn, 
een bijproduct van logica. Bewustzijn is 
eveneens kenmerkend voor mensen en evenmin 
te lokaliseren.

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 secondes en 
duizendste millimeters in biljoenen synapsen maken 
het vrijwel onvindbaar, vooral wanneer je niet weet 
wat je zoekt.

Rond 2002, toen ik hierover schreef, las ik in Intermediair 
een interview met een wetenschapper van de Universiteit 
van Groningen. Hij deed onderzoek naar signaaloverdracht 
in de neocortex, en zei ongeveer dat zijn werk raakte aan de 
essentie van de menselijke natuur. Ik zag het als een directe 
bevestiging van mijn ingeving.
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