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If you try to fail and you succeed, 
 which one have you done? 

 
George Carlin (1937 - 2008)
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Big Idea  
Een Big Idea is een strategie waarmee je de unieke boodschap 
en dus waarden van een merk, product of concept overtuigend 
in de hoofden en harten van grote groepen mensen krijgt. 

Giant Leap
Een Giant Leap is een strategie waarmee je een compleet 
nieuwe werkelijkheid creëert en manifesteert voor het alge-
meen belang van het geheel. Iedereen kan van waarde zijn in 
een merk, product of concept.

Kwantumcreativiteit 
Kwantumcreativiteit is het vermogen om het ogenschijnlijk 
onverbindbare door creativiteit te verbinden. Het maakt 
gebruik van het zichtbare, het onverwachte en het onzichtbare.
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Voorwoord
Als CEO van TBWA Nederland – een van de grootste reclame-
bureaus in Nederland –, als impact investor in verschillende 
ventures die de wereld willen veranderen, én als initiatiefnemer 
van het innovatienetwerk NewGenes, leerde ik in de loop van 
bijna dertig jaar business development en marketing intelligence 
door schade en schande de methodes af die tot slechte beslis-
singen leidden. Zo bleek het gebruik van ratio als belangrijkste 
instrument voor besluitvorming bij mij niet goed te werken. 
Kleine problemen loste ik er weliswaar mee op, bij complexere 
vraagstukken was ratio ontoereikend. 

Grote en goede beslissingen nam ik met mijn hart en mijn 
hoofd. Of het nu ging om de start van een bedrijf of de ontwik-
keling van een nieuw concept: het idee moest niet alleen goed 
in elkaar zitten maar vooral ook goed voelen, dan pas kwamen 
de overwegingen en de cijfertjes. Waren het hoofd en hart in 
overeenstemming, dan volgde de buik, de gutfeel: vertrouwen 
in de uitvoering van wat het hoofd en hart van plan waren. 
Want zonder het vertrouwen om te springen en de co-creatie 
met anderen aan te gaan, manifesteerden de dingen zich maar 
moeizaam. Voelde een plan nog niet goed genoeg, dan was dat 
aanleiding om kleine dingen te testen of te veranderen. Wat 
bleek vervolgens maar al te vaak? Werkten hoofd, hart en onder-
buik goed samen, dan ontstond dat beroemde aha-effect: dat 
gelukzalige gevoel dat ik bij een ‘hoger bewustzijn’ was aange-
komen. Een samenwerkend bewustzijn waarbij niet alleen het 
hoofd, maar het hele lijf meedeed. Dat goed voelde en een soort 
honderd procent aanwezigheid en scherpte gaf, waarbij ik niet 
meer hoefde te zoeken, maar moeiteloos de antwoorden vond 
omdat ik het niet meer alleen deed. Alles begon dan mee te 
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doen. Die staat van bewustzijn vroeg mij niet alleen te luisteren 
naar denk- en gevoelsbeelden, maar vooral ook om mijn crea-
tievermogen aan te zetten: om alles op elkaar af te stemmen en 
plezier te hebben in het werken met datgene wat ik op mijn pad 
tegenkwam. Moeilijk of fijn. 

In die bijna dertig jaar verdeed ik veel tijd met het zoeken naar 
oplossingen voor problemen, zonder eerst te onderzoeken of 
het nu werkelijk problemen waren of symptomen. Ik ontdekte 
dat veel uitdagingen aanleiding waren voor een reactie, maar 
niet aanzetten tot creatie. Ik keek teveel naar valse perspec-
tieven die mij tegenhielden en te weinig naar de zaken waar 
ik écht zicht op had. Het resultaat? Falende businessplannen, 
slechte campagnes en nageaapte businessmodellen. Mijn focus 
op problemen stond vaak een goede oplossing in de weg. Pas 
zodra ik de problemen losliet en ging ‘denken met gevoel’ 
ontstonden er meerdere perspectieven of ‘oplossingen’. De zo 
gelauwerde focus kreeg bij mij een nieuwe betekenis: ik ga er 
sneller mee, maar kom er niet ver mee. Daarom: chaos is nu 
mijn beste vriend. Honderden mogelijkheden zoemen om mij 
heen tot het moment duidelijk maakt wat me staat te doen. 
En altijd is er sprake van keuze en overvloed, bijna nooit van 
moeite en schaarste.

Mijn belangrijkste inzicht betreft toch wel de vermeende reali-
teit waaruit ik (soms samen met anderen) vooral in het begin 
van mijn carrière bleek te werken en te denken – en de dilem-
ma’s die dit opleverde. Want neem nou dat nieuwe bedrijf: 
vanuit het oude maakte ik mijzelf een voorstelling van het 
nieuwe. Met disruptive thinking – het doorbreken van conventies 
en patronen – dacht ik meer ruimte te creëren. Out of the box is 
de wereld zo veel groter, toch? En toch lag het nieuwe – inclusief 
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zijn problemen – heel vaak nog steeds in het verlengde van het 
oude. Het waren verbeteringen, zeker, maar geen fundamentele 
veranderingen. Het leidde tot iets dat minder slecht was, maar 
was het ook echt goed? Het kostte nog steeds moeite. Gefasci-
neerd door deze begrenzing van mijn mogelijkheden ging ik op 
zoek naar dat wat nodig was om die begrenzing weg te nemen 
– wat ‘dat’ dan ook was.

Het antwoord vond ik in mijn dialogen met creative director David 
Smith. In onze kindertijd, zo herinnerden wij ons, plaatsten we 
onszelf met spel en fantasie buiten onze eigen realiteit. Met 
Marco Polo reisde ik door Tibet en met Madame Curie stond ik 
aan de bron van grote uitvindingen. David en ik (her)ontdekten 
dat ‘net doen alsof ’ – het binnentreden van andere realiteiten – 
ons niet van ruimte naar meer ruimte bracht, maar naar onein-
dige mogelijkheden! We dachten als kind niet out of the box, 
maar hadden toegang tot heel nieuwe universums. En later, 
als volwassenen? Het fantaseren of spreken over een ideaal 
creëerde ook in die levensfase telkens weer een totaal nieuw 
ecosysteem van werkelijkheden. Het leidde tot moonshots die 
hun eigen weg vonden en anderen enthousiasmeerden om 
mee te doen. Dit uitgangspunt bracht ons tot onze coproductie: 
Perfect World Principle. Don’t solve your innovation dilemmas, fool 
them!

Met Perfect World Principle hielpen we de afgelopen jaren grote 
merken om ‘zichzelf voor de gek te houden’. Om moeiteloos en 
met plezier uit hun beperkende overtuigingen te stappen en 
hun vernieuwing vorm te geven. Want organisaties zaten en 
zitten vaak vast in bestaande patronen. Ze hebben problemen 
of uitdagingen die ze vanuit dat patroon proberen op te lossen. 
Ze nemen daarbij creatief-verstandelijke besluiten die zijn geba-
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seerd op het oude om op deze manier iets nieuws te bereiken. 
En dat lukt dan niet of maar half. Organisaties die namelijk 
proberen op hetzelfde niveau tot een oplossing te komen als 
waarop het probleem is ontstaan, nemen doorgaans slechte 
besluiten. Ze spelen onvoldoende met creatieve mogelijkheden 
en werken vaak te hard. Er gaat veel energie verloren. Niet 
omdat ze geen goede beslissing kunnen nemen, maar omdat de 
besluitvorming niet klopt. Ze beslissen op een verkeerde wijze 
vanuit een beperkt en gedateerd systeem. Ze doen dat op basis 
van ratio, met een vleugje ‘out of the box’-creativiteit: uitgaand 
van het probleem dat ze denken te hebben en zoekend naar 
een oplossing. 

We zijn op een punt beland waarop we wereldwijd alle infor-
matie, inzichten en principes kunnen delen, los van tijd en 
plaats. Met die informatie, inzichten en principes kunnen we 
de wereld – onszelf, onze organisaties en creaties – mooier 
en betekenisvoller maken. Het is daarom tijd voor kwantum-
creatieve concepten. Om niet langer naar Big Ideas te streven, 
maar om Giant Leaps te maken: sprongen naar compleet nieuwe 
concepten met compleet nieuwe mogelijkheden. De wereld 
heeft ze hard nodig! Geld dat ik in mijn ondernemende jaren 
heb verdiend, heb ik gestopt in betekenisvolle doelen die 
helpen nieuwe perspectieven te realiseren. Niet gemakkelijk, 
omdat we vol zitten met oude patronen die uiteindelijk tot 
dezelfde oplossingen leiden. Of zelfs tot goede intenties, maar 
met gevolgen waar niemand op zit te wachten. Ik heb écht met 
mijn voeten in de modder geleerd: onze organisaties, diensten, 
producten en ontwerpen vragen om een revolutionair nieuwe 
aanpak, voorbij de belangrijke issues als duurzaamheid en de 
betekeniseconomie. Door over generaties heen te ontwerpen, 
synchroon met de eindeloze mogelijkheden in het universum, 
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moeiteloos aansluitend op de menselijke maat en een groter 
bewustzijn, samenwerkend, speels en creatief, kunnen we tot 
compleet nieuwe concepten komen. De grootste bron van inno-
vatie komt daarbij uit de samenwerking tussen onze individuele 
en collectieve, onbewuste vermogens. Dit boek laat daarvan de 
eerste voorbeelden zien. 

Met mijn boek – Van Big Ideas naar Giant Leaps, in een split second 
– vraag ik iedereen bij te dragen aan een wereld die ogenschijn-
lijke tegenstellingen overbrugt en interdependent is. Daartoe 
neem ik je mee op een reis. Naar dingen die je misschien al denkt 
te weten, maar die wellicht, in deze tijd, toch net een nieuw 
perspectief krijgen als je ze op een nieuwe manier verbindt. En 
geef ik voorbeelden van Giant Leapers, ondernemers en kunste-
naars, die de sprong al hebben gewaagd. De sprong of Giant 
Leap waartoe ik jou probeer uit te dagen.

Ik wens je een mooie ontdekkingsreis!

Jenny Elissen 



19INLEIDING 

 
Inleiding
Een school kwallen zweeft traag door het warme water van de 
Middellandse Zee. De dieren lijken blauwwit, half doorschijnend. 
Met hun klokvormige hoeden vangen ze het zonlicht, dat ruim 
een meter boven hen door de gebrandschilderde oppervlakte 
breekt. Onvermijdelijk voert de stroming de zeewezens naar de 
kust. Zand en rotsen liggen daar op hen te wachten. Twee jonge 
duikers zwemmen in de nabijheid van de semi-transparante 
school. Een van hen wijst, zijn vriend kijkt. En kijkt nog eens. 
Want wat hij ziet zijn geen kwallen. De vormen die eindeloos 
traag op de kust afgaan, zijn poliepvormige plastic zakjes, drij-
vend in de verder schijnbaar schone zee. 

De jonge duiker is Boyan Slat, dan zestien jaar oud. Onlangs is 
hij uitgevaren om met een enorme drijvende installatie ‘The 
Great Pacific Garbage Patch’ op te ruimen: een eiland van zo’n 
80 miljoen kilo drijvend plastic, drie keer zo groot als Frankrijk. 
Het is het resultaat van een jarenlange ambitie met veel fond-
senwerving en plannenmakerij, allemaal gericht op het plas-
ticvrij maken van de oceanen. En allemaal naar aanleiding van 
een klein, maar achteraf opvallend incident tijdens een duikva-
kantie in Griekenland. Boyan Slat wist daar en op dat moment 
in een split second wat hij wilde doen. Een echt besluit hoefde 
hij niet te nemen, moeilijke afwegingen hoefde hij (nog) niet te 
maken. Hij wist niet hoe hij het ging doen, waar en op welke 
termijn, maar wel dat hij het ging doen. Ook wist hij waarom 
hij het ging doen en voor wie. Voor zichzelf ? Ja, dat ook. Maar 
de ware motivatie oversteeg hemzelf. De moeilijke afwegingen 
zouden trouwens nog wel komen. Maar hoe moeilijk is iets nou 
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eigenlijk als je vol overtuiging een hoger doel of een betere, 
misschien wel perfecte wereld voor ogen hebt en houdt? Dat 
zijn dan toch maar kleine hobbels op een mooie reis.

Boyan Slat is een bijzonder persoon, maar niet uniek. Op een 
andere tijd en plaats bijvoorbeeld, keek kunstenaar/onder-
nemer Daan Roosegaarde uit het raam van zijn hotelkamer. Een 
ondoordringbare, grauwe mist ontnam hem alle zicht. Hij kon 
de overkant van de straat niet eens zien. Al die smog verbaasde 
en verontrustte hem. Gisteren was alles immers nog zo goed 
zichtbaar. Hoe kon Beijing in één nacht zo compleet veran-
deren? Naar aanleiding van deze ervaring ontwierp en ontwik-
kelde hij de Smog Free Tower: een kunstwerk dat vervuilde lucht 
opneemt om schone lucht uit te ademen. Het is maar een van 
zijn vele succesvolle projecten. Een van de nieuwste is het Space 
Waste Project. Zoals Boyan Slat de oceanen plasticvrij wil maken, 
zo wil Daan Roosegaarde het ruimteafval opruimen. En daarvoor 
verlaat hij de aarde, juist om haar niet in de steek te laten. 

The Ocean Cleanup van Boyan Slat en de schoonheid schep-
pende creaties van Daan Roosegaarde: samen met de virtuele 
transformaties van Avinash Changa, The Businessplan for Peace 
van Scilla Elworthy, de hydrologische corridors van Dennis 
Karpes en de lichtcommunicatie van Harald Haas zijn het 
maar enkele van de aansprekende idealistische en ambitieuze 
projecten en personen die de wereld vormgeven. Sommige 
van deze projecten en hun onderliggende ideeën zijn goed 
voorstelbaar en aansprekend, andere liggen misschien verder 
van de dagelijkse realiteit en ervaringen. Maar alle hebben een 
belangrijk iets gemeen: hun bedenkers en ontwerpers accep-
teren de werkelijkheid niet zoals deze is. Ze hebben een betere 
realiteit voor ogen en beschikken over de capaciteiten en het 
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doorzettingsvermogen om die ook daadwerkelijk te realiseren. 
Ze maken Giant Leaps.

Van Big Ideas naar Giant Leaps gaat over het vermogen om een 
bestaande en vertrouwde, maar als beperkend ervaren realiteit 
om te zetten in een nieuwe werkelijkheid. Om gedachten en 
strategieën te ontwikkelen die compleet nieuwe mogelijkheden 
in zich dragen. Waarmee je niet markten aanboort en mogelijk-
heden benut, maar markten creëert en nieuwe mogelijkheden 
biedt. Waarmee je boven de werkelijkheid en haar problemen 
kunt uitstijgen om een nieuwe realiteit te creëren. Je kunt, zoals 
iedereen die in dit boek aan het woord komt, een ideale werke-
lijkheid ‘kiezen’ en met het oog op een missie of een hoger doel 
naar die nieuwe en ideale werkelijkheid streven. In een split 
second kun je tot ideeën en besluiten komen en de methoden 
en ontwerpkracht voor die ideeën vergroten. Het biedt nieuw 
gedachtegoed. Op korte termijn leidt dit tot Giant Leaps in de 
ontwikkeling van je organisatie, je dienst of product.

En dat is nodig. Want, zoals ik al eerder zei, de wereld waarin 
wij en onze diensten, producten en bedrijven functioneren is 
niet langer klassiek en statisch en de oplossingen voor nieuwe 
problemen moeten we zoeken op een nieuw niveau. We zijn 
toe aan een nieuwe aanpak en hebben een radicaal nieuwe 
agenda nodig. We kunnen niet langer uitsluitend vertrouwen 
op klassieke opvattingen, technieken en uitgangspunten voor 
idee- en besluitvorming. Natuurlijk, we kunnen prima blijven 
brainstormen, de bestaande organisatie ‘agile’ maken en ons 
leiderschap vol ‘purpose’. We kunnen met ‘change manage-
ment’ heel betekenisvolle en ingrijpende veranderingen door-
voeren, maar kunnen we in die veranderingen ook een grote 
sprong maken met onze ideeën en initiatieven? Kunnen we onze 
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realiteit en onze wereld zélf veranderen? Onze creativiteit en 
besluitvorming in kwantummodus zetten? 

In Van Big Ideas naar Giant Leaps laat ik op heel veel verschillende 
manieren en met veel verschillende voorbeelden zien hoe wij 
onze eigen, huidige werkelijkheid ‘kiezen’ en ons daarin met 
onze eigen, oude overtuigingen gevangen houden. Zoals de 
bank die we in Perfect World Principle als voorbeeld namen van 
een organisatie die zichzelf als de beste in de markt zag. Een 
consumentenonderzoek had uitgewezen dat ze inderdaad de 
beste was. Maar kun je wel de beste zijn als de hoogste klant-
waardering in bankenland niet meer is dan een 5,9? De over-
tuiging de beste te zijn, bleek beperkend. Het weerhield van 
nieuwe inzichten. Misschien dat verleden en ervaringen, heden 
en toekomstperspectief – de realiteit dus – in alles bevestigde 
dat de organisatie de beste was, dat deed niets af aan de beper-
kingen die ze zichzelf met die overtuiging oplegde. Haar kijk 
op de werkelijkheid bepaalde en beperkte dus haar vermogen 
en mogelijkheden om deze aan te passen. Échte verandering 
was alleen mogelijk als ze de oude, beperkende realiteit en het 
denken dat daarbij hoorde losliet. En dat kon weer alleen als ze 
een nieuwe, ideale realiteit voor ogen had en vanuit die nieuwe 
realiteit kon denken.

Waarom is het belangrijk om realiteit en overtuiging aan de 
kaak te stellen en te ontkrachten? Omdat ze ons, zoals in het 
voorbeeld dat ik zojuist gaf, kunnen gijzelen met hun illusie. 
Nemen we de realiteit waarin we geloven als uitgangspunt 
voor verandering en verbetering, dan komen we hooguit tot 
een nieuwe werkelijkheid die net iets beter is dan de oude, 
maar niet fundamenteel anders. En in onze tijd en wereld is dat 
een gevaarlijke beperking – of ten minste een suboptimalisatie 
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– van mogelijkheden. In een wereld vol transformaties – de 
wereld van nu – zijn besluitvorming en creativiteit vanuit een 
beperkende realiteit een grote handicap. In een fractie van een 
seconde zouden we in staat moeten zijn het juiste te beslissen: 
het écht vernieuwende en het écht creatieve te bereiken. Niet 
door te zoeken, maar gewoon door te vinden. We hebben 
daarom een nieuwe vorm nodig van creativiteit en besliskracht: 
kwantumcreativiteit. En een nieuw begrip van hun impact op 
de werkelijkheid: Giant Leaps. Wat we ook nodig hebben is meer 
plezier en moeiteloosheid in dat proces.

Van Big Ideas naar Giant Leaps gaat over het moeiteloos kunnen 
nemen van écht goed voelende besluiten. Het gaat over schep-
pend vermogen en het herscheppen van de realiteit zónder 
beperkingen. De creativiteit van besluitvorming trekt zich 
daarbij weinig aan van de vermeende werkelijkheid, die is 
gebouwd op bestaande, beperkende overtuigingen. Ze gaat 
er namelijk van uit dat de realiteit om ons heen niet meer 
dan een creatie is: van onszelf. En die creatie of realiteit is 
minder objectief dan ze lijkt. Je kunt haar dan ook gemakkelijk 
ontkennen. Deze ‘ontperkende’ overtuiging geeft alle vrijheid 
om een nieuwe werkelijkheid te creëren: als persoon of als 
organisatie. Met ons onderbewustzijn kunnen we met andere, 
nieuwe ideeën en oplossingen komen voor andere, niet eerder 
zo gepercipieerde uitdagingen. We vervangen daartoe gewoon 
bestaande, beperkende realiteiten door nieuwe waarheden. 

Laat Van Big Ideas naar Giant Leaps:
• Aangeven hoe we onze eigen realiteit verzinnen en vorm-

geven en hoe die verzonnen realiteit ons in de weg kan 
staan en weerhoudt van de juiste beslissingen.

• Aantonen dat tegenstrijdigheden en paradoxen zelfgecre-



 24

eerde illusies zijn die ons verwarren en in onze beperkende 
overtuigingen houden.

• Alles wat je denkt en dacht te weten op een laagdrempelige, 
inspirerende manier onder druk zetten zodat er gezonde 
twijfel ontstaat.

• Illustreren dat we in onze gedachten tot nu toe vooral 
geleefd hebben in een wereld van oorzaak en gevolg. Dat dit 
in een snellere, ingewikkeldere wereld heeft geleid tot meer 
complexiteit, wat besluitvorming (en onze ideeën) lastig en 
minder effectief heeft gemaakt.

• Duidelijk maken dat een nieuwe werkelijkheid – alterna-
tieven voor je organisatie, je diensten en producten, maar 
ook voor je eigen leven – altijd te vinden is, maar nooit op 
hetzelfde niveau waarop je haar in eerste instantie gecre-
eerd hebt. 

• Doen ontdekken dat je met een andere kijk op je realiteit en 
een andere dan lineaire manier van denken betere, creatie-
vere besluiten kunt nemen. Je gaat vervolgens van Big Ideas 
naar Giant Leaps.

Je hoeft zeker niet alle gedachten en ideeën in dit boek te 
onderschrijven. Je hoeft niet te geloven in een hartbrein, gutfeel 
of in een vierde of een elfde dimensie. Je hoeft er zelfs niet 
van overtuigd te zijn dat de filosoof Plato heeft bestaan of dat 
logica en rede tekortschieten als het gaat om het bereiken van 
échte veranderingen. Je ervaringen vormen je realiteit en als 
sommige voorstellingen in dit boek daar niet in passen, lees ze 
dan als metaforen. Grijp ze dan aan als een gelegenheid om te 
spelen met gedachtes. We nemen je mee in een aantal oude 
werkelijkheden om je nieuwe werkelijkheden te laten zien. Het 
een kan niet zonder het ander. Ik ben daarom gaan houden 
van het woordje “ook”. We hebben het verleden nodig om ook 
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de toekomst te kunnen bouwen. Omarm naast de logic ook de 
magic en kijk naar het wonder zonder dat je er meteen aan 
hoeft mee te doen. Zie het als een kans om buiten de beper-
kingen van de bestaande realiteit te treden en in een wereld te 
stappen vol geweldige ideeën. Besef hierbij nogmaals dat elke 
werkelijkheid – of kijk hierop – het resultaat is van een creatie. 
Dat dit creatief vermogen niet schuilt in ons bewuste denken, 
maar in de diepere delen van de geest. Dat het aha-moment de 
bevestiging is van een goed besluit en dat technologie ons gaat 
helpen. Dit inzicht geeft je alle vrijheid en alle mogelijkheden 
om een nieuwe werkelijkheid te creëren en te manifesteren. In 
dit spel reikt de ontwerper aan en doet iedereen mee. Om zo op 
kwantumcreatieve wijze Big Ideas te transformeren naar Giant 
Leaps.



DEEL 1
SPELEN MET DE WERKELIJKHEID 

De werkelijkheid is het product van onze creativiteit en kent 
de beperkingen en problemen die we haar meegeven. We 
geloven zo sterk in onze zelfgecreëerde waarheid, dat we in 
onze eigen illusies – onze overtuigingen en bedrijfscultuur 
– zijn gevangen. Willen we naar een nieuwe realiteit, dan 
moeten we eerst ons eigen spel en bedrog doorzien. Want 
kennen we de grenzen en beperkingen van de werkelijk-
heid, dan kunnen we ze in een split second overschrijden en 
verleggen. Dan kunnen we beslissingen nemen waarmee we 
een werkelijke doorbraak voor een dienst, product of organi-
satie kunnen creëren.
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‘Before coffee the ideas’
Brainstormend naar Big Ideas

Kort na de Eerste Wereldoorlog richtte Alex Osborn (1888-1966) 
samen met Bruce Barton en Roy Durstine BDO advertising 
agency op. Bijna tien jaar later ging BDO samen met de George 
Batten Company, waaruit BBDO ontstond. Het nieuwe bedrijf 
zou uitgroeien tot een van de grootste reclamebureaus ter 
wereld met kantoren in zo’n tachtig landen. Zijn succesvolle 
product: effectieve, want omzetverhogende creativiteit voor 
derden.
 Osborn maakte niet alleen naam als reclameman, maar ook 
als bestsellerauteur van boeken over creatief denken. In How To 
Think Up, uit 1942, introduceerde hij het begrip ‘brainstormen’, 
een techniek die ze bij BDO gebruikten. Essentie van de tech-
niek is dat ze geen tijd en creativiteit verloren doet gaan als 
gevolg van allerlei kritiek op nieuwe en/of afwijkende ideeën. In 
plaats van te stechelen over bijvoorbeeld het nut of de inhoud 
van iemands bijdrage, kan de focus blijven liggen op het leveren 
van zoveel mogelijk input. Oordelen over en becommentari-
eren van de ideeën mag pas na een bepaalde tijd, als de koffie 
op is. Elf jaar later, in 1953, verscheen een van Osborns andere 
boeken: Applied imagination: Principles and Procedures of Creative 
Problem Solving. Hierin bracht hij het brainstormen als een van 
de probleemoplossende technieken naar voren. 

Brainstormen is een inmiddels veelgebruikt groepsproces 
waarin de breinen samenkomen en ruimte krijgen om op crea-
tieve wijze nieuwe ideeën te ontwikkelen. Vaak is het inderdaad 
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een vorm van ‘applied imagination’: toegepast voorstellings-
vermogen. We zetten denkhoeden op en associëren zo vrije-
lijk mogelijk. Mindmapping, brainwriting, rolestorming: allerlei 
technieken zijn toe te passen en iedereen draagt bij vanuit zijn 
eigen realiteit en overtuiging. Binnen de mogelijkheden van de 
groep kun je ieders gedachten verzamelen en, na de koffie, de 
beste ervan kiezen of combineren.
 De methode past in een meer traditionele manier van 
denken over het creatieve (besluit)proces. Creativiteit is voor 
speciale mensen in een speciale omgeving die speciale ideeën 
bedenken. Daartoe zijn er creatieve clusters en R&D-afdelingen. 
Het zijn broedplaatsen en ontwikkelcentra van Big Ideas: grote, 
vernieuwende ideeën waar bijvoorbeeld BBDO, samen met haar 
klanten, in grossierde en waarmee ze conventies doorbrak op 
zowel marketing- als communicatiegebied. Er zijn in de laatste 
honderd jaar vele Big Ideas bedacht. Van Moccona-oploskoffie 
tot en met Nespresso. Of bijvoorbeeld financiële diensten die 
nog slimmer gebruik maakten van het financiële systeem. Zo’n 
Big Idea krijgt vervolgens een emotionele laag en die levert dan 
weer een unieke claim op die anderen, de concurrenten, niet 
meer kunnen gebruiken. Ze kunnen het concept wel overnemen, 
maar niet de emotionele lading die er al aan is gegeven. Verge-
lijk het met het eigentijdsere Nespresso: het idee kan worden 
gekopieerd, maar de unieke claim kan door concurrenten niet 
worden geëvenaard.

Technologie, internet in het bijzonder, heeft grote verandering 
gebracht in (ons denken over) het creatieve proces en daarmee in 
het ontwikkelen en vermarkten van Big Ideas. Het maakte duide-
lijk dat creativiteit vooral interactief is en innovatie cumulatief. 
Een creatief resultaat is bovendien vaak onzeker: je weet van te 
voren niet welk idee in welke vorm het beste aanslaat. Internet 
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faciliteerde de interactie en cumulatie van ideeën: laagdrem-
pelig en experimenteel. Het gaf heel nieuwe mogelijkheden, 
niet langer beperkt door de perceptie van tijd en ruimte en zelfs 
niet door die paar procent geïsoleerd bewustzijn, waarmee we 
denken plannen te maken en ideeën te ontwikkelen.
 Charles Leadbeater, voormalig adviseur van Tony Blair, geeft 
tijdens een TED Talk een mooi voorbeeld van zo’n nieuwe, 
laagdrempelige en wereldveroverende creatie: rapmuziek, 
inmiddels een miljardenindustrie. Er was, zo betoogt hij, niet 
iemand die zei: ‘Laten we muziek uitvinden voor kansarme 
zwarte mensen in achterstandswijken, die hun frustratie tot 
uitdrukking brengen in muziek die moeilijk te beluisteren is.’ 
De nieuwe muziekstroming ontwikkelde zich van onderop, 
verspreid, en niet vanuit een of andere R&D-afdeling.
 Technologie, internet in het bijzonder, bood ook meer moge-
lijkheden voor het vermarkten van nieuwe ideeën. Met massa-
communicatie kon je de consument nog altijd goed bereiken, 
maar je kon hem nu ook direct opzoeken. En wat bleek: directe 
en indirecte markten gingen heel goed samen. Het gaf de ideas 
een schaalvergroting en maakte ze bigger dan ooit. 
 Om bij het voorbeeld van de muziek te blijven: Beats Electro-
nics – het bedrijf van Interscope-tycoon Jimmy Iovine en hiphop 
producer Andre Young (Dr. Dre) – wist als de beste verschillende 
nieuwe communicatiekanalen te combineren en de consument 
te bereiken. Zo stuurden ze hun eerste product – Beats Studio - 
1st Generation – naar de Amerikaanse basketbalspeler LeBron 
James, waarna het hele Olympische basketbalteam ermee op 
televisie verscheen. Het merk kwam op het hoofd van iedere 
hiphop-artiest en via beeld, geluid en internet veroverde het de 
wereld. Vanaf 2008 en ongeacht de crisis bouwden ze met hun 
Beats by Dre-headphones een merk dat ze slechts enkele jaren 
later voor maar liefst drie miljard dollar aan Apple verkochten.
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 Internet stelde niet alleen in staat tot grotere Big Ideas, het 
leidde zelfs tot long tails: reusachtige lengte in het business-
model met vernieuwende en soms wereldveroverende ideeën 
omdat distributie een nieuw spel werd. 
 Neem bijvoorbeeld de smartphone: een van de grootste revo-
luties van (het begin van) deze eeuw. De smartphone heeft zich 
niet, zoals de vaste telefoon, nummer voor nummer ontwikkeld 
en over de wereld verspreid. Ze is in een opmerkelijk korte tijd 
voortgekomen uit de combinatie van mobiel bellen en internet. 
Binnen tien jaar veranderde ze de wereld. Apple, Google, Face-
book, YouTube en andere bekende voorbeelden van inmiddels 
wereldomspannende bedrijven en merken hebben die wereld 
niet stapje voor stapje en in de loop van generaties veroverd. Ze 
namen met de kracht van een invasie zo’n beetje in één klap de 
aarde over. 
 
Dergelijke successen liggen nauwelijks nog in het logische 
verlengde van eerdere ontwikkelingen. Natuurlijk was er een 
technologische basis noodzakelijk om ze mogelijk te maken. 
Maar als we op die basis en op de oude manier hadden voortge-
bouwd, dan hadden we – vrij naar Henri Ford – snellere paarden 
gehad, en geen zelfrijdende auto’s. 
 Het logische en lineaire verlengde is losgelaten door multi-
channel te gaan werken. Eerst door enkelingen zoals Steve Jobs, 
later door steeds meer nieuwe, jonge, creatieve ondernemers. 
Ze zagen een ideaal: dat iedereen toegang zou krijgen tot  
kennisuitwisseling en communicatie. Ze gingen vervolgens 
niet stap voor stap aan de gang, blokje voor blokje bouwend 
aan een nieuwe realiteit. Ze projecteerden hun visie, trokken 
gelijkdenkenden aan en gaven exponentieel groeiend gestalte 
aan hun droom. Daarmee deden ze de dingen anders dan de 
generatie voor hen. Waarom? Omdat de wereld dankzij tech-
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nologie zo was en is veranderd dat lineair denken en handelen 
helemaal niet meer zo logisch is. 

De wereld van nu is niet meer zoals vijfenzeventig jaar geleden, 
de tijd van Alex Osborn. We hebben de grenzen van tech-
nologie en voorstellingsvermogen verlegd. We zijn naar de 
maan geweest en het digitale tijdperk ingestapt. We hebben 
bedrijven, merken en markten ontwikkeld die razendsnel 
kunnen opkomen, exponentieel kunnen groeien en met soms 
implosieve kracht weer kunnen verdwijnen. Misschien staan we 
hiermee nog maar aan het begin van een verdere ontwikkeling, 
maar met zekerheid zijn we aan het einde van een tijdperk: het 
tijdperk van lineair denken en groeien. 
 Brainstormen, hoewel bewezen effectief, kent echter nog 
wel de beperkingen van het lineaire verleden. De methode is 
geworteld in de vroege decennia van de vorige eeuw en de 
nadruk ligt, zoals het woord zegt, op het brein. Brainstormen 
gaat om het grotendeels bewust genereren van gedachten en 
ideeën, vaak in al dan niet associatieve interactie met anderen. 
De sessie heeft een praktische doelstelling en volgt specifieke 
regels. Daarbij nemen de deelnemers hun organisatiever-
leden en persoonlijke ervaringen en overtuigingen mee. Die 
ervaringen en overtuigingen zijn noodzakelijk om onszelf een 
identiteit en een plek in de wereld te geven. Ze kunnen echter 
beperkend zijn als het gaat om ideecreatie. 
 Dankzij een brainstormsessie creëer en introduceer je nog 
altijd op originele wijze een nieuw wasmiddel of geef je een 
bestaand wasmiddel een verrassend nieuw uiterlijk. Of je komt 
met goede oplossingen om bedrijfsprocessen te verbeteren en 
met nóg betere om ze te optimaliseren. Brainstormen, kortom, 
leidt tot nieuwe, creatieve, praktische en innovatieve inzichten. 
Maar leidt de techniek ook tot mindblowing paradigma-shifts? 
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 Want ga maar eens na: hoe vaak eindig je een brainstorm-
sessie met een tevreden gevoel, bruikbare ideeën en een to 
do-lijst van dingen? En hoe vaak verlaat je zo’n sessie met het 
overweldigende, verbaasde gevoel van fundamenteel veran-
derde inzichten en nieuwe mogelijkheden die eindeloos lijken? 
Dat eerste gebeurt veel. Dat laatste, durf ik te stellen, gebeurt 
zelden. Geniale invallen, ‘omdenk’-momenten en grensver-
schuivende inzichten komen niet als een concreet en direct 
resultaat van een creatief, doordacht en doelgericht groeps-
proces. Ze zijn, hoewel onbewust voorbereid, vaak schijnbaar 
onverwacht, als een aha-erlebnis. En ze creëren een vooraf 
onvermoede, nieuwe en oneindige ruimte.
 De grootste begrenzing van het brainstormen is wel dat we 
er niet de beperkende overtuigingen mee overstijgen die onze 
realiteit bepalen. Overtuigingen die ons dagelijks leven vorm-
geven en waarvan we ons niet of nauwelijks bewust zijn. We 
kunnen ons met brainstormen ook niet onttrekken aan groeps-
processen en ‘inside-in’ effecten, waarbij we ons naar de groep 
vormen, wat de kwaliteit van besluiten en ideeën ondermijnt. 
En we kunnen er niet mee ontsnappen aan conventies die ons 
weerhouden van écht grote doorbraken. Al brainstormend 
kunnen we bijvoorbeeld een plastic fles verbeteren. We kunnen 
beter materiaal bedenken, een andere verwerking van het 
materiaal verzinnen of de inname en recycling van de plastic 
fles optimaliseren. Met elke verbetering creëren we een minder 
SLECHTE fles. Wat we niet doen is een honderd procent fantas-
tische verpakking verzinnen. Of komen met holistische oplos-
singen die meer dan één stapsgewijze verbetering of aspect 
omvatten. 
 
Als we van Big Ideas naar Giant Leaps willen gaan – als we eerder 
een paradigma shift nastreven dan een ‘verbeterslag’, eerder 
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briljante ideeën dan goede ideeën – dan moeten we niet alleen 
op een andere manier kijken naar creativiteit, maar ook naar 
‘realiteit’. We moeten ruimte bieden aan de grensverschui-
vende inzichten die zelf weer nieuwe ruimte creëren. Vergelijk 
het maar met de openheid van denken van de Britse kosmo-
loog/natuurkundige Stephen Hawking (1942-2018). Kort voor 
zijn dood voltooide hij een artikel over het mogelijke bestaan 
(en aantonen) van andere universums: A smooth exit from eternal 
inflation. Hoe open moet zijn geest hebben gestaan voor andere 
werkelijkheden!
 Zodra we openstaan voor die andere werkelijkheden (en dan 
niet per se die van Hawking), oftewel wanneer we de beperkende 
illusie van onze schijnbaar unieke realiteit loslaten, kunnen we 
zelf tot heel nieuwe gedachtes en creaties komen: gedachtes en 
creaties die zijn geïnspireerd door eindeloze fantasie in plaats 
van toegepast voorstellingsvermogen. Die niet zijn gelimiteerd 
door hun lineaire oorsprong en niet zijn beperkt door tijd en 
plaats. Door fundamenteel anders om te gaan met schijnbaar 
in de praktijk gewortelde ‘problemen’, kunnen we op intuï-
tieve wijze snel tot briljante ideeën en beslissingen komen. 
Ook ontsnappen we er mee aan de verborgen dilemma’s die 
ons met hun illusie gevangen houden en leiden tot lastige (en 
slechte) besluitvorming. 

Brainstormen gaat om het grotendeels bewust 
genereren van gedachten en ideeën. Daarbij 
nemen de deelnemers hun organisatieverleden 
en persoonlijke ervaringen en overtuigingen mee. 
Deze  kunnen beperkend zijn als het gaat om idee- 
creatie. Juist dit soort beperkende overtuigingen 
moeten we overstijgen.



35DILEMMADENKEN 

 
Dilemmadenken
Hoe en waarom problemen ontstaan

Het leven is vol tegenstijdigheden, lastige keuzes en moeilijke 
beslissingen. We kennen de toekomst niet en weten dus niet 
welke gevolgen onze acties hebben. We kennen alleen onze 
eigen argumenten, de redenen op grond waarvan we onze 
besluiten nemen. Maar, zoals Stephen Covey (1932 - 2012) al 
zo treffend zei in De zeven eigenschappen van effectief leider-
schap: Onze benadering van het probleem is het probleem. 
Want vanuit welk principe bekijken we de wereld? Op welke 
werkelijke gronden benaderen we een probleem, maken we 
een keuze of komen we tot een oplossing? Onder onze prag-
matische argumenten en gronden schuilen soms heel andere 
motieven en overtuigingen dan we beseffen. We zijn ons ook 
lang niet altijd bewust van het feit dat ieder van ons op een heel 
eigen manier naar de werkelijkheid kijkt en dat die werkelijk-
heid niet universeel is. We hebben gewoon een beleving van de 
realiteit en soms delen we die met anderen. 
 Voortdurend maken we keuzes en nemen we beslissingen 
die we rationeel prima kunnen rechtvaardigen, zonder de 
beperkingen van onze realiteit te beseffen. Elk van die keuzes of 
besluiten sluit andere uit: ook de eventueel betere. Een goede 
keuze is daarmee een potentieel slechte. Geen keuze maken 
kan nog dramatischere gevolgen hebben, maar ook die niet-
keuze is dan gewoon een slechte. Constant zijn we bezig met 
het oplossen van problemen. Een probleem is iets negatiefs of 
wordt in elk geval zo ervaren. Is de oplossing minder negatief 
dan het oorspronkelijke probleem, dan lijkt het een relatief 
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goede oplossing te zijn, ook al zijn er – door haar imperfectie 
– tegen die oplossing allerlei bezwaren in te brengen. Ons 
verstand is erg goed in wikken en wegen en produceert aan de 
lopende band mitsen en maren, die we met intelligente argu-
menten kunnen onderbouwen – zeker in een imperfecte wereld 
vol imperfecte besluiten.

In de wereld van keuzes zijn dilemma’s het lastigst. Letterlijk 
is een dilemma helemaal niet zo’n probleem. Het woord komt 
van het Griekse di en lemmata: twee veronderstellingen. In de 
betekenis die wij er aan geven is een dilemma de keuze tussen 
ten minste twee onaantrekkelijke mogelijkheden. En omdat de 
mogelijkheden beide of alle onaantrekkelijk zijn, is er voor die 
keuze eigenlijk geen goed argument. 
 Dilemma’s zijn een product van ons verstand. Ze duiden 
op een conflict tussen de realiteit zoals we die beleven en de 
werkelijkheid zoals we die zouden willen zien. Vaak ontstaan 
ze omdat wij stille overtuigingen hebben gecreëerd die met 
elkaar in conflict zijn. En omdat ze conflicteren, compliceren ze 
ons denken en bemoeilijken de keuzes die we maken. Neem het 
fenomeen ‘gratis geld’. Kan gratis geld bestaan?
 We werken om te leven en in het zweet onzes aanschijns 
verdienen we ons brood. Het is een gangbare, diepgewortelde 
overtuiging die tot in het Oude Testament is terug te vinden. 
Maar klopt ze wel? Moeten we wel werken voor ons geld? Want 
wat precies is nog de relatie tussen de inspanningen die we 
ons getroosten en de beloning die we daarvoor krijgen? Je kunt 
financieel gezien misschien beter bankier zijn, bitcoins kopen 
of speculeren op de beurs dan je brood verdienen met ‘noeste’ 
arbeid. De welvaart in de wereld is ook volkomen ongelijk 
verdeeld en het zijn heus niet de rijken die het hardste werken. 
Geld is bovendien absoluut niet schaars, het is – net zoals de 
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welvaart – gewoon ongelijk verdeeld. En hoe hard je er ook voor 
werkt: er is absoluut geen garantie dat er een herverdeling komt 
ten gunste van jou. Dus waarom geen basisinkomen, waarover 
Thomas More (1478-1535) al schreef in zijn boek Utopia uit 1516? 
Gratis geld dus.
 
In Silicon Valley zijn per vierkante kilometer waarschijnlijk meer 
voorstanders van een basisinkomen te vinden dan waar dan ook. 
Mark Zuckerberg (Facebook), Elon Musk (Tesla en SpaceX), Pierre 
Omidyar(eBay): hun technologiebedrijven zijn zo disruptive dat 
ze al voorzien of voorvoelen dat de arbeidsmarkt de komende 
jaren gigantisch blijft veranderen. Volgens een Oxford-study 
uit 2013 staan ‘de komende twintig jaar’ (inmiddels dus vijftien 
jaar) bijna de helft van alle banen in de Verenigde Staten op 
het spel. En volgens de White House Council of Economic Advisers 
wordt ruim tachtig procent van alle arbeid met een uurvergoe-
ding minder dan twintig dollar gerobotiseerd.
 The internet of things, artificial intelligence, blockchain, robo-
tica: de toekomst raakt geautomatiseerd, zoals deze ooit werd 
geïndustrialiseerd. Daarom: een basisinkomen voorkomt 
sociale onrust en behoedt sommigen voor een armoedeval in 
de transitiejaren die voor ons liggen. 
 Het is natuurlijk maar een overtuiging. Je (en daarmee dé)
realiteit kan ook anders zijn: een basisinkomen ondermijnt 
productiviteit, stimuleert luiheid en gratis geld bestaat niet. 
Gratis geld is dus een dilemma of tegenstrijdigheid zolang het 
concept niet strookt met ons wereld- en ons zelfbeeld. 

Veel zaken waar we dagelijks mee worstelen hoeven geen 
dilemma te zijn. Stel je hebt een bedrijf. Dat bedrijf moet geld 
verdienen, maar tegelijkertijd wil het iets goeds doen in de 
wereld, een bijdrage leveren aan het welzijn. We leven in een 
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competitieve markt vol concurrentie – dat is althans net zo’n 
gangbare overtuiging als de gedachte dat we hard moeten 
werken voor ons schaarse geld. Is het vanuit zo’n gedachte 
wel verantwoord om ‘goed te doen’? Om producten met een 
keurmerk te verkopen terwijl dit de prijs opdrijft? Het leidt er 
immers alleen maar toe dat de concurrent onder je duiven kan 
schieten. Zo’n duurzaamheidsdilemma lijkt niet veel anders dan 
een overweging of strategische keuze met voor- en nadelen, 
maar het is het wereldbeeld van een competitieve markt vol 
concurrentie dat het creëert. Zou ons beeld eruit bestaan dat 
we op aarde zijn om goed te doen, dan had het dilemma er heel 
anders uitgezien. Hoe doe je het goede en verdien je tegelijker-
tijd geld? Of, als voorbeeld van een ander mogelijk dilemma, 
hoe (en waarom?) ga je vernieuwen als je al een succesformule 
hebt? En wat doe je als klein tegenover groot staat?
 Een klein biermerk van een oud familiebedrijf had het moei-
lijk in de volwassen biermarkt. Het moest meedoen met de grote 
biermerken die een concurrentieslagveld hadden aangericht 
door met prijzen te stunten. In een sessie van Perfect World, 
waarin we het familiebedrijf uitnodigden om zich te gedragen 
als een gróót biermerk, ontdekte het de spanning waarmee het 
worstelde. Wat wilde het biermerk nou zijn: het kleinste van de 
groten of het grootste van de kleinen? Het familiebedrijf kwam 
erachter dat het bij hem paste om groot te zijn, maar wel op 
het juiste niveau. Het werd zijn strategie om de grootste van 
de kleinsten te zijn. Hieruit ontstonden – en ontstaan nog 
steeds – nieuwe mogelijkheden. Zo kun je micro-breweries 
ondersteunen of thuisproducerende amateurs gelegenheid 
geven gebruik te maken van de professionele apparatuur die je 
bezit. Daardoor kunnen ze veel vrijer zijn in hun keuzes, gekke 
dingen doen zoals bijvoorbeeld pils – de standaard van de grote 
jongens – uit de horeca halen en vervangen door speciaalbieren, 
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waarvan de verkoop een stuk lucratiever is dan volumeverkoop 
in retail. Het dilemma waar het familiebedrijf mee worstelde 
was weer in balans.

Dilemma’s zijn alleen maar dilemma’s omdat er achter 
het vraagstuk een overtuiging schuilt. We baseren ons op 
aannames. Die aannames vormen onze realiteit en geven een 
gevoel van zekerheid en veiligheid. Maar al die zekerheden – 
de stille verwachtingen, overtuigingen en andere verborgen 
fundamenten onder ons denken, onze creativiteit en onze 
besluitvorming – zijn zelfconstructen en soms belemmeringen 
en roadblocks. We denken dus vanuit een illusie van realiteit: we 
geloven dat de wereld is zoals we haar ervaren en dat de dingen 
zijn zoals ze zijn. We beseffen daarbij niet dat de realiteit een 
constructie is van onszelf en dat die constructie ook weer 
voortkomt uit de manier waarop we de wereld zien. Dilemma’s 
komen daaruit voort. 

Voor een grote, internationale organisatie op het gebied van 
de conservatie van erfgoed keken we naar een vreemde eend 
in de bijt: cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed is geen concreet, 
tastbaar iets en daarom lastiger te definiëren dan, bijvoor-
beeld, monumentaal erfgoed. De organisatie had in de loop der 
jaren checklists ontwikkeld aan de hand waarvan telkens kon 
worden bekeken wat er wel en niet binnen de categorie van 
cultureel erfgoed thuishoorde. Maar er was inmiddels ook een 
compleet nieuwe categorie ontstaan: kunstenaars die werken 
met deelnemers uit het publiek. Door samen een kunstwerk 
te maken, een object waarvan de vorm vooraf niet bekend is, 
onderzoeken ze of ‘niet iedereen kunstenaar is’. Valt zoiets nou 
onder cultureel erfgoed of niet? We nodigden verschillende 
spelers in het veld uit: de organisatie zelf, kunstenaars, publiek,  
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museumdirecteuren, conservatoren... We vroegen hun om 
het met verschillende onderwerpen oneens te zijn, ook al 
waren ze het juist hartgrondig eens met wat ze op dat moment 
inbrachten. Uit zo’n arguments for argument’s sake-discussie 
kwam een heldere verdeling naar voren: er zijn monumenten 
en er zijn ‘monumental moments’. Niet langer de conservatie en 
cultureel erfgoed staan centraal, maar de zorg voor het erfgoed 
van monumenten en monumentale momenten. Simplexiteit 
ten top. De organisatie had een blij eureka-moment. Waarom? 
Het zelfgecreëerde wereldbeeld van cultureel erfgoed was 
gebaseerd op fysieke objecten uit het verleden, niet op het 
objectoverstijgende en op de toekomst. De ontdekking werd 
gedaan in een van de landenorganisaties. Deze is nu bezig haar 
wereldwijde moeder daarmee te inspireren.
 Omdat dilemma’s een product zijn van ons verstand en voort-
komen uit stille overtuigingen, zijn ze eigenlijk vrij eenvoudig 
op te lossen. Negeer, relativeer of ontkracht die zekerheden 
en de dilemma’s verdwijnen. Stap bijvoorbeeld gewoon af van 
de gedachte dat geld schaars is. Is dat lastig? Met humor of het 
innemen van een tegendraads standpunt, door te weigeren om 
te concurreren maar juist te kiezen voor samenwerking, of door 
inzicht te ontwikkelen in de eigen overtuigingen kom je al een 
heel eind.

‘We kunnen onze problemen niet oplossen met dezelfde 
manier van denken waarmee we ze hebben gecreëerd’, aldus 
Albert Einstein. Logisch, lineair en doelgericht denken, zo is ons 
vaak bijgebracht, lost problemen op en biedt de grootste belo-
ningen. Maar zo’n manier van denken is ook wel heel rechtlijnig 
en houdt je op een voorspelbaar pad. Het brengt je van A naar 
B, maar niet heel veel verder. Lineair denken lost problemen op, 
maar alleen de eenvoudige, niet de complexe. Bij een complex 



41DILEMMADENKEN 

probleem spelen er vele, onderling samenhangende factoren 
en effecten. Benader je zo’n probleem lineair, dan overstijg je 
nooit zijn complexiteit. En wat als je de complexiteit met meer-
dere personen bekijkt en dan lineair tot een oplossing of besluit 
probeert te komen? Weten we zeker dat we lineair denken 
vanuit dezelfde feiten, belangen en achtergronden? 
 Het overstijgen van een probleem geeft overzicht en inzicht. 
Soms is het helemaal niet zo lastig om naar een nieuw niveau te 
springen en soms vergt het wat meer.

De politie heeft tot taak om het aantal ongelukken als gevolg 
van fietsen zonder licht terug te dringen. Maar ze zit met 
een dilemma: er is niet genoeg ‘blauw’ op straat en meer 
controles zijn daardoor niet mogelijk. Wel is het mogelijk 
om dit probleem helemaal niet als een probleem te zien. Het 
probleem is immers het aantal ongelukken: niet als gevolg van 
fietsen zonder licht, maar als gevolg van slechte zichtbaarheid. 
De oplossing is te vinden in de fietsenmarkt. Door het frame 
verlichtend te maken, is elke fiets volledig zichtbaar. Het is een 
innovatieve oplossing die zelfs meer capaciteit bij de politie 
kan vrijmaken. Op die manier kan de oplossing iedereen raken. 
Er is geen ‘I win, you loose’-situatie. Iedereen wint.

Enige jaren geleden bleek een producent van mobiliteitsop-
lossingen te zijn vastgelopen in een risicomijdende cultuur 
en structuur. Het nieuwe management boog zich over deze 
problematiek en streefde naar een nieuwe, ondernemende 
bedrijfscultuur. Vijf jaar lang deed het management zijn best 
om cultuurveranderprogramma’s door te voeren. Zonder 
succes. Na een sessie met Perfect World koos de directie voor 
een compleet nieuwe aanpak. Ze startte een eigen concurrent, 
in continu contact met de markt. Niet de oude realiteit werd 
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aangepast, maar een geheel nieuwe werkelijkheid werd in het 
leven geroepen. De oorspronkelijke organisatie móest haar 
cultuur wel aanpassen en beide organisaties konden groeien.

Grote dilemma-oplossende (en aha-erlebnis oproepende) 
beslissingen komen niet voort uit een lineaire manier van 
denken, gebaseerd op feiten. Ze zijn juist niet in lijn met de 
logica, zijn patroondoorbrekend, zonder al te veel respect voor 
de realiteit. Écht goede en creatieve beslissingen en ideeën – 
innovaties zoals de smartphone – ontkennen of veranderen de 
realiteit en de problemen of dilemma’s die daaraan lijken te zijn 
verbonden.
 Om tot echt goede, impactrijke en dilemma-overstijgende 
beslissingen te kunnen komen, is het nodig om de ‘waarheid’ 
die ons klein en gevangen houdt te kunnen doorzien en los te 
laten. Die waarheid bestaat namelijk alleen maar in ons hoofd, 
waar ook onze dilemma’s zijn gecreëerd. Ze is maar een over-
tuiging en een overtuiging is weinig meer dan een gedachte 
waarmee we kunnen spelen. Onze durf en fantasie bepalen 
de grenzen van die waarheid en soms moeten we onze (denk)
patronen doorbreken to boldly go beyond them. 
 Hoe kun je openstaan voor andere werkelijkheden en ruimte 
bieden aan grensverschuivende inzichten? Het begint met te 
beseffen dat we onszelf voor de gek houden met onze realiteit. 
Onze werkelijkheid – en onze plek daarin – is volkomen imagi-
nair en gebaseerd op (zelf )bedrog. Zodra we dat bedrog door-
zien, kunnen we de bedrieger bedriegen.

Dilemma’s zijn een product van ons verstand. Ze 
duiden op een conflict tussen de realiteit zoals 
we die beleven en de werkelijkheid zoals we die 
zouden willen zien. Vaak ontstaan ze vanuit onze 
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stille overtuigingen: we geloven dat de wereld is 
zoals we haar ervaren en dat de dingen zijn zoals 
ze zijn. Maar die realiteit is een constructie van 
onszelf. Omdat dilemma’s een product zijn van 
ons verstand, zijn ze vrij eenvoudig op te lossen. 
Negeer, relativeer of ontkracht de zekerheden 
en de dilemma’s verdwijnen. Om tot écht goede, 
impactrijke en dilemma-overstijgende beslis-
singen te kunnen komen, moeten we dus onze 
(denk)patronen doorbreken.
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Boyan Slat 

Plasticvrije oceanen
Met zijn organisatie The Ocean Cleanup streeft uitvinder/onder-
nemer Boyan Slat naar plasticvrije oceanen in 2050. Momen-
teel, in 2018, zijn er wereldwijd vijf grote garbage patches: door 
wind en stroming veroorzaakte accumulaties ‘plastic soep’. De 
grootste is The Great Pacific Garbage Patch, tussen Hawaï en 
Californië. Ze is drie keer zo groot als Frankrijk en omvat zo’n 80 
miljoen kilo plastic. Hoe verwezenlijkt Boyan Slat zijn droom?

‘Ik was zestien jaar oud,’ zegt Boyan Slat kort voor zijn vertrek 
naar The Great Pacific Garbage Patch. ‘Tijdens het scuba-
duiken in Griekenland kwam ik meer plastic tegen dan vis. Vindt 
niemand dit belangrijk en is er daarom zo veel plastic, vroeg ik 
mij af. Waarom ruimen we het niet op? Van nature ben ik obses-
sief en gepassioneerd over technologie, het ontwikkelen van 
nieuwe dingen, dat kwam van pas. Ik startte een crowdfunding. 
Het schoonmaken van de oceanen liet me niet meer los…’

Boyan Slat, zijn haar jongensachtig in de war, draagt een wit 
T-shirt met het opschrift: ‘The Ocean Cleanup’. De afgelopen vier 
jaar hebben hij en zijn team in voorbereiding op die ‘cleanup’ met 
dertig schepen en een vliegtuig de plastic soep in de oceanen 
uitgebreid in kaart gebracht. Toen ze daarmee begonnen, wist 
eigenlijk niemand hoeveel plastic er daadwerkelijk ronddreef. Bij 
eerder onderzoek, sinds de jaren 70, waren heel kleine netten 
gebruikt. De grote stukken plastic werden er niet mee opgevist. 
Wat bleek: de echte massa zit in die grote stukken. 
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‘Het plastic pollution problem bleek wel vier tot zestien keer groter 
dan gedacht,’ aldus Slat. ‘Inmiddels hebben we de technologie 
ontwikkeld om het plastic van de oceaan te verzamelen en de 
haven binnen te brengen. Dat materiaal heeft waarde en we gaan 
er iets zinvols mee doen. We gaan het recyclen, maken er nieuwe 
producten van die we verkopen om het project verder te funden.’

The Ocean Cleanup is een doel op zich, maar heeft ook een 
effect op de preventie. Het project maakt het plasticprobleem 
zichtbaarder en daarmee hanteerbaarder. Mensen, zo heeft Slat 
gemerkt, geven wel degelijk om schone zeeën en oceanen. Er 
was alleen geen technologie voor. Nu deze er wel lijkt te zijn 
en de enorme schoonmaakoperatie steeds zichtbaarder wordt, 
groeit de betrokkenheid. ‘Voortdurend komen tweets voorbij van 
personen die geïnspireerd zijn geraakt en zelf een organisatie 
zijn gestart. Vaak ook komen mensen naar me toe en zeggen 
dat ze zich bewuster van het milieu zijn geworden en hun leven 
hebben aangepast. Hoe meer ze van The Ocean Cleanup weten, 
hoe actiever ze blijken op het gebied van preventie,’ aldus Slat.

Het belangrijkste voor Boyan Slat nu is aantonen dat de techno-
logie die is ontwikkeld ook daadwerkelijk functioneert. Alles is tot 
nog toe in laboratoria ontwikkeld, met uitgebreide computermo-
dellen getest of met prototypes op de Noordzee uitgevoerd. Écht 
in die Great Pacific Garbage Patch zijn, het plastic verzamelen 
en aan land brengen, dat is nog nooit eerder gedaan. ‘Zodra dat 
gebeurt,’ daarvan is Slat overtuigd, ‘werken we nóg meer samen, 
schalen we nóg verder op. Dan gaan we met z’n allen écht iets 
aan de wereldwijde plasticvervuiling doen!’

theoceancleanup.com
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Meesters in mimicry
De natuurlijke oorsprong van bedrog

Amos heeft grote ogen en een vriendelijk gezicht. Hij is geliefd 
om zijn karakter en gewild om zijn uiterlijk. Zijn arm- en been-
spieren zijn geprononceerd, zichtbare tekenen van zijn kracht. 
 Maar Amos is ziek. Hij heeft een sterk vergrote lever, kanker-
gezwellen woekeren in zijn lichaam. Klagen doet hij niet, hoe 
ellendig hij zich ook voelt. Zo iemand is hij niet. Pas op de dag 
voor hij sterft, legt Amos zich bij zijn einde neer. Druipend van 
het zweet, zestig ademteugen per minuut, ligt hij daar. Hij is op. 
Hij wil en kan niet meer. Familie en vrienden komen op bezoek. 
Ook Daisy komt naar hem toe, pakt zijn hoofd en troost hem. 
Ze probeert zijn ziekbed met houtwol wat comfortabeler te 
maken. 
 ‘Amos was een van de knapste mannen die ik ooit heb 
gekend,’ zegt primatoloog Frans de Waal over hem. ‘Sommigen 
van ons huilden toen hij stierf, en de andere apen waren dagen-
lang akelig stil.’
 Volgens De Waal, auteur van The Bonobo and the Atheïst (De 
bonobo en de tien geboden) tonen de ziekte en het gedrag van 
Amos hoe belangrijk het in de wereld van de chimpansee is 
om fysieke zwakte te verbergen. Doet het mannetje niet alsof 
hij sterk en gezond is, dan maakt dit hem kwetsbaar. Amos is 
daarvan niet het enige voorbeeld. De Waal schetst ook het beeld 
van een manke chimpanseeman. Wekenlang zondert deze zich 
af van de groep en verzorgt zijn wonden. Maar af en toe duikt hij 
op, laat even zien hoe sterk en vitaal hij is, en verdwijnt weer in 
het oerwoud. 
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Doen alsof – bedrog – is voor apen en andere dieren een over-
levingsmechanisme. Het kan een façade van kracht zijn, zoals 
Amos en de manke chimpanseeman deze optrokken. En soms 
is het een vermomming. De dagpauwoog bijvoorbeeld, een 
vlindersoort, heeft ‘ogen’ op zijn vleugels. Zodra een vogel hem 
dreigt te eten, opent de vlinder zijn vleugels. Hij doet alsof hij 
een groter dier is, jaagt de jager schrik aan en vliegt weg. De 
wandelende tak en het wandelend blad vermommen zich als 
dorre vegetatie. Overdag houden ze zich zo stil als de begroeiing 
zelf, af en toe bewegend op de wind. Komt een vijand te dichtbij, 
dan vallen ze op de grond en spelen ze dood. 
 Zo zijn er meer voorbeelden. De zweefvlieg doet een wesp 
na, de niet-giftige Valse Koraalslang doet alsof hij de (echte) 
Koraalslang is en het koekoeksjong bedot zijn pleegouders en 
duwt intussen de eieren met zijn nog ongeboren pleegbroer-
tjes en -zusjes uit het nest zodat deze meters lager kapotvallen 
en sterven in de schaal. En de homo sapiens, uit de orde der 
primaten?
 Die hebben Carl Jung.

Psychiater/psycholoog Carl Jung (1875-1961) is grondlegger van 
de analytische psychologie. Hij ontwikkelde onder meer zijn 
archetypen-theorie. Ieder mens heeft onbewuste, aangeboren 
ideeënpatronen, blauwdrukken voor zijn gedrag. Twee opval-
lende van deze patronen zijn het Zelf en de Persona.
 Het Zelf is je totale persoonlijkheid, je zowel bewuste als 
onbewuste psyche. Het is wie je bent, inclusief je uiterlijke ik. 
Het Zelf is een nogal lastig uit te leggen of te begrijpen concept, 
op de grens van psychologie, filosofie en spiritualiteit. Jung 
noemt het een imago dei, een godsbeeld, wat wel iets zegt over 
de ongrijpbaar- en onbegrijpelijkheid ervan.
 De Persona is wat gemakkelijker te vatten. Het is de buiten-
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kant of façade waarmee je jezelf aan de wereld presenteert, je 
‘doen alsof ’. Deze Persona komt niet per se overeen met wie je 
werkelijk bent of hoe je je voelt, maar misschien wel met wie je 
wilt zijn of hoe je wilt dat anderen je zien. 
 Jung ontwikkelde ook gedragstheorieën. Volgens hem 
hebben we voorkeursgedrag dat van nature bij ons past. 
Wanneer we ons gedragen zoals we zijn, dan zijn we in ons 
element en gaan de dingen ons gemakkelijk af. Voelen we ons 
gedwongen om voorkeursgedrag te vertonen, gedrag dat van 
nature minder goed bij ons past, dan komt onze Persona in 
strijd met ons Zelf. 
 Dankzij ons bewustzijn hebben we een talent voor rollen en 
gedragingen. ’s Ochtends voor de spiegel kiezen we onze kleren. 
Zijn we casual of zakelijk? Stellen we ons kordaat of minzaam 
op? Naar gelang de gelegenheid spelen we onze Persona en zijn 
we toch ons Zelf. We kunnen daarbij niet alleen ons uiterlijk, 
maar ook ons innerlijk bepalen of in elk geval beïnvloeden. 
We zijn in staat om ons niet naar onze primaire gevoelens te 
schikken, maar voor een andere houding of een ander senti-
ment te kiezen. Met beperkingen natuurlijk, maar wel in grotere 
vrijheid dan onze mede-primaten. 
 Ja, maar dat kon Amos ook. Want Amos was en voelde zich 
ziek, maar toonde zich zo lang mogelijk als gezond mannetje aan 
de rest van de groep. Dit klopt, maar omdat wij meer verstande-
lijke vermogens hebben dan Amos en de zijnen, en zelfs over ons 
bewustzijn kunnen nadenken, zijn wij toch echt betere mees-
ters in misleiding, metamorfose en mimicry. Wij kunnen bewust 
doen alsof, hebben een breed palet aan rollen en gedragingen. 
Sterker nog: wij kunnen als groep nieuwe vermommingen 
aannemen. We hebben een vermogen tot collectieve fictie. En 
er zijn er die beweren dat dit vermogen ons als mens met stip 
naar de top van de voedselpiramide heeft gevoerd.
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De mens heeft in de evolutie niet altijd de beste positie gehad. 
Aasetend en notenkrakend verschool hij zich bibberend van de 
kou voor allerlei soorten minder kwetsbare vleeseters. Wolven, 
chimpansees, antilopen: vrijwel elk ander dier leek beter af. 
Wolf en chimpansee waren sterker, antilopen waren sneller en 
voor de mens bleef er weinig meer over dan te knabbelen aan 
de restjes die de natuur hem overliet. De cognitieve revolutie, 
zo’n zeventigduizend jaar geleden, gaf hem een beter plekje 
onder de zon. Want wat gebeurde er?
 In zijn boek Sapiens beschrijft de immens populaire Israë-
lische auteur/historicus Yuval Noah Harari hoe de cognitieve 
revolutie op hoofdlijnen in zijn werk is gegaan. (Heel Sapiens is 
op hoofdlijnen, want de ondertitel is Een kleine geschiedenis van 
de mensheid.) 
 De mens, aldus hier de zeer korte versie, was in staat tot 
verhalen. Hij kon een imaginaire realiteit creëren. Het was geen 
leugen, maar een kijk op de werkelijkheid die hem uiteindelijk 
de macht over de wereld gaf. De mens, in tegenstelling tot alle 
andere diersoorten, kon ficties creëren, sociale constructies. In 
een grot kon hij een ivoren beeldje van een god met een leeu-
wenkop achterlaten. Of hij schilderde de afbeelding van een 
jacht op de muur. Vaak was dat geen individueel bedenksel, 
maar de uiting van een collectief geloof of een gemeenschap-
pelijke actie. De wolf, chimpansee en antiloop had dan wel 
zijn individuele kracht en snelheid, maar als groepsdier was hij 
ten opzichte van de mens beperkter in zijn vermogens. Door 
de imaginaire realiteit, sociale constructies en ficties, was de 
mens in staat zich te verzamelen rondom ideeën, fantasieën, 
bedenksels die net zo goed een realiteit waren als de wolf die 
hem bedreigde. Hij kon zich voorstellen dat hij werd beschermd 
door een god van de jacht, dat hij wapenbroeders had, de 
confrontatie met de wolf aanging voor een hoger doel, derge-
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lijke zaken. Hij kon de jacht laten zegenen door een priester, 
bidden tot de god op een daarvoor bestemde plek, de god 
danken met offers... Hij was in staat om hele beschavingen te 
bouwen rond zo’n imaginaire realiteit. Hij kon daarmee de van 
nature beperkte groepsgrootte vrijwel onbeperkt uitbreiden tot 
deze de hele wereld omvatte en structureerde. Zie dat de wolf, 
de chimpansee of antiloop maar eens doen. Die beperken zich 
nog steeds tot hun roedel, groep of kudde.
 Mensen, stelt Harari, snappen prima dat ‘primitieve volkeren’ 
geloven in geesten enzo. Ze hebben sjamanen en dansen rond 
het vuur. Het versterkt hun samenleving en maakt ze zo leuk 
inheems. Wij, ‘beschaafde mensen’, doen het echter precies 
zo. ‘Moderne zakenlieden en juristen zijn in wezen mach-
tige magiërs. Het voornaamste verschil tussen hen en tribale 
sjamanen is dat moderne juristen veel vreemdere verhalen 
vertellen.’
 Aan de hand van de firma Peugeot en met een mooi brug-
getje via de leeuwenman van Stadel (het ivoren beeldje uit de 
grot) geeft Harari een eigentijds voorbeeld van de werking van 
de imaginaire identiteit.
 Meneer Armand Peugeot had een metaalwerkplaats van 
zijn ouders geërfd. Daar werden springfietsen, zagen en fietsen 
gemaakt, maar Armand ging in de auto’s. Het was 1896 en hij 
richtte een NV op. Bij faillissement zou dan niet hij, maar de NV 
schuldeisers hebben. Fast forward naar 2018: Armand Peugeot is 
een dikke eeuw later overleden (1915), maar het bedrijf bestaat 
nog steeds. Miljoenen Peugeots rijden rond. Er zijn fabrieken, 
showrooms, managers, machines, aandeelhouders. Haal de 
auto’s van de weg, sluit de fabrieken, schiet de aandeelhouders 
dood en Peugeot bestaat nog steeds. Bestaat? Ja, want Peugeot 
kan toch echt verdwijnen. Daarvoor hoeft de rechter alleen 
maar de stekker eruit te trekken, ofwel de opheffing van het 
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bedrijf gelasten. Dan zijn de auto’s, fabrieken en aandeelhou-
ders er nog wel, maar is Peugeot NV ter ziele. 
 Peugeot is een collectief hersenspinsel, juridische fictie. Met 
de fysieke wereld heeft het in essentie niets van doen. Haar 
NV-vorm is een nog grotere illusie van eigendom. Net zoals geld 
een illusie van waarde is. ‘In de VS is de technische term voor 
een naamloze vennootschap een “corporatie”, wat ironisch is, 
omdat die term is afgeleid van het woord corpus (Latijn voor 
“lichaam”), wat juist het enige is wat deze corporaties niet 
hebben.’ Om de NV op te richten, was er, aldus Harari, een 
erkend jurist nodig om ‘de juiste liturgie af te werken, met alle 
rituelen van dien (…).’ De Franse wet, opgesteld door het Franse 
parlement, allemaal fictie dus, had dit ritueel zo bepaald. Op 
een mooi stuk papier kwamen de spreuken en eden te staan, de 
boel kreeg een handtekening en simsalabim of voilà: een nieuw 
bedrijf was ontstaan, waarin iedereen geloofde.

Mensen, sapiens noemt Harari ons, kunnen een imaginaire 
realiteit creëren. Daarbinnen kunnen we ons met onze natuur-
lijke vermogens tot rollen en gedragingen in stand houden en 
ontwikkelen. Net zoals de chimpansees of bonobo’s maar beter, 
dankzij ons nogal ontwikkelde bewustzijn. In een nieuwe baan 
of functie, bijvoorbeeld, zijn we gedwongen tot voorkeurs-
gedrag dat wellicht minder goed bij ons en ons karakter past, 
maar wel goed is voor onze carrière. Misschien denken we 
onvoldoende ervaring en autoriteit te hebben. Mogelijk wordt 
leiding gevraagd, waar we van nature volgzaamheid hebben 
te bieden. En toch, we slaan ons er doorheen. We spelen dat 
we de baas of de manager zijn, doen alsof, op wilskracht, en 
worden steeds beter in wat we doen. Door in gedachten een 
nieuwe rol of werkelijkheid te visualiseren, gaan we die zelf-
gecreëerde realiteit steeds gemakkelijker leven. Dat doen we 
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in eerste instantie vanuit ratio – we nemen bijvoorbeeld het 
besluit de baas te spelen – maar we kunnen het slechts doen 
vanuit gevoel: met hoofd, hart en onderbuik. Zo niet, dan is het 
ongeloofwaardig voor onszelf en voor anderen.
 We imiteren anderen, spiegelen hun gedrag. Hersen-
cellen worden actief als we een andere persoon een actie 
zien uitvoeren: zodra we een beweging, een gesprek of een 
emotionele ervaring waarnemen. En de actieve hersencellen 
bevinden zich op dezelfde plek in ons brein als bij degene die 
we waarnemen. We noemen deze hersencellen dan ook spie-
gelneuronen. Interactieneuronen lijkt een beter woord te zijn. 
Ze spiegelen namelijk niet alleen: op het moment dat we een 
actie van een ander willen aanvullen zijn ze zelfs actiever dan 
de ‘originele’ neuronen van die andere persoon, aldus onder-
zoekers van het Nijmegen Institute for Cognition and Informa-
tion en het FC Donders Centre for Cognitive Neuroimaging van 
de Radboud Universiteit. 
 Hoe meer we een ander imiteren of doen alsof we een baas 
zijn, hoe gemakkelijker het ons afgaat. En op een dag zijn we wie 
we moesten zijn vanuit onze functie. Doen alsof, als persoon of 
als bedrijf, maakt ons zo tot wie we willen zijn. 

Dankzij ons talent voor rollen en gedragingen en ons spiegelend 
gedrag zijn wij in staat om elke imaginaire orde op een absolute 
realiteit te doen lijken. Zolang we vol overtuiging in die realiteit 
geloven, houdt de illusie stand. Maar verliezen we ons geloof, 
dan brokkelt de hele constructie af. Het is vergelijkbaar met het 
placebo-effect. Het placebo is een medicijn zonder werkzame 
bestandsdelen. Zo’n placebo werkt alleen in de overtuiging dat 
het niet is wat het is: géén placebo dus. Zodra je ook maar één 
moment twijfelt, werkt het niet meer. 
 Vallen we van ons beperkend geloof, dan verruimen we de 
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grenzen van onze realiteit. Eerst was de aarde plat, toen werd 
ze rond. Eerst stond ze centraal, toen draaide ze om de zon. 
Eerst telden we de sterren, nu de sterrenstelsels. Eerst hadden 
we één universum, hebben we er nu meerdere? 

Nu we weten dat we onszelf voor de gek houden met onze reali-
teit en leven in een imaginaire werkelijkheid die is gebaseerd op 
(zelf )bedrog, kunnen we misschien gemakkelijker door eigen 
en andermans overtuigingen heenprikken. We kunnen beseffen 
dat we niet de beste bank zijn, om zo nog beter te worden. 
Om de bedrieger – de werkelijkheid of onszelf – te bedriegen, 
moeten we haar eerst ontmaskeren. Dat lukt niet zomaar. Soms 
zijn er anderen voor nodig om, gewenst of ongewenst, ons de 
weg naar een nieuwe realiteit te wijzen.

‘Kan doen alsof authentiek zijn?’ vraagt de Neder-
landse schrijver Arnon Grunberg zich af. ‘Zeker,’ 
antwoordt hij zichzelf. Leren is imiteren. Je speelt 
voor schrijver, op een dag schijn je het te zijn. Laat 
jezelf niet reduceren tot één verhaal. Er zijn meer-
dere verhalen over eigen en andermans leven te 
vertellen. Dat besef is niet alleen ironie, dat besef 
is ook vrijheid.’
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Harald Haas

Lichtcommunicatie
Harald Haas, professor Mobile Communications aan de Univer-
siteit van Edinburgh, wijdde de afgelopen 16 jaar van zijn leven 
aan de ontwikkeling van LiFi: Light Fidelity, een vorm van 
lichtcommunicatie. Het is een revolutionair nieuwe vorm van 
data-overdracht via lichtgolven en opent mogelijkheden voor 
oneindig veel nieuwe en zich snel ontwikkelende toepassingen 
op het gebied van onder meer virtual reality, slimme huishou-
dens en steden. De impact? Een volledig verbonden wereld.

Draadloze connectiviteit is inmiddels een basisvoorziening, zoals 
elektriciteit en water. Geen huishouden of organisatie kan meer 
zonder. En er is steeds meer vraag naar. Harald Haas, destijds 
werkzaam bij Siemens, voorzag ruim 15 jaar geleden al deze 
groeiende behoefte. WiFi, wist hij, gebruikt radiogolven, maar die 
hebben een beperkte bandbreedte. Licht biedt in theorie 2600 
keer meer ruimte dan het totale spectrum van radiofrequenties, 
waarvan WiFi maar een heel klein deel omvat. Hi-speed data-
communicatie via LED-licht gebruikt geen radiosignalen en kan 
daarom goed worden toegepast in intrinsiek veilige omgevingen 
en onder water. De technologie is natuurlijk ook minder priva-
cy-gevoelig. Licht dringt immers niet door muren.

‘De vonk? Ik was onderzoeker bij Siemens in München, Duitsland, 
en verdiepte me in de vierde generatie draadloze netwerken. 
Het was nog voor de introductie van de iPhone, maar zelfs toen 
al was duidelijk dat het radiospectrum voor alle toekomstige 
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toepassingen niet genoeg zou zijn,’ zegt Haas. In die periode 
brak, figuurlijk, ook het LED licht door. Dit was gebaseerd op de 
ontdekkingen van Shuji Nakamura en zijn collega’s die er in 2014 
de Nobelprijs voor Natuurkunde voor kregen. Licht is onderdeel 
van het elektromagnetisch spectrum en anderen vóór Haas 
hadden daar al gebruik van gemaakt. In de tijd dat Alexander 
Graham Bell met de telefoon kwam, bijvoorbeeld, vond hij in 1880 
de fotofoon uit: een apparaat dat geluid via lichtstralen draad-
loos overbrengt. Professor Nakagawa van de Keio University 
deed pionierswerk op het gebied van witte LEDs voor zichtbaar 
lichtcommunicatie (Visible Light Communication oftewel VLC). 
Hij pionierde ook op het gebied van nieuwe toepassingen, zoals 
het onderwatergebruik van VLC. 

‘Ons eureka-moment was de ontdekking dat OFDM – orthogonal 
frequency division multiplexing: een veelgebruikte techniek 
in radiocommunicatiesystemen om data te versturen – in ons 
voordeel kon worden gebruikt voor de modulatie van LEDs,’ aldus 
Haas die zijn woorden, en dan vooral de technische, uiterst 
zorgvuldig kiest. Dit moment zou leiden tot data-overdracht op 
enorm hoge snelheid. Bekend was al dat LED te gebruiken is voor 
datacommunicatie – zoals gebeurt met de afstandsbediening 
voor tv’s – maar ook dat de hoeveelheid data daarbij erg klein is. 
‘Dus gebruikten we OFDM om licht-emitterende diodes (LED’s) 
megabits te laten versturen. We gingen van opwinding naar 
opwinding. Met OFDM verzonden we hi-res beelden en later 
video’s via een bureaulamp, iets dat we toonden op TED Global 
in 2011: ‘Wireless data from every light bulb’. Een jaar daarna 
begonnen we PureVLC BV wat daarna pureLiFi BV werd. Toen pas 
zagen we de grote commerciële potentie. En de mogelijkheid om 
onze digitale toekomst ingrijpend te veranderen.’
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LiFi gaat enorme impact hebben. Zestig procent van de wereld-
bevolking is nu bijvoorbeeld niet verbonden – met LiFi los je 
dat op. Je kunt LiFi overal gebruiken en dus overal informatie 
versturen: op de grond, onder water, in de ruimte… Satellieten 
kunnen onderling communiceren en in recent werk gebruikte 
Haas zonnecellen niet alleen om energie te oogsten, maar ook 
om informatie te ontvangen. ‘Je kunt laserlicht naar een zonne-
paneel versturen; de ontvangen lichtintensiteit en geoogste 
energie varieert dan als gevolg van het flikkeren van de laser. 
Geavanceerde decoderingstechnologie vertaalt deze variatie in 
intensiteit naar data. In een recent experiment hebben we met 
één enkele zonnecel 500 megabits per seconde bereikt.’

 
De impact van LiFi is dan ook een volledig verbonden wereld 
met ongekende hoeveelheden data. Een wereld waarin bijvoor-
beeld auto’s hun koplampen en achterlichten gebruiken om met 
elkaar te communiceren om ongelukken te voorkomen. Waarin 
huishoudelijke apparaten met elkaar zijn verbonden en samen-
werken met artificial intelligence. Waarin augmented reality 
en virtual reality tot het dagelijkse leven behoren en we smart 
homes, smart offices en zelfs smart cities hebben. Daartoe kan 
een kunstmatig zenuwstelsel worden gebouwd dat het artificiële 
brein met zijn ‘zintuigen’ verbindt. Denk aan een robot in een 4.0 
fabriekshal. Ergens is er een brein dat deze robotarm aanstuurt. 
Of de robot pikt zelf zijn data op uit de omgeving en komt tot 
eigen conclusies…

LiFi-technologie is technisch eenvoudiger dan communicatie via 
radiogolven, legt Haas uit, maar nog niet iedereen begrijpt dat 
je lichtgolven kunt gebruiken om draadloze systemen enorm te 
verbeteren. En dat je er dus ten minste dezelfde mobiele erva-
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ring mee kunt hebben als met bestaande systemen gebaseerd 
op radiogolven. Bedrijven moeten volgens de wetenschapper 
steeds meer het voordeel gaan inzien voor hun business, want 
op termijn zijn de kosten lager. LiFi mag ook geen niche blijven, 
maar moet mainstream worden. Producenten van bijvoorbeeld 
lampen, smartphones en huishoudelijke apparaten moeten 
standaardiseren zodat ze op elkaar aansluiten. Zo’n ecosysteem 
voor LiFi ontwikkelen is de grote uitdaging. Daarom: een inter-
nationale standaard zoals voor WiFi geldt, is nu voor LiFi in de 
maak. Over drie jaar zal deze verwezenlijkt zijn en dat zal enorm 
gaan helpen. Net zoals een veel hogere snelheid. 

 
‘Inmiddels hebben we in ons lab al een record van 10 gigabit per 
seconde door een enkele LED. Nóg hogere data rates bereiken, 
sneller dan wat dan ook, is een volgende uitdaging. Deze ambitie 
en vooruitzichten maken zestien jaar inspanning de moeite 
waard!’

lifi-centre.com 
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Het bedrog van de goeroe
Identiteitscorrectie

Het is 3 december 2004. Jude Finisterra, woordvoerder van Dow 
Chemical, maakt voor de camera van BBC World een spectacu-
lair besluit van het chemiebedrijf openbaar. Dow is eigenaar 
van Union Carbide, een bedrijf dat verantwoordelijk was voor 
de ramp in Bophal, India, twintig jaar eerder. Daar en toen, in 
1984, kwam veertig ton van het giftige methylisocyanaat vrij 
uit een bestrijdingsmiddelenfabriek. Vele duizenden mannen, 
vrouwen en kinderen kwamen om, honderdduizenden kregen 
ernstige gezondheidsklachten. Zelfs een generatie later werden 
kinderen geboren met kromme ledematen en hersenbeschadi-
ging. Dow, zo is de boodschap van Jude Finisterra, gaat Union 
Carbide liquideren. De twaalf miljard dollar die dit oplevert 
gaat naar medische hulp voor de slachtoffers van de ramp. Het 
geld wordt ook gebruikt voor de schoonmaak van het gebied 
en voor onderzoek naar de risico’s van andere producten van 
Dow. Niet eerder nam Dow – dat Union Carbide overigens pas 
na de ramp overnam – op deze wijze de verantwoordelijkheid 
voor de ramp.
 Maar Jude Finisterra is geen woordvoerder van Dow: hij is 
Andy Bichlbaum, een ‘Yes Man’. De Yes Men doen aan identity 
correction: de ware aard – en niet het marketinggezicht – van 
een organisatie publiekelijk blootleggen. Ze nemen daartoe 
de identiteit aan van personen uit organisaties die zij veraf-
schuwen om met leugens de waarheid te onthullen. 
 De Yes Men nemen de werkelijkheid en tonen met heel 
realistische ironie en satire hoe belachelijk of slecht de praktijk 
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is. Ze doen in het geval van Dow Chemical alsof het bedrijf plot-
seling eerlijk is geworden, zijn verantwoordelijkheid neemt en 
verontschuldigingen aanbiedt – iets dat in werkelijkheid nooit 
is gebeurd. Ja, onder juridische dwang heeft Union Carbide per 
getroffen en verwoeste familie destijds iets meer dan tweedui-
zend dollar betaald, een schijntje. Die werkelijkheid is nu door 
de Yes Men uitvergroot tot een schadevergoeding van formaat, 
alsof er eindelijk écht recht is gedaan aan de slachtoffers van 
toen en nu.

Een andere bedrieger is Sri Kumaré. Sri Kumaré draagt een rood 
gewaad, heeft lange haren en een baard. Met in zijn hand de 
trishula – drietand van de god Shiva – belandt hij in de stad 
Phoenix, in de Verenigde Staten. Hij verrijst er als een verlicht 
leider, vindt volgelingen en draagt zijn boodschap uit: ‘Je bent 
je eigen goeroe.’
 Kumarés ware naam is Vikram Gandhi, een Amerikaans 
filmmaker met een Indiase oma van wie hij zijn accent heeft 
geleend. In de documentaire ‘Kumaré’ die hij maakt van zijn 
heilig-manpersonage, wil hij aantonen dat goeroes onbetrouw-
baar zijn. Door te doen alsof hij zelf een goeroe is en vervolgens 
dit bedrog te onthullen, zal hij de ware aard van goeroes bloot-
leggen. Maar het loopt anders. De dag van zijn onthulling blijkt 
geen dag van ontluistering.
 Sri Kumaré heeft zijn coming out, zijn moment of truth. Hij is 
geen goeroe, maar een filmmaker: geloof dus niet in hem. Maar 
wat gebeurt? Zijn mantra en boodschap – ‘Vind de goeroe in 
jezelf ’ – krijgt juist meer kracht omdat hij toegeeft geen echte 
goeroe te zijn. Slechts enkelen van zijn vele volgelingen zijn 
kwaad. De anderen maakt het niet uit dat Gandhi’s goeroe-zijn 
slechts een act is. Het resultaat telt en niet de zogenaamde 
misleiding. Zijn volgelingen hebben naar hem geluisterd en 
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geleerd op zichzelf te vertrouwen. In zijn rol van Kumaré heeft 
Vikram Gandhi daadwerkelijk hun levens beïnvloed en veran-
derd. Juist door te doen alsof, bleek hij de best denkbare goeroe. 
De misleiding van Kumaré, zijn rollenspel, is een middel om een 
groter bedrog bloot te leggen. Het is een theatrale, gedragsma-
tige ‘what if ’-techniek: een methode om de werkelijkheid te 
ontmaskeren, net zoals de Yes Men die hanteren.

Mensen, merken en organisaties: maskers dragen we allemaal. 
Ons natuurlijk vermogen tot het rollenspel en ons talent voor 
zelfgekozen gedrag – de manier waarop wij de werkelijkheid 
met kleine leugentjes kunnen versieren zonder dat we de reali-
teit uit het oog te verliezen – maakt ons niet alleen meesters in 
mimicry, maar stelt ons ook in staat tot sociaal en zinvol bedrog.
 Grote en kleine leugens zijn het smeermiddel in het sociaal 
mechaniek. Geen contact loopt zo soepeltjes als na een klein 
compliment; een beleefde glimlach doet wonderen. Tact 
dicteert ons minzame zwijgen. Ware gevoelens maskeren we, 
emotionele woorden verzwijgen we. Niet elk leugentje van de 
ander stellen we aan de kaak. Beschaafde interactie, kortom, is 
gebaat bij bedrog. Het bewaart de vrede binnen de groep. En in 
onszelf.
 Volgens de Deens-Nederlands filosofe en publiciste Stine 
Jensen is liegen noodzakelijk voor een fatsoenlijke samenleving. 
Je leert je kind om niet iedereen na te wijzen en de waarheid te 
roepen over iemands overgewicht. In zijn boek Vital Lies, Simple 
Truths, schrijft psycholoog Daniel Goleman over het belang en 
risico van zelfbedrog en bedrog in sociale omgang. Het is een 
van nature in ons brein genesteld en niet per se bewust over-
levingssysteem, gevoed door gebrek aan kennis en inzicht. Het 
doet het slechte vergeten en het goede onthouden. Het schrijft 
ons positieve prestaties toe en schuift negatieve prestaties af op 
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de omgeving, omstandigheden en anderen. Het maakt ons wijs 
dat we onszelf en de werkelijkheid om ons heen onder controle 
hebben. Het geeft hoop en zelfvertrouwen. (En, iets minder 
optimistisch: het kan apocalyptische gevolgen hebben. ‘Het is 
een gevaarlijke tijd waarin wij leven, een tijd waarin we het 
onderwerp zelfbedrog nauwelijks nog kunnen negeren,’ aldus 
Goleman. ‘Onze planeet staat oog in oog met een ongekende 
dreiging: de totale vernietiging. Het kan snel gebeuren, door 
een kernoorlog en de catastrofale veranderingen die daar het 
gevolg van zijn. Het kan ook een langzame, ecologische dood 
zijn: onbarmhartig zal de teloorgang van bossen, bouwlanden 
en bruikbaar water zich wreken. Hoe het ook zij: het menselijke 
vermogen tot zelfbedrog zal er een rol in hebben gespeeld.’)
 Net als bij sociaal gedrag staat verzachtende ontkenning 
tegenover een pijnlijke waarheid. Ons groepslidmaatschap 
betalen we door onze moraal met de mores binnen de groep 
te vereenzelvigen. We conformeren ons aan de spelregels of 
etiquette, de manier van kleden, het taalgebruik... Individuen, 
gezinnen, families, organisaties, groepen en samenlevingen 
werken wat dat betreft op dezelfde wijze. Wat logisch is, omdat 
deze allemaal uit individuen zijn samengesteld en dus dezelfde 
(mentale) bouwstenen hebben.

Een organisatie is vergelijkbaar met een samenleving. Ze heeft 
een eigen cultuur met al dan niet een persoonlijkheidscultus 
en, bijvoorbeeld, een narcistisch, natuurlijk of charismatisch 
leider. Ze is gevormd uit maskers dragende medewerkers en 
draagt zelf ook een masker. Dat masker is haar bedrijfscultuur 
of haar imago.
 Zo’n masker kan van de hoogste kwaliteit zijn, zoals de sili-
conenmaskers in Hollywood. Die maskers zijn zo realistisch dat 
criminelen ze aanschaffen om gezichtsherkenning en identifi-
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catie te voorkomen. Ze geven een compleet nieuwe Persona, 
waar je als drager van het masker zelf bijna in zou gaan geloven: 
net zoals met sociale maskers gebeurt. Draag je te lang een en 
hetzelfde masker in een en dezelfde rol, dan ga je geloven in dat 
masker. Je gedraagt je er naar en je omgeving reageert er op. 
Alles en iedereen bevestigt dat je het masker niet alleen draagt, 
maar dat je het ook bént. 
 Gewenning aan gedragingen en verhoudingen heeft iets 
comfortabels. Een vast patroon, omgang volgens rituelen, geeft 
structuur. De een draagt het masker van de baas, de ander dat 
van creatieve vrijdenker of joviale klantmanager en ze raken 
hier zo aan gewend dat het masker tot een identiteit wordt. Die 
gewenning haalt wel de spanning uit de relatie. En zoals dat bij 
elke relatie geldt: is de spanning eruit, dan neemt de kwaliteit 
van de relatie af. 
 Bij organisaties neemt de kwaliteit van de besluiten af. 
Groupthink – waarover later meer – doet zijn intrede: confor-
misme binnen de groep dat een negatief effect heeft op haar 
functioneren. Dat functioneren gaat soepel, maar dat is het 
dan ook. Zonder wrijving geen glans. Juist een team waarin 
iedereen verschillend is, kan tot originele inzichten en nieuwe 
initiatieven komen. Constructive conflict helpt om die glans terug 
te brengen. Je wisselt van masker, speelt een conflict en brengt 
de spanning terug. Je verstoort er de ingesleten gedragingen en 
onderlinge verhoudingen mee. 

De samenleving, organisatie of persoon met een zekere afstand 
tot zichzelf en zijn gedachten, overtuigingen en emoties, heeft 
de vrijheid en het vermogen om maskers te herkennen. Zoals 
we ons kunnen losmaken van onszelf, zo kunnen we afstand 
nemen van de sociale maskerade. Want er is geen objectieve 
waarheid of eenduidige persoonlijkheid. Er zijn enkel maskers 
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en rollen om uit te kiezen, verschillende realiteiten. De maskers 
en de rollen die het beste bij ons passen, vinden we alleen via 
omwegen. Door ze op- en af te zetten. Door ermee te spelen en 
te experimenteren. 
 Wie een zekere afstand heeft, kan achter het masker van de 
organisatie kijken. Door te doen alsof kunnen we dat masker 
optillen en een nieuw masker of gezicht ontdekken. Net zoals 
de Yes Men kunnen we doen alsof een organisatie een andere 
identiteit heeft: anders dan de identiteit waarvan we op dat 
moment overtuigd zijn. Net zoals Kumaré kunnen we de werke-
lijkheid ontmaskeren met een ‘what if ’-techniek. We kunnen er 
de grote en kleine leugens van sociaal en zinvol bedrog binnen 
de organisatie mee blootleggen. Zo bevrijden we de organisatie 
van een zelfbeperkend bedrog. Van een waanwerkelijkheid 
waarin iedereen lijkt te geloven, zoals de bank die dacht de 
beste te zijn.
 Blijf je echter sterk gehecht aan één identiteit die je aan de 
wereld wilt tonen en sta je niet open voor een confrontatie met 
alternatieven, dan gaat dit niet lukken. Dan transformeer je een 
potentieel charismatische organisatie in een narcistische orga-
nisatie: tevreden met zichzelf en het beeld dat ze aan de buiten-
wereld denkt te tonen. Tot iemand het tegendeel beweert of 
bewijst – waarna de zelfvoldane constructie uiteenvalt. Dat is 
ook het moment waarop de organisatie zich weer verder kan 
ontwikkelen.

Organisaties mogen zich niet verliezen in zelfbedrog. Ze moeten 
beseffen dat het gezicht dat ze tonen niet altijd laat zien wie ze 
werkelijk zijn. Af en toe is een identity correction nodig, waarbij 
het siliconenmasker afgaat dat met de identiteit is verkleefd. 
Zolang het marketingmasker is bedoeld voor sociaal en zinvol 
bedrog, is er niets aan de hand. Maar kijk uit voor criminelen 
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en slechte marketeers die gezichtsherkenning en identificatie 
willen voorkomen…

Een organisatie is als een samenleving. Ze is 
gevormd uit maskers dragende individuen en 
draagt zelf ook een masker. Dat masker is haar 
bedrijfscultuur of haar imago. Wie een zekere 
afstand heeft, kan achter het masker kijken. We 
kunnen er grote en kleine leugens mee bloot-
leggen. Zo bevrijden we de organisatie van een 
zelfbeperkend beeld. Van een waanwerkelijkheid 
waarin iedereen lijkt te geloven: zoals de bank die 
dacht de beste te zijn.
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Daan Roosegaarde 

Schoonheidsideaal
Ontwerper/ondernemer Daan Roosegaarde is een bevlogen 
ideoloog met een businessplan. Hij bedacht en ontwierp onder 
andere de Smog Free Tower, Dune, Smart Highway… Met kunst 
en technologie wil Roosegaarde de wereld schoonheid geven. 
Niet alleen schoonheid in de zin van ‘mooi’, maar ook en vooral 
in de betekenis van zuiverheid en puurheid. ‘Vroeger hadden 
mensen kunst van me gekocht. Nu ontwikkelen en delen ze een 
visie en een proces.’ 

‘Vaak begint het met een onwil om de wereld te accepteren zoals 
ze is. Start het met een fascinatie. Het leven zelf reikt mij daartoe 
de nieuwe ideeën aan, als fysieke ervaring. Ik ben daarbij niet in 
controle, heb geen briefje van God over wat ik moet doen. Zo 
werd ik een paar jaar geleden wakker in Beijing. De ene dag zag 
ik de stad nog, de volgende dag kon ik door alle smog de over-
kant van de straat niet meer zien. Dat voerde naar het idee van 
de Smog Free Tower: een kunstwerk dat smog omzet in schone 
lucht. In schoonheid dus.’

Ontwerper/ondernemer Daan Roosegaarde zet zijn ideeën en 
idealen om in heel concrete, baanbrekende projecten. Hij is 
gedreven, praat gedreven en drijft zichzelf vaak tot het uiterste 
om zijn visies te verwerkelijken. ‘Wanneer ik een projectidee 
heb,’ zegt hij, ‘is het weinig meer dan een smaak in mijn mond, 
zonder de ingrediënten ervan te kennen. Het is launch and learn. 
Inmiddels ben ik bijvoorbeeld dankzij de Smog Free Tower een 
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expert in smog. In ruimte-afval ben ik een amateur. Rond de 
aarde draaien meer dan 29.000 objecten. Dit is dan alleen nog 
maar het ruimte-afval van tien centimeter of groter. Wat gaan we 
gebruiken om al dat ruimteschroot op te ruimen? Laser, netten, 
robotarmen? Ik heb geen idee.’

 
En dat hoeft ook niet. Hij wil de dingen eerst visualiseren, tast-
baar maken en bewijzen dat de visie, het project, werkt. Vervol-
gens kunnen anderen het idee opschalen en volwassen maken. 
Dit is nu ook gebeurd met het Space Waste Lab: een levend 
laboratorium waar onder andere real-time het rond de aarde 
roterende ruimteafval is te volgen. Het European Space Agency 
(ESA) en NASA ondersteunen het project inmiddels. Maar waar 
eindigt het? ‘Of je je nu richt op smog of ruimteschroot: het brein 
kalibreert voortdurend. Kun je meer, dan wil je ook meer. En doe 
je iets nieuws, dan zoek je het randje op,’ aldus Roosegaarde. 
‘Het is het MAYA Principle: Most Advanced Yet Acceptable. Elk 
idee heeft daarbij zijn eigen schaal. Er is hierbij wel altijd een “ik” 
en een “wij”. Ik doe de dingen voor mijzelf, omdat ze mij fasci-
neren. Maar wat ik doe moet de wereld mooier en beter maken.’

Tijd en geld staan volgens Roosegaarde centraal in de oude 
wereld en haar economie. De nieuwe wereld gaat vooral over 
duurzaamheid. Aan geld en technologie is daarbij geen gebrek, 
maar wel aan goede, nieuwe ideeën. Is zo’n nieuw idee geboren, 
dan hoef je volgens hem eigenlijk alleen maar de financiële 
bronnen te zoeken om het uit te voeren. Iedereen die zich herkent 
in de nieuwe wereld is een potentiële opdrachtgever of financier. 
‘Maar veel belangrijker nog dan dit harde kapitaal, is het zachte 
kapitaal. Dat zachte kapitaal, de real magic, zit in de betrok-
kenheid van anderen. Ze vinden het gaaf wat we doen, houden 
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van het eigenwijze. Ze zien diezelfde nieuwe wereld: sommigen 
houden van de verandering, anderen voelen de noodzaak 
daartoe. Maar allemaal herkennen ze zich in de visie.’

 
De schoonheid die Roosegaarde nastreeft, is dus niet alleen 
schoonheid in de zin van ‘mooi’, maar ook en vooral in de bete-
kenis van zuiverheid en puurheid. Het is schone lucht, schoon 
water en een heldere hemel. ‘Ik wil van smog naar diamant,’ zegt 
hij. Hij bedoelt: smog is ruim 40 procent koolstof en dat is precies 
waar diamanten van zijn gemaakt. Uit de rommel die de Smog 
Free Tower opzuigt, worden bijvoorbeeld manchetknopen en 
ringen gemaakt. De verkoop daarvan maakt weer meer schone 
lucht mogelijk. ‘Uit de ellende van de oude wereld zijn dus heel 
goede dingen te maken. Vergeet niet: we hebben onze problemen 
zelf veroorzaakt, dus laten wij ons er ook zelf uit ontwerpen!’

studioroosegaarde.net
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Fuck sneakers
Het spel van de marketeer

Captain of music industry Jimmy ‘shoes’ Iovine en hiphop-le-
gende Dr. Dre, godfather van gangsta-funk, komen elkaar tegen 
op het strand. De twee selfmade achievers kennen elkaar uit de 
muziekindustrie: Iovine heeft de blanke rapper Eminem nog 
aan Dr. Dre voorgesteld. De artiest gaf Dr. Dre met Emimem 
diens eerste grote commerciële succes onder zijn nieuwe 
muzieklabel Aftermath Entertainment.
 Iovine is zoekende. Hij ziet het succes van Steve Jobs, die met 
iTunes en de iPod de muziekindustrie heeft ontwricht. Hij beseft 
dat het tijdperk van de cd’s voorbij is. Dr. Dre loopt intussen ook 
te balen. Want Apple-oordopjes verzieken zijn beat en iedereen 
steelt via internet zijn muziek. 
 ‘Yo, my lawyer, he wants me to sell sneakers – what do you 
think?’ vraagt Dr. Dre aan Iovine.
 ‘Fuck sneakers – let’s make speakers.’

Zo ongeveer gaat het oprichtingsverhaal van Beats by Dre, 
een iconisch merk koptelefoon en marketingfenomeen, dat al 
twee jaar na oprichting door het dak ging. Tussen 2010 en 2012 
vervijfvoudigden de inkomsten van het bedrijf Beats Electronics 
en ging het marktaandeel in premium headphones naar 64 
procent – en stijgend. In 2012 vloog de verkoop van 298 miljoen 
dollar naar 519 miljoen dollar. Het ongelooflijke moest toen nog 
gebeuren. Weer twee jaar later namelijk legde Apple 3 miljard 
euro neer voor de overname van het merk.
 ‘Alle marketeers vertellen verhalen’, zegt Seth Godin in All 
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marketeers are Liars. ‘Alleen de slechten liegen.’ Bijvoorbeeld 
met bovenstaand verhaal van Beats by Dre? Het is  een wel erg 
vereenvoudigde weergave van een veel complexer proces. 
 Verhalen, ook in marketing, vertellen niet per se de waarheid, 
maar moeten iets toevoegen aan het wereldbeeld. Het gaat 
niet zozeer om de feiten, maar om wat mensen willen geloven, 
zelfs tegen beter weten in. Bijvoorbeeld dat Beats by Dre pure 
hiphop is. Of dat dure wijn beter is dan goedkope. We liegen 
onszelf iets voor, meent Godin. We vertellen onszelf verhalen, 
omdat dit geloof in verhalen ons in staat stelt te functioneren 
in de hoeveelheid informatie om ons heen. Ze vereenvoudigen 
en rechtvaardigen de keuzes die we maken. We verlangen naar 
die verhalen. We houden onszelf graag voor de gek en kopen 
daarom spullen van iemand die ons een goed verhaal vertelt. 
Hoe minder je daarbij uitlegt, hoe meer het verhaal aan kracht 
wint. De consument, geleid door de marketeer, moet denken 
dat hij zijn eigen conclusies trekt. Want, aldus Godin, de slimme 
marketeer weet dat het uiteindelijk de klant zélf is die de leugen 
vertelt – aan zichzelf.
 Het succes van Beats by Dre was weloverwogen. Het kwam 
ook niet uit het niets, want achter het succes stonden twee 
muziektycoons. Vanaf het eerste prototype duwde Jimmy Iovine 
de beroemde artiesten die bij hem over de vloer kwamen een 
model van de koptelefoon in handen, met de vraag wat ze ervan 
vonden en wat er beter kon. Fast forward en een paar maanden 
later zette Dr. Dre een koptelefoon op zijn hoofd. Hij luisterde 
naar het nummer ‘In Da Club’ van 50 Cent (de eerste single van 
het debuutalbum Get Rich or Die Tryin’), haalde de koptelefoon 
van zijn oren, en sprak de onsterfelijke woorden ‘That’s the shit.’ 
Die ‘shit’ was de beat. Flink hard, maar niet al te zuiver. En dat 
laatste gaf niet. Want wel gaf de koptelefoon dat ghetto-gevoel 
en gevoelens zijn precies waar het om gaat.
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‘Dre and I decided to market this product just like it was Tupac 
or U2 or Guns N’Roses.’ Dat betekent: exposure. Beats by Dre: al 
snel zag je ze overal. De koptelefoon verscheen in elke videoclip 
van Interscope, op het hoofd van iedere hiphop-celeb. Niemand 
hoefde meer uit te leggen dat het merk megacool en succesvol 
was, dat zag je zo, dat voelde je. Het bewijs van de beleving, de 
waarde en de status, was gigantisch. Daarom kon Beats by Dre 
ook tien keer zo duur zijn als een ‘gewone’ koptelefoon. En zelfs 
een paar honderd keer boven de prijs liggen van de oordopjes 
die je bij je iPod of iPhone kreeg. 
 En zodra de nieuwigheid er af was? Geen probleem. Dan 
lanceerde het bedrijf nieuwe modellen en product extensions, 
waaraan de namen van dezelfde beroemde artiesten waren 
verbonden. Jimmy Iovine en Dr. Dre verkochten geen product: 
alles draaide om beleving, waarde en status. Ze verkochten een 
verhaal. 

Marketeers spelen met de realiteit. Ze creëren een verhaal 
rondom een merk en geven een product een identiteit. Ze 
versieren de werkelijkheid zonder deze te vervalsen. Toch 
moeten marketeers wel op een bepaalde manier oprecht zijn. 
Want alleen de marketeers die een eerlijk verhaal vertellen, 
een verhaal dat we willen geloven, aldus Godin, hebben succes. 
‘Eerlijk’ betekent hier trouw zijn aan een al bestaand wereld-
beeld dat je met marketing idealiseert maar geen geweld 
aandoet. Dit is niet wezenlijk anders dan de wetenschapper of 
kunstenaar die binnen de grenzen van al bestaande afspraken 
in de academische wereld of kunstwereld blijft. Of die ten 
minste deze grenzen in het oog houdt en duidelijk aangeeft aan 
welke kant van de lijn hij zit. Zo niet, dan is hij een oplichter.
 De marketeer mag verhalen vertellen, maar niet liegen. Hij 
beantwoordt aan een gewenste ‘realiteit’, maar dringt niet iets 
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als werkelijkheid op. En hij gaat volgens Godin pas de fout in 
wanneer een product werkelijk schadelijk is, in fysieke zin, voor 
de consument. Godin keurt dan ook een reclame af die Nestlé 
maakte. Consumenten in derdewereldlanden moesten geloven 
dat borstvoeding niet goed was en ze beter de poedermelk van 
Nestlé konden kopen. Dus dat deden ze. Omdat deze consu-
menten de poedermelk vervolgens aanlengden met vervuild 
water, leidde het tot sterfte onder zuigelingen. 

In de film ‘The Joneses’ (‘They’re not just living the American 
dream, they’re selling it’) uit 2009 komen Steve (David 
Duchovny) en Kate Jones (Demi Moore) samen met hun twee 
kinderen in hun nieuwe huis te wonen. Ze zijn sympathieke, 
hippe trendsetters met telkens weer de nieuwste modieuze 
kleren en gadgets. Binnen de kortste keren zijn ze zo populair 
dat iedereen in de buurt eigenlijk wil zijn zoals zij. Dat vinden 
The Joneses niet erg. Integendeel. Ze helpen al hun buren graag 
aan de nieuwste spulletjes. De Joneses zijn namelijk geen echte 
familie. Ze zijn verkopers, in dienst van een bedrijf. Hun doel: 
zoveel mogelijk spullen aan rijke mensen verkopen, zoals ze 
eerder ook in andere plaatsen hebben gedaan. Maar voor 
Steve, een mislukte golfprofessional en autohandelaar, is dit 
de eerste keer. Wat blijkt: hij wil niet alleen 24/7 verkoper zijn, 
maar het ook wel eens gezellig hebben met zijn gezin. Beetje 
bij beetje veranderen The Joneses richting een echt gezin, 
waarbij iedereen zijn of haar problemen blijkt te hebben, net 
als in de echte wereld. Naarmate zij veranderen, verandert 
hun marketing- en verkoopverhaal in een leugen. Ze leven het 
verhaal niet meer, maar liegen het. En zonder de plot weg te 
geven: dat werkt een stuk minder goed.

Marketeers vertellen verhalen en hoe geloofwaardiger deze 
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verhalen klinken, hoe echter ze overkomen en hoe beter ze 
werken. De verhalen mogen geen leugens zijn die de waarheid 
verhullen om vervolgens te leiden tot zuigelingensterfte. De 
marketeer moet, zoals bij The Joneses, ook zelf in de verhalen 
kunnen blijven geloven. 
 Toch is marketing steeds meer een kwestie van verhulling: 
niet van de waarheid, maar wel van gebreken. Ze maakt dingen 
niet goed, maar doet ze er minder slecht uitzien. Al brainstor-
mend kun je betere verhalen blijven verzinnen, of betere dien-
sten en producten blijven bedenken. Maar ze zijn alleen beter 
dan ze waren, minder slecht dus. Ze zijn niet volkomen nieuw, 
verrassend en revolutionair. Ze vormen geen doorbraak, maar 
gewoon een goed verhaal. Het is het voorbeeld van de plastic 
fles. We kunnen inderdaad beter materiaal bedenken of een 
andere verwerking van het materiaal verzinnen. We kunnen 
ook de inname en de recycling van de plastic fles optimaliseren. 
Maar het blijft een plastic fles; misschien wel op z’n best een fles 
van grotendeels planten, met dunne wand en nog recyclebaar. 
Het is en blijft hooguit een minder slechte fles dan voorheen.

Een goed marketingverhaal, ik zei het al, stelt ons in staat tot 
keuzes en maakt het mogelijk om te functioneren in de enorme 
hoeveelheid informatie om ons heen. Met andere woorden: 
een goed marketingverhaal grijpt onze aandacht, onze 
aandacht bepaalt onze perceptie, onze perceptie creëert onze 
hanteerbare werkelijkheid. Maar wat gebeurt er dus als we als 
marketeer of consument niet verder komen dan verhullende 
verhalen rondom imperfecte diensten, producten, plannen en 
ideeën? Dan ontwikkelt onze werkelijkheid zich ook nooit tot 
voorbij die imperfectie. We zullen nooit de tekortkomingen 
overstijgen, omdat we blijven geloven in een werkelijkheid vol 
verhulde gebreken. De petfles van voornamelijk planten is dan 
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het hoogst haalbare. 
 Daarom: we hebben een nieuw verhaal nodig, een nieuwe 
werkelijkheid. Een werkelijkheid die je niet bereikt door het 
accepteren en, in het geval van de marketeer, idealiseren van 
de imperfectie. Je bereikt haar door te spelen met de werke-
lijkheid. Door, net als in je kindertijd, alle beperkende, imper-
fecte grenzen en mogelijkheden te ontkennen of te minste niet 
serieus te nemen. Net zoals we een baas of manager kunnen 
spelen om er uiteindelijk een te worden – spelen dus met een 
nog niet bestaande werkelijkheid om tot een nieuwe realiteit te 
komen – kunnen we spelen met een al wel bestaande werkelijk-
heid. Net als bedrog is dat spel ons aangeboren. Beide natuur-
lijke eigenschappen zijn daarom fantastische instrumenten om 
de realiteit te manipuleren en tot nieuwe creaties te komen. 
Bedrog en spel: ze helpen ons om moeiteloos af te rekenen met 
alles wat ons moeite kost. 

Marketing is steeds meer een kwestie van 
verhulling: niet van de waarheid, maar wel van 
gebreken. Ze maakt dingen niet goed, maar doet 
ze er minder slecht uitzien. Al brainstormend kun 
je betere verhalen blijven verzinnen, of betere 
diensten en producten blijven bedenken. Maar ze 
zijn alleen beter dan ze waren, minder slecht dus. 
Ze zijn niet volkomen nieuw, verrassend en revo-
lutionair. En voeren zeker niet tot een Giant Leap.
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Avinash Changa

Virtuele transformaties
Avinash Changa, oprichter van WeMakeVR, wil met virtual 
reality de wereld en mensheid verbeteren. Het is volgens hem 
daarvoor het ideale medium, want VR beïnvloedt hartslag, 
ademhaling, het hele wezen en begrip. Het biedt mogelijkheden 
voor onderwijs, gezondheidszorg, het overbruggen van culturele 
verschillen… ‘We willen mensen inspireren en laten zien dat er 
een nieuwe wereld komt.’ 

Avinash Changa zal zijn hele leven wel die jongensachtige 
uitstraling houden. Hij heeft namelijk iets jeugdigs en speels 
over zich: eigenschappen die volgens hem een basis zijn voor 
zijn creativiteit en succes. ‘Opgroeien in een onveilige omgeving 
heeft een groot deel van mijn persoonlijkheid bepaald,’ verklaart 
Changa. ‘Je ouders ten prooi zien vallen aan drugs- en alcohol-
misbruik, in een huis wonen waar junkies voortdurend over de 
vloer komen en extreem geweld van dichtbij meemaken: het is 
op z’n minst weinig stimulerend te noemen. Ik creëerde daarom 
mijn eigen veilige omgeving, als escape. Gevoed door lego, films 
en videogames zette ik mijn fantasie en verbeelding om in een 
instrument tot overleven. Met dat creatieve deel, die fantasie, 
ben ik altijd in contact gebleven. Vasthouden aan dat naïeve, 
aan het kind-zijn, werd mijn kracht. Want als je geen fantasie 
hebt, kom je niet ver in het creëren van Immersive Experiences.’

VR is een compleet nieuw medium, een nieuwe taal, met funda-
menteel eigen regels. Ervaar je goed ontwikkelde VR met een 
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juiste headset, dan leg je nieuwe synaptische verbindingen, 
creëer je nieuwe herinneringen. De intensiteit van de informa-
tie-overdacht is enorm. VR kan de hartslag beïnvloeden, de 
ademhaling, het hele wezen en begrip… 

 
‘Goede VR,’ zegt Changa, ‘is een transformerende ervaring. ‘In 
mijn ideale en nabije toekomst brengen immersive experiences 
de wereld dichter bij de mensen en de mensen dichter tot elkaar.’
Hiervan geeft hij een voorbeeld. Stel, je bent een tiener in een 
grote stad en hebt nog nooit de natuur gezien. VR brengt die dan 
dichterbij. Die virtuele ervaring zou die tiener dan ertoe kunnen 
inspireren mee te gaan op een fysieke fieldtrip, de natuur in. 
‘Met VR kunnen we zo mensen motiveren, helpen hun angsten 
te overwinnen, culturele kloven overbruggen… We kunnen er de 
wereld iets kleiner mee maken, door culturen en werkelijkheden 
te verbinden. En tegelijkertijd ook groter, juist door diezelfde 
verbinding en door mensen meer ruimte te geven om creatief te 
zijn. Het klinkt misschien een beetje filosofisch, maar dit zie ik 
als een heel belangrijk onderdeel van onze toekomst.’

Soms laat die toekomst nog wat op zich wachten. Een paar jaar 
geleden bijvoorbeeld, ontwikkelde Changa het idee van een plat-
form om studenten te onderwijzen in de meest gebruikte chirur-
gische ingrepen, zoals het verwijderen van een blindedarm. Zo’n 
ingreep wordt dan uitgevoerd door de besten op dat gebied. 
WeMakeVR maakte daarvoor een VR-ervaring in een operatie-
kamer. Voor een zeer klein bedrag kan elke student waar ook ter 
wereld er toegang toe krijgen. Ook chirurgen kunnen de erva-
ring gebruiken om zich op een operatie voor te bereiden. Klei-
nere of afgelegen klinieken in ontwikkelingslanden kunnen er 
nieuwe, betere procedures door gaan volgen. Dit soort klinieken 
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ontwikkelt uit noodzaak soms slimme, effectieve en goedkope 
oplossingen, is de idee. Via het platform kunnen de duurdere, 
Westerse klinieken van deze innovaties leren. En op een koste-
neffectievere wijze high-quality care bieden. Op mondiale schaal 
kan dit in potentie de consumentenkosten voor gezondheidszorg 
doen dalen. Jammer genoeg zijn er tegenkrachten. ‘Sommige 
ziekenhuizen zijn geen voorstander van zo’n disruptive applica-
tion en businessmodel, want ze hebben een winstoogmerk,’ aldus 
Changa. ‘Chirurgen willen hun specialistenstatus behouden, 
want die is hun beloning voor jaren kostbare opleiding. Begrij-
pelijk. Daarom pakt ons model de kwestie aan van zowel duur 
onderwijs als dure zorg.’ VR-streaming van concerten is volgens 
Changa ook zoiets. Muzieklabels willen het huidige systeem nog 
niet veranderen en artiesten kennen het concept niet. ‘Het is een 
marathon, want op termijn verdienen dit soort modellen zonder 
twijfel meer dan genoeg geld voor iedereen.’

Immersive Experiences ontwikkelt zich sneller dan welke 
tech-industrie dan ook. Hardware, prijs en vooral betekenis-
volle gebruikerservaring zijn cruciaal. Voor een groot deel van 
de wereldbevolking is de hardware echter nog steeds moeilijk 
toegankelijk en relatief duur. Ben je geen techie, dan is VR ook 
nog erg lastig. Maar wat er nu echt toe doet, wat schaalbaar 
is en volgens Changa op ontwikkeling wacht, is content: bete-
kenisvolle toepassingen, relevant in het dagelijks leven. ‘Veel 
VR-applicaties zijn nog voor amusement en hebben een korte 
levenscyclus. Er is nog nauwelijks iets ontwikkeld dat ons dage-
lijks leven gemakkelijker en beter maakt of educatieve toepas-
singen heeft. Is dat er, dan zijn de kwaliteit van de hardware en 
de kosten niet langer het grootste probleem.’ Grootouders die 
geen verstand van technologie hebben, zo geeft Changa als 
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voorbeeld, willen met hun kleinkinderen praten. Ze interesseren 
zich niet voor de techniek die dit mogelijk maakt, en kosten zijn 
voor hen niet de belangrijkste factor. Ze willen de sociale verbin-
ding. VR kan die bieden, veel beter dan bijvoorbeeld een tablet. 

 
‘Tot dat moment er is en die applicaties er zijn, blijven we doen 
wat we doen: het publiek inspireren en het fragmenten laten zien 
van de nieuwe wereld die we creëren. Zeker dat laatste is een 
uitdaging. Zodra we erin slagen om de kracht en magie van VR 
op een 2-D scherm te tonen aan iemand die nog nooit VR heeft 
gezien en we doen dat met succes, dan hebben we een game 
changer.’

wemakevr.com
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Ideologie van de echtheid
Doen alsof en het belang van grenzen

‘Liegen, het vertellen van prachtige onwaarheden, is het eigen-
lijke doel van kunst.’ – Oscar Wilde. 

‘Kunst is een leugen die ons de waarheid doet realiseren.’ – 
Pablo Picasso.

‘Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven 
als je groot wordt.’ Deze uitspraak is van de Spaanse kunstenaar 
Pablo Picasso (1881-1973). (Voor de antroponymist: zijn volledige 
naam is Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno 
María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y 
Picasso.) 
 Leg de tekeningen die een kind in de loop der jaren heeft 
gemaakt naast elkaar en je ziet Picasso’s vrees in eerste instantie 
bewaarheid. Van abstract kunstenaar verandert het kind binnen 
enkele jaren in realist. Eerst kleurt en tekent het abstract, vanuit 
zijn gevoel. Dan creëert het mensbeelden: het tekent wat het 
ziet, niet langer wat het voelt, en kleurt steeds vaker binnen de 
lijntjes. Het gaat van gevoelsbeelden naar denkbeelden, van het 
emotionele naar het concrete. Opvoeding en vooral scholing 
helpen daarbij een handje. We trainen kinderen vooral in ratio, 
niet in emotie. Emotionele oefening komt vooral uit het spel.
 De behoefte om te spelen is niet voorbehouden aan 
kinderen alleen. Een kunstenaar als Van Gogh speelt ook met 
een idee, onderzoekt en experimenteert. Zo schilderde hij een 
half jaar na aankomst in het Zuid-Franse Arles zijn betoverende 
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‘Caféterras bij nacht’, oftewel Terrasse du café le soir, Place du 
forum, Arles. Het prachtige schilderij hangt in het Kröller-Müller 
Museum en is een impressie van, jawel, een caféterras bij het 
licht van een gaslantaarn. ‘Caféterras bij nacht’ moest een 
nachtschilderij zijn zonder het gebruik van zwart. Het was een 
opgave die hij zich in alle ernst stelde. Een die leidde tot een 
meesterwerk, waarbij het blauw van de sterrenhemel indruk-
wekkend uitkomt bij het geel van de lantaarn. De sterren zijn 
uitvergroot en staan in de precieze stand van die nacht boven 
Arles, van 16 op 17 september 1888.
 In feite zijn spelen, onderzoeken en experimenteren infan-
tiele eigenschappen van een volwassene. Dat is niet denigre-
rend bedoeld: alle kunstenaars, wetenschappers – alle mensen 
– hebben die kinderlijke eigenschappen. Sommige gebruiken 
we zonder ze te herkennen, andere drukken we weg. De kunste-
naar die zijn gevoelsbeelden stilaan heeft ingeruild voor denk-
beelden, heeft soms een lange weg terug te gaan. Maar hij zal 
er altijd in kunnen slagen. Want ieder van ons is een leven lang 
kind. Neotenie heet dat: de dierlijke en menselijke eigenschap 
waarbij je in je volwassen fase kenmerken van het jeugdige 
behoudt. 

‘Het spel,’ schrijft Johan Huizinga in Homo Ludens, ‘zondert zich 
van het gewone leven af in plaats en duur. Het heeft een derde 
kenmerk in zijn afgeslotenheid, zijn begrensdheid. Het “speelt 
zich af ” binnen zekere grenzen van tijd en plaats. Het heeft zijn 
verloop en zijn zin in zichzelf.’
 Deze begrenzing van het spel, de speelruimte, is in combi-
natie met vrijwilligheid essentieel om een activiteit daadwerke-
lijk ‘speels’ te doen zijn. Niet alleen vooraf, maar ook nog tijdens 
het spel moet er de mogelijkheid zijn om te reflecteren over de 
richting en de kaders. De ernst van het spel mag de realiteit 
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ook niet doen vergeten. Zodra de grenzen tussen spel en reali-
teit zijn bereikt of in gevaar komen, stopt het spel – of zou dit 
moeten gebeuren.
 Eigenlijk heeft het spel twee soorten begrenzing: die tussen 
het spel en de realiteit en die tussen de eigen innerlijke bele-
vingswereld en de externe werkelijkheid. Om even terug te 
komen op het kind: kan een kind niet doen alsof, spelen of 
verbeelden, dan zit het in de zogenaamde equivalentiemodus. 
Het kan de externe realiteit niet onderscheiden van de eigen 
binnenwereld. Wat gedacht wordt is echt en wat echt is wordt 
gedacht. Alleen de eigen ideeën en belevingen zijn leidend. 
De eigen subjectieve werkelijkheid is dé realiteit. De innerlijke 
realiteit van anderen of de manier waarop anderen de werke-
lijkheid zien of omgaan met fantasie bestaat niet. Het creëert 
een haast schizofrene vervreemding van de buitenwereld, de 
‘gedeelde realiteit’ die we als de werkelijkheid beschouwen. 
Ook voor de volwassene of de organisatie geldt: wie niet kan 
doen alsof – wie niet kan spelen of verbeelden – ziet al het niet-
reële als onbestaand en onmogelijk. Al het mogelijke en (nog) 
niet gerealiseerde bestaat niet en creativiteit is beperkt. 

De moeilijkheid die Picasso zag om kunstenaar te blijven als je 
groot wordt, heeft niet te maken met het verlies van infantiele 
eigenschappen. Het gaat er meer om dat volwassenen onder 
druk van de door hen gepercipieerde realiteit voor een deel 
hebben opgegeven te dromen en plannen te maken, om crea-
tief te zijn. Hun vermogen om een nieuwe werkelijkheid naast 
de oude te scheppen, lijkt te zijn afgenomen. Ze hebben vooral 
geleerd om gefocust te zijn. Om zich vast te bijten in een rol en 
deze uiterst serieus te nemen.
 Ook de organisatie die zichzelf, haar verhaal en de wereld 
om haar heen al te serieus neemt, weet onvoldoende met 
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de realiteit te spelen. De verbeelding schiet te kort, net zoals 
de creativiteit. Als gevolg daarvan kan ze maar moeilijk een 
toekomstvisie ontwikkelen die niet in het verlengde ligt van 
haar bestaande, beperkte realiteit.
 Zo’n organisatie ziet ook onvoldoende het verschil tussen 
haar innerlijke belevingswereld – hoe ze zichzelf en haar moge-
lijkheden interpreteert – en de externe werkelijkheid: bijvoor-
beeld hoe anderen haar zien. Dat hindert haar vermogen om 
tijdig en adequaat op een veranderende externe werkelijkheid 
te reageren. Ze meent bijvoorbeeld dat anderen over haar 
denken zoals zij over zichzelf denkt, net zoals de bank die dacht 
dat ze de beste was – een gedachte waarin ze dacht te worden 
bevestigd. Of ze blijft ervan overtuigd dat ze met haar bestaande 
concepten kan floreren in een wereld die niet meer dezelfde is, 
zoals traditionele banken dit doen. Omdat ze zichzelf (en haar 
spel) zo serieus neemt, weet de organisatie spel en realiteit 
onvoldoende te scheiden. En de werkelijkheid die ze zo serieus 
neemt wordt onbespeelbaar. 

Hyman Roth is zakenpartner van Vito Corleone. Tijdens de 
drooglegging in de jaren twintig smokkelden ze melasse uit 
Cuba, wat ze hun eerste fortuin opleverde. Want uit melasse, 
een bijproduct van de suikerrietproductie, is rum te distilleren. 
‘Your father did business with Hyman Roth, your father respected 
Hyman Roth, but your father never trusted Hyman Roth,’ aldus 
Frank ‘Frankie Five Angels’ Pentangeli tegen Michael Corleone, 
zoon van Vito Corleone. (‘Je vader deed zaken met Hyman Roth, 
je vader respecteerde Hyman Roth, maar je vader vertrouwde 
Hyman Roth nooit.’)
 In The Godfather Part II leidt deze Hyman Roth een schijnbaar 
teruggetrokken leventje in Miami. Hij is een stille, oude, Joodse 
man met plasproblemen. Maar hij is ook een van de rijkste en 
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machtigste bazen van de onderwereld, die dankzij zijn kleine 
organisatie en de samenwerking met de Corleones altijd onder 
de radar is gebleven. En de werkelijkheid?
 In werkelijkheid speelde Lee Strasberg (1901-1982) het 
personage Hyman Roth. Het was gebaseerd op maffiabaas 
Meyer Lansky die samen met Lucky Luciano de georganiseerde 
misdaad in Amerika opzette. Toen Strasberg in 1975 voor zijn rol 
een Oscar-nominatie kreeg, belde Lansky hem op om te felici-
teren. ‘Truly a great performance, but you could have made me 
a little more sympathetic.’

Film en theater zijn uitgesproken manieren van doen alsof. In 
ons werk- en privéleven spelen we bewust of onbewust allemaal 
onze rollen en in het (film)theater gebeurt dit op een duide-
lijke, van de werkelijkheid gescheiden plek: het filmdoek of het 
podium. Theater heeft van oudsher – sinds de Griekse filosoof 
/ theoreticus Aristoteles (384-322 v. Chr.) – heel heldere kaders 
of grenzen van tijd, plaats en handeling. (Pas het episch drama 
van Bertolt Brecht (1898-1956) gaf het alternatief van de open 
structuur.) En natuurlijk van podium. Loop naar achteren en je 
verdwijnt achter de coulissen. Stap van het toneel af en je staat 
tussen het publiek. In het theater gaat het ook eigenlijk nooit 
om een volledige transformatie. Zou een acteur zich geheel in 
zijn rol verliezen, dan is hij zichzelf niet meer en daarmee ook 
niet langer acteur. Een goede acteur vervangt daarom de werke-
lijkheid niet door een andere realiteit. Hij speelt mét die werke-
lijkheid, met datgene ‘dat er al is’ en met de eigen verschijning. 
Hij is als een instrument dat een bepaalde klank of interpretatie 
wil laten horen. Met zijn eigen bewustzijn, techniek en controle 
van de eigen bewegingen zet hij een personage neer met een 
nieuwe identiteit. Hij gedijt bij zelfkennis, niet bij zelfverlies. 
 Spel, film of theater zijn alternatieve werkelijkheden met een 
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ontsnappingsmogelijkheid. Zijn ze niet echt en weinig meer 
dan virtual realities? We ervaren ze wel als echt, al hebben we 
in ons achterhoofd een stemmetje dat beter weet. De realiteit 
van The Godfather lijkt zelfs ‘echter’ dan het verhaal er achter dat 
minder samenhangend en plotgedreven is.
 Trouwens: verliezen we de werkelijkheid ook niet uit het 
oog als we zijn ondergedompeld in de zelfgecreëerde realiteit 
van een organisatiecultuur? Waar we ons gedragen naar de 
normen die tot die cultuur behoren en haar idioom gebruiken: 
het dokterslatijn of ambtenarenjargon bijvoorbeeld? Waar we 
ons onder invloed van groupthink (daar is het begrip weer!) 
conformeren aan de anderen? We geloven zo sterk in onze 
eigen creaties en ons eigen spel dat we, zolang er geen podium 
is om vanaf te vallen, opgaan in dat spel en die creaties. 
 Daarom is het van belang te beseffen dat we acteurs zijn in 
onze eigen film, onze eigen life action role play. Want alleen dan 
hebben we de vrijheid om ons spel aan te passen. Net zoals 
een goede acteur kunnen we dan spelen met de werkelijkheid, 
zonder haar te vervangen. En doen we dit serieus, dan bereiken 
we serieuze doelen.
 Maar zodra we de grenzen van het spel, het bedrog of het 
theater – hoe je het maar wilt noemen – vergeten, dan begint 
het zelfbedrog. Dan gaan we geloven dat we Hyman Roth zijn in 
plaats van Lee Strasberg. We bedriegen onszelf en ons publiek: 
de klanten, de consumenten, de publieke opinie... Daarom zijn 
die grenzen zo belangrijk.

‘Ik heb de fout gemaakt dat ik de waarheid naar mijn hand heb 
willen zetten en de wereld net iets mooier wilde maken dan hij 
is,’ zegt Diederik Stapel, alias ‘The Lying Dutchman’. ‘Ik wilde te 
veel te snel.’ 
 Stapel, hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit 
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Tilburg, was actief wetenschappelijk onderzoeker en publi-
cist. Jarenlang, tussen 2004 en 2011, bleek hij verzonnen data 
te hebben gebruikt als basis voor zijn publicaties. Het waren 
artikelen in toonaangevende tijdschriften, die door collega’s en 
studenten voor ‘waarheid’ werden aangenomen. 
 Stapel werd berucht als één van de grootste wetenschaps-
fraudeurs wereldwijd. De Washington Post, International Herald 
Tribune, New York Times en andere vooraanstaande media 
maakten de fraude tot (voorpagina)nieuws. De psychologische 
wetenschap zelf lag onder vuur. Een speciale commissie moest 
zo’n 130 tijdschriftpublicaties en 24 boekhoofdstukken door-
pluizen om de onzuivere data en alles wat daarop was geba-
seerd te filteren van werkelijke feiten.
 Schriftelijk verklaarde Stapel: ‘Ik heb gefaald als weten-
schapper, als onderzoeker. Ik heb onderzoeksgegevens aange-
past en onderzoeken gefingeerd. Niet één keer, maar meerdere 
keren, en niet even, maar gedurende een langere tijd.’ Hij 
schreef het boek Ontsporing, ‘over een zoekende geest, die het 
verkeerde pad kiest en zichzelf stukje bij beetje een rad voor 
ogen draait om uiteindelijk keihard te verongelukken.’ 
 Stapel verandert eerst een paar uitkomsten om zijn onder-
zoekconclusies te versterken en zo de kans op publicatie in een 
wetenschappelijk tijdschrift te vergroten. Het werkt en de blijd-
schap bij Stapel is groot. In een volgende stap is het al minder 
lastig om data aan te passen, en de stap daarop, ja, waarom niet 
de resultaten zelf verzinnen? Het is een succesformule en geeft 
erkenning. Het was in elk geval niet een vooraf bedacht fraudu-
leus plan om anderen te misleiden. 
 Gerichtheid op het reële draagt zo een grote tragiek in zich. 
Diederik Stapel presenteerde zijn verzonnen data als feite-
lijkheden. Hij deed alsof zijn onderzoek op empirisch geteste 
resultaten was gebaseerd. Zijn omgeving stimuleerde die 
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gerichtheid op feitelijkheden, oefende druk uit en omhelsde de 
resultaten. Stapel deed dit niet uit verlangen naar misleiding, 
maar om tegemoet te komen aan de eisen van de realiteit. 
Zonder opvallende, aansprekende onderzoeksresultaten kon 
hij geen opvallende, aansprekende wetenschapper zijn. Hij 
presenteerde een in eerste instantie relatief kleine onwaarheid 
en verloor zich in de wereld van de leugen. Zijn gerichtheid op 
de realiteit leidde tot een bijna surrealistische werkelijkheid 
van misleiding en zelfmisleiding. Het succes dat hij daarmee 
boekte, plaatste hem buiten alle regels van het spel. 
 Zo zijn er twee soorten doen alsof. 
 In de eerste soort begrijp je dat het een spel is. Je speelt 
met de realiteit en past er de verbeelding op toe. Het reële en 
het irreële zijn gescheiden: je kent de regels die ze uit elkaar 
houden en je kunt ervoor kiezen te stoppen met doen alsof. 
Diederik Stapel wist donders goed wat hij deed, die eerste keer 
dat hij zijn onderzoekconclusies versterkte.
 In de tweede soort ‘doen alsof ’ verlies je uit het oog dat 
doen alsof niet de realiteit is. De grens tussen waan en werke-
lijkheid verdwijnt, de regels gaan verloren en stoppen is niet 
mogelijk. Ook de tweede, derde en dertigste keer wist Stapel 
wat hij deed, maar zou hij stoppen, dan zou de wereld zijn reali-
teit verwoesten – zoals uiteindelijk ook is gebeurd. Hij leefde in 
die realiteit en was de grens kwijt. Het ‘spel’ of bespelen van de 
werkelijkheid ging compleet verloren.

De organisatie die zichzelf, haar verhaal en de 
wereld om haar heen al te serieus neemt, kan 
onvoldoende spelen met de werkelijkheid. De 
verbeelding schiet te kort, net zoals de creati-
viteit. Als gevolg daarvan kan ze maar moeilijk 
een toekomstvisie ontwikkelen die niet in het 
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verlengde ligt van haar bestaande, beperkte reali-
teit. Échte verbeelding heeft de realiteit nodig om 
op te kunnen bouwen, variëren en voortborduren. 
Je speelt met die realiteit en past er de verbeelding 
op toe. Het reële en het irreële zijn gescheiden. Je 
kent de regels die ze uit elkaar houden en kunt 
ervoor kiezen te stoppen met doen alsof. Verdwijnt 
de grens tussen waan en werkelijkheid, dan gaan 
de regels verloren. Dan doe je de realiteit geweld 
aan.
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Randall van Poelvoorde

Robots maken betere mensen
Robots, meent Randall van Poelvoorde, redden de planeet door 
ons te helpen betere mensen te zijn. Ze kunnen ons bevrijden van 
dagelijkse taken, zodat wij ons kunnen richten op de zaken die ons 
menselijk maken. Daartoe moeten we wel eerst beseffen waarom 
we eigenlijk technologie ontwikkelen en gebruiken. Omdat het 
kan, omdat het moet of met het oog op een betere wereld?

Robots, besefte Randall van Poelvoorde, zijn de ultieme vorm van 
technologie. Hun lichaam bevat veel van de innovaties die nu 
zo revolutionair in ontwikkeling zijn. En zodra mensen een robot 
zien of spreken, ervaren ze de toekomst. Mensen zien volgens 
hem ook heel gemakkelijk een levend wezen in een machine. Een 
tosti-apparaat met twee ogen lijkt al op een dier. Mensen kunnen 
ook extreme gevoelens hebben als ze kijken naar – bijvoorbeeld 
– een gerobotiseerde grasmaaier: neemt hij vervelend werk uit 
handen of neemt hij de wereld over? Tussen die fascinatie en 
die angst loopt een dunne scheidslijn. ‘Toen deze inzichten bij 
elkaar kwamen, had ik de vormfactor gevonden om mijn fasci-
natie voor technologie tot een integraal deel van mijn leven te 
maken: robots. Toen klikte het.’

Van Poelvoorde bouwt met RobotXperience diensten om mensen 
te confronteren met robots en technologie: creating awareness 
dat technologie niet de toekomst is maar het heden. Meer 
mensen beseffen volgens hem inmiddels dat de zaken zich veel 
en veel sneller ontwikkelen dan gedacht. ‘Het is tegenintuïtief, 
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maar waar. Op basis van dat nieuwe besef kijken wij of we 
organisaties kunnen helpen te innoveren. Hierop volgt de imple-
mentatie van nieuwe technologie, maar dan wel mede vanuit de 
vraag of deze helpt de wereld te verbeteren. Zo kom je eigenlijk 
op een steeds hoger metaniveau in de discussie over techno-
logie en toekomst. Waarbij het ook steeds duidelijker wordt dat 
je – wanneer je innoveert op basis van de juiste vragen, keuzes 
en paradigma’s – met die technologie een positieve bijdrage aan 
die toekomst kunt leveren.’

Volgens van Poelvoorde staan we op een kruispunt. Tot nog 
toe hebben we technologie ontwikkeld en gebruiken we haar 
omdat het kan en omdat ze er is. Maar de ontwikkelingen 
gaan zó snel en de impact daarvan is zó enorm groot, dat we 
ons moeten afvragen waarom we eigenlijk technologie ontwik-
kelen. Gewoon omdat we het kunnen of omdat het onze wereld 
beter maakt? ‘De onbedoelde gevolgen van onze innovaties 
kennen we niet en kunnen we niet overzien. Hierover moeten 
we praten,’ meent Van Poelvoorde. ‘Elke vorm van technologie 
kan ons een stap dichter brengen bij de wereld waarin we willen 
leven. Een wereld met human centred technology, waarin we, 
metaforisch gesproken, bevriend zijn met robots. Maar ook 
een wereld waarin we bepaalde technologieën voor bepaalde 
doeleinden juist niet zullen gebruiken, omdat we ons daar als 
menselijk ras niet goed bij voelen. Het kan een intermenselijke 
wereld zijn, ecologisch en met de juiste zorg voor iedereen.’  
 
Zo’n wereld is volgens hem ook heel haalbaar. In de jaren 70 
bijvoorbeeld maakten nog maar weinigen zich druk over het 
milieu. In de jaren 90 ontstond er veel meer bewustwording en 
nu kun je geen bedrijf meer beginnen zonder duidelijk rekening 
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te houden met de planeet. Iets vergelijkbaars geldt nu voor tech-
nologie. Waarbij er nog een lange weg is te gaan… ‘Veel tech-
nologie implementeren we in het kader van een businessplan. 
Het doel: kosten omlaag en/of opbrengsten omhoog. Dit is een 
enorme driver voor de verkeerde beslissingen. Als een bedrijf 
zijn missie zou herformuleren en geld zou willen verdienen met 
(als basis) het creëren van een betere wereld, dan zou dit een 
paradigmashift betekenen. Het zou een chain based en niet een 
company based besluit zijn met enorm positieve resultaten.’ 
Van Poelvoorde gelooft zeker dat bedrijven dat kunnen. Geld 
is immers maar zelden de ware motivatie. Hierover praten of 
mensen van dit idee overtuigen is naar zijn idee dan ook niet zo 
moeilijk. De grootste uitdaging is echter om mensen daadwer-
kelijk zo te laten handelen. ‘Waarschijnlijk is het een persoonlijk 
dilemma. Iedereen kan het idee intellectueel prima begrijpen, 
maar daarmee heb je ze nog niet geraakt en zijn ze nog niet 
emotioneel betrokken. Ik ben dat wel. Mijn hart zegt me dat ik 
dit moet doen. En ik zie dat we vooruitgang boeken en weet dat 
belangrijke dingen tijd kosten. Alle goede dingen in het leven 
beginnen bottom up, maar je hebt mensen op hoge posities 
nodig die helemaal toegewijd zijn aan een nieuwe beweging. We 
hebben daarom meer discussie en bewustwording nodig, maar 
ook ambassadeurs aan de top. Wat helpt om technologie te 
vertrouwen? Ik zou altijd kiezen voor overheden. Zij zijn het plat-
form om nieuwe ideeën voor iedereen toegankelijk te maken.’

Robots zijn in sommige dingen ook gewoon beter dan mensen. 
Laat ze die dingen dan ook doen, vindt Van Poelvoorde, zodat wij 
ons kunnen richten op zaken die ons menselijk maken. Vraag je 
bijvoorbeeld aan iemand waar hij het liefst zijn tijd aan besteedt, 
dan is dat meestal iets sociaals. Voor andere mensen zorgen, 
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bijvoorbeeld. Maar dat is nauwelijks iets waar we onze tijd ook 
écht aan besteden, want we zijn zo druk met ons dagelijkse 
bestaan... Daarom zegt Van Poelvoorde: ‘Robots redden de 
planeet door ons te helpen  betere mensen te zijn. Maar dat kan 
alleen als ze zélf beter worden. Pas dan geven ze ons de tijd en 
dan kunnen we ons richten op onze spirituele ontwikkeling. Dan 
ook krijgen we de instrumenten in handen om betere, intuïtieve 
keuzes te maken. Keuzes die ons dichterbij die betere wereld 
brengen.’

robotxperience.com
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DEEL 2
DENKEN OVER DE WERKELIJKHEID

De werkelijkheid is onze eigen creatie, begrensd door onze 
eigen creativiteit. Die creativiteit is het product van onze 
geest – maar zeker niet alleen van het analytisch denkende 
deel. Op een fysiek beperkte wijze kijken wij naar de werke-
lijkheid: naar onze omgeving en onze mogelijkheden. Maar 
allang is bewezen dat de realiteit andere bouwstenen heeft 
en wetten kent dan we dagelijks ervaren. Zodra we op meer 
kwantumcreatieve wijze leren denken – in onmiddellijke 
samenhang en minder beperkt door tijd en plaats – leren 
we ook in een split second tot goede besluiten en creatieve 
doorbraken te komen. 
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WYSIATI
De illusie van werkelijkheid

In de cel van onze schedel, achter wandbeenderen van vier tot 
zeven millimeter dikte, drijft ons brein in hersenvocht. Licht van 
buiten is er niet, een vuur om schaduwen te werpen brandt er 
niet. Zelfs echo’s zijn er niet te horen en niets weerspiegelt of 
weergalmt tegen de wand. De enige indruk van buiten komt 
door minuscule stroompjes elektrische impulsen, indirect via 
onze zintuigen gerelateerd aan wat zich buiten afspeelt, wat 
dat dan ook is. Miljarden in het duister tastende hersencellen 
creëren op basis van die impulsen een ervaring van bewustzijn: 
een idee van onszelf en van de wereld om ons heen. Daarom 
houdt virtual reality ons brein ook zo goed voor de gek. Ook al 
‘weet’ een deel van ons gevangen brein dat we in een virtuele 
omgeving zitten, de elektrische impulsen zijn zo ‘echt’ als maar 
kan. Zet iemand in een virtuele glazen lift die langs een wolken-
krabber omhoog schiet, dan slaat het hart op hol, draait de 
maag om en breekt het zweet uit.
 Onze observaties, gedachten en gevoelens zijn, zoals neuro-
wetenschapper Anil Seth het noemt, ‘controlled hallucinations’. 
Het brein combineert signalen en probeert uit te vissen wat er 
in ons en om ons heen aan de hand is. Het ziet niets, ruikt niets 
en voelt niets, maar gebruikt zijn verwachtingen en overtui-
gingen om zo goed mogelijk te raden wat er aan de hand is. Zo 
creëert het onder meer beelden en geluiden.
 Als voorbeeld geldt het dambord van Adelson uit 1995, een 
optische illusie van professor Edward H. Adelson van het MIT, 
Massachusetts Institute of Technology. Naast elkaar zijn twee 
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identieke, verkleinde damborden afgebeeld, met op beide een 
groene cilinder. De velden van het eerste dambord zijn grijs en 
wit. Ons brein ontwaart dat patroon en vult zo het bord in. Maar 
op het tweede, identieke dambord is een verbinding gemaakt 
tussen een ‘grijs’ en een ‘wit’ veld. Wat blijkt? De velden op beide 
borden hebben precies dezelfde grijstint. Dat we ze vooral op 
het eerste bord als donker en licht zien, is op basis van onze 
verwachting. Die verwachting vormt onze waarneming. De 
illusie ontstaat doordat onze waarneming rekening houdt met 
de schaduwwerking van de groene cilinder. 
 De Amerikaanse celbioloog Bruce Lipton stelt in zijn boek 
The Biology of Belief (De biologie van de overtuiging) dat ons 
gedrag niet door onze genen wordt bepaald. Waarnemingen, 
gedachten en overtuigingen zetten onze genen aan en uit. Ze 
kunnen zelfs invloed hebben op onze genetische code. Ook 
bestsellerauteur Gregg Braden meent iets soortgelijks. Met zijn 
New Age-literatuur staat hij verder af van de wetenschappelijk 
wereld dan iemand als Lipton, maar de gedachten zijn verge-
lijkbaar: we leven onze eigen hallucinaties en daarmee ontwik-
kelen we ons eigen ‘hologram’. Het goede nieuws: dankzij ons 
bewustzijn kunnen we invloed hebben op die hallucinaties en 
daarmee op onze realiteit.

Als alles weinig meer is dan een hallucinatie, maakt dit de reali-
teit of zelfs de ‘waarheid’ tot een lastig concept, zeker voor filo-
sofen. Ze streven naar kennis en wijsheid, maar wat is waarheid? 
Betekent dat zoiets als echtheid en juistheid? Is dit hetzelfde als 
de werkelijkheid? Maar zelfs apen kunnen dubbele werkelijk-
heden creëren. Volgens de Duitse filosoof Immanuel Kant (1724-
1804) kunnen we de werkelijkheid an sich, zoals ze is en op zich-
zelf bestaat, niet kennen. Uitspraken over de werkelijkheid zijn 
alleen maar uitspraken over de persoonlijke perceptie van de 
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werkelijkheid. En waarheid? Dat is al net zo’n moeras om in te 
verdwalen en te verzuipen. De meeste vaste grond en de beste 
houvast om je los te trekken biedt wat dat betreft de pragma-
tische waarheidstheorie die zegt dat waarheid datgene is wat 
nuttig en bruikbaar is. Waarheid is ‘dat wat werkt’. Waarbij ik 
dan wil opmerken: werkt iets onvoldoende voor je, dan kun je 
op zoek gaan naar een nieuwe, betere ‘waarheid’.

Informatie- of ‘waarheidselectie’ is een kwestie van overleven. 
Zouden we op al onze zintuigelijke waarnemingen moeten 
reageren en zouden we de gigantische hoeveelheid informatie 
zonder filter verwerken, dan kunnen we de ene werkelijkheid 
niet meer van de andere onderscheiden. We hebben dan 
nauwelijks nog prioriteiten en zien niet meer op tijd de tijger 
die zich in het hoge gras verschuilt. Hoe zouden we nog beslis-
singen kunnen nemen als alle facetten en indrukken van onze 
omgeving, alle beelden, geuren en geluiden, tot ons zouden 
doordringen? Hoe zouden we keuzes kunnen maken als er geen 
onbewuste voor- en naselectie was van de chaos? Als we geen 
goede marketingverhalen hadden om te kunnen functioneren 
in de informatiebrij?
 Daarom hebben we de thalamus, ons schakelstation: het 
filter voor de prikkels van buiten en van binnen. Het sorteert 
de informatie en stuurt die naar de cortex of hersenschors, de 
buitenste laag van de grote hersenen. Deze analyseert en inter-
preteert de informatie en zet haar om in gedachten, spraak en 
handelingen. 
 Alleen dat wat belangrijk is voor ons overleven of waar de 
aandacht op is gericht, komt in aanmerking voor analyse, inter-
pretatie en omzetting. (Maar geuren worden niet gefilterd. Ze 
gaan linea recta via de neus naar het reukcentrum in de hersen-
schors.) De pijnappelklier beïnvloedt en versterkt daarbij onze 
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perceptie. Ze produceert de hormonen serotonine, melatonine 
en dimethyltryptamine (DMT). DMT is verwant aan de neurot-
ransmitter serotonine. Het speelt (mogelijk) een rol bij schizo-
frenie, bijna-doodervaringen en visueel dromen, waardoor niet 
alles wat we waarnemen de ‘werkelijkheid’ is. Maar dat wisten 
we al.
 Zonder frames en filters ervaren we totale chaos. Dat wil niet 
zeggen, nogmaals, dat de orde die we denken te zien de werke-
lijkheid is. Het is een werkelijkheid die we zelf construeren en 
met rationeel en doelmatig denken rechtvaardigen. De kaders 
waarmee we naar de wereld kijken, halen het beeld beter naar 
voren. Net als bij een schilderij: we merken de lijst niet op, maar 
die bepaalt wel waar we onze aandacht op richten. Eerlijke 
journalistiek, zegt The New York Times. Fake news, meent Donald 
Trump. WYSIATI, betoogt Daniel Kahneman in Thinking Fast and 
Slow: ‘What You See Is All There Is.’
 De frames en filters creëren ook blinde vlekken in onze 
aandacht en leiden tot het zelfbedrog van Goleman. Al helemaal 
als anderen om ons heen dezelfde frames en filters gebruiken 
en we elkaar bevestigen in onze visie. Met gelijkgestemden 
verdwijnen de kritische gedachten en afwijkende meningen 
gemakkelijk naar de achtergrond. Groepsdenken en -dynamiek 
onderdrukken individuele input en persoonlijke twijfel. Er 
ontstaat een neiging tot één denkrichting, één waarheid. We 
vertonen liever geen gedrag dat de perceptie van anderen op 
ons negatief beïnvloedt. Het liefst gaan we in harmonie met 
elkaar om. Dat creëert veiligheid en daardoor durven we met 
gewaagde ideeën te komen. Maar niet zo gewaagd, dat ze ons 
buiten de groep plaatsen.

Victims of Groupthink uit 1972 is een klassieker. Het boek is 
geschreven door Irving Janis (1918-1990), onderzoekspsycholoog 
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aan Yale University. Hoe kunnen besluiten in de buitenlandse 
politiek leiden tot succes of fiasco? Volgens Janis ‘hebben de 
leden van iedere kleine, coherente groep de neiging om esprit 
de corps te onderhouden door onbewust een aantal gedeelde 
illusies en gerelateerde normen te ontwikkelen die strijdig zijn 
met kritisch denken en het testen van de werkelijkheid.’ 
 Een beroemd en veel aangehaald voorbeeld is dat van het 
Varkensbaai-fiasco. De CIA leidde Cubaanse ballingen op om in 
hun thuisland een guerrillaoorlog tegen Fidel Castro te voeren. 
De indruk moest bestaan dat de actie een initiatief was van 
onafhankelijke patriotten en niet een door de Verenigde Staten 
georkestreerde coup. Maar op 10 januari 1960 onthulde The New 
York Times een belangrijk deel van het plan. Dit weerhield de 
Amerikanen niet van de uitvoering. Het resultaat was rampzalig. 
De veertienhonderd mannen die landden in de Varkensbaai 
werden omsingeld door twintigduizend Cubaanse soldaten. Na 
drie dagen waren ze dood of gevangen. 
 Het fiasco was een gevolg van groupthink. Twijfel binnen de 
groep rondom president Kennedy werd weggehoond. Iedereen 
zei dat het plan goed was, dus moest het wel goed zijn. Any 
lessons learned? Jazeker. Drie jaar later, bij de volgende Cuba-
crisis, waren kritiek en afwijkende meningen welkom. Dit keer 
verloor het team zich niet in een collectieve illusie en hield het 
contact met de realiteit. 
 Groupthink is trouwens niet beperkt tot groepen. De bank 
die dacht de beste te zijn? Ze creëerde een subrealiteit waarin 
ze de beste was, een collectieve misvatting. Zelfs al was ze de 
minst slechte, maakte haar dit dan tot de beste?

Het toelaten van enige chaos is noodzakelijk om buiten eigen 
beperkte en beperkende denkkaders te treden. Kritische 
gedachten en afwijkende meningen en gedrag zijn een probaat 
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middel tegen gedeelde illusies. Het (irrationele) postmoder-
nisme is een reactie op het (rationele) modernisme. Net zo zijn 
irrationele krachten van mensen een tegenwicht voor de rati-
onele insteek van bedrijven. Ze zijn geen ontkenning van die 
realiteit, maar bieden een tegenwicht. 
 Want groepen mensen kunnen in een eigen waarheid gaan 
geloven. Verstoring van binnenuit of buitenaf of een nieuw 
frame is dan nodig om de illusie van die waarheid aan het licht 
te brengen. Door te geloven in één waarheid houden we onszelf 
alleen maar voor de gek. We kunnen beter die waarheid voor 
de gek houden. Bijvoorbeeld door in een andere, betere te gaan 
geloven.

Een bank werkt nieuwe medewerkers in. De cultuur van het 
verleden is in de ogen van het management kennelijk een 
succesfactor voor de toekomst. Maar onlangs is er een flinke 
reorganisatie geweest. Met die ‘succesfactor’ valt het dus wel 
mee. Wij stellen voor om álle nieuwe medewerkers honderd 
dagen rechtstreeks te koppelen aan een directieplatform. Hun 
frisheid in deze honderd dagen blijkt heel veel meer waard dan 
het inpassen in de bestaande cultuur, de ‘werkelijkheid’.

Stel, zoals de kwantummechanica heeft bewezen, dat er achter 
en onder onze fysieke waarneming en realiteit een universum 
ten grondslag ligt dat aan heel andere wetmatigheden van tijd 
en ruimte gehoorzaamt dan wij gewend zijn: waarom zouden 
we ons dan, in ons streven naar een ideale vorm, laten beperken 
door de vermeende logica en traditionele denkwijzen van de 
fysieke wereld? Oftewel: waarom zouden we niet op een meer 
kwantumcreatieve manier gaan denken en beslissen? Omdat 
‘realiteit’ en groupthink ons daarvan weerhouden? Onzin! De 
enige begrenzing die we hebben is die van ons voorstellings-
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vermogen. Een korte kennismaking met de kwantumrealiteit 
maakt al snel duidelijk welke dagelijkse beperkingen dit kent.

WYSIATI. Via ‘waarheidselectie’ nemen wij waar. 
Hierdoor zijn allerlei perspectieven op de werke-
lijkheid mogelijk. Zonder frames en filters ervaren 
we totale chaos. Maar ze creëren ook blinde 
vlekken en leiden tot zelfbedrog. Groepen mensen 
kunnen in hun eigen waarheid gaan geloven: 
groupthink. Het toelaten van enige chaos is nood-
zakelijk om buiten eigen denkkaders te treden.
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Julian Voss-Andreae

Kwantumkunst
Kwantumfysicus en kunstenaar Julian Voss-Andreae creëerde 
onder meer de sculptuur ‘Quantum Man’: een werk geïnspireerd 
op de onderliggende natuur van onze fysische werkelijkheid. 
Zijn sculpturen drukken een spanning uit tussen kunst en 
wetenschap, tussen intuïtie en intellect… ‘Het zijn ideeën die in 
beelden zijn gebracht, omdat er nog geen taal voor is.’
 
‘Als kind zat ik uren in de zandbak, kijkend naar de korrels. Ik voelde 
het sterke verlangen tot observeren, zonder te oordelen. En ik 
tekende. Wat ik zag wilde ik met mijn wezen veranderen in iets dat 
het onthullend en interessant maakte, waardoor het iets magisch 
kreeg dat ik niet kon verklaren en dat me daarom intrigeerde.’  
 
Die kindertijd van Julian Voss-Andreae bleek een voorbode. Jaren 
later werd hij overweldigd door kwantummechanica en gegrepen 
door kunst: interesses die in combinatie tot onverwachte en 
verrassende vormen leidden. ‘Tijdens mijn studie nam een 
collega-student een lat van 3 à 4 meter en maakte daarvan een 
kleine bol. Dat, besefte ik, was precies hoe een proteïne er uit 
zag. Het gaf een aha-erlebnis. Ik schreef een code waarmee ik 
de data van proteïnestructuren kon omzetten naar zaaginstruc-
ties en daarmee bouwde ik allerlei objecten.’ Zijn eerste sculp-
turen verbeeldden proteïnen, hadden DNA als bouwblokken en 
betroffen machinaties op nanoschaal. ‘Quantum Man’, een later 
werk, bleek een beeldende integratie van kunst en kwantum. Het 
is een fysieke vorm, die verdwijnt en weer verschijnt wanneer 
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je er omheen loopt. Het doet je ervaren wat het effect is van 
kwantum. Het beeld staat er, maar als observer zie je alterna-
tieve werkelijkheden, steeds wanneer je een ander perspectief 
kiest.

Zijn design mode vergelijkt Voss-Andreae met een droomstaat, 
een speelse dans. ‘Wanneer ik nadenk over een stuk is het een 
mix van computervisualisatie en een manier van dromen vanuit 
het materiaal. Dit multidisciplinaire, holistische, helpt me te 
creëren. Waarbij ik wel sterk geloof in randvoorwaarden, boun-
dary conditions. Deze, en niet het volledig vrije stromen, geven 
de creatieve vonk. Zoals de beperking van geluidsgolven muziek 
voortbrengt uit de snaren van een instrument.’ Het zijn dus de 
boundary conditions, niet het free flowing, dat de creativiteit 
doet bloeien. Daarbij is er heel natuurlijk een voortdurende 
co-creatie met anderen die hem op ideeën brengen. ‘Het is een 
absurd idee om te denken dat je ooit iets alleen creëert.’

Plotseling kijkt Voss-Andreae een klein beetje… bedremmeld. 
‘Ik voel ik mij licht schuldig dat ik mooie dingen maak. Op een 
vreemde manier bewandel ik namelijk een “slecht pad”. Ik maak 
immers stalen sculpturen, reis veel en mijn carbon footprint is 
niet bepaald klein. Ik help de wereld dus niet direct, eigenlijk 
net zomin als wanneer je kinderen hebt…’ Dan relativeert hij zijn 
uitspraken. ‘Aan de andere kant: je houdt van je kinderen, onder-
wijst ze en maakt via hen de wereld een betere plek... Op verge-
lijkbare wijze maak ik sculpturen die de spanning uitdrukken die 
ik voel tussen kunst en wetenschap, tussen intuïtie en intellect, 
het fysieke en het holistische… Die spanning is belangrijk, want 
we moeten het huidige paradigma veranderen in iets dat tradi-
tionele gedachten en kwantummechanica verbindt: connecting 
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the dots again. Doe ik dat? Bereik ik de mensen? Ik weet het 
niet, maar ik voel dat het goed is.’

Inmiddels is de kunstenaar gedreven door de kwantumverbin-
ding. Hij wil het kwantumidee van het enkele atoom naar het 
molecuul brengen, van het individu naar de groep. ‘Wat is die 
microscopische dans of dichtheid als we met elkaar spreken, die 
spirituele verbondenheid die we voelen?’ vraagt hij zich af. ‘Is 
het een kwantumverbinding, vitalisme, de ouderwetse ether of 
bijvoorbeeld het morfisch veld van Rupert Sheldrake?’ Maar, en 
dat blijkt uit zijn zoekende formulering, Voss-Andreae aarzelt om 
over dergelijke gedachten en zijn werk te praten. Veel van zijn 
ideeën lijken namelijk soms zó absurd dat hij toegeeft er eigen-
lijk niet eens over te kunnen nadenken. ‘Ik heb een vaag idee, 
een gedachtenwolk, en probeer dat als een idee of iets logisch 
tot uitdrukking te brengen. Het is nauwelijks mogelijk, maar juist 
dat maakt het interessant. Mijn werk moet je vooral ervaren. 
Het zijn ideeën die in beelden zijn gebracht, omdat er nog geen 
taal voor is. Pas als je het ziet krijg je een eureka-gevoel. Ach, 
quantum doesn’t make sense.’

julianvossandreae.com
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Kwantumrealiteit
Grenzen aan ons voorstellingsvermogen

‘De enige echte reis (….) is niet het opzoeken van nieuwe land-
schappen, maar het hebben van andere ogen, het universum 
zien met de ogen van een ander, van honderd anderen, het zien 
van de honderd universums die ieder van hen ziet, die ieder 
van hen is.’ – Marcel Proust (1871-1922) in La Prisonnière, het 
vijfde deel uit de serie Á la recherche du temps perdu. 

Het wonderbaarlijke kwantumuniversum lijkt nauwelijks op 
onze fysieke realiteit. Alleen het formaat al… Het huis waarin 
ik woon, de stoel waarop ik zit, de tafel waarin ik schrijf: wij 
meten vanuit onze fysieke lengte, in hanteerbare grootheden 
volgens de menselijke maat. Het kwantumuniversum laat zich 
meten in femtometers en strekt zich uit tot ver voorbij het ons 
bekende heelal. Een femtometer is nogal klein: een miljoenste 
van een miljoenste millimeter. Het ons bekende heelal is nogal 
groot: ruim 90 miljard lichtjaar. En alles hierbinnen – van de 
inkt van deze woorden tot het zonnestelsel waarbinnen ze zijn 
geschreven – is een kwantumcreatie: een schepping door en 
van elementaire deeltjes. 
 Het elementaire deeltje is de kleinste ons bekende bouw-
steen van de fysieke wereld. Dit deeltje, bijvoorbeeld het elek-
tron, is naar we weten ondeelbaar. Samen met andere elemen-
taire deeltjes vormt het een atoom. Atomen vormen moleculen, 
moleculen vormen materie, materie vormt onze werkelijkheid. 
In hun interactie creëren elementaire deeltjes de fysieke wereld 
die we kennen. In isolement gedragen ze zich ‘bovennatuurlijk’. 
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Ze drijven de spot met al onze zekerheden over tijd, afstand en 
volgordelijkheid. Superpositie en verstrengeling, twee kwantum- 
eigenschappen, illustreren dit wereldvreemde karakter van het 
kwantumuniversum. 

In superpositie bevindt een kwantumdeeltje zich op een zelfde 
moment in verschillende toestanden. De spin of ‘draairichting’ 
van een elektron kan twee verschillende kanten op gaan. Ken je, 
zoals bij een binair systeem, een ‘1’ of ‘0’ toe aan zo’n draairich-
ting, dan kan zo’n elektron dus beide zijn – zowel 1 als 0 – wat tot 
een supersnelle computer kan leiden: de kwantumcomputer. 
Deze werkt niet met enen en nullen – what-if scenario’s – maar 
met qubits. En zo’n qubit kan dus zowel een 1 als een 0 zijn. De 
rekensnelheid neemt hierdoor exponentieel toe. Een klassiek 
voorbeeld van de capaciteit van de kwantumcomputer is dit: er 
zijn tien deuren en achter één ligt een appel. Achter welke deur 
ligt de appel? De binaire computer zal lineair van 1 naar 10 de 
deuren open en dicht doen om te kijken wat er achter zit. Net 
zolang tot de appel is gevonden. De kwantumcomputer doet 
alle deuren tegelijkertijd open en vindt de appel.
 Verstrengeling is nog zo’n bijzondere eigenschap van het 
elementaire deeltje. Elektronen die bij elkaar in de buurt zijn 
geweest, hebben een onzichtbare band. Ze hebben een magne-
tisch moment, de zojuist genoemde ‘spin’. Wordt de spin van 
het ene elektron gemeten, dan reageert de spin van het andere 
elektron hier op, ongeacht de locatie en zonder tijdverlies. Zelfs 
aan verschillende kanten van het universum zijn ze nog onmid-
dellijk verstrengeld, zonder zich ook maar iets van afstanden 
en lichtsnelheid te hoeven aantrekken. Dit is niet enkel theorie, 
maar bewezen kwantumpraktijk. TU Delft maakte een opstel-
ling met twee verstrengelde elektronen met een onderlinge 
afstand van 1,3 kilometer. Ze beïnvloedden één elektron en het 
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andere reageerde instantaan, dus op precies het moment van 
beïnvloeding, sneller dan de lichtsnelheid en dus onafhanke-
lijk van tijd en ruimte. Het betekent dat twee deeltjes die 13,7 
miljard jaar geleden door de oerknal twee verschillende rich-
tingen zijn opgeslingerd, nog steeds een band hebben. Einstein, 
geniaal wetenschapper, geloofde niet in het fenomeen kwan-
tumverstrengeling, volgens hem ‘een spookachtige werking op 
afstand.’ Zijn ongeloof blijkt inmiddels zijn ongelijk.

Het gedrag van een elementair deeltje op kwantumniveau 
brengt al onze zekerheden over hoe wij en de wereld in elkaar 
steken aan het wankelen. Het begrip ‘deeltje’ is hier trouwens 
niet helemaal juist. Het is namelijk onduidelijk waar of in welke 
positie of toestand het deeltje zich bevindt: een ‘waarschijnlijk-
heidswolk’ heet het. Een foton of lichtkwantum is zowel een 
golf als een deeltje. Bij het zogenaamde tweespletenexperi-
ment worden dergelijke fotonen door twee verticale openingen 
geschoten. En net als bij een projectie laten ze op een scherm 
achter die openingen een beeld of patroon achter. En daar wordt 
het raar. Dat patroon kan namelijk de vorm hebben van een 
deeltjesinslag. De fotonen worden een voor een afgeschoten en 
laten een puntpatroon achter, zoals na een schot hagel. Maar 
het patroon kan er ook een zijn van golven: als het effect van 
stenen in het water. Wat blijkt: pas bij meting kiest de foton zijn 
vorm. Het experiment is in verschillende scenario’s uitgevoerd. 
Het toont dat een ‘deeltje’ zonder meting net als een golf door 
twee spleten tegelijk gaat. Mét meting gedraagt het zich als een 
deeltje, ook als het niet kan weten dat het gemeten wordt. 
 De kwantumwereld heeft nog meer eigenaardigheden die 
vanuit onze fysieke wereld lastig zijn te begrijpen. Een is al kort 
genoemd: de invloed van waarneming – het meten – of anders 
gezegd: de niet-vaststaande realiteit van kwantumdeeltjes. Dit 
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heet ook het heelheidspostulaat: de uitkomst van een experi-
ment hangt af van de gehele opzet ervan. De eigenschappen 
van een kwantumdeeltje staan niet vast, maar zijn ‘afhankelijk’ 
van de manier waarop we ze waarnemen of meten: de context. 
Kwantumdeeltjes manifesteren dus pas een eigenschap op het 
moment dat je ze meet. Wat we niet meten heeft geen vast-
staande realiteit. Met de woorden van Niels Bohr: ‘We meten de 
wereld niet, we creëren haar.’

Kwantumtheorie, zo is duidelijk, benadert de werkelijkheid op 
een fundamenteel andere wijze dan we in de dagelijkse prak-
tijk gewend zijn. Nadenken over de kwantumrealiteit vereist 
dan ook een bepaalde stijl. Causaal en of lateraal denken 
schiet tekort: de kwantumrealiteit is gewoonweg te complex 
om in oorzaak en gevolg te denken. Ook de vaste tijdsvolg-
orde – oorzaak gaat vooraf aan gevolg – is in het kwantum- 
universum van verstrengeling en ‘het alwetende elektron’ veel 
te lineair. Dualistisch denken – of het een of het ander, wij of 
zij, goed of kwaad – gaat ook niet op. In de kwantumrealiteit 
geldt eerder de en-en van de superpositie, dan het of-of van de 
fysieke, driedimensionale werkelijkheid. Convergent denken 
– er is maar één oplossing – schiet al helemaal tekort. Intuï-
tief denken? Vertrouwen op onze intuïtie heeft in de fysieke 
wereld zijn voor- en nadelen. Voordeel is dat we er lastige 
en tijdrovende verstandelijke overwegingen mee vermijden, 
omdat we als bijna vanzelf vanuit ons onderbewuste ‘weten’ 
en ‘beslissen’. Nadeel is dat we ons met onze intuïtie ook flink 
kunnen vergissen. De kwantumwereld is ons wezensvreemd en 
het vatten of begrijpen ervan kan onmogelijk intuïtief. Determi-
nistisch denken dan? Dat zou kunnen, maar het is eerder van 
toepassing op kwantum-filosofie, oftewel gedachtes over zoiets 
als de wetmatigheid van de kwantumrealiteit. Een elektron 
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moet wel de wetten van het kwantumuniversum gehoorzamen, 
en omdat dit kwantumuniversum ten grondslag ligt aan onze 
realiteit is die net zo gedetermineerd. 
 De beste manier van denken over de kwantumrealiteit is, 
naar mijn idee, holistisch. Holistisch én met de acceptatie dat 
de dingen niet zijn zoals ze zijn – en zelfs dat niet. Een andere 
manier van denken geeft ook een andere manier van kijken. 
Bijvoorbeeld naar de wereld om ons heen.

Kwantumdeeltjes leven in onze fysieke wereld vrijwel nooit 
gescheiden en manifesteren hun gedrag daarom nooit direct. 
Ze hebben wel invloed op ons bestaan. In het boek Hoe leven 
ontstaat. Op het snijvlak van biologie en kwantumleer betogen Jim 
Al-Khalili en Johnjoe McFadden hoe kwantumprocessen naar 
waarschijnlijkheid actief zijn in complexe biologische orga-
nismen, zoals mensen en planten. 
 Al-Khalili en McFadden beginnen een hoofdstuk over kwan-
tumzweving met een mooi citaat van natuurkundige en Nobel-
prijswinnaar Richard Feynman (1918-1988). Het is een uitspraak 
over een boom: 

‘Een boom bestaat uit koolstof, en waar is die vandaan 
gekomen? Die komt uit de lucht; het is kooldioxide uit de lucht. 
(…) We weten dat de zuurstof en de koolstof heel hecht met 
elkaar verbonden zijn (…) hoe kan de boom dat zo makkelijk 
van elkaar krijgen? (…) Het komt door het zonlicht dat neer-
daalt en die zuurstof bij de koolstof weg stoot (…) waardoor 
de koolstof, en water, overblijven om de stof van de boom te 
vormen.’

In onze fysieke wereld begint de boom als een zaadje in de 
grond. Dit zaadje groeit uit tot een twijgje en ontwikkelt zich 
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tot een boom. In de wereld áchter de sluier van onze werkelijk-
heid en ons observatievermogen, begint de boom op een heel 
andere manier. Ze bouwt zich niet op uit de grond, maar uit de 
lucht. Zo’n voorstelling lijkt surrealistisch en in strijd met de ons 
bekende realiteit. Ze vergt wat van ons voorstellingsvermogen. 
Maar het kan nog een heel stuk vreemder.
 De snaartheorie, een kwantumtheorie, veronderstelt dat 
deeltjes geen deeltjes zijn maar trillende, eendimensionale 
snaren. Hun trilling bepaalt de waarneming van het ‘deeltje’, 
bijvoorbeeld als een elektron. De vergelijking met de snaar van 
een viool kan hierbij worden gemaakt: snaarlengte bepaalt de 
hoogte van de toon. 
 De snaartheorie is een heel serieus te nemen wetenschap-
pelijke theorie. Om de theorie wiskundig kloppend te maken, 
moeten er op uiterst kleine schaal (10-15 meter) meerdere dimen-
sies zijn: zelfs tien of elf. Wij zien of meten deze niet, omdat 
ze te klein zijn. Het is dus een kwestie van perspectief. Hoe dat 
werkt? 
 Vanaf grote hoogte zien we een muur bijvoorbeeld als een 
eendimensionale lijn. Staan we naast de muur dan zien we 
twee dimensies: lengte en hoogte. Bevinden we ons in een 
opening in de muur, dan nemen we ook de diepte (dikte) van de 
muur waar. Onze positie ten opzichte van de muur bepaalt dus 
hoe we de dimensies zien. Zouden we het formaat van een elek-
tron hebben, dan was het eventueel mogelijk om de meerdere 
dimensies om ons heen te zien. Niet één, zoals de muur hoog 
van boven lijkt te hebben, maar drie, vier, vijf… elf zelfs?
 De snaartheorie klinkt nogal fantastisch, maar dat geldt 
voor meer kwantumtheorieën, inclusief de in de praktijk onom-
stotelijk bewezen. En of de snaartheorie nu klopt of niet, de 
vraag blijft: als er meer dan drie ruimtedimensies zijn, waarom 
kunnen we ons deze zo lastig voorstellen?
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Carl Sagan (1934-1996), astronoom, astrofysicus en kosmoloog, 
was een fenomeen. Alleen al met zijn televisieserie ‘Cosmos’ 
(1980) bereikte hij een half miljard mensen wereldwijd. Hij was 
auteur van of betrokken bij meer dan twintig populairweten-
schappelijke boeken, was betrokken bij het ontwerp van de 
Mariner, Pioneer, Voyager en Viking (ruimtesondes en landings-
modules), en initiatiefnemer van diverse ruimtemissies. Ook 
was hij  voorzitter van de commissies die berichten, in de vorm 
van gouden platen, vanaf de aarde de ruimte in stuurden.
Berichten die hij bedacht, samenstelde en maakte. In een van 
de afleveringen van ‘Cosmos’ praat Sagan over flatland. Hij legt 
uit hoe dimensies en onze waarneming daarvan werken.
 Leef je in flatland, dan is alles plat. Ook een driedimensionaal 
voorwerp zie je als plat. Sagan illustreert dit met een appel die 
vanuit de hemel neerdaalt in flatland. Omdat flatlanders maar 
twee dimensies kunnen waarnemen – lengte en breedte – zien 
ze slechts de afdruk van de gelande appel. (Sagan drukt de appel 
op een inktkussen en maakt een stempelafdruk om zijn uitleg te 
illustreren.) Het betekent niet dat de appel er niet is, maar voor 
iemand die maar twee dimensies kan waarnemen is alleen de 
platte werkelijkheid zichtbaar. 
 Lastig is het als een flatlander onverwacht in staat is om 
meer dan twee dimensies te zien. Alle anderen zien de stem-
pelafdruk, maar hij ziet de hele appel. Hoe legt hij dat uit? Hoe 
kan hij onder woorden brengen wat hij ziet en ervaart? Hoe 
kan iemand het concept van drie dimensies uitleggen aan 
een ander, wiens hele manier van kijken en ervaren uitgaat 
van slechts twee? Daartoe ontbreekt immers het begrippen-
kader, net zoals het fysieke bewijs, ook al is de appel wel fysiek 
aanwezig. Filosofen en wetenschappers uit de tweedimensio-
nale wereld zullen vooral slechts indirect kunnen aantonen dat 
er meer dan twee dimensies zijn. De appel zoals wij die kennen 
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en zoals onze unieke flatlander die kan zien – rond, met een 
onder- en bovenkant – kennen zij slechts als een wat rafelige, 
maar voor hen heel reële vorm: de afdruk van de onderkant. 
Metend, misschien speculerend, kunnen ze zich verbazen over 
het feit dat de rand zo rommelig is. Wellicht zet het ze op een 
spoor. Misschien leidt het tot een natuurkundige verklaring met 
een wiskundige formule, waarbij slechts de introductie van 
moeilijk voorstelbare en vrijwel onmogelijk tot de verbeelding 
sprekende meerdere dimensies de formule sluitend maakt.

In een wereld van drie ruimtedimensies hebben wij een verge-
lijkbaar probleem met een vierde ruimtedimensie. Hoe kunnen 
we ons ooit die vierde dimensie voorstellen als ons hele zijn, 
onze hele werkelijkheid, op drie is ingericht? 
 Al bij het omzetten van drie naar twee dimensies doen zich 
vervormingen voor. De tweedimensionale schaduw van een 
driedimensionale, transparante kubus, bijvoorbeeld, heeft 
ongelijke lijnen en hoeken. Het driedimensionale origineel is 
volledig symmetrisch, maar de tweedimensionale weergave 
niet. Ook bij het omzetten van drie naar vier dimensies, althans 
dat is zo voorstelbaar, zijn vervormingen. Een mooi voorbeeld 
van die omzetting is de hyperkubus of tesseract. 
 Trek een lijn van punt naar punt en je hebt een eendimen-
sionale voorstelling: lengte. Teken een vierkant en de voorstel-
ling is tweedimensionaal: lengte en breedte. Maak een kubus 
en de tekening verbeeldt een driedimensionaal object: lengte, 
breedte en hoogte. Een hyperkubus of tesseract teken je door 
vervolgens vanaf elke hoekpunt van de kubus een nieuwe 
lijn te trekken, waardoor je een kubus op grotere schaal rond 
de binnenste kubus trekt. Het mooiste komt nog: zodra je de 
‘vierdimensionale’ kubus laat roteren. Niet om een as door zijn 
middelpunt, keurig roterend zoals de aarde, maar om verschil-
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lende assen. 
 De tesseract die op internet 
als animatie is te vinden, is 
een driedimensionale weer-
gave van een vierdimensio-
nale realiteit op een twee-
dimensionaal scherm. De 
draaiende, groeiende, krim-
pende, in zichzelf kerende en 
uit zichzelf gevormde figuur is 
natuurlijk een illusie, maar we 
maken ons wel meer illusies 
over wat we zien en denken. Onze hersenen hebben immers 
de bekende neiging om zin en herkenbaarheid te geven aan de 
vormen die we ontwaren. Eigenlijk is dat precies wat we doen: 
een realiteit ‘ont-waren’ naar een eigen, nieuwe werkelijkheid. 
Die eigen werkelijkheid is geen leugen, maar een verbeelding. 
En vaak een nogal beperkte, want een functionele en bevesti-
gende verbeelding vanuit het ons bekende.

Terug naar flatland… Daar leeft een wetenschapper die vanaf een 
vast punt in kaarsrechte lijn begint te lopen. Na een lange, lange 
wandeling komt deze wetenschapper op wonderbaarlijke wijze 
uit op het beginpunt. De dimensie gaat over in zichzelf! Het is 
een door hem in de praktijk bewezen feit dat in strijd is met 
elke logica, maar wel een verklaring behoeft. Maar hoe verklaar 
je het? Toen hij begon te lopen, hoopte de wetenschapper 
misschien te kunnen aantonen dat flatland wel of niet oneindig 
is. Een plat vlak moet toch ergens beginnen en eindigen, of 
oneindig doorlopen. Maar wat ligt er dan achter die oneindig-
heid? In plaats daarvan ontdekt onze wetenschapper dat hij 
uitkomt op de plek waar hij begon. Dat maakt, hoe ongelooflijk 
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het ook klinkt, elk beginpunt tot een eindpunt en elk eindpunt 
tot een beginpunt. Misschien ligt de enig mogelijke verklaring 
daarvoor wel in het feit dat – hou je vast – de platte dimensie 
zich ‘kromt’: een bijna onbegrijpelijk begrip. De geheimzinnige 
niet-waarneembare dimensies van de kromming verklaren niet 
alleen het feit dat elk beginpunt een eindpunt is, maar geven 
ook een antwoord op het vraagstuk van eindigheid en onein-
digheid. 
 Terug naar ons universum… Wij leven in een driedimen- 
sionale wereld, maar stellen ons dezelfde vraag als de weten-
schapper in flatland. Hoe zit het met de eindigheid of oneindig-
heid van het heelal? Hoe kan een elementair deeltje in contact 
staan met een deeltje aan de andere kant van het universum? 
Om dit te verklaren moeten we net als de wetenschapper in 
flatland, de aanname van meerdere dimensies in overweging 
nemen, terwijl we in driedimensionale beelden blijven denken. 
We kunnen ons bijvoorbeeld de realiteit voorstellen van een 
mier in een grote, opgerolde tuinslang. De lopende mier ervaart 
een rechte, platte lijn, maar draait mee in de meerdimensionale 
tuinslang en al zijn kronkels. Net als wij in het universum? En 
misschien was het begin van ons universum, de Big Bang, wel 
een punt in de ruimte-tijddimensies zoals je een punt op aarde 
hebt: een begin en een einde.

Kwantumtheorieën en ideeën over meervoudige dimensies 
fascineren mij omdat ze zo volledig anders en ongrijpbaar zijn, 
onbegrijpelijk zelfs. En ze laten zien: al kunnen we ons iets maar 
lastig voorstellen, we kunnen er wel over nadenken en het 
doorvoelen. Al kunnen we iets niet ervaren, we kunnen er wel 
over filosoferen. Dat vereist dat we openstaan voor schijnbare 
onmogelijkheden en onwaarschijnlijke realiteiten. We zullen 
datgene los moeten laten dat ons houvast geeft: de fysieke en 
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beperkende werkelijkheid. Daarom gebruik ik in dit boek ook 
het begrip kwantumcreativiteit: een creativiteit die een nieuwe 
werkelijkheid kan realiseren. Maar dit alleen kan als we bereid 
zijn om out of the cube te denken en in de ruimte van de tesseract 
te stappen. 
 Willen we Giant Leaps maken, dan moeten we in staat zijn om 
de werkelijkheid en haar vermeende beperkingen en wetmatig-
heden op fundamenteel andere wijze te benaderen dan we tot 
nu toe gewend zijn. We hebben andere maatstaven nodig om de 
invloeden en effecten van onze ideeën en initiatieven te meten. 
En we moeten beseffen dat ook onze ideeën en initiatieven in 
staat van superpositie en verstrengeling kunnen bestaan. Alles 
is verbonden.

Onze bestaande realiteit is een functionele verbeel-
ding vanuit het ons bekende. Overschrijden we de 
grenzen van ons klassieke voorstellingsvermogen, 
dan vinden we oplossingen en richtingen waarvan 
we ons eerder niet bewust waren. Om voorbij 
de ons bekende grenzen te gaan, moeten we de 
beperkingen van ons klassieke denken loslaten. 
We moeten openstaan voor schijnbare onmoge-
lijkheden en onwaarschijnlijke realiteiten.
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Dennis Karpes

De planeet afkoelen
Dance4Life maakte Dennis Karpes tot een Young Global Leader. 
Nu zet hij zich al jaren in voor Justdiggit: een organisatie die met 
landschapsherstelprojecten een groot aantal mondiale uitda-
gingen aanpakt. Voedsel- en watertekort, het verlies van biodiver-
siteit en gedwongen migratie, bijvoorbeeld. Dennis Karpes gelooft 
sterk in de verwerkelijking van gevoelsbeelden. De praktijk van 
Justdiggit geeft hem gelijk – en grote haast. ‘Onze timing is nú!’

‘Je moet de bodem bereiken, door het stof gaan, het licht weer 
zien en klimmen uit het gat: dan gebeurt het,’ zegt Dennis Karpes 
gedreven en enthousiast. ‘Na jaren keihard bezig te zijn geweest, 
schuift de puzzel daarom nu eindelijk in elkaar. Ik voel het en 
dat gevoelsbeeld vullen we concreet in en voeren we uit. Hoe? 
Door ons te verbinden met innovatietechnologieën en zo onze 
programma’s te versnellen en te vergroten. Door hiermee bij te 
dragen aan voedsel, water, biodiversiteit en het klimaat dat nu 
zoveel te lijden heeft. Door samen de wereld te repareren en met 
onze holistische landschapsherstelprojecten positieve klimaat-
veranderingen te brengen. We creëren de werkelijkheid om onze 
eigen fantasie heen en zetten een beweging in gang!’

Justdiggit is Karpes’ derde project in bijna twintig jaar. Op 
grote schaal ontwikkelt hij landschapsherstelprojecten door 
middel van regenwaterinfiltratie, natuurlijke herbebossing en 
duurzame landbouw. Dit is volgens hem dankzij de inspiratie 
door één persoon: kunstenaar, visionair en natuurbeschermer 
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Peter Westerveld. Hij liet Karpes kennismaken met de wereld 
van voedsel- en watertekort, het verlies van biodiversiteit, 
gedwongen migratie, enzovoort. Hij toonde hem ook de positieve 
resultaten van landschapsrestauratie. In bijna dertig minuten 
veranderde hij daarmee zijn leven. In dat leven had Karpes 
veel succes met Dance4Life, dat streefde naar een wereld 
zonder aids. Het World Economic Forum had hem benoemd 
tot Young Global Leader en informeerde hem voortdurend over 
de topics die mondiaal steeds serieuzer zouden worden. Twee 
daarvan waren: de groeiende wereldbevolking en het verval 
van ecosystemen. Deze onderwerpen zijn weer verbonden met 
water, voedsel, energie en klimaat. Zijn ontmoeting met Peter 
Westerveld was volgens Karpes perfecte timing, want hij zag 
direct dat diens holistische benadering samenviel met zes tot 
acht millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties, of, sinds 
2015, SDG’s: Sustainable Development Goals. 

‘De hydrologische corridor die we hebben ontwikkeld is een 
kwantumfysisch, holistisch idee,’ aldus Karpes. ‘We houden 
regenwater vast en maken dit weer beschikbaar voor vegetatie, 
wat een positieve impact heeft op het regionale klimaat.’ Land-
schapsrestauratie bestaat natuurlijk al lang, maar de kwan-
tumsprong van Karpes is de creatie van twintig hydrologische 
corridors in tien jaar. Hoe? Door de grote NGO’s te verbinden met 
de boeren in het veld. NGO’s die op hun beurt de weg naar de 
funders weten. ‘We hebben een heel duidelijke visie op hoe we 
een plaatselijke en mondiale beweging op gang kunnen brengen, 
in combinatie met mediacampagnes, ambassadeurs, muziek, 
evenementen enzovoort, direct verbonden met implementatie 
in het veld. Dat kan tot de groene revolutie leiden. Als een paar 
belangrijke stakeholders ons masterplan omhelzen, dan gebeurt 
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het. We zijn daar heel dichtbij.’ Zevenentwintig Afrikaanse landen 
hebben onlangs het African Forest Landscape Restauration Initi-
ative ondertekend. NGO’s, overheden, grote financiers, boeren: 
alle stakeholders zijn er van overtuigd dat ze het samen moeten 
doen – en die samenwerking is de uitdaging. ‘Uit eigen ervaring 
weet ik ook dat we andermans ervaringen nodig hebben. Om de 
dingen sneller te doen dan nu, moeten we een blauwdruk voor 
samenwerking ontwikkelen. Een partij als Conservation Inter-
national bijvoorbeeld, is decennia langer bezig dan wij, heeft 
ervaring en toegang tot de grote partijen. Daarmee optrekken 
brengt ons en de wereld verder.’

Karpes weet ook al nauwkeurig wat we in de wereld kunnen 
herstellen: twintig miljoen vierkante kilometer aarde, oftewel 
een oppervlak zo groot als twee keer China en Europa tezamen. 
Als grootste uitdagingen voor de mensheid noemt hij de groot-
schalige schoonmaak van de oceanen en het herstel van die 
vierkante kilometers. Dit laatste kan in maximaal 57 jaar, maar 
liever in vijftig. In die tijd komt er volgens Karpes ook een urban 
green movement: de nu vieze steden gaan zuurstof produceren. 
‘Vraag me niet hoe, maar ik kan dingen zien. En zodra ik ze zie, 
weet ik dat ze realiteit kunnen worden. Ook weet ik dat ik alleen 
maar hier op de wereld ben om impact te maken. Daarbij heb ik 
vechtlust en kan ik niet loslaten voordat iets écht succesvol is. 
We zitten in een moment van ontwakend bewustzijn. Kijk maar 
naar het voorstel aan de Verenigde Naties voor het ‘Decade of 
Ecosystem Restoration 2021-2030’ in Centraal-Amerika. Dat 
helpt ons enorm. Het heeft te maken met urgentie en de weten-
schap dat oplossingen bestaan. Onze timing is nú!’

justdiggit.org
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Het Ballet Mécanique 
De waarde van serendipiteit

De hoofdprijs in 2017 was tien biljoen Zimbabwaanse dollars 
(0,0024 eurocent) en een trofee in de vorm van een soort 
gouden soepkip op een al even gouden ei. De prijs ging naar 
de Franse fysicus Marc-Antoine Fardin voor zijn wetenschappe-
lijk onderzoek naar de vloeistofdynamica bij de kat. Waarbij de 
vraag was: is een kat zowel een vaste stof als een vloeistof ? Kijk 
maar eens hoe het dier zich in ontspannen toestand gedraagt 
in een vaas of een wastafel. Het vormt zich net als vloeistof naar 
de vorm waarin het zich bevindt. Of drupt van de vensterbank, 
om vervolgens in vaste toestand weg te wandelen. Fardins 
aanpak was wetenschappelijk en baseerde zich op erkende 
wiskundige formules die aangeven wanneer iets vloeibaar is of 
niet. Zijn doortimmerde conclusie: de kat is inderdaad zowel 
vloeibaar als vast. In zijn lekenpraatje aan de Harvard University 
mocht Fardin, winnaar van de Ig Nobel Prijs, zijn theorie nog 
eens uitleggen. Net als eerdere winnaars was hij vooraf wel 
gewaarschuwd. Duurt het te lang, dan komt de achtjarige Miss 
Sweetie Poo het podium op. ‘Please stop, I’m bored.’

De Ig Nobel Prijs is de jaarlijkse prijs voor onderzoek dat doet 
lachen en denken. Het is een ode aan het ongewone en de 
fantasie, maar dan wel op wetenschappelijk gebied. Juist het 
ongewone, het onverwachte, het onvoorstel- en onvoorspelbare 
levert doorbraken op die met noeste, wetenschappelijke arbeid 
alleen niet aan het licht zouden zijn gekomen. Wetenschappe-
lijke vooruitgang is ondenkbaar zonder inspanning, discipline, 
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uren en structuren. Nauwgezet en doelgericht werken zijn een 
basis, en soms is een bijzondere bijvangst de beloning. 
 Neem Alexander Fleming die in 1928 met vakantie ging, en 
een petrischaaltje met wat stafylokokken achterliet. Toen hij 
weer thuiskwam, had de schimmel Penicillium notatum zich in 
het schaaltje genesteld. Rondom de schimmel waren de bacte-
riën verdwenen. Het was de ontdekking van de penicilline. Of 
denk aan Spencer Silver, een chemicus die een sterke lijm wilde 
ontwikkelen. Twee papiertjes die hij met die lijm aan elkaar had 
geplakt, bleven niet kleven. Nou ja, de lijmlaag kleefde telkens 
aan één van de papiertjes en liet los van de andere. Zinloos. Tot 
een collega zijn lijm gebruikte om zo de pagina’s in zijn psalm-
boek aan te geven: het begin van het Post-it-geeltje. Cellofaan? 
Net zoiets. Viagra, de magnetron, teflon, theezakjes, de effecten 
van LSD, het Amerikaanse continent door Columbus, misschien 
het leven zelf ? Allemaal ‘toevallige ontdekkingen’. 
 ‘Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek,’ 
zei Einstein die ik vanwege zijn mooie uitspraken zo moeilijk 
los kan laten. We werken natuurlijk met een concreet doel voor 
ogen en volgen wetenschappelijke methodes, maar de ontmoe-
tingen op ons pad zouden we over het hoofd zien als we dat 
doel en die methodes te strak voor ogen zouden houden. Met 
een open geest en een open blik ontdekken we veel meer op 
onze weg, dan met een voortdurende focus op onze verwach-
tingen. We moeten kunnen openstaan voor toeval, het onver-
wachte. Natuurlijk, in een laboratorium willen we toeval zoveel 
mogelijk uitsluiten, maar niet in onze geest. Anders krijgt seren-
dipiteit geen kans. 

‘Serendipiteit is zoeken naar een speld in een hooiberg, en een 
leuke boerendochter vinden,’ aldus de medicus Julius Comroe 
(1911-1984). Serendipiteit is een onverwachte, zinvolle vinding, 
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waarbij de vinder zelf op zoek is naar iets anders. Toeval? Nee, 
meer dan dat. Fleming was arts in de Eerste Wereldoorlog. Al 
jaren zocht hij een bacterieremmend middel tegen infecties. Hij 
was medisch-wetenschappelijk onderlegd en kon de schimmel 
in het petrischaaltje herkennen. Spencer Silver was chemicus 
en experimenteerde met lijm. Hoewel hij niet direct het nut 
van zijn onbedoelde ontdekking zag, deed zijn psalmzingende 
collega dit wel. De magnetron? Uitgevonden tijdens een expe-
riment met magneetgolven, waarbij een chocoladereep in een 
broekzak begon te smelten. Viagra? Het had een hartmedicijn 
moeten worden, maar ook daarbij gebeurde er iets in een 
broek. Het theezakje? ‘Ontdekt’ door een theehandelaar die 
zijn thee in papieren zakjes verkocht, waarna de mensen deze 
gewoon in heet water doopten. De ‘ontdekking’ van Amerika in 
1492? Columbus zocht een weg naar Indië.
 Serendipiteit vereist in alle gevallen dat je openstaat voor 
veranderingen en het onverwachte. Maar ook voor ‘fouten’. Dat 
je geest open en alert genoeg is om uit toevallige gebeurte-
nissen conclusies te trekken. Dat je eerder gemaakte plannen 
en voorziene uitkomsten durft los te laten. Eigenlijk, dat je je 
gedraagt als een nieuwsgierige twintiger of dertiger, met een 
ontvankelijke geest.
 Hoe belangrijk ‘fouten’ zijn, bevestigt de introductie van een 
nieuwe prijs voor mislukte onderzoeken. De prijs is ingesteld 
door het Europees College voor Neurofarmacologie, ECNP. Ze 
geldt de publicatie van serieus onderzoek met een negatief 
resultaat. Wetenschappelijke tijdschriften, aldus de initiatief-
nemers, publiceren vooral onderzoek dat een stelling bewijst. 
Alle andere research verdwijnt te gemakkelijk in de prullenbak 
en vergetelheid. Dit leidt tot het verlies van wetenschappelijke 
inzichten en tot dubbel werk, omdat het vierkante wiel hier-
door te vaak opnieuw wordt uitgevonden. 
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 De Dag van de Uitvinders, elk jaar op 9 november, wordt 
gehouden ter aanmoediging van het nastreven van ideeën 
om dingen te verbeteren. Ook is de dag ter herinnering aan 
vergeten uitvinders en grote uitvinders die ons leven hebben 
verbeterd. 
 Een van die uitvinders is de actrice Hedy Lamarr (1914-2000), 
geboren op 9 november. Geïnspireerd door haar eerste echt-
genoot Fritz Mandl – wapenhandelaar en vliegtuigbouwer aan 
wie ze ontsnapte door naar Parijs te vertrekken – verdiepte 
Lamarr zich in radiocommunicatie. Ze vond een techniek uit 
om een radioverbinding binnen een frequentiebreedte van de 
ene naar de andere frequentie te laten springen. Samen met 
de Amerikaanse componist en pianist Georges Antheil (1900-
1959) ontwikkelde ze haar idee van frequency hopping. Antheil 
schreef muziek voor Ballet Mécanique, een film uit 1924. Zestien 
piano’s, xylofonen en percussie-instrumenten speelden samen. 
Dat complexe samenspel was voor hem de inspiratiebron voor 
het synchroniseren van de steeds en snel veranderde radiofre-
quenties.
 Op wat ze hun ‘Secret Communications System’ noemden, 
kregen ze in 1942 een patent. Dankzij frequency hopping kon 
een observatievliegtuig – letterlijk ongestoord door de vijand – 
torpedo’s besturen. Maar de Amerikaanse marine wilde er niet 
aan, aan zo’n uitvinding van een vrijgevochten actrice en een 
recalcitrante avant-garde pianist. 
 Was dat het einde van frequency hopping? Nee, het was 
het begin. Want op een heel andere plaats en tijd wordt hun 
uitvinding toegepast: wereldwijd en nu. Sinds de jaren tachtig 
is frequency hopping de standaard in alle vormen van draadloze 
telefonie. 

Veel grote uitvindingen, dat is hier de boodschap, zijn niet tot 
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stand gekomen omdat de bedenker ervan zich tot doel had 
gesteld die ene uitvinding met die speciale toepassing op dat 
bepaalde moment te realiseren. Een creatief resultaat is vaak 
onzeker en dat geldt ook voor een uitvinding: je weet van te 
voren niet welk idee in welke vorm het beste aanslaat. Daarom: 
launch & learn.
 Creativiteit en serendipiteit zijn beide geen toeval, maar 
ook zeker geen direct resultaat van een zoektocht en een denk-
proces. Wil je een leuke boerendochter in de hooiberg vinden, 
dan duik je er in op zoek naar een speld. Zoek niet alleen met je 
hoofd. Gebruik ook je hart en onderbuik. 

Een creatief resultaat is vaak onzeker: je weet van 
te voren niet welk idee in welke vorm het beste 
aanslaat. Creativiteit en serendipiteit zijn beide 
geen toeval, maar ook zeker geen direct resultaat 
van een zoektocht en een denkproces. Ze vereisen 
dat je openstaat voor veranderingen, het onzicht-
bare en het onverwachte. Maar ook voor ‘fouten’. 
Dat je geest open en alert genoeg is om uit toeval-
lige gebeurtenissen conclusies te trekken. Dat je 
eerder gemaakte plannen en voorziene uitkom-
sten durft los te laten. 
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Ruimte voor gevoel
Hoofd, hart en onderbuik

Meer dan ooit zijn we ons ervan bewust dat onbewuste vermo-
gens een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van ideeën 
en de verwezenlijking van creaties. Ook ons denk- en beslis-
singsproces, beseffen we inmiddels, is grotendeels onbewust. 
Ap Dijksterhuis (1968), hoogleraar psychologie aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen, liet in het boek Het slimme onbewuste 
al  zien hoe allesbepalend dat onbewuste is in de aansturing 
van ons gedrag, denken en gevoelens. Hij vertelt ook waarom 
nadenken vaak niet helpt bij het nemen van beslissingen en dat 
ratio niet de baas is in ons brein. De capaciteit is gewoonweg te 
beperkt. De verwerkingscapaciteit van ons onbewuste is maar 
liefst zo’n 200.000 keer zo groot als die van ons bewustzijn. Stel 
je voor hoeveel je kunt bereiken als je die capaciteit ontketent.
 Waarom doen we dat dan zo zelden? Waarom denken we 
te leven en te beslissen in en met ons hoofd? Omdat datzelfde 
hoofd het denkwerk doet en een idee van controle wil hebben. 
Het maakt ons wijs dat het de baas is en de regie heeft. Onze 
beslissingen schrijven we toe aan onze ratio en het voelt goed 
om alles onder controle te hebben. Zelfs onze gevoelens, 
die we weten te beheersen zonder te beseffen dat we ons 
die gevoelens in de eerste plaats zelf hebben wijs gemaakt. 
Neurowetenschapper Lisa Feldman Barrett (1963) schreef het 
boek How Emotions are Made. The Secret Life of the Brain (2017). 
Stel, we voelen ons niet helemaal fit, misschien als gevolg van 
een griepje, dan geeft ons dat een basisemotie zoals vermoeid-
heid. Ons brein zoekt een uitleg, een interpretatie. De hersenen 
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geven een verklaring voor een fysiek gevoel en maken dat tot 
een aangeleerde emotie. We voelen ons niet lekker en hebben 
nog stress ook – zal wel door het werk komen, en door de 
kinderen. En telkens als we ons niet lekker voelen, kunnen we 
stress de schuld geven. We halen ons dus letterlijk gevoelens in 
het hoofd.

Laten we het bewust denkende deel van onze hersenen het 
‘hoofd’ noemen. Het onbewuste deel, waar gevoelens en over-
tuigingen vandaan komen, noemen we dan het ‘hart’. Dan 
hebben we ook nog de ‘onderbuik’. Intuïtie is misschien een 
neutraler begrip, maar is minder beeldend en geeft niet zo 
mooi de plek van het gevoel in het lichaam aan.
 Vooral hart en hoofd zijn onafscheidelijk. Zonder hart werkt 
het hoofd niet en zonder hoofd werkt het hart niet. Aangetaste 
hart- en bloedvaten verstoren de zuurstofhuishouding en beïn-
vloeden de structuur en functies van de hersenen. Het brein 
stuurt informatie naar het hart, maar omgekeerd stuurt het 
hart ook gegevens naar het brein. Sterker nog: Andrew Armour, 
een Amerikaanse cardioloog, beweerde begin jaren negentig 
dat het hart een eigen neuraal netwerk heeft: het hartbrein, 
dat onder meer bloeddruk, ademhaling en stress beïnvloedt. 
Armour is niet de enige die het zenuwsysteem van het hart als 
een ‘klein brein’ kwalificeert. Volgens Sara Childre van het Heart-
Math Institute (HMI), opgericht in 1991 – het jaar dat Armour zijn 
‘hartbrein’ introduceerde – stuurt het hart zelfs meer informatie 
naar de hersenen dan omgekeerd, inclusief signalen die de 
perceptie, de emotionele ervaring en hogere mentale processen 
– het brein dus – kunnen beïnvloeden. Het hartbrein omvat, net 
als het brein zelf, een ingewikkeld netwerk van verschillende 
soorten neuronen, neurotransmitters, eiwitten en steuncellen. 
Het hartbrein kan zelfstandig handelen om te leren, herinneren 
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en gewaar te worden (voelen). Opzettelijk ervaren emoties 
kunnen de informatie veranderen die het ‘intelligente hart’ naar 
de hersenen stuurt. Emoties zoals compassie, zorg en liefde – of 
een in het algemeen positieve staat van gevoel – bieden daad-
werkelijk op vele manieren voordelen. Het HeartMath Institute 
vroeg in een onderzoek aan honderden deelnemers om opzet-
telijk positieve emoties op te wekken en te ervaren. Het resul-
taat was dat hun hartritme gelijkmatiger en stabieler werd, 
vooral nadat eerder een negatieve emotie was ervaren. Gelijk-
matigere en stabielere hartritmes zijn tekenen van coherentie: 
een psychofysiologische staat waarin onze mentale perceptie, 
ons intuïtief bewustzijn en onze prestaties in een reeks van 
activiteiten verbeteren. Oftewel: positieve emoties geven een 
stabieler hartritme en dat heeft weer een positief effect op het 
brein, de creativiteit en prestaties.

Nemen we hoofd en hart nu eens strikt als metafoor, dan is hun 
samenwerking al even onontbeerlijk als in letterlijke, fysiolo-
gische zin. Complexe samenhangen, verrassende inzichten 
en grensverleggende creaties ontstaan vanuit die verbinding. 
Belangrijke besluiten en nieuwe ideeën neem en vorm je vanuit 
die heelheid. Waarom is het hoofd alleen niet voldoende? Door 
de relatief gebrekkige capaciteit. Het hoofd (dat hier zelf anders 
over denkt) is daardoor niet de juiste plek voor het nemen van 
lastige beslissingen. Het maakt vooral de afwegingen, zet het 
een tegenover het ander. Het somt op en streept weg, wikt en 
weegt en maakt lijstjes. Het maakt dingen complexer dan ze 
zijn, voortdurend redenerend vanuit risico’s en bedreigingen. 
 In het bedrijfsleven zijn de focus op ‘intellect’ en de 
vermeende waarde van ‘logica’ een acuut probleem. Operati-
onal excellence als basis voor besluitvorming werkt niet meer, 
want de wereld vereist veerkracht en versnelling. In korte tijd 
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moeten goede besluiten worden genomen. Dat gaat niet met 
het hoofd alleen. Probeer maar eens. Heb je écht een probleem? 
Stap in de lift. Ga naar je hoofd en probeer het probleem daar 
op te lossen. Het zal je niet lukken. Ga nu naar je hart en je zult 
zien dat je het daar onmiddellijk weet. Het hoofd kent, het hart 
weet. 
 Maar de samenwerking tussen hoofd, hart en onderbuik 
werkt alleen als je bereid bent om afstand te nemen van het 
zelfingenomen gelijk van het hoofd. Als je de moed hebt om 
niet alleen op je logica te vertrouwen, maar vooral ook op je 
gevoel. Zodra hoofd, hart en onderbuik samenwerken, weet je 
in een split second of je ideeën de juiste zijn. Dan neem je zonder 
nodeloos wikken en wegen de ingewikkeldste besluiten. Dan 
heb je ook dat zekerheid biedende aha-effect, die kwantum- 
ervaring waarin alles lijkt samen te hangen, onbelemmerd door 
tijd en plaats, zonder dilemma’s en tegenstellingen – maar met 
woorden soms wel een beetje lastig te verklaren. 

Onbewuste vermogens spelen een belangrijke 
rol in de ontwikkeling van ideeën en de verwe-
zenlijking van kwantumcreatieve ontwerpen. 
Complexe samenhangen, verrassende inzichten 
en grensverleggende creaties ontstaan vanuit 
de verbinding tussen hoofd, hart en onderbuik. 
Belangrijke besluiten en nieuwe ideeën neem en 
vorm je vanuit hun samenwerking. Zodra hoofd, 
hart en onderbuik samenwerken, weet je in een 
split second of je ideeën de juiste zijn.
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Yury Kronn

Software van het leven
Sovjet-dissident en natuurkundige Yury Kronn geloofde niet in 
‘al dat metafysische gedoe’. Maar naar aanleiding van de onver-
klaarbare capaciteiten van Nina Kulagina en Rosa Kuleshova 
– zij beïnvloedden objecten op afstand – bestudeerde hij de 
krachten die bij dit fenomeen betrokken waren. En ontdekte een 
alleen indirect meetbare ‘energie’, de software van het leven. 
Onze levenskracht? 

Subtiele energie betreft alle energieën in het universum die 
met moderne apparatuur nog niet kunnen worden gemeten. Elk 
element, elke mineraal, kruid of andere natuurlijke substantie 
heeft die energie, met telkens eigen specifieke kenmerken. 
Oudere beschavingen noemen het ‘levenskracht’. Yury Kronn 
vindt dat inderdaad een betere term. ‘Het heet namelijk alleen 
maar energie, omdat we er gewoon het juiste woord niet voor 
hebben.’

In de Russian Academy of Sciences experimenteerden Kronn 
en zijn collega-wetenschappers decennia terug in het geheim 
met twee vrouwen: Nina Kulagina en Rosa Kuleshova. Ze konden 
fysische fenomenen beïnvloeden. Kulagina bewoog objecten 
van een afstand. Kuleshova kon afgedekte teksten lezen, door 
haar hand boven de woorden te houden. Maar ze deden nog veel 
gesofisticeerdere dingen. ‘Zo hadden we een kristal waarop we 
ultrasoon geluid afstuurden. Kulagina bracht haar hand dicht bij 
het kristal en het ultrageluid stopte. Het was volledig onverklaar-
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baar!’ Als wetenschapper voelde en voelt Kronn de verantwoor-
delijkheid om mensen de waarheid over de wereld uit te leggen. 
Hij werd nieuwsgierig naar het onverklaarbare fenomeen van de 
twee vrouwen en ging het bestuderen. Heel in het kort: na jaren 
onderzoek ontwikkelde Kronn een technologie die hij Vital Force 
Technology noemt, VFT. Met die technologie kun je de ‘energie-
vorm’ opwekken, meten, opslaan en reproduceren die de vrouwen 
tijdens die experimenten gebruikten. Nog later ontdekte hij hoe 
je voor verschillende toepassingen patronen van die energie kon 
creëren. ‘Experimenten toonden aan dat deze kracht niet alleen 
onze fysiologie beïnvloedt, maar ook onze psychologie en onze 
mentale processen. Ze kan ons bewuster maken en helpen een 
heldere geest te krijgen.’

De wetenschap heeft geweldige dingen ontwikkeld, maar 
volgens Kronn ook onze kijk op het universum vernauwd. Want 
ze is gebaseerd op meetbare experimenten, gericht op elektro-
magnetische energie. Subtiele energie interacteert niet direct 
met elektromagnetisch geladen deeltjes. Daarom kun je haar 
niet direct meten en daarom, zegt de wetenschap, bestaat ze 
niet. ‘De impact echter is wél zeer meetbaar. Verschillende stan-
daard wetenschappelijke metingen zijn mogelijk: de invloed op 
hersengolven, op fysiologische processen… Aan de universiteit 
van Riga, Letland, is bijvoorbeeld geëxperimenteerd met muizen. 
Onze energie-formule “Stress Relief” had een heel sterk, positief 
effect op hun gedrag en fysiologie.’ De resultaten werden gepu-
bliceerd in het tijdschrift van de Latvian Academy of Sciences. 
Wetenschappers zagen ook dat bepaalde energiepatronen een 
effect hadden op celgroei en mitochondriën. 

 
‘Op alle niveaus, ook genetisch, is de invloed aangetoond,’ zegt 
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Kronn. ‘De naam “levenskracht” is dan ook echt verdiend. Na 
dertig jaar onderzoeken hebben we bovendien ontdekt dat de 
mensen die experimenteren met deze “energie”, deel zijn van het 
systeem zelf. Je bent deel van “de apparatuur” en daarvan moet 
je je steeds bewust zijn. Het gaat om de software van het leven: 
heel gevoelig.’ Subtiele energie lijkt tegen wetenschappelijke 
principes in te gaan. Aan de andere kant: als wetenschapper, 
meent Kronn, moet je openstaan voor elk soort fenomeen, of je 
het nu begrijpt of niet. Dat is het grootste issue hier, want dat 
gebeurt niet. ‘Voor mij gaat zo’n houding juist totaal in tegen het 
principe van ware wetenschap. Maar gelukkig: dankzij de kwan-
tumfysica staat de wetenschap tegenwoordig iets meer open 
voor onverklaarbare, indirect meetbare fenomenen.’

Kennis van subtiele energie verandert volgens Kronn onze 
perceptie van het leven en van onze interactie met het universum. 
Subtiele energie is een sleutel naar de verbetering van bestaande 
producten en de ontdekking van nieuwe. Als je deze kracht kunt 
combineren met bijvoorbeeld onze bestaande medische kennis, 
zou het hele nieuwe soorten medicijnen kunnen opleveren. ‘We 
kunnen er een betere wereld door maken!’ Er is nog een andere, 
belangrijke kant: als we ons niet bewust worden van de kracht 
van subtiele energie, vervuilen we onze wereld, aldus Kronn. 
‘Droevig voorbeeld is de toenemende elektromagnetische vervui-
ling. We schaden onze fysieke, mentale en emotionele gezond-
heid. Acceptatie van subtiele energie zou dan ook mijn grootste 
succes zijn. Daarom: wees nieuwsgierig naar deze kracht, lees 
erover, leer erover en gebruik het in je leven. Hoe meer mensen 
het begrijpen, hoe beter het de samenleving maakt.’

vitalforcetechnology.com
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DEEL 3
VERANDEREN VAN DE WERKELIJKHEID

De werkelijkheid staat niet vast. En met de juiste kennis 
en instrumenten kunnen we haar veranderen. We kunnen 
breken door het glazen plafond van onze beperkende over-
tuigingen. Via een zelforganiserend principe kunnen we 
vervolgens koersen naar een nieuwe realiteit. Zonder dat 
we controle hebben over de uitkomst. Er komen steeds 
meer voorbeelden van organisaties die met Giant Leaps hun 
werkelijkheid veranderen – en daarmee ook de realiteit 
van anderen. In een tijdperk van mondiale interdepen-
dentie zijn deze Giant Leaps noodzakelijk. Ook moeten we 
leren te werken met het nog onzichtbare en onverwachte. 
Het tempo moet omhoog. Hoe snel? In een split second.
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Herschep de toekomst
Hoe de toekomst het verleden beïnvloedt 

‘De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou 
gebeuren.’ – Albert Einstein. 
‘Tijd is dat wat er verandert als er niks verandert.’ – Richard 
Feynman. 
‘Tijd bestaat niet.’ – Julian Barbour.

 
De menselijke geest is op bewonderenswaardige wijze in staat 
om tegenovergestelde concepten met elkaar te verbinden en te 
verzoenen. Het concept ‘tijd’ is daarvan een goed voorbeeld. In 
ons dagelijks leven gaan de seconden, minuten, uren, dagen en 
andere tijdseenheden gelijkmatig tikkend voorwaarts, steeds 
in die ene richting waarin we ouder worden. Gebeurtenissen 
hebben hierbij een oorzaak en een gevolg. A veroorzaakt B en 
dus komt A als eerste. 
 In zijn roman Het eiland van de vorige dag speelt de Italiaanse 
schrijver Umberto Eco met het concept van tijdsverschillen. 
Hij herschept een zeventiende-eeuwse wereld waarin de tijd 
volgens Isaac Newton absoluut is en nergens van afhankelijk. 
Hoofpersoon Roberto, we schrijven 1643, is op zoek naar de 
180e meridiaan: de lengtegraad van pool tot pool die de wereld 
in twee helften deelt. Hij leidt schipbreuk en strandt vlak voor 
het Salomonseiland, een eiland waar het aan de westkant 
vandaag is en aan de oostkant gisteren. Het is een literaire spie-
lerei met lengtegraden en tijdsverschillen, die nog altijd netjes 
parodieert op ons lineaire denken. Eeuwen na Roberto geven 
lengtegraden en tijdsverschillen nog altijd af en toe ongemak 
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en zo nu en dan een jetlag.
  
Onze dagelijkse en logische tijdsindeling is een gecontroleerde 
hallucinatie waar het geheugen zich op een natuurlijke wijze 
tegen verzet. Op de voor ons zeer korte termijn is het geheugen 
lineair. De secondewijzer verspringt met de regelmaat van de 
klok en bij elke nieuwe sprong herinneren we ons de vorige en 
zien we de volgende. Het ‘nu’ lijkt hierdoor maximaal zo’n drie 
seconden te duren en geeft ons het bewijs dat de tijd inderdaad 
lineair is en constant voortgaat. Maar zodra we dit bedenken, 
verlaten we het verzinsel van het nu en schiet de geest alweer 
naar verleden of toekomst. 
 Het geheugen neemt een loopje met de tijd. Onze gedachten 
springen naar voren en naar achteren. Ze herscheppen het 
verleden, fantaseren de toekomst en verzinnen het nu. Hoe 
meer herinneringen we krijgen, hoe ouder we worden, hoe irre-
levanter het lineaire verloop en hoe sneller de tijd lijkt te gaan.
 De niet-lineaire aard van de tijd is ook wetenschappelijk de 
meest natuurlijke. ‘Een uur bij een aardig meisje zitten vliegt 
voorbij als een minuut, maar een minuut op een brandende 
kachel zitten lijkt wel een uur. Dat is relativiteit,’ aldus Einstein. 
Hij heeft, zoals we weten, ook een serieuzere uitleg over de 
relativiteit van tijd, waarbij de tijd in beweging trager gaat dan 
de tijd in rust. 
 Vrij naar een van zijn gedachtenexperimenten: Je staat langs 
de spoorlijn en de trein dendert voorbij. Als de trein precies 
halverwege is, slaat de bliksem in, zowel voor als achter in de 
trein. Voor jou gebeuren de blikseminslagen op exact hetzelfde 
moment. Maar precies in het midden van de trein zit een 
vriendin. Ook zij ziet de blikseminslagen. Op het moment van 
de inslagen raast de trein voort. Het licht van de blikseminslag 
achterin de trein moet hierdoor een stuk van de afstand inhalen 
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om bij die vriendin uit te komen, terwijl het licht aan de voor-
kant haar tegemoet komt. Voor de vriendin slaat de bliksem 
voor in de trein hierdoor eerder in dan achter. Dit is geen 
optische illusie. Meet je de tijd tussen de inslagen en doet je 
vriendin hetzelfde, dan krijg je twee verschillende uitkomsten 
van dezelfde gebeurtenis. Hoe hoger de snelheid, hoe trager 
de tijd. Reis met 0,26 kilometer per seconde in een Boeing 737, 
draai met 7,5 kilometer per seconde mee in het internationaal 
ruimtestation ISS of neem met bijna 300 duizend kilometer per 
seconde de deeltjesversneller van CERN (99,9 procent lichtsnel-
heid) en de tijd ten opzichte van anderen vertraagt uiteindelijk 
tot bijna stilstand. 
 Einsteins tijdstheorieën zijn beeldend goed te begrijpen en 
bovendien in de praktijk bewezen. Zoals ook deze, over ruim-
te-tijd. Ruimte (lengte, breedte, hoogte) en tijd (duur) zijn één 
geheel. Grote objecten buigen die ruimte-tijd om zich heen. 
Je kunt het je voorstellen als een grote, zware bal die op de 
trampoline ligt, waardoor het zeil zich om de bal heen ‘buigt’. 
Vanaf april 2004 draaide de Nasa-ruimtesonde Gravity Probe B 
zeventien maanden lang rondjes om de aarde om deze buiging 
te bewijzen. Het experiment mislukte, werd later met betere 
technologie herhaald en toonde aan dat de ruimte-tijd rond de 
aarde inderdaad gebogen is en wordt verdraaid door de rotatie. 
 Bij superzware objecten, zoals neutronensterren en zwarte 
gaten, is het effect nog veel en veel sterker. Als ze naar elkaar toe 
bewegen en tegen elkaar aan botsen of versmelten, drukken ze 
de ruimte zo heftig samen dat er zwaartekrachtgolven ontstaan 
die als rimpels door het heelal trekken en de ruimte-tijd 
vervormen: de rimpels van Einstein. In 2016, honderd jaar na de 
lancering van zijn theorie, zijn deze ruimtegolven gemeten en 
bewezen. Wat het betekent? Dat niet alleen de ruimte vervormt, 
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maar ook de tijd: datgene wat wij zien als verleden, heden en 
toekomst, als oorzaak en gevolg.

Tijdstheorieën kunnen behoorlijk verwarren. Zelfs de eenvou-
digste, zoals de Griekse filosoof Zeno (ca. 490 v.Chr. - ca. 430 
v.Chr.) met zijn vliegende pijl duidelijk maakt. Stel, een pijl 
schiet door de lucht. De pijl bevindt zich na het schot telkens 
op één positie. Op elk ‘nu-moment’ heeft de pijl een specifieke 
plek en beweegt ze niet. Als de pijl op elk ‘nu-moment’ stilstaat, 
wanneer beweegt ze dan? We zijn zo gewend lineair te denken, 
dat onze logica erop gebaseerd is. Newton is daarom goed  te 
begrijpen, Einstein nog maar net. En Richard Feynman? 
 Via hem betreden we de kwantumwereld van het vrijwel 
onbegrijpelijk geniale. Feynmans diagram bijvoorbeeld, toont 
een elektron dat na botsing verandert in een positron en terug-
gaat in de tijd. Dit soort ‘tijdreizen’ krijgt al snel de kwalificatie 
pseudowetenschap die op Feynman niet van toepassing is, 
maar wellicht wel op iemand als Julian Barbour, een Brit.
 In The End Of Time beweert Barbour dat verandering de enige 
maat is voor de tijd die we hebben. Tijd als zelfstandige enti-
teit bestaat niet. Ze is een illusie, een bijproduct van de fysieke 
wereld. In deze wereld oriënteren we ons op basis van coördi-
naten – zoals die waar Roberto in 1643 naar op zoek was. En om 
verandering te kunnen beschrijven, hebben we ook de coördi-
naten van tijd nodig. 
 Maar wat als we zweefden in de ruimte? Dan zouden we alleen 
in onderlinge afstanden denken. Stel die ruimte bevat drie deel-
tjes, je verbindt ze met drie assen en de hele te bevatten ruimte 
bestaat binnen die driehoekige piramide. Neem meer deeltjes 
en de figuur wordt complexer, maar de verbindingen zijn er nog 
steeds, allemaal op hetzelfde moment en in onderling verband. 
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‘Platonia’, zo heet deze werkelijkheid van Barbour, naar Plato 
die immers ook getuigt van een realiteit die een afspiegeling 
is van de ware werkelijkheid. De tijd zelf ontstaat pas zodra we 
nagaan hoe ver twee of meer deeltjes van elkaar af liggen.
 Metaforisch denken over tijd zoals Einstein, Feynman en, 
vooruit, Barbour, doet een ding heel duidelijk beseffen: wie de 
lineaire en absolute denkrichting verlaat, komt terecht in een 
geheel andere wereld met compleet nieuwe en soms lastig te 
volgen inzichten. In deze wereld zijn oorzaak en gevolg hele-
maal niet zo vanzelfsprekend. Hoeft B zeker geen gevolg te zijn 
van A. 
 Als we al een fysieke wereld kunnen meten met gebogen 
en golvende ruimte-tijd, als we bewezen kwantumwetten al 
gebruiken voor de bouw van een nieuw soort computer, dan 
moeten we met onze verbindende en verzoenende geest toch 
zeker ook het principe van retrocausaliteit in de praktijk kunnen 
brengen?

Retrocausaliteit is de idee dat de toekomst het heden kan 
beïnvloeden en het heden het verleden. Waarna het verleden 
trouwens ook het heden en de toekomst kan beïnvloeden, hele-
maal weer langs de lijn van het lineair begrijpelijke. En om in 
dat begrijpelijke te blijven, zullen we retrocausaliteit hier alleen 
illustreren aan de hand van denkprocessen en hun gevolgen 
voor de praktijk. 
 Stel, ik ben vijftig jaar oud. Vol wroeging, spijt of tevredenheid 
kijk ik terug op de jaren achter mij. Ik denk aan het nu en aan mijn 
plannen voor later. Het verleden is niet meer te beïnvloeden, 
gebeurd is gebeurd en nu moeten we verder. Ik denk lineair 
en ben me niet bewust van de heel andere ‘kwantumachtige 
werkelijkheid’ van mijn minder bewuste en onbewuste geest 
die zich niets van dat lineaire eenrichtingsverkeer aantrekt. Die 



zich door de geur van een voorbijganger of het geluid van een 
winkelbel naar het verleden laat slingeren of juist in dromerige 
visioenen naar een toekomst op het strand, niet gebonden aan 
tijd en ruimte. Die vrije geest gedraagt zich volgens heel andere 
wetten dan de logica en diens vereenvoudigde voorstelling of 
hallucinatie van de werkelijkheid. En vooral: ze beïnvloedt die 
voorstelling van die werkelijkheid, op elk moment in de tijd.
 Want de herinnering van het verleden schept instantaan 
de toekomst en herschept het heden. De gedachte aan de 
toekomst beïnvloedt onmiddellijk het verleden en het nu. Het 
nu herschept direct het verleden en de toekomst. Het maakt 
niet uit wanneer we een gedachte hebben, ze beïnvloedt zowel 
verleden, heden als toekomst, voortdurend en in een continu 
proces.
 Nog een voorbeeld. Bereik ik succes (oftewel denk ik dat 
ik succesvol ben), dan rechtvaardig ik dat succes vanuit mijn 
verleden. Ik herschrijf mijn verleden om het succes te verklaren. 
En ik geef mijn toekomst ermee vorm, want maak mijn plannen 
vanuit dat succes. Het is een lineaire redenatie vanuit een 
instantaan, niet-lineaire creatie van verleden, heden en 
toekomst. Had ik dat gevoel van succes eerder gehad, dan had 
dat toen ook verleden, heden en toekomst herschapen. Heb ik 
dat gevoel in de toekomst, dan gebeurt hetzelfde.
 Op basis van de gedachten herschep ik tegelijkertijd mijn 
fysieke vorm en wereld. Als succesvol persoon in heden, verleden 
en toekomst loop ik met mijn hoofd hoog en schouders naar 
achteren. Ik omring mij met attributen die voortkomen uit mijn 
succes of dit bevestigen. In de fysieke wereld bewijs ik mijzelf 
door het veranderen van de realiteit. 
  
Natuurlijk: we zijn geen kwantumdeeltjes, maar biologische 
wezens. In onze fysieke wereld gaan we te laat van huis en dus 



missen we onze afspraak. Onze tijd loopt lineair en het verleden 
is voorbij. Maar in onze kwantumcreatieve, scheppende, 
denkende wereld? Daar heerst een heel andere realiteit: niet 
fysiek en niet lineair.
 Lineaire logica doet ons het heden verklaren uit het verleden 
en vervolgens de toekomst voorspellen uit het heden en 
verleden. Schijnbaar heel verstandelijk beredeneert lineaire 
logica ons succes en ons falen. Zo blijft een waanwerkelijkheid 
in stand, die ons gevangen houdt met haar illusie van logica. Op 
basis van die waanwerkelijkheid en gestoeld op argumenten 
nemen we de besluiten die de toekomst van onze organisaties 
en onszelf vormgeven. Gevangen in ons beperkte besef van tijd 
en realiteit denken we vrijheid van beslissen te hebben. Maar 
hoe kunnen onze ideeën, oplossingen en besluiten nou echt 
vernieuwend zijn als we alleen maar vernieuwen op basis van 
het eerdere en het bestaande? Een nieuw besef van tijd en reali-
teit maakt zoveel meer mogelijk.
 Als persoon of organisatie kunnen we verleden, heden en 
toekomst beïnvloeden. Door een kwantumachtige benadering 
kunnen we, zoals Einstein en Feynman, spelen met de verbeel-
ding en de realiteit. We kunnen onze geest leren afscheid te 
nemen van absolute, achterhaalde zekerheden uit de fysieke 
wereld, juist om deze wereld te beïnvloeden. 
 Waarom zouden we onszelf nog moeten laten leiden door 
conventies van tijd en ruimte als er voldoende voorbeelden en 
middelen zijn om ons aan die beperking te kunnen onttrekken? 
Hoezo denken in de beperking van tijd en ruimte als we nu al 
LiFi hebben: draadloos internet via licht. Hoezo denken in de 
beperking van ruimte als we virtual realities ervaren ? 
 Tijd en ruimte houden ons klein, we zitten erin gevangen. 
Laten we onszelf dus bevrijden. Er is onweerlegbaar, beproefd 
kwantumbewijs dat er een volkomen andere werkelijkheid van 
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tijd en ruimte bestaat. Het is telkens weer bewezen dat zich in 
de kwantumwereld ‘spookachtige’ zaken als superpositie en 
verstrengeling afspelen die zich niks van onze fysieke realiteit 
aantrekken en die spotten met onze driedimensionale werke-
lijkheid en lineaire tijdsbesef. Die ook alleen maar verklaarbaar 
zijn als we onze ideeën over de ‘werkelijkheid’ kunnen loslaten. 
Zodra we daartoe in staat zijn, zijn we ook in staat om die 
‘werkelijkheid’ te veranderen of een geheel nieuwe te creëren. 
 We hebben tot op heden voornamelijk de logic beoefend. 
Het is tijd om de magic ruimte te geven.

Retrocausaliteit is de idee dat de toekomst het 
heden kan beïnvloeden en het heden het verleden. 
Lineaire logica, de pijl van tijd, verklaart het 
heden uit het verleden en voorspelt daaruit de 
toekomst. Het beredeneert ons succes en ons 
falen en houdt ons gevangen met haar illusie van 
logica. Op basis van die waanwerkelijkheid en 
gestoeld op argumenten nemen we de besluiten 
die de toekomst van onze organisaties en onszelf 
vormgeven. Gevangen in ons beperkte besef van 
tijd en realiteit denken we vrijheid van beslissen 
te hebben. Hoe kunnen onze ideeën, oplossingen 
en besluiten nou echt vernieuwend zijn als we 
alleen maar vernieuwen op basis van het eerdere 
en het bestaande? Een nieuw besef van tijd en 
realiteit maakt zoveel meer mogelijk. 
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Jeannie Kahwajy

Perceptieproces-upgrade
Jeannie Kahwajy is oprichter van Effective Interactions, een 
bureau gespecialiseerd in de optimalisatie van teamsynergie 
en effectiviteit. Haar visie? Onwetend klampen wij ons vast 
aan oude ervaringen en intuïtieve vooringenomenheid, wat ons 
leren en groeien frustreert. Met onze verstoorde interpretatie 
van de werkelijkheid houden wij onszelf op beperkende wijze 
voor de gek. De oplossing? Een perceptieproces-upgrade.

‘Onze ratio is vol vooringenomenheden, biases, gebaseerd op de 
opslag van eerdere en dus oude ervaringen. We gebruiken dus 
de hele tijd gedateerde ‘big data’, maar overtuigen onszelf wel 
van het feit dat ons beeld een actuele versie is van de werkelijk-
heid en niet een verouderde,’ vertelt Jeannie Kahwajy. ‘We kijken 
constant in de achteruitkijkspiegel, maar leven in de veronder-
stelling dat we vooruitblikken. Op die manier houden we onszelf 
voortdurend voor de gek met onze interpretatie van de werkelijk-
heid. Wat we zien, is ook lang niet het hele beeld. Het is slechts 
een fractie, een heel kleine fractie zelfs. Omdat onze interne 
informatie diep verborgen vooroordelen en verlangens bevat, 
verstikken wij onze eigen perceptie en beperken wij tragisch 
genoeg onze eigen interpretaties en ons functioneren. Het gaat 
er niet om dat we een onjuist of incompleet beeld hebben – iets 
waar we ook niets aan kunnen doen en waar we ons niet druk 
over hoeven te maken – maar dat we dit beperkte beeld als ‘de 
waarheid’ zien. Zodat we ‘correcties’ op die waarheid met kracht 
verwerpen en onszelf hinderen in onze groei.’
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Kahwajy is duidelijk in haar overtuiging: onze beperkte kijk 
zien we als de waarheid. Hoe, bijvoorbeeld, reageren we op iets 
nieuws of onverwachts? We blokkeren het, zien het niet eens 
omdat we alleen dat zien wat we verwachten of gepland hebben. 
Maar stel: je ziet iets wel, neemt het tot je en het blijkt anders 
dan je in eerste instantie verwachtte, wat dan? Dan ontstaat er 
volgens Kahwajy een dissonantie in je brein die je wilt wegra-
tionaliseren. Is er bijvoorbeeld een slecht presterende student 
(oftewel jouw al gevormde opinie of verwachtingen omtrent deze 
student) die plotseling hoge cijfers haalt, wat doe je dan met die 
informatie? ‘Waarschijnlijk heb je niet door dat je het oordeel 
over die student al klaar hebt: hij heeft vals gespeeld of de test 
zal wel niet deugen. Dat de student vooruitgang heeft geboekt 
of dat je in eerste instantie al fout zat komt niet zo snel bij je op. 
Zo graven we onze overtuiging nog dieper in.’ Erger: we (voor)
oordelen en blokkeren volgens Kahwajy ons eigen leren. We 
ondermijnen ons gedrag: maken een productieve respons onmo-
gelijk en creëren zo geen waarde meer – wat Kahwajy als het 
enige doel ziet van onze perceptieprocessen. We verminderen 
juist die waarde door de tegenstrijdige data te gebruiken om 
onze vooringenomen overtuigingen te ondersteunen. ‘Tragisch 
genoeg profiteren we niet van onze ervaringen. We fail to inspire. 
We rationaliseren en vergeten te leren. Gebruiken onze geest 
alleen maar om te oordelen. Maar: in plaats van de status quo te 
willen verdedigen, kunnen we ook oude verwachtingen inruilen 
voor nieuwe ervaringen. Ervaringen die ons in staat stellen wél 
te leren en te groeien.’

Kahwajy vergelijkt informatie-inname met ademen en eten. Bij 
elke ademteug gaan we onbewust door een persoonlijke trans-
formatie; elke dag ook nemen we voedsel tot ons en zetten dat 
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als vanzelf om in iets anders. Eet niet en je verhongert; adem 
niet en je stikt. Net als zuurstof en voedsel komen er voortdurend 
gegevens bij ons binnen, volledig automatisch. ‘Maar bij infor-
matieverwerking door het brein is er geen gesloten feedback 
loop zoals bij eten of ademen. Direct corrigerende feedback 
zoals verhongering of verstikking ontbreekt. We hebben dus alle 
ruimte om onszelf voor de gek te houden en onszelf niet met 
die informatie te verbeteren. Als we iets ervaren en het veran-
dert ons niet, dan is het alsof we iets eten en het meteen weer 
uitspugen. Dan is een perception process upgrade nodig, waar-
door we wél kunnen groeien, wél kunnen leren.’

Gemakkelijk is dat niet. Mensen klampen zich vast aan hun 
verwachtingen: de achteruitkijkspiegel die Kahwajy al noemde. 
Wil je iemands vooringenomenheden veranderen, dan kom je 
aan zijn beleving van de realiteit en aan zijn eigenwaarde. Hoe 
leer je mensen dan veranderbaar te zijn, als ze in een staat 
van onveranderlijkheid verkeren? Ze zijn immers doof en blind 
voor de feedback die vlak voor ze ligt. Zodra je zegt dat iemand 
zich onveranderlijk toont, zal diegene dat rationaliseren en 
ontkennen. ‘De enige manier is dat hij of zij de juiste corrigerende 
feedback krijgt – zoals een beginnende skiër. Zo’n beginnende 
skiër leunt achterover omdat het brein denkt dat dit controle 
geeft. Wat hem juist de controle doet verliezen. Eigenlijk moet 
hij het tegenovergestelde doen van wat het brein hem zegt: 
voorover leunen dus. Je kunt zoiets leren, maar als je niet bent 
omringd door mensen die gezamenlijk al hebben besloten dat 
nieuwe gedrag door corrigerende feedback in stand te houden, 
val je automatisch terug in de eerste reflex. Je rationaliseert het 
nieuwe gedrag weg én ontkent het feit dat je dit doet.’
We zijn niet ontworpen om perfect te zijn. We zijn volgens 
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Kahwajy wel ontworpen voor ontvankelijkheid: voor elkaar en 
voor intermenselijke communicatie. ‘Baby’s worden bijvoorbeeld 
geboren in de ideale crisis: ze kunnen niets en zijn daarom heel 
ontvankelijk. En zijn wij als volwassenen ziek of in nood, dan 
krijgen wij ook graag hulp. In andere gevallen denken we ermee 
weg te komen om niet ontvankelijk en liefhebbend ten opzichte 
van anderen te zijn.’ Dat gebrek verstikt volgens haar onze geest, 
maar ons brein rationaliseert het en geeft anderen de schuld. 
We gaan ermee om in plaats van onszelf van de verstikking. 
te genezen. ‘Mindfulness bijvoorbeeld toont dat mensen zo’n 
verstikking voelen. Maar los je het op met mindfulness, dan is 
het alsof je junkfood eet tegen uithongering. Het leidt niet tot 
diepgaande verandering. Voor diepgaande verandering moeten 
we het proces in onszelf aanzetten waardoor we ervaren, leren 
en verbinden. We kunnen niet simpelweg doen alsof, we moeten 
ons gedrag aanpassen opdat we leren. Als we iets nieuws of 
onverwachts tegenkomen, onderzoeken we dan (gedrag) die 
andere input (leren) of veronderstellen we (rationaliseren)?

Communicatie betekent voor Kahwajy dan ook persoonlijke 
verandering, leren en menselijke verbinding. Het is dus niet 
zoiets oppervlakkigs als woorden, maar gaat veel dieper. 
‘Know, do, be: dat is de conventionele volgorde in het denken 
over communicatie. Maar de correcte volgorde is volgens mij 
juist andersom: be, do, know. Gedrag komt eerst. Ik moet mij 
bijvoorbeeld eerst vertrouwenwekkend gedragen, voordat 
de mogelijkheid van vertrouwen ontstaat. Dat is iets heel 
anders dan eerst moeten geloven dat iemand betrouwbaar 
is, voordat je die persoon vertrouwt.’ Kahwajy is er ook van 
overtuigd dat we ons naar een sociaal ontvankelijke wereld 
kunnen toebewegen. Daartoe moeten we intuïtieve voorin-
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genomenheden loslaten, leren echt te communiceren – ‘Als 
ik dankjewel zeg, betekent dat nog niet dat ik echt dankbaar 
ben’ – elkaar te inspireren en minder met onszelf bezig te zijn.  
 
‘Het is het “I care concept”: wat er met jou gebeurt, gebeurt 
met mij. Want of je nu aandacht geeft of neemt: het is beide 
aandacht. Is dat moeilijk? Nee. Heb je een ontvangende en 
ontvankelijke state of mind, dan beweeg je gemakkelijk in de 
richting van wat je wilt. En wat je wilt is vaak waar je goed in 
bent. Je bent een soort zelfsturende auto – en je weet niet eens 
dat je het bent. Alsof het hart je hoofd leidt en niet omgekeerd.’ 
Zodra we elkaar aandacht geven en inspireren, zien we volgens 
Kahwajy al snel die heel andere wereld ontstaan. ‘Ken je de 
parabel met Petrus? Petrus neemt iemand mee naar een enorme 
kamer met een grote, lange tafel vol met eten en reusachtige 
lepels en vorken. Ze zijn zo groot dat iedereen lijkt te sterven van 
de honger, omdat ze zichzelf proberen te voeden en niet met dat 
reusachtige bestek hun mond kunnen bereiken. Dat is de hel. 
In een andere kamer, identiek aan de eerste, geven de mensen 
elkaar met die enorme lepels en vorken te eten. Dat is de hemel. 
Ik voed jou met mijn ervaringen, jij mij met de jouwe. Niets aan 
de wereld hoeft te veranderen, behalve wie we zijn, van binnen.’

effectiveinteractions.com
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Perfect World Principle 
Het creëren van een nieuwe realiteit

Een man woont op de twaalfde verdieping van een flatge-
bouw. Hij heeft een hekel aan traplopen en neemt dan ook elke 
dag de lift naar beneden om naar zijn werk te gaan. Komt hij 
weer thuis, dan pakt hij de lift naar de achtste verdieping en 
neemt hij vervolgens de trap naar de twaalfde. Maar niet als 
het regent, want dan gaat hij direct door met de lift naar de 
twaalfde. Waarom doet hij dit? 

Perfect World Principle, het boek uit 2011 dat ik schreef met crea-
tive director David Smith, heeft als ondertitel: ‘Don’t Fight your 
Innovation Dilemma’s, Fool Them!’ Om een ‘perfecte’ organi-
satie en wereld te bereiken, zo argumenteerden we, moeten 
we onze conventies en beperkende overtuigingen aan de kant 
zetten of ten minste misleiden. 
 Veel van de Perfect World Principles zijn ‘geestverruimend’. 
Ze appelleren aan onbewuste, naïeve, zelfs kinderlijke krachten 
om creatieve potentie los te maken. De sleutel daartoe is ‘doen 
alsof ’. We hebben immers geen enkele verplichting om een 
bestaande realiteit als een absoluut gegeven te beschouwen. 
We kunnen gewoon een nieuwe scheppen. 

Door te doen alsof we het oneens zijn en met spel, humor 
en fantasie – niet met ratio – creëren we nieuwe perspectieven, 
zetten we de magie aan, waarbij de bestaande realiteit niet 
langer onze benchmark is. Sommige van deze perspectieven 
zullen zo onmogelijk of belachelijk lijken dat we ze als nieuwe 
realiteit inderdaad niet hoeven na te streven; andere liggen 



VERANDEREN VAN DE WERKELIJKHEID144

dichter bij de huidige werkelijkheid, op de rand van het moge-
lijke, binnen ons begrip van het haalbare. Juist die perspec-
tieven willen we nastreven.
 Dilemma’s en problemen? Denk niet in directe oplossingen. 
Overstijg het probleem en zie de samenhang. Zoek naar 
simplexiteit. Dingen lijken wellicht complex, maar dat is onze 
perceptie. Wij observeren, interpreteren en brengen zelf de 
verwarring of samenhang aan. We maken zelf zaken gecompli-
ceerd en gooien er beperkende overtuigingen overheen die ons 
verleiden om geen alternatieve werkelijkheden te zien. Om die 
tunnelvisie te verbreden moeten we durven te improviseren, 
want er zijn zoveel werkelijkheden mogelijk. Pieker en peins niet 
en probeer niet al te veel op basis van beperkte en beperkende 
logica te denken en beslissen. Laat daarentegen naïviteit toe en 
gebruik humor. Accepteer dat verschillende waarheden naast 
elkaar kunnen bestaan. Argue for argument’s sake. Speel een wise 
guy, zoals je ze in ‘The Godfather’ hebt, en die altijd het laatste 
woord heeft. Lieg, speel vals, schep op. Je benadert dilemma’s 
immers niet op hetzelfde niveau als waarop ze gecreëerd zijn, 
dus overstijg ze en kom met nieuwe visies en vergezichten. Dit 
maakt je bewust van alle mogelijkheden.
 Ken de je kinderserie Pippi Langkous (Pippilotta Viktualia 
Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump)? Het is 
de verfilming van de boeken van de Zweedse schrijver Astrid  
Lindgren (1907-2002) over het sterkste en meest eigenzinnige 
meisje van de wereld. Ik herinner me een scene waar Pippi en 
haar vriendjes voor een meer staan:

‘Ik kan over water lopen!’, zegt Pippi tegen Tommy en Annika, 
haar vrienden.
‘Nee, Pippi, niet doen dat kan jij niet’. Tommy en Annika willen 
haar tegenhouden.
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‘Jawel hoor! Dat kan ik wel,’ zegt Pippi. Ze stapt op het water 
en zinkt. Lachend komt ze weer boven. ‘Ik kan het wel, maar 
moet nog even oefenen.’

Het is een voorbeeld van enorm optimisme. Wat als je wél 
over water kunt lopen? Dat kan natuurlijk ook. Wacht maar 
tot we een strenge winter hebben. Of meng water maar eens 
met maïszetmeel. Als je bedenkt dat je over water kunt lopen, 
bedenk je misschien wel allemaal nieuwe toepassingen om dit 
ook daadwerkelijk te doen. 
 Living as though – doen alsof je in een perfecte wereld leeft  
waarin je bijvoorbeeld over water kunt lopen – is een sleutel 
tot fundamentele verandering. Want door een nieuwe, ideale 
werkelijkheid te visualiseren, creëer je iets groters dan vanuit 
bestaande feiten mogelijk lijkt. Met zo’n ideaalbeeld – een 
perfecte wereld voor ogen – ontketen je de creativiteit, de 
visie, de strategie én de acties om organisaties op een hoger 
plan te brengen. Doen alsof we in een perfecte werkelijkheid 
leven, opent de deur tot nieuwe ontwerpen. Het inrichten van 
ons leven, onze organisatie of wereld zoals we dat zelf of samen 
willen. Schep nieuwe werkelijkheden en waarheden: bepaal en 
volg een strategie met hart en ziel, en maak deze vervolgens 
waar in de fysieke wereld.

Mensen zijn sociale wezens. We verzamelen ons rondom een 
creatie of concept – bijvoorbeeld een religie, politieke overtui-
ging of bedrijfscultuur – en noemen dat de werkelijkheid. Een 
absolute kijk op die werkelijkheid biedt zekerheid. Ons bewust-
zijn schept een beeld van onszelf, onze identiteit en de plek die 
we hebben binnen een groep. Het bepaalt hoe we de wereld 
zien. We hallucineren het decor van onze werkelijkheid, waarna 
we de boel vastzetten met onze overtuigingen. Dat is de wereld 
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waarin we leven. Alles is zoals het is en veranderingen liggen 
in een logisch, lineair verlengde. Al brainstormend bouwen we 
creatief verder, maar (vermeende) fundamenten van de werke-
lijkheid trekken we niet in twijfel. De zekerheid waarmee we 
naar de realiteit kijken, creëert echter ook dilemma’s. De wijze 
waarop we de werkelijkheid zien en de manier waarop deze 
zich aan ons kan voordoen, kunnen botsen.
 Onze eerst gecreëerde werkelijkheid kan onze verdere crea-
tiviteit beperken. Net zoals ons voorstellingsvermogen beperkt 
is tot drie dimensies: onze fantasie houdt (meestal) op bij de 
kubus. Denkend en samenwerkend vanuit beperkingen komen 
we zo niet veel verder dan de realiteit die door diezelfde beper-
kingen is ingekaderd. We blijven in ons eigen flatland, terwijl 
we ook – lijntje na lijntje – een meerdimensionaal beeld zouden 
kunnen tekenen, zelfs ‘vierdimensionaal’ zoals de tesseract. 
Breng dit beeld in beweging – oftewel haal de elementen tijd en 
ruimte eruit – en de eerst zo goed te volgen logica van het beeld 
verandert in verwondering. Hebben we ooit kunnen voorzien 
hoe met de tijd – een relatief zéér korte tijd – onze wereld zou 
veranderen en nog veranderen gaat?
 Dankzij wetenschap, filosofie en ongekende technologi-
sche ontwikkelingen winnen we aan voorstelbare dimensies. 
We hebben bewijs van een kwantumrealiteit en beseffen dat 
onze fysieke realiteit niet is wat ze lijkt. We kunnen ons steeds 
beter een voorstelling maken van het onvoorstelbare. Als we 
openstaan voor andere werkelijkheden en mogelijkheden, dan 
zijn de creatieve vertalingen legio. We denken dan niet meer 
lineair, procesmatig, maar kwantumcreatief: spelend met tijd 
en ruimte. 

Lineair is Michael Jackson dood, gestorven op vijftigjarige 
leeftijd in een ziekenhuis in Los Angeles. Datum en tijd-
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stip van overlijden: 25 juni 2009 om 14.26 uur plaatselijke 
tijd. Dankzij de technologie leeft hij voort. Hij treedt op als 
hologram en zijn muziek is dagelijks wereldwijd te horen. 
Michael Jackson heeft als fysiek wezen zijn biologische einde 
gevonden, zijn zelfbewustzijn is gedoofd, over zijn ziel valt 
eventueel te speculeren, maar zijn creativiteit bestaat nog, 
onmiskenbaar. Sterker: deze is een bron voor nieuwe crea-
ties. Het heeft niets mystieks, maar wel iets kwantumcrea-
tiefs.

 
Is een Perfect World echt zo gemakkelijk voor te stellen en te 
realiseren of houden we onszelf met zo’n ideale werkelijkheid 
gewoon voor de gek? Welk nut heeft het najagen van een fata 
morgana of een onbereikbaar visioen? Het antwoord op de 
eerste vraag is: de ideale werkelijkheid is altijd perfectly imper-
fect. En dat geldt ook voor de weg ernaar toe. Elke nieuwe creatie 
zal op bezwaren stuiten. Want stel je maar eens een nieuwe, 
ideale organisatie voor, vrij van dilemma’s en problemen. Zodra 
je jezelf zo’n perfecte wereld hebt verbeeld, wanneer je hebt 
bedacht hoe jouw realiteit zal zijn, zijn er genoeg argumenten 
om die verbeelding – en vooral de realisatie ervan – in twijfel 
te trekken. Zeker als je op een klassieke wijze argumenteert en 
redeneert.
 Je kunt jezelf dan wel een Perfect World voorstellen, maar 
als de weg ernaar toe rechtlijnig is – als je lineair denkt en 
dezelfde uitgangspunten hanteert die tot het probleem hebben 
geleid – dan blijft die Perfect World een dagdroom. Volg je 
bijvoorbeeld vanuit een probleem de weg terug, dan kom je 
uit bij de oorzaken (en gevolgen) en niet bij de onderliggende 
spanning, samengevat als een ogenschijnlijk onoplosbaar 
dilemma. Los je vervolgens vanuit die oorzaken het probleem 
op en bestrijd je daarbij de bezwaren die tegen (het bereiken 
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van) de nieuwe realiteit zijn ingebracht, dan houd je jezelf bezig 
met symptomen en fantomen. De diepere redenen die je niet 
hebt geadresseerd zullen in de toekomst tot een vergelijkbaar 
probleem (kunnen) leiden. Je hebt dan dus hooguit een tijde-
lijke oplossing gevonden en de ideale werkelijkheid blijft een 
schijnsel aan de horizon.
 Toch zijn het juist de bezwaren, de mitsen en de maren die 
je kunnen helpen om twijfel weg te nemen en een oplossing 
op hoger niveau te vinden. Een oplossing die niet is gecreëerd 
vanuit lineair denken. Een die het patroon van de bestaande 
realiteit doorbreekt. Die je de volle omvang van de appel doet 
zien, omdat je voorbij de platte wereld kijkt. 

De methode is eenvoudig. Zoek niet de rechte weg naar de 
Perfect World of naar oplossingen voor problemen. Kijk ook niet 
naar het verleden en wat er toen eventueel is misgegaan. Stel 
jezelf gewoon een paar vragen. Wat wil je veranderen? Wat 
vind je inspirerend? Waarom lukt het morgen niet? Kijk vooruit: 

1. Waar ligt de uitdaging? Welke mensen, merken of organi-
saties zijn het ideale voorbeeld voor wie of wat je wilt zijn?

2. Over tien jaar ben jezelf zo’n persoon, merk of organisatie. 
Wat heb je in de wereld veranderd?

3. Waarom is dit morgen niet gerealiseerd?

Het antwoord op deze laatste vraag levert een hele reeks argu-
menten en bezwaren op, die in alle gevallen kunnen leiden tot 
conflict en stagnatie. Ze kunnen de discussie eindeloos maken 
en passie veranderen in impasse. Om deze valkuil van onenig-
heid en meningsverschil te vermijden, hebben we door de jaren 
heen makkelijke kind-technieken gebruikt. (Kinderen weten 
van nature hoe ze de werkelijkheid naar hun hand kunnen 
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zetten. Ze doen alsof en zijn extreem goed in het vertrouwen en 
geloven in die zelfgebouwde werkelijkheid.) Bijvoorbeeld door 
het met alles oneens te zijn. We kunnen bewust zoveel mogelijk 
tegenstrijdige argumenten en perspectieven zoeken en vinden: 
niet om de realisatie van het ideale beeld te frustreren, maar 
juist om vanuit zoveel mogelijk kanten naar de ambitie te kijken, 
Dit helpt bij het doorbreken en verfijnen van de bezwaren en 
dilemma’s. We kunnen ook dingen groter maken door op te 
scheppen of door glashard te liegen over de situatie. 

Zo waren we ooit aan het werk voor een kinderrechtenorga-
nisatie... Meisjes zijn, programma-technisch vanuit gender 
equality, een belangrijk onderwerp voor fondsenwerving. Er 
was iemand die tijdens het ‘net doen alsof’ het lef had te 
zeggen dat jongens en mannen veel belangrijker waren. De 
zaal barstte bijna uit elkaar van verontwaardiging en naar 
later bleek, onovertroffen, kwantumcreativiteit. De doel-
groep voor deze fondsen was altijd ‘moeders’ geweest: daar 
kwam geen goed resultaat uit. Er ontstond een kwantum-
sprong door vaders en meisjes veel duidelijker te verbinden 
via vrouwenvoetbal. Deze combinatie bleek heel krachtig: 
vaders en dochters, hier en daar. Een zeer succesvol inter-
cultureel, crossover programma dat niet alleen leidde tot 
meer fondsen, inclusiviteit, aandacht van vaders in landen 
waar dat niet altijd even normaal is, maar ook tot grote 
doorbraken in klassieke opvattingen over meisjes die mogen 
spelen in plaats van werken. 

We hebben geleerd dat we buiten het net doen alsof, op zoek 
moeten gaan naar de pijngrens. Daar breekt het glazen plafond. 
We zijn bang voor pijn, maar daar springen we ook als vanzelf 
naar de diepere lagen van ons onbewuste. We argumenteren 
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niet langer, maar we beginnen te voelen dat we écht willen 
veranderen. We moeten de bal eerst diep in het water duwen 
om die vervolgens hoog op te kunnen laten springen naar een 
nieuwe realiteit. Het geeft een creatieve flow, stimuleert kwan-
tumcreatieve beelden en misleidt probleemoplossingsgericht-
heid tot iets wat werkelijk verandert. 
 De bezwaren, de mitsen en de maren die in andere situaties 
zo frustrerend kunnen zijn, zijn nu onthullend. Waarin gelooft 
een organisatie en waarin niet? Hoeveel vertrouwen heeft ze 
in zichzelf en waar ziet ze haar grenzen? De opsomming van 
beperkingen maakt de échte spanning duidelijk. Ze maakt het 
glazen plafond van beperkende overtuigingen zichtbaar die de 
organisatie klein houdt. 
 
Logisch en lineair denken werkt in het verlengde van de 
bestaande realiteit en geeft daarom geen écht vernieuwende 
oplossingen en daarmee ook niet dat hogere niveau. Rationeel 
argumenteren onderbouwt en versterkt bestaande overtui-
gingen, maar weerlegt ze niet. Je kunt die bestaande overtui-
gingen – ook die van jezelf – wel voor de gek houden of met 
humor ontmaskeren. Hoe komt dat? Doordat je met onder 
meer spel, humor en fantasie de beperkingen van het logisch 
denken loslaat. Het logisch denken dat enkel tot meer mitsen 
en maren leidt. 
 

Een man en een vrouw zitten in de auto. 
Zegt de man: ‘Schat, ik ben vreemd gegaan.’
Zegt de vrouw: ‘Ik ook.’
Roept de man: ‘1 april!’
Zegt de vrouw: ‘23 maart.’

Humor doorkruist dilemma’s en complexiteiten. Humor maakt 
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serieuze zaken, problemen en dilemma’s bespreekbaar. Je 
lost ze er misschien nog niet mee op, maar het brengt je in 
elk geval een stevige stap verder. Per definitie is een dilemma 
onoplosbaar en met feiten weerleg je geen overtuigingen. Het 
enige dat je kunt doen is het dilemma of de overtuiging tot in 
het absurde opblazen, zoals komieken doen. Is een kwestie te 
ernstig om te bespreken? Probeer wat humor. Heb je fantasie 
of vrijheid van denken nodig? Humor of ten minste lichtvoetig-
heid helpen je jezelf te bevrijden uit het strenge keurslijf van 
analytische gedachten. Humor bevrijdt ons van conventies die 
onze relaties en denkwijzen gijzelen. Zo zijn er ongeschreven 
regels van zakendoen. Voorbereidingsgesprekken zouden 
sociaal en licht mogen zijn, maar de uiteindelijke deal-sluiting 
is serieus en zwaarwichtig. Pleasure en business gaan kennelijk 
niet samen. Maar Einstein en Feynman dan, die belangrijke 
zaken verrichtten en daarbij speels en humorvol waren? Je kunt 
humor juist gebruiken als middel om conventies te verzachten 
die bijvoorbeeld zakenrelaties vastgeroest op hun plek houden. 
Lichtheid kun je gebruiken om relaties te veranderen, gemeen-
schappelijke grond te creëren en concepten te initiëren die 
anders, door gemeenschappelijke beperkende overtuigingen, 
worden tegengehouden. Humor, lichtheid en fooling around, 
openheid, connectie en creativiteit: ze scheppen banden, 
creëren een gemeenschappelijke grond, schuiven dingen in 
een nieuwe richting en krijgen zaken gedaan.

Het streven naar en het vinden van een oplossing op hoger 
niveau, zonder de klassieke beperkingen die zijn verbonden 
aan lineair denken, noem ik kwantumcreativiteit. Kwantum-
creativiteit begint met het écht voelen van de verbeelding, spel 
en fantasie. We houden ons lineair denkende, onderzoekende 
brein voor de gek. We verbinden meerdere perspectieven met 
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elkaar en herzien de zogenaamde werkelijkheid. Zo’n werke-
lijkheid, bijvoorbeeld een bestaande bedrijfscultuur, kan een 
construct zijn, een leugen. Kwantumcreativiteit biedt de ruimte 
om (andere) mogelijke waarheden open te breken. Om een 
openheid te bewaren en die niet in te vullen met alweer een 
vermeende, beperkende werkelijkheid. We stappen juist in een 
virtual reality: een gespeelde realiteit met onbegrensde moge-
lijkheden, die dezelfde zintuiglijke prikkels naar onze hersenen 
stuurt als de fysieke realiteit dit doet. Het stelt ons in staat 
tot de meest briljante, creatieve, visionaire en strategische 
inzichten te komen. Én het geeft de energie om al die nieuwe 
inzichten in de praktijk en tot volle wasdom te brengen. Wat 
daarbij zo mooi en gemakkelijk is: kwantumcreativiteit gaat ons 
heel natuurlijk af.
 Want kwantumcreativiteit is kinderspel: spelen met de 
‘realiteit’, de grens (ver)kennen tussen dat spel en de werkelijk-
heid. Wie het spel beheerst kan buiten de grens van de werke-
lijkheid stappen, een imaginaire werkelijkheid creëren, deze 
gestalte geven, terugvallen in de oorspronkelijke werkelijkheid 
als dit nodig is, of, vanuit denk- en gevoelsbeelden, kiezen voor 
de nieuwe als dit gewenst is. De grens tussen de oorspronke-
lijke werkelijkheid en de gespeelde werkelijkheid berust op 
afspraken hierover, zoals kinderen deze maken. De kinder-
lijke blik is nog vrij van ingeroeste vanzelfsprekendheden of 
aannames over de werkelijkheid. Zo gaat een gezin op vakantie 
naar een vakantiepark. Daar aangekomen staan ze voor een 
slagboom. Papa roept: ‘Fijn, we zijn er!’ Een van de kinderen 
merkt op: ‘Gaan we naar een gevangenis…’ De slagboom gaat 
omhoog.
 Kwantumcreativiteit is een vorm van creativiteit waarbij je 
een beperkende overtuiging loslaat en inruilt voor een geheel 
nieuwe realiteit. Om dat te doen, kun je rollen en functies 
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wegnemen. Of je kunt ervoor zorgen dat mensen die rollen en 
functies vergeten. Ik herinner mij zo’n sessie. Zodra de directie 
van een grote verzekeringsmaatschappij haar positie was 
vergeten, riep ze, nog tijdens die sessie: ‘Stuur die directie naar 
huis!’ Dat was het beste idee van de middag. 

En het antwoord op het vraagstuk over de man uit de flat? De 
man is een klein persoon. Op regenachtige dagen heeft hij een 
paraplu bij zich waarmee hij, staand op zijn tenen, drukt op het 
knopje voor de twaalfde verdieping. 

Living as though – doen alsof je in een perfecte 
wereld leeft – is een sleutel tot fundamentele 
verandering. We zetten er onze conventies en 
beperkende overtuigingen mee aan de kant of 
misleiden ze. Doen alsof we in een perfecte werke-
lijkheid leven, opent de deur tot perfect design. 
Zo’n ideale werkelijkheid is wel perfectly imper-
fect. En dat geldt ook voor de weg ernaartoe. 
Juist de bezwaren, de mitsen, de maren en de pijn 
kunnen helpen om twijfels weg te nemen en een 
oplossing op hoger niveau te vinden. Ze maken 
het glazen plafond van beperkende overtuigingen 
zichtbaar dat de organisatie klein houdt en geven 
heel veel ruimte om er doorheen te breken of zelfs 
helemaal te transformeren. 
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Het tesseract model
Een kwantumcreatieve strategie heeft drie belangrijke 
elementen: energie, ruimte om te springen en een heldere struc-
tuur. Om tot een goede kwantumcreatieve strategie te komen 
vertrouw je op je intuïtie, of je traint jezelf. Met het ontwerp van 
een perfect world creëer je de energie en de ruimte die noodza-
kelijk zijn. Maak daartoe je ideaal zo groot mogelijk. Probeer je 
voor te stellen hoe het over een aantal jaren voelt, werkt en groeit 
door het enthousiasme van anderen. Hoe groter je het maakt, 
hoe geconcentreerder de verschijningsvorm zodra je het weer 
kleiner maakt of terug van de toekomst naar het nu beweegt. Je 
maakt dan geen grote pan soep, maar een bouillonblokje. Alle 
essentiële kenmerken blijven in het ontwerp.  

Een kwantumcreatieve strategie kent verschillende lagen of 
fasen. Je kunt hierin je huidige en je gewenste positie herkennen 
en bepalen:

1. Overtuiging/identiteit
2. Imago
3. Dilemma’s
4. Meerdere werkelijkheden
5. Transformatie

 
Big Ideas zitten op de niveaus van overtuiging/identiteit en 
imago. We blijven denken vanuit het eigen perspectief. Analyse, 
uitgangspunten en strategie zijn independent geformuleerd. In 
de belevingswereld is sprake van onafhankelijkheid en concur-
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1

2

3

4

5

Plastic is slecht voor het 
milieu. 

We zoeken een alternatief 
voor plastic. Hervulbaar 
glas?

Minder plastic in Europa, 
maar meer 
in Azië.

Recycling, plant based, 
plastic afval als grondstof.

The Ocean Cleanup. We ruimen 
plastic op, nodigen uit om het 
overbodig te maken, en ontwik-
kelen een platform om nieuwe 
oplossingen te faciliteren. 

Overtuiging.

Van probleem naar 
oplossing.

Spanning creërend, 
leidend tot dilemma’s.

Ogenschijnlijke 
spanningen en 
tegenstellingen in tijd en 
ruimte verbonden.

Transformatie voorbij tijd 
en ruimte, steeds zoekend 
naar best gebalanceerde, 
zelforganiserende vorm.

Punt

Lijnsegment

Vierkant

Kubus

Tesseract
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rentie. Regels, waarden en controle zijn belangrijk. Doelen en 
prestaties bepalen het succes. 

Giant Leaps zitten op de niveaus van dilemma’s, meerdere 
werkelijkheden en transformatie. We denken in meerdere 
werkelijkheden en sprongen om voorbij de filters, frames, tijd en 
ruimte te komen van de bestaande positie. Dit begint altijd met 
het ontwikkelen van een perfect world. Analyse, uitgangspunten 
en strategie zijn interdependent geformuleerd. Het ideaal en zijn 
impact voor het geheel bepalen het succes. Zelforganiserende 
principes zijn noodzakelijk.

1. Overtuiging/identiteit
Je hebt een overtuiging of een identiteit. Je vindt iets, neemt 
een standpunt in, en dat is onafhankelijk van de buitenwereld. 
Je stelt jezelf ook geen vragen over filters en frames, relativeert 
niet. Bijvoorbeeld: plastic is slecht voor het milieu. Of juist: we 
kunnen niet zonder plastic.
 
2. Imago
Je hebt een overtuiging of een identiteit. Je vraagt je af hoe de 
buitenwereld naar je kijkt: je imago. Deze blik geeft richting aan 
je oplossingen. Je doelen formuleer je vanuit diezelfde identiteit: 
vanuit de vraag hoe je door de buitenwereld gezien wilt worden. 
Bijvoorbeeld: plastic is slecht voor het milieu en dus zoeken 
we naar een andere verpakking. Of we verpakken het product 
in plastic, want dan is het minder zwaar. Het is een lineaire, 
probleemoplossingsgerichte houding.

3. Dilemma’s
Je hebt geen beperkende overtuiging of gefixeerde identiteit. 
Plastic is niet per se goed of slecht. Je identiteit en imago geven 
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een gevoel weer dat mensen over je hebben. Er is geen direct 
doel of conflicterend standpunt, maar er zijn wel dilemma’s en 
daardoor spanningen die gebalanceerd moeten worden. Een 
nieuwe manier van denken is nodig om de ogenschijnlijke tegen-
strijdigheden – bijvoorbeeld minder plastic in Europa, maar meer 
in Azië – zinvol te kunnen verbinden.

4. Meerdere werkelijkheden
Je onderkent meerdere werkelijkheden, de complexiteit is groot. 
Dilemma’s zijn te formuleren op meerdere niveaus, zoals op 
organisatie, businessmodel, marketing en communicatie. De 
dilemma’s zijn vervolgens te balanceren op hun eigen niveau, 
of je creëert vanuit de dilemma’s meerdere werkelijkheden die 
naast elkaar kunnen bestaan of elkaar versterken. Bijvoorbeeld: 
een groot verpakkingsbedrijf (veelal plastic) creëert zelf een 
concurrent: een startup in afbreekbaar plastic.

5. Transformatie
Je doorbreekt het systeem door heel helder richting te geven 
aan een compleet nieuw werkende realiteit. Het is een volledige 
transformatie, waarbij je springt in een richting, zonder dat 
iemand weet waar je precies belandt. Het begint, per direct, met 
oude systemen overbodig te maken. Iedereen ziet dat je er mee 
bezig bent en wordt uitgenodigd er aan mee te doen. Omdat er 
zoveel invloeden zijn, werkt het als een zwerm en corrigeert het 
zichzelf. Bijvoorbeeld: The Ocean Cleanup door Boyan Slat, die 
een weg wijst naar niet alleen plasticvrije oceanen, maar ook 
een schoon milieu; een wereld zonder zwerfplastic.
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Scilla Elworthy

De prijs van vrede
Scilla Elworthy werkte veertig jaar met beleidmakers op het 
hoogste niveau van defensie en nucleaire bewapening. Geba-
seerd op haar ervaring identificeerde ze 25 systemen waarmee 
is te voorkomen dat mensen elkaar doden. Ook maakte ze een 
schatting van de kosten als je deze systemen in tien jaar zou 
uitvoeren. Het Instituut voor Economie en Vrede bevestigde de 
bevindingen die ze in haar nieuwe boek presenteert: The Busi-
ness Plan for Peace. Building a World Without War.

Wat is de prijs van wereldvrede? Dat blijkt het verbijsterend lage 
bedrag van 2 miljard dollar te zijn. Ter vergelijking: we geven 9 
miljard dollar per jaar uit aan ijsjes en de mondiale militarisering 
kost 1.739 miljard dollar. Een fractie van dat bedrag is volgens 
Scilla Elworthy nodig om wereldvrede dichterbij te brengen. Het 
gaat dan om het voorkomen van conflicten en het repareren van 
eerdere schade: picking up the pieces. Natuurlijk verdienen veel 
mensen geld aan oorlog. Niet alleen de wapenhandelaren, maar 
iedereen die van chaos profiteert: mensensmokkelaars, drugs-
handelaars, geldwitwassers, enzovoort. Er is daarom alle reden 
om het aantrekkelijk voor ze te maken hun geld op een meer 
productieve wijze te verdienen. 

‘Als je een effectieve vredestichter wilt zijn op je werk, thuis 
of in de samenleving,’ vertelt Elworthy, ‘zijn zelfkennis en zelf-
bewustzijn bijna net zo belangrijk als de cijfers. Streven we 
naar ontwapening en vrede en doen we dat vanuit boosheid of 
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angst, dan projecteren we die gevoelens op diegenen die we 
ervoor verantwoordelijk houden.’ En dat werkt volgens Elworthy 
contraproductief. ‘Zelfreflectie en zelfgroei zijn om deze reden 
essentieel. Ze verdubbelen de impact van alles wat we doen. 
Mahatma Gandhi heeft een prachtige quote die daarover gaat:

“We but mirror the world. All the tendencies present in the 
outer world are to be found in the world of our body. If we 
could change ourselves, the tendencies in the world would 
also change. As a man changes his own nature, so does the 
attitude of the world change towards him. This is the divine 
mystery supreme. A wonderful thing it is and the source of our 
happiness. We need not wait to see what others do.”

The Business Plan for Peace heeft volgens Elworthy ten minste 
tien jaar tijd nodig om traction te krijgen. Bedrijven kunnen 
bijvoorbeeld kijken hoe ze op een of andere wijze bij oorlog zijn 
betrokken. Maken ze materialen die worden gebruikt in wapens 
of uniformen? (‘Ik heb niks tegen uniformen,’ zegt Elworthy. ‘Inte-
gendeel, ik vind ze prachtig. Ook is mijn hele familie betrokken bij 
het militaire apparaat en waardeer ik enorm wat ze doen. Het is 
er om vrede te handhaven en te brengen, dus eigenlijk streven 
we hetzelfde na.’) Maar vaak zijn er verborgen investeringen 
waar mensen niet van weten: landmijnen, automatische wapens, 
raketten, bommen… ‘Van de honderd grootste economische enti-
teiten in de wereld zijn er 31 bedrijven. We nodigen enkele van 
hen uit om te onderzoeken hoe ze geld kunnen verdienen aan 
een vredelievender wereld. Als voorbeeld: de politieke onrust 
tijdens de verkiezingen van 2008 in Kenia maakte het land heel 
veel minder aantrekkelijk voor banken en verzekeraars. Lokaal 
geweld kan worden voorkomen, zoals Peace Direct veelvuldig 
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heeft aangetoond. Kijk maar op peacedirect.org.’

Een echte doorbraak ontstaat volgens Elworthy zodra we desin-
vesteren in wapenproductie en de productie van uranium en 
plutonium, basisingrediënten van kernwapens. Onmogelijk? Het 
Noorse parlement vroeg aan het Government Pension Fund of 
Norway (een zogenaamd Sovereign Wealth Fund of SWF), om 
precies dat te doen: desinvesteren in de productie van uranium 
en plutonium. Dit fonds is een van de grootste fondsen van 
staatsrijkdommen in de wereld, en alle experts waarschuwden 
dat de fondsresultaten zouden kelderen. Maar dat gebeurde niet. 
Andere SWF’s beginnen nu te volgen. Het is, meent Elworthy, ook 
belangrijk om lokale vredesinitiatieven in conflictgebieden te 
ondersteunen. Sommige van die initiatieven hebben maar zo’n 
20.000 dollar nodig om hun werk te doen.
  
‘Onze aanpak biedt mensen in onveilige landen een totaal ander 
toekomstbeeld,’ licht Elworthy toe. ‘Deze aanpak creëert een 
wereld waarin hun kinderen veilig zijn, waar ze niet van huis 
hoeven te vluchten of in angst te leven om te worden gedood. 
Ook voor mensen zoals wij, die in relatief veilige landen wonen, 
heeft het voordelen. We voelen ons immers slecht als we het 
nieuws zien, zijn onmachtige toeschouwers en willen soms dat 
we meer kunnen doen. En dat kunnen we. We kunnen handelen 
en zinvol zijn. En iedereen kan zijn of haar visie geven van een 
ideale wereld, een visie die te verwezenlijken is. The future 
belongs to those who can see it. We moeten de toekomst kunnen 
zien en dan die kant op bewegen.’

‘Ik wil een veiliger wereld voor onze kleinkinderen. Bovendien, 
als ik de schoonheid en de kracht van de natuur zie, het magni-
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fieke dat deze ons biedt, kan ik het niet uitstaan dat we deze 
vernietigen. Hierin ben ik zeker niet alleen. Overal bemerk ik een 
groeiend bewustzijn. Mensen veranderen van binnen en brengen 
dat tot uiting. Weet je dat de quote van Gandhi nu gebruikt wordt 
in de officierstraining van de Britse Royal Navy? Natuurlijk, we 
kunnen niet allemaal de oorlog in Congo beëindigen. We kunnen 
wel een einde maken aan de strijd op ons werk, ruzies binnen de 
familie of het pesten op scholen. The Business Plan for Peace 
biedt daarvoor een toolbox met alle benodigde skills. Een toolbox 
die bewezen werkt. Vrede hebben we zelf in de hand.’

scillaelworthy.com
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Het zelforganiserend principe
De weg naar moeiteloze beslissingen en creativiteit

Er is geen binnen, geen buiten
Er is geen groot, geen klein
Geen hoog, geen laag 
De besturende kracht is één

Het zijn (zo ongeveer) de woorden van Hermes Trismegistus: 
de allereerste filosoof en ‘brenger van goddelijke kennis’. Deze 
Hermes zou een Egyptische priester zijn geweest, schrijver van 
tienduizenden geschriften, al legendarisch in de late oudheid. 
Zijn Smaragden Tafel was een inspiratiebron voor alchemisten 
en zou het kunnen zijn voor kwantumfysici. 
 In de Renaissance was er een opleving van Hermes’ toen 
al enkele eeuwen sluimerende maar altijd aanwezige popu-
lariteit en intellectuele invloed. Zijn werk Corpus Hermeticum, 
dat verloren zou zijn gegaan, was als Grieks manuscript terug-
gevonden. Het kwam vanuit Constantinopel naar Florence 
en Hermes’ gedachtengoed werd een hype die honderd jaar 
in Europa standhield. Dat kwam vooral ook door een van zijn 
andere werken: Asclepius, waaruit een boodschap ideaal paste 
in de idee van de Renaissance: de mens is een schepper naast 
God. Hij is een groot wonder, omdat hij door zijn geest met 
goden en demonen kan verkeren en de materiële wereld van 
de schepping kan doordringen.

De besturende kracht die Hermes noemt, is een sleutel tot 
verandering van de bestaande realiteit naar een nieuwe 
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werkelijkheid. Het is zelfs een voorwaarde om tot werkelijke 
transformatie te komen van jezelf, je organisatie, diensten en 
producten of – waarom niet – van de wereld waarop je invloed 
hebt. Je kunt immers wel een perfect world verbeelden en de 
weg ernaartoe vinden, er is ook een drive nodig om voorwaarts 
te (blijven) gaan en medestanders of reisgezellen te hebben.
 Meestal is de weg naar realisatie vol hobbels, kuilen en 
beren. Fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel: overal stuiten 
we op belemmeringen en tekortkomingen. Vaak, omdat we ons 
ego in bescherming nemen, schrijven we die belemmeringen 
en tekortkomingen toe aan de omgeving en niet aan onszelf. 
Maar wij zijn toch echt degenen die de omgeving waarnemen 
en interpreteren: we creëren haar, inclusief de voetangels en 
valkuilen. 
 We vinden van alles uit, maar komen er vaak pas later achter 
dat er naast de mooie intenties ook onverwachte resultaten 
zijn. Niet intentioneel, maar wel vervelend. Bijvoorbeeld de 
nieuwe cryptocurrencies: die kunnen leiden tot een nieuwe 
kwantumsprong. Maar: ze zijn ook een mooie methode voor 
online witwassen. Dat laatste wordt door het oude systeem zo 
hard aangepakt, dat het nieuwe geen kans krijgt. Wel een mooie 
nieuwe werkelijkheid, maar een niet goed afgestemd business-
model. We scheppen zelf onze ideale realiteit en bedenken de 
weg ernaartoe. De problemen die we vervolgens tegenkomen 
creëren we dus ook zelf.
 We zijn als een hologram dat alleen bepaalde dingen kan 
manifesteren, omdat we niet ons volle potentieel gebruiken. 
Om dat volle potentieel wél te kunnen gebruiken en zo de 
belemmeringen en tekortkomingen die we om ons heen zien 
te laten verdwijnen, moeten we ons in eerste instantie niet 
richten op de omgeving, maar op onszelf. 
 Neem bijvoorbeeld kennis of vaardigheden. We kunnen 
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vinden dat een bepaalde taak of verantwoordelijkheid te zwaar 
voor ons is. Vervolgens hebben we drie opties: de taak niet 
uitvoeren, de taak lichter maken, of onszelf verbeteren – bijvoor-
beeld door middel van een cursus – om de taak met herwonnen 
zelfvertrouwen op te pakken. Door onszelf te veranderen en 
niet de taak, maken we de taak lichter. 
 Zo is er voor elke eigenschap – fysiek, mentaal, emotioneel 
en spiritueel – wel een sleutel tot verbetering van onze schep-
pende kracht. En omdat al onze lichamelijke en geestelijke 
eigenschappen met elkaar samenhangen en elkaar versterken, 
kunnen we onszelf in principe exponentieel ontwikkelen. Die 
ontwikkeling verkleint onze perceptie van de belemmeringen 
en tekortkomingen om ons heen. Ruimte tot verandering 
ontstaat.
 Maar wie wil er als een cipier of conciërge rondlopen met een 
bos vol sleutels voor elke eigenschap? Natuurlijk: zelfontwikke-
ling is voor mensen en organisaties een permanente noodzaak. 
Maar naast deze voortdurende zelfontwikkeling pleit ik ervoor 
om op nog een andere manier te kijken naar (het vergroten 
van) de invloed die je kunt hebben op je omgeving en naar de 
kwaliteit van je besluiten. Je kunt namelijk gebruik maken van 
een master key die je potentieel, je scheppende kracht ontsluit. 
Het is een besturende kracht die niet hoeft te controleren, maar 
die telkens het scheppende principe herkent of toestaat. Het is 
de aan-knop op lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel 
gebied of ook wel het geheel. 
  
Met het Perfect World Principle heb ik enkele jaren geleden dat 
tweestappenprincipe gevonden en sindsdien gebruik ik het 
met veel succes. 

Stap 1: Stoppen met lineair denken. Don’t fight your inno-
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vation dilemma’s but fool them! Met zoiets simpels kregen 
we honderden bedrijven zover om door het glazen 
plafond van hun beperkende overtuigingen te breken. 
We vroegen ze simpelweg om het met zichzelf oneens 
te zijn, om een ideaal beeld te ‘voelen’ buiten de huidige 
tijd en ruimte. Op dat moment waren de dilemma’s 
geschiedenis en was een nieuwe realiteit van vooruit-
gang geboren. Maar nog niet gerealiseerd. Daarom:

Stap 2: Maak de weg zelforganiserend. Probeer niet van 
punt A naar punt B te komen met voorbedachte rade, 
doelen en stappen, maar definieer een besturend prin-
cipe, een sturende kracht. Het is meer dan een appèl of 
een missie: het is de master key naar het volle potentieel 
dat belemmeringen en tekortkomingen die het tegen-
komt de juiste kant opstuurt en moeiteloos maakt. Dit is 
alleen mogelijk als het ‘hart’ meedoet, want daar zit de 
intelligentie die iedere keer intuïtief kiest. 

In het planten- en dierenrijk werken bijna alle organismen met 
een zelforganiserend principe. Wolven lopen in een formatie 
met de sterkste achteraan zodat de zwakken niet achterblijven. 
Ganzen vliegen in grote V’s en wisselen hun voorganger om zo de 
kracht van het geheel goed te gebruiken. In De kracht van de zwerm: 
zelfsturing in de organisatie (2009) beschrijft sociaal psycholoog 
Jaap van Ginneken de belangrijkste kenmerken van een zwerm: 

• omvat een groot aantal gelijksoortige en vrijelijk bewe-
gende eenheden;

• die naar een gemeenschappelijk doel streven;
• die geheel zelfstandig en snel op elkaar en op de omgeving 

kunnen reageren;
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• die zich bewust zijn van hun wederzijdse afhankelijkheid en 
daarom bij elkaar willen blijven.

Volgens Van Ginneken heeft een zwerm veel voordelen: hij 
kan zich voortdurend aanpassen aan nieuwe en onverwachte 
omstandigheden en heeft een groot vermogen tot zelforgani-
satie, innovatie en creativiteit dat ver boven de voordelen van 
centrale aansturing uitstijgt. Kortom: het is de ideale, moderne 
organisatievorm. Het bevrijdt van regels en controle. Het 
bevrijdt van een vastomlijnde uitkomst die je nu kunt bedenken 
maar waarmee je, al direct, je potentieel beperkt. Het stimuleert 
heldere besluiten en creativiteit. 

Mensen zijn vrij complexe wezens en creëren vrij complexe 
structuren. Blijft een zelforganiserend principe dan van toepas-
sing? 

De effectiviteit en kracht van zelforganisatie is zelf te testen. 
Nodig: tien mensen, willekeurig verdeeld over een ruimte. Geef 
ze twee keer de opdracht om zich op te stellen in driehoeken 
met aan alle kanten een onderlinge afstand van een meter. De 
eerste keer roep je vanaf de zijlijn aanwijzingen naar de deelne-
mers. De tweede keer vraag je ze het zelf met elkaar te regelen. 
Gegarandeerd dat het de tweede keer allemaal een stuk sneller 
en beter gaat. Misschien dat de uiteindelijke opstelling anders 
is dan je vooraf hebt bedacht, maar daarom is de methode nog 
niet minder effectief. Waarschijnlijk zelfs veel effectiever.

Zelfsturende individuen werken samen om een gemeen-
schappelijk doel te bereiken. Je zou hierbij kunnen spreken van 
een ‘flow’, alleen heet dit bij zwermen een ‘gelijkloop’. Flow 
is een individueel gevoel van competent gedrag en succes bij 
een uitdaging. Gelijkloop is een samenhangend groter geheel: 
een samenwerking van een hogere orde die ontstaat binnen 
succesvolle (zelf )organisaties. En als de complexiteit van zo’n 
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organisatie het zelforganiserend principe in verwarring brengt? 
Dan zijn er apps die directe feedback geven en nieuwe zelf-
sturende managementmodellen mogelijk maken. Persona.fit, 
bijvoorbeeld, ontwikkeld door LTP Business Psychologists. 

Om uiteindelijk heel goede split second beslissingen te kunnen 
nemen, gaat het er nu niet om een zelforganiserend organisatie-
model op te zetten, maar wel om een zelforganiserend principe 
te definiëren. Het gaat erom een kompas te hebben om door de 
complexiteit van het leven heen te varen: wat er ook gebeurt, 
welke moeilijkheden je ook tegenkomt. Zo’n zelforganiserend 
principe is dienend aan het geheel en helpt bij het nemen van 
de dagelijkse, directe beslissingen.

Een zelforganiserend principe biedt geen denkbeeld, 
maar een gevoelsbeeld. (Dat wat we kwijtraken als we ouder 
worden en wat we moeten terugvinden om weer creatief te 
worden). Een denkbeeld is een voorstelling in je gedachten, 
zoiets als een mening. Een gevoelsbeeld is een sentiment, een  
emotionele voorstelling; niet alleen in je hoofd, maar ook voel-
baar in je hart en onderbuik. In denkbeelden zijn we getraind, in 
gevoelsbeelden niet. Denkbeelden kunnen we onder woorden 
brengen – tot voorbij het vermoeiende gevoel van arguments 
for argument’s sake. Gevoelsbeelden zijn lastiger te verwoorden. 
Maar ze geven wel het aha-gevoel! Je weet dat ze kloppen – of 
niet kloppen. Vaak overbruggen ze schijnbare tegenstellingen 
die niet gemakkelijk verenigbaar zijn, maar waarbij het toch 
ineens duidelijk wordt hoe je je voelt, niet hoe je erover denkt.

‘We choose to go to the moon… We choose to go to the moon in 
this decade and do the other things, not because they are easy, 
but because they are hard.’ 
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President Kennedy’s Man on the Moon-speech uit de jaren 
zestig blijft een schitterend voorbeeld van een zelforganise-
rend principe. We hebben de materialen nog niet, de middelen 
nog niet en we weten ook nog niet hoe we het gaan doen. Maar 
doen gaan we het, want alles wat er voor nodig is om de maan 
te bereiken hebben we in huis – alleen weten we niet waar de 
spullen liggen. 
 Kennedy organiseerde niet alleen een geweldig wenkend 
perspectief, nodig in dat tijdsbeeld, maar benoemde alles wat 
nodig was om het te doen, er nog niet was maar er wel moest 
komen. En het kwam er. In no time stonden de mensen op 
die hadden of konden wat er nodig was om het hogere doel 
te bereiken. In no time stond er een man op de maan: Neil 
Armstrong. Op 21 juli 1969 om 2:56 UTC zette de astronaut zijn 
linkervoet in het maanstof. ‘That’s one small step for man, one 
giant leap for mankind.’ 
 Nu, zo’n 50 jaar later, is het nog steeds een schoolvoorbeeld 
van wat we nodig hebben: Giant Leaps for mankind. Weinig ook 
illustreert zo goed de motivatie die de Man on the Moon-speech 
losmaakte, als het verhaal van de schoonmaker: President 
Kennedy loopt met een gast door de gang van het Nasa-ge-
bouw. Een schoonmaker dweilt de vloer. De gast schudt de man 
de hand en vraagt: ‘What are you doing here?’ De schoonmaker 
antwoordt: ‘We are going to put a man on the moon!’ 

De sprong naar de maan was meer dan een Big Idea: het was 
een Giant Leap, voortgestuwd door de gezamenlijke missie: het 
zelforganiserend principe dat niet alleen de president maar 
ook de schoonmaker inspireerde. ‘Putting a man on the moon’ 
was geen denkbeeld, maar een gevoelsbeeld, door miljoenen 
gedeeld. Dankzij het zelforganiserend principe gebeurde er niet 
alleen iets in de hoofden, maar ook in de harten en in de onder-
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buiken. Iedereen was honderd procent aanwezig en verbonden. 
We choose to go to the moon – and so we did.
 Big Ideas leveren pay offs met uitgesproken overtuigingen. 
Ze bieden emotionele ladingen om je aan te spiegelen. Nike: 
Just do it. Apple: Think different. Volkswagen: Das Auto. Giant Leaps 
bieden geen pay offs, maar principes. Ze zijn holistisch, multi-
disciplinair, feitoverstijgend. Ze vragen je naar je gevoel te luis-
teren en het grote geheel te dienen. No waste. Circulair economy. 
The sum of us. Patients like me. Permaculture. 
 Met zelforganiserende principes maak je Giant Leaps en 
verander je de werkelijkheid. Je springt naar iets onbekends 
maar je hebt een kompas om mee te reizen. Niet alleen voor 
jezelf, ook voor anderen. 
 Ik mocht ooit voor dezelfde kinderrechtenorganisatie die ik 
eerder noemde een audit doen in India. Het ging om avondon-
derwijs voor meisjes die overdag moesten werken. We moesten 
de regels van de organisatie toetsen aan wat daar gebeurde. De 
audit creëerde een enorme complexiteit waar de meisjes om 
moesten lachen. Na legio meetings zag niemand meer door de 
bomen het bos. De voorzitter stond op en zei: ‘Amici, mag ik een 
simpele vraag stellen? Wat we hier nu aan het doen zijn, is dat 
goed voor deze meisjes?’
 Het is een van de mooie momenten in mijn leven. De gecom-
pliceerdheid van die bureaucratie hielp helemaal niemand. We 
introduceerden dit guiding principle bij elke pauze van interna-
tionale meetings. ‘Wat we hier nu aan het doen zijn, is dat goed 
voor deze meisjes?’
 De organisatie had binnen twee jaar een krachtig new gover-
nance en audit systeem dat met alles samenwerkte. De gecom-
pliceerdheid werd weer heerlijk simpel. En belangrijker, de 
meisjes deden zelf ook weer echt mee.
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Een zelforganiserend of besturend principe 
geeft de drive en biedt het kompas om door de 
complexiteit heen te varen: wat er ook gebeurt, 
welke moeilijkheden je ook tegenkomt. Zo’n 
zelforganiserend principe, een gevoelsbeeld, is 
dienend aan het geheel en helpt bij het nemen 
van directe, dagelijkse beslissingen. In dit boek 
staan veel voorbeelden. Als we de planeet kunnen 
opwarmen, dan kunnen we haar toch ook 
afkoelen? Gebruiken we robots wel op een manier 
waarop we de mensheid uitdagen in haar unieke 
kracht te stappen? Komt wereldvrede, door wat 
we hier aan het doen zijn, dichterbij?
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Call to action
Creativiteit en besluitvorming in kwantummodus

Wat kenmerkt en verbindt ondernemende persoonlijkheden 
zoals Boyan Slat die de oceanen plasticvrij wil maken; Daan 
Roosegaarde die tot in orbit streeft naar schoonheid; Julian 
Voss-Andreae die kwantumkunst maakt; Avinash Changa die 
met virtual reality de mensheid wil verbeteren; Randall van Poel-
voorde die met robots de mensheid een nieuwe, unieke plaats 
op het wereldtoneel geeft; Harald Haas die de grondlegger is 
van LiFi; Dennis Karpes die met hydrologische corridors lokale 
klimaatverandering nastreeft; Scilla Elworthy die zich inzet 
voor wereldvrede; Yury Kronn die met ‘subtiele energie’ onze 
perceptie en kwaliteit van het leven wil veranderen; Jeannie 
Kahwajy die mensen en organisaties een perceptie-upgrade 
geeft, en Michael Tellinger die met One Small Town de wereld 
wil bevrijden van de slavernij van het geld?
 Deze ogenschijnlijke dromers zijn – bewust en onbewust –
geïnspireerd en gemotiveerd door een hoger doel, een idee of 
zingeving die henzelf en hun eigenbelang overstijgt. Ze zien, en 
maken zichzelf ondergeschikt aan, dat doel of idee, soms tot op 
of voorbij het punt van persoonlijke opoffering. Zoals Michael 
Tellinger, die al zijn tijd, energie en vermogen steekt in de reali-
satie van zijn droom. Ze zijn de droom.
 Hun doel of idee overstijgt ook zelf de perceptie van het moge-
lijke en het haalbare. En dat onderscheidt hen als kwantum- 
creatieven. Want vaak liggen doelen of ideeën binnen hand-
bereik: ze zijn goed voorstelbaar en haalbaar in tijd en ruimte. 
Een nieuwe auto, een nieuw bedrijf, huis of carrière: je begint 
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er pas aan als je de behoefte ertoe voelt en de weg ernaartoe 
realiseerbaar lijkt. Voor schone oceanen, communicatie via 
lichtgolven, klimaatverandering of een geldloze economie is 
eerder een visioen nodig dan een idee. Zijn eerder opoffering 
en doorzettingsvermogen nodig dan een uitgestippelde route. 
De beperking van tijd en ruimte moet worden losgelaten. Of in 
elk geval moet een ander besef worden gehanteerd. Kijk naar 
Avinesh Changa, die met medische VR de grenzen van tijd en 
ruimte overwint. Of naar impactinvesteerders die een andere 
rendementshorizon hanteren en accepteren dat hetgeen goed 
is voor de wereld ook tijd nodig heeft. 
 Giant Leapers ‘stormen’ niet met hun hoofd, maar ‘fanta-
seren’ en vertrouwen volledig op een nieuwe werkelijkheid. 
Om deze werkelijkheid vervolgens te realiseren is het nodig om 
de beperkingen van het individu te overstijgen. Want de doelen 
of ideeën van Giant Leapers zijn zo ambitieus dat een individu 
alleen deze nooit kan realiseren. Hij of zij kan een idee wel de 
wereld inbrengen, maar er is een beweging voor nodig om het 
te manifesteren. Eén iemand kan de aanjager zijn, laat het zien, 
maar is nooit de katalysator. Daarvoor zijn anderen nodig die 
zich herkennen in de nieuwe werkelijkheid. Die zich met tijd, 
geld en inzet achter en rondom het idee scharen, zich onder-
ling verbinden rondom de Giant Leap die gemaakt gaat worden. 
Niet iedereen hoeft of kan in den beginne in het idee van, laten 
we zeggen, LiFi of schone oceanen geloven. Pas op het moment 
van concretisering komt de ‘bewijsvoering’ en daarmee de 
geloofwaardigheid: zodra het eerste oceaanplastic de haven 
binnenkomt en commercieel succesvol wordt gerecycled. Dat 
moment geeft ook het momentum: zodra LiFi net zo is gestan-
daardiseerd als WiFi.
 Ook kenmerkend – maar voor iedereen in verschillende mate 
– zijn daarom de noodzaak en de capaciteit tot het overwinnen 
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van weerstand. Personen zoals Yury Kronn en Michael Tellinger 
hebben daarin een ander gevecht te leveren dan bijvoorbeeld 
Boyan Slat. Want net zoals Avinash Changa hebben ze op te 
boksen tegen de gewortelde belangen en overtuigingen van, in 
deze gevallen, de wetenschap, de geldindustrie en de medische 
sector. Ze willen de wereld veranderen, maar deze is geaard in 
het vertrouwde, wars van het onbekende en stevig in de grip 
van het bestaande.
  
En toch… Al het bestaande en vertrouwde was ooit revolutionair 
en nieuw. Elke periode had zijn eigen tijdsbeeld, waarbinnen of 
waarvanuit de vernieuwing kwam. Alles was nuttig. De toekomst 
kon en kan dan ook niet zonder het verleden. Dat verleden was 
en is nog steeds met name driedimensionaal-materieel. Binnen 
dat door ons gedeelde tijdsbeeld zijn indrukwekkende Big Ideas 
mogelijk. Maar Giant Leaps springen uit dat tijdsbeeld. Dankzij 
technologie kunnen we naar een nieuwe, vierdimensionale 
virtuele werkelijkheid gaan. Hoezo lastig voorstelbaar? Zo lang 
is het toch niet geleden dat we zonder internet, WiFi en smart-
phone leefden? Dat we afhankelijk waren van tijd en plaats, 
beperkt in onze toegang tot kennis? Die wereld van tijdrovende 
afstanden en isolement ligt nog maar kort achter ons en is nu 
al een nostalgische oertijd. Zoals de tijd waarin we nu leven dit 
over een aantal jaren wellicht ook zal zijn. Want dat is het effect 
van Giant Leaps: ze creëren een vooraf bijna ondenkbare voor-
uitgang. Ze scheppen een nieuwe realiteit die zo verbindend is, 
dat ze de eerdere werkelijkheid in no time doet vergeten. Die ons 
misschien in verbazing doet terugkijken naar de jaren waarin 
we de oceanen lieten vervuilen, niet voorbij de fysieke realiteit 
durfden te denken, virtual reality-toepassingen tegenhielden 
omdat ze traditionele belangen ondermijnden, ons bedreigd 
voelden door robots, LiFi zagen als SciFi, klimaatverandering 
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als onontkoombaar, conflict als de natuurlijke staat van zijn, 
subtiele energie als niet-wetenschappelijke hocuspocus, onze 
perceptie voor realiteit aanzagen en geld als de echte maatstaf 
voor succes en geluk. 

Het belangrijkste verbindende kenmerk is misschien wel de 
intentie van de sprong die gemaakt moet worden. Een kracht 
die zo groot is, dat ze niet alleen de persoon in bezit neemt, 
maar op een bepaald moment zelfs de realiteit. Een kracht die 
zich niets aantrekt van beperkingen in tijd en ruimte, die het 
weefsel ervan verandert zoals ze ook de wereld verandert. Een 
kracht die soms moeizaam op gang lijkt te komen, maar zich 
vervolgens gaat voeden met een eigen dynamiek. Die eigen-
lijk zichzelf organiseert. Die een aantrekkingskracht uitoefent, 
nieuwe energie aantrekt en opwekt, medestanders tot zich 
roept, een beweging op gang brengt waardoor, na een drempel 
te zijn overschreden, alles als natuurlijk en vanzelf lijkt te gaan, 
en als zinvolle toevalligheden samenkomen. Waardoor creati-
viteit en besluitvorming in een kwantummodus komen en elke 
beslissing als vanzelf lijkt te worden genomen, omdat ook elke 
beslissing deel is van die zinvolle toevalligheden. 
 Maar niets van dit alles gebeurt zonder actie. Geen actie is 
mogelijk zonder motivatie. Geen motivatie kan bestaan zonder 
het perspectief van haalbaarheid. Haalbaarheid is onmogelijk 
zonder voorstelbaarheid. En voorstelbaarheid is een kwestie 
van perceptie. 

Wat is dan die actie? Op verschillende gebieden kunnen we 
een shift maken in ons denken en onze focus. We kunnen onze 
aandacht, houding en oriëntatie verschuiven en elementen in 
ons denken en voelen toelaten van een nieuwe realiteit. Belang-
rijk is dat we durven weg te stappen van het denken in oorzaak 
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en gevolg: het lineaire denken. Dat we nu de moed hebben om 
de complexiteit van ‘veel’ weer te brengen naar een inspirerend 
moeiteloos geheel. Die gebieden zijn zeer gevarieerd en niet 
absoluut, maar geven richting. Het betreft onder meer onder-
staande thema’s – en bovenal: ze zijn hard nodig. 

Klassieke realiteit / 
kwaliteit

Nieuwe realiteit /  
kwaliteit

Lineair naar Synchroniciteit
Dualiteit naar Eenheid
Controle en macht naar Afstemming en veerkracht
Performance indicators naar Impactmeting
Moeilijke keuzes naar Oneindige mogelijkheden
Complexiteit naar Simplexiteit
Cultuurverandering naar Tweede natuur
Deelnemen naar Aanwezig zijn
Waardecreatie naar Kwantumcreativiteit
Big Ideas naar Giant Leaps

Lineair | Synchroniciteit
Grote ideeën, ontdekkingen en concepten zijn zelden het 
resultaat van lineaire denkprocessen en gebeurtenissen. Ze 
moeten het vooral hebben van synchroniciteit: gelijktijdigheid, 
non-causaal maar zinvol verbonden. De pacemaker, LiFi: zonder 
zinvolle toevalligheid hadden ze misschien niet bestaan. Focus 
en structuur, zo vaak bejubeld, laten geen ruimte voor derge-
lijke zinvolle toevalligheden. Integendeel: ze hinderen vernieu-
wing en verrassing. Wat niet op het uitgestippelde (gedachten)
pad past, wordt terzijde geschoven. Tijd en ruimte, in lineaire 
zin, zijn planmatig natuurlijk heel zinvol. Maar voor nieuwe 
ideeën en concepten kun je ze in hun volgorde en beperking 
beter loslaten en kiezen voor parallelle perspectieven. Actief 
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ruimte maken voor chaos is minstens zo belangrijk als focus. 
Eén verrassende vraag kan tot vele onverwachte antwoorden 
en alternatieven leiden. 

Dualiteit | Eenheid
Specialisaties en classificaties geven structuur en overzicht. 
Afdelingen, professies, producten, persoonlijkheden: alles valt 
te categoriseren. Het biedt enorm veel voordelen om op over-
zichtelijke wijze te compartimenteren. Maar het geeft soms 
ook verborgen nadelen. Je creëert dualiteit en onderscheid 
(‘discriminatie’). Je voedt verdeeldheid. Minstens zo verve-
lend: je vergeet te kijken naar de eenheid der dingen. En juist 
de eenheid der dingen kan de vooruitgang brengen die we nu 
nodig hebben. Dat veroorzaakt de sprong. Er is meer verbinding 
als we van de verschillen naar de overeenkomsten gaan. Als we 
onze verschillende talenten in samenhang brengen. Opereert 
een organisatie ook niet krachtiger als geheel, in plaats van uit 
verdeeldheid? De krachtigste en meest aansprekende eenheid 
is gebaseerd op universele waarden en moreel appèl. Ze vormen 
een zelforganiserend principe.

Controle en macht | Afstemming en veerkracht
Machtsstructuren regelen en controleren de verhoudingen en 
interacties tussen individuen en groepen. Tussen de invloed die 
wij op anderen en onze omgeving hebben, en die onze omge-
ving en de anderen hebben op ons. Beide krachten werken 
autonoom en beïnvloeden elkaar. Maar niet vrijelijk. We hebben 
met de machtsstructuren beperkingen opgelegd aan hun auto-
nomie en invloed. Beperkingen die structureren, maar ook 
kunnen frustreren. Die moeite creëren en schaarste in onder 
meer ideeën en inzet. We houden er uitkomsten en kwaliteiten 
mee onder controle. Dat werkt. Maar hoeveel meer creativiteit 
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en productiviteit zouden we kunnen ontwikkelen als we de 
controle en macht iets loslieten en daarbij zouden kiezen voor 
afstemming en veerkracht? Als we niet alleen zouden willen 
beheersen, maar ook op vol vermogen zouden durven samen-
werken, zonder al die krachten te beteugelen en te beperken? 
Halen we wat hiërarchische en sociale muren en overtuigingen 
weg, geven we meer ruimte aan zelforganiserende principes en 
laten we de ideeën en toevalligheden toe die we nu vaak nog 
buiten sluiten, dan kunnen we origineler en innovatiever zijn. 

Performance indicators | Impactmeting
Regels zetten aan tot het controleren van doelen. Doelen zijn 
goed – maar niet als ze zijn losgekoppeld van het geheel. Stel: 
een supermarkt wil haar omzet verhogen en deelt daartoe een 
leuk plastic poppetje uit bij elke 20 euro aan boodschappen. 
De omzet stijgt, maar ten koste van wat? Van de investering 
van enkele centen per poppetje? Of ten koste van honderddui-
zenden poppetjes drijvend in The Great Pacific Garbage Patch? 
Kortom, wat is de impact? Uiteindelijk betalen we niet alleen de 
prijs van het poppetje, maar ook die van het milieu. 
 Illustratief is wat dit betreft het al weer enkele jaren oude 
voorbeeld van de prijs van een Big Mac. Je betaalt er 7 dollar 
voor, maar inclusief de toegerekende kosten van gezondheids-
zorg, subsidies, milieu en dierenleed is de eigenlijke prijs 12 
dollar (en er zijn berekeningen die nog veel hoger uitkomen.) 
Het verschil betalen we op een ander moment, op een andere 
plek. Of deze: Als een bank reorganiseert kost dat geld en banen, 
maar niemand berekent de ware kosten van bijvoorbeeld 
reputatieschade en werknemersontevredenheid. En wat is het 
effect in de keten? Dat telt ook! Daarom: kunnen we zodanig 
ontwerpen dat we zicht hebben op dergelijke (ongewenste) 
effecten? Kunnen we naast performance indicators een impact-
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meting invoeren?

Permacultuur is een samenvoeging en afkorting van perma-
nente agricultuur en permanente cultuur. Ze is in de jaren 
zeventig ontwikkeld aan de universiteit van Tasmanië, 
Australië, door Bill Mollison en David Holmgren. Permacul-
tuur was een antwoord op problemen die inmiddels alleen 
maar groter zijn. Het grootste probleem van de huidige 
landbouwmethodes is het enorme verbruik van fossiele 
brandstoffen zoals olie en aardgas. Voor elke calorie voed-
sel-output zijn er tien tot honderd calorieën fossiele brand-
stof nodig als input. Met het schaarser en daarmee duurder 
worden van fossiele brandstoffen, is dit landbouwsysteem 
op de lange termijn niet houdbaar. Monocultuursystemen 
zijn door een gebrek aan natuurlijke diversiteit bovendien 
uitermate gevoelig voor ziektes. Miljoenen kippen, varkens, 
geiten en koeien zijn daarom de afgelopen jaren geruimd. 
Kunstmest vervuilt het grondwater, een teveel aan bestrij-
dingsmiddelen veroorzaakt bijensterfte, en verwoestijning 
en bodemerosie rukken op. Permacultuur gaat uit van 
ecologische wetten. Ze ontwerpt de natuur letterlijk om de 
mens heen en beschouwt hem als onderdeel van het gehele 
ecosysteem: een groot verschil met landbouw. In droge 
landen worden de ontwerpen vooral gemaakt voor optimale 
wateropvang en -behoud. In Nederland draait het om het 
opvangen van zonlicht en wind. En in de Betuwe, waar ik 
een boerderij heb? Daar ben ik in 2011 met een permacultuur 
tuin begonnen. Uitgangspunt: ik heb grond, maar geen tijd. 
Studenten in Wageningen hadden wel tijd, maar geen grond 
en al helemaal geen geld. Nu verdienen ze geld, eet ik het 
hele jaar door uit eigen tuin, is de opbrengst van die tuin 
elk jaar hoger en kost het onderhoud steeds minder werk. 
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Letterlijk en figuurlijk een ecologisch ontwerp. Overvloed, 
voorbij schaarste.

Moeilijke keuzes | Oneindige mogelijkheden
Keuzes hebben consequenties, maar we weten vooraf nooit 
precies welke dat zijn. We weten ook niet altijd of een keuze 
groot of klein is – dat blijkt vaak pas achteraf. Keuzes zijn 
krachtig en daarom kunnen we bang zijn beslissingen te nemen 
en er verantwoordelijkheid voor te dragen. Kijk bij beslissingen 
sowieso niet enkel naar het verleden, want beslissingen uit dat 
verleden hebben je gebracht naar het punt dat je de nieuwe 
beslissing moet nemen. En alle overwegingen uit het verleden 
zijn in het heden achterhaald. Kijk daarom voor je beslissingen 
naar de perfecte toekomst die je wilt en de reden waarom. Die 
toekomst is, net als de consequenties van keuzes, vol oneindige 
mogelijkheden. Door de toekomst mee te nemen in je besluit, 
kun je je voorstellen hoe deze zal zijn. Die geconcentreerdheid 
neem je mee terug naar het nu. Moeilijke keuzes veranderen in 
oneindige mogelijkheden zodra je zonder zelfopgelegde beper-
kingen vanuit een zelforganiserend principe naar de toekomst 
kijkt. Niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart.

Complexiteit | Simplexiteit
Hoe ingewikkeld is iets nu echt? Hoe groter hoe complexer? 
Nee hoor, want een goudvis zit ingewikkelder in elkaar dan 
een supernova. En een ficus is complexer dan een bedrijf. We 
hebben nogal eens de neiging om de dingen ingewikkelder te 
maken dan ze zijn, en in de knoop te raken met onze gedachten 
en beslissingen. Dat is ook logisch, want zo slim is ons bewuste 
niet. Dat hoeft het ook niet te zijn, omdat het onbewuste vaak 
de oplossingen aandraagt die het bewuste vervolgens alleen 
maar hoeft te rationaliseren. Ons hoofd creëert complexiteit, 
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overweegt zich suf en raakt er vervolgens in verstrikt. Ons ‘hart’ 
ontwart de boel en is de beste beslisser. Het ‘weet’ en kan holis-
tisch kijken wat er nodig is. Het kan de chaos veel beter aan. 
Échte communicatie gebeurt ook grotendeels op een onbewust 
niveau van indrukken en overtuigingen. Daarom is een met het 
hart genomen beslissing of een met het hart gevormd idee of 
concept voor velen aansprekender en heeft meer overtuigings- 
en aantrekkingskracht dan een verstandelijk geformuleerd 
plannetje. En daarom denken slimme mensen (en kinderen) 
eerst met hun gevoel om vervolgens te kijken wat de moeite 
van verder ‘hoofd’onderzoek waard is. Ze houden het simpel.

Cultuurverandering | Tweede natuur
Merken presenteren zich vaak als mensen, inclusief gezicht, 
identiteit en persoonlijkheid. Geladen met waarden hebben 
ze aantrekkingskracht op werknemers en consumenten. Ze 
bouwen zichzelf daarmee uit tot een sociaal construct. Just 
do it! Vraag: zijn de waarden van zo’n merk daadwerkelijk 
een tweede natuur? Want als dat niet zo is, dan zijn gezicht, 
identiteit en persoonlijkheid een vermeende werkelijkheid. 
En wat doe je dan? Cultuurveranderingen, weet ik uit erva-
ring, zijn lastig. Je kunt niet zomaar mensen nieuwe waarden 
doen omhelzen of ze laten geloven in een nieuwe leugen. Het 
zoeken naar de tweede natuur of innerlijke waarheid van een 
merk – en daarmee bedoel ik de organisatie daarachter – gaat 
gemakkelijker wanneer je kijkt naar beperkende overtuigingen 
en vervolgens tot een zelforganiserend principe komt om deze 
te transformeren. Voorbeelden van zo’n sterke tweede natuur? 
Coolblue en Rituals. Ze werken met een organizing principle.

Deelnemen | Aanwezig zijn
Het zal herkenbaar zijn: je zit in een vergadering, maar je 
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bent er niet bij. Je neemt fysiek deel, maar bent mentaal niet 
aanwezig. ‘Wat vind jij, Jenny?’ ‘Hè, wat?’ Je kunt reageren, 
maar niet creëren. In een reflex val je terug op voor de hand 
liggende opmerkingen in de juiste (management?)taal, maar 
eigenlijk zeg je geen woord van betekenis. En de anderen? Die 
spiegelen waarschijnlijk je gedrag. Je draagt dus niets bij en de 
hele vergadering is weinig meer dan een tijdverspillend bewijs 
van fysieke aanwezigheid. Wat voor vergaderingen geldt, geldt 
voor alle samenwerkingsvormen. Door in volle rust volledig in 
de omgeving aanwezig en werkelijk ‘mindful’ betrokken te zijn, 
kunnen we veel beter improviseren en tot concepten komen 
die de tijdsgeest aanspreken. Zoals Daan Roosegaarde doet.

Waardecreatie | Kwantumcreativiteit
Creativiteit, ook in de vorm van besluitvorming, gaat over 
vernieuwend zijn vanuit het bestaande: oplossingen bedenken, 
originaliteit bieden en het creëren van iets dat nuttig én verras-
send kan zijn. Creativiteit speelt daartoe met de werkelijkheid, 
biedt alternatieven en verkent mogelijkheden en onmogelijk-
heden vanuit het bestaande. Verrassend succesvolle organisa-
ties of projecten, Giant Leapers, breken juist met de patronen 
van het bestaande. In korte tijd nemen ze heel goede, creatieve, 
strategische, ‘kwantumcreatieve’ beslissingen, onbelast door 
de schijnbare beperkingen van de werkelijkheid. Ze zoeken 
ook niet naar de oplossing van een probleem, maar vinden 
probleemloos een nieuwe weg op een ander niveau dan waarop 
het probleem zich manifesteert. 

Big Ideas | Giant Leaps
Het verschil tussen een Big Idea en een Giant Leap? Een Big Idea, 
zoals bijvoorbeeld gebruikt in de betekenis van een marketing-
grootheid als David Ogilvy, is de strategie waarmee je de unieke 
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boodschap en dus waarden van een merk, product of concept 
overtuigend in de hoofden en harten van grote groepen mensen 
krijgt. Een Giant Leap is een strategie waarmee je een compleet 
nieuwe werkelijkheid creëert en manifesteert voor het alge-
meen belang van het geheel. Hierin heb jij of je organisatie een 
duidelijke rol. Een Giant Leap heeft een universeel karakter en is 
niet gebonden aan beperkingen van tijd en plaats. 
 
Giant Leaps zijn onze ambitie. Door onze aandacht, houding 
en oriëntatie te verschuiven, kijken we op een andere manier 
naar de werkelijkheid en haar mogelijkheden – en naar de 
mogelijke werkelijkheden. We blijven niet langer op ‘het rechte 
pad’ van onze ideeën, concepten en besluiten, dat we eigenlijk 
alleen maar volgen omdat het in het verlengde ligt van de oude 
route. We kunnen juist tot heel nieuwe wereldverbeterende 
ontwerpen komen. En problemen op ons pad? Problemen zijn 
vaak de consequentie van besluiten in het verleden. Bij het 
oplossen van een probleem maak je als het ware het verleden 
en het nu heel belangrijk. Je hebt iets gemanifesteerd en met 
dat materiaal moet je nu werken. Maar dat hoeft niet. Zonder 
het probleem direct te willen oplossen, kun je er ook voorbij 
kijken. Je kunt in de oplossing die je zoekt de toekomst en alle 
gevolgen, de impact, mee laten doen. Die toekomst is de ideale 
voorstelling van een werkelijkheid. De kwaliteit van je beslis-
singen spiegelt zich in de consequenties. Volgens dit zelforgani-
serend principe hebben de beslissingen die moeten leiden naar 
een perfect world misschien geen perfecte, maar met zekerheid 
minder slechte (onvoorziene) gevolgen dan de besluiten die je 
neemt om een probleem op te lossen zonder dat de oorsprong 
van dat probleem wordt aangepakt. Omdat de toekomst nog 
niet is gematerialiseerd, geeft een zelforganiserend principe 
meer richting, sturing en resultaat.
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Giant Leaps creëren een nieuwe realiteit die zo 
verbindend is, dat ze de eerdere werkelijkheid 
in no time doet vergeten. In de aanloop tot een 
Giant Leap kunnen we op verschillende gebieden 
een shift maken in ons denken en onze focus. We 
kunnen onze aandacht, houding en oriëntatie 
verschuiven en elementen in ons denken en voelen 
van een nieuwe realiteit toelaten.  
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Michael Tellinger 

One Small Town
Geld is een instrument voor slavernij, meent Michael Tellinger, 
initiatiefnemer van de Ubuntu Party. Mensen dienen slechts als 
consumenten en moeten geld verbranden om te profiteren van 
wat ze zelf creëren. In een wereld zonder geld zijn we dan ook 
beter af, maar is die mogelijk? Ja, zegt Tellinger. En die wereld 
begint met One Small Town.

Als we morgen wakker zouden worden en geld zou niet bestaan, 
hoe zou het leven er dan uitzien? Hoe zouden we overleven? Voor 
een antwoord keek Michael Tellinger naar elk mogelijk scenario 
op het gebied van voedsel, technologie, onderwijs, gezondheid, 
veiligheid… En hij begon te beseffen dat het een stuk gemakke-
lijker is om te overleven in een wereld zonder geld, waarin we 
samenwerken vanuit een niet-competitieve mentaliteit. Mensen 
overleefden vroeger ook niet door bartering en handel; ze over-
leefden dankzij samenwerking en delen. De herkomst van geld 
en geldsystemen is volgens Tellinger dan ook absoluut niet zoals 
wij op school hebben geleerd. ‘Geld was – en is – een instrument 
voor slavernij,’ zegt hij. Daarom: onze huidige sociaal-econo-
mische structuur is verkeerd; geld hebben we niet nodig. ‘Dat 
inzicht was een verschrikkelijke schok. Het veranderde mijn 
complete manier van denken.’

Tellinger beleeft uitdagende tijden. Zijn ideeën zijn revolutionair 
en in gevestigde kringen controversieel. Dat maakt de realisatie 
ervan soms een uphill battle. ‘In 2005 praatte ik voor het eerst 
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over mijn ideeën, de Ubuntu-beweging en contributionism, 
gebaseerd op een oude Afrikaanse filosofie, waarbij het ‘ik’ en 
de gemeenschap niet van elkaar zijn los te zien: I am who I am, 
because of who we all are. Steeds meer mensen raakten geïnte-
resseerd in die gedachte en vanaf 2012 nam het al mijn tijd en 
nagenoeg mijn hele leven over. Ook schreef ik er een boek over: 
Ubuntu Contributionism: A World Free of Money.’

 
De kern van de gedachte is: als menselijke soort zijn we voort-
durend aan het creëren en produceren. Constant dragen we 
bij aan de wereld, maar slechts weinigen van ons profiteren 
daarvan. Geld, het kapitalistisch systeem, corporate structuren 
en managementsystemen: ze werken goed voor de eigenaren 
van de grote bedrijven, maar voor de rest, voor de mensen? Die 
worden volgens Tellinger als consumenten gebruikt en moeten 
geld verbranden om te profiteren van wat ze zelf creëren, produ-
ceren en bijdragen. ‘Eigenlijk is het enige dat we hoeven te doen: 
het eigenaarschap veranderen en aan de samenleving terug-
geven. We verwijderen het concept van competitie en gebruiken 
de instrumenten van slavernij als instrumenten tot bevrijding. 
We halen geld uit de vergelijking en alles wordt beter. Want we 
halen er de mentaliteit van competitie, schaarste en gebrek mee 
weg en vervangen die door overvloed en welvaart.’ Hoe? Door 
de ‘One Small Town Strategy’: het eenvoudige plan om kleine 
plaatsen, small towns, te veranderen in plekken van overvloed 
en welvaart voor iedereen. 

Voor de implementatie van One Small Town zijn, volgens 
Tellinger, geen geld of speciale vaardigheden nodig. Het enige 
dat nodig is, zijn de vastberadenheid en de wil van de mensen 
die de problemen in hun gemeenschap kennen en al weten 
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hoe die opgelost kunnen worden. Zo’n stad van 5.000 à 10.000 
inwoners heeft in principe een vrije labour force waar niemand 
tegenop kan. Het creëert zo’n succesvol financieel-economisch 
platform van samenwerking, dat een competitief systeem het 
niet kan evenaren of tegenhouden. Het is daarmee een schit-
terend voorbeeld van kapitalistisch succes, maar dan wel via 
een techniek van samenwerking. Bovendien: het voedt zichzelf, 
wordt sterker en groter en creëert een niet te stoppen domi-
no-effect. Voorwaarde is wel dat er een volledige autonomie en 
onafhankelijkheid is op het gebied van energievoorziening. En 
het kan alleen worden geïmplementeerd als de burgemeester, 
de gemeenteraad en de mensen het actief ondersteunen. Wat 
inmiddels gebeurt.

 
‘In North Frontenac, Canada,’ legt Tellinger uit, ‘heeft burge-
meester Ron Higgins in december 2017 de One Small Town-stra-
tegie geïmplementeerd. In tien jaar tijd moet de gemeenschap 
van zo’n tweeduizend personen zelfvoorzienend zijn. De eerste 
projecten zijn geïdentificeerd en geïmplementeerd en blijken 
een succes. Ze doen het minder snel dan ik zou willen, maar het 
is dan ook geen conventioneel compacte stad: de gemeenschap 
is vrij klein en strekt zich uit over een groot gebied. Ze heeft 
daardoor specifieke eigenschappen en wijkt af van het perfecte 
model. Ook onderzoeken ze in North Frontenac de mogelijkheid 
om elektriciteit op te wekken met waterturbines, in plaats van 
te werken met de energiesystemen uit ons model.’ Los van 
het tempo: vanuit investeringsperspectief is North Frontenac 
volgens Tellinger nu al enorm succesvol. ‘Zo vertelde Higgins mij 
dat ten minste dertien investeerders contact hebben gezocht 
om in toekomstige projecten in zijn stad te investeren. Welke 
andere burgemeester kan dat zeggen? Overal in de wereld staan 
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die voor dezelfde problemen: er is niet genoeg geld om de facili-
teiten in stand te houden waar de mensen voor betalen.’
De grote uitdaging is: het bestaande geldsysteem wil zichzelf in 
stand houden en vernietigt alles wat zich ertegen verzet. Staat 
dit het succes in de weg? Niet volgens Tellinger. ‘Ondanks de 
weerstand merk en voel ik dat een groeiend aantal mensen 
inmiddels actief wil bijdragen aan de verandering van dat 
systeem. Ze willen ook meer doen dan alleen doneren. De werke-
lijke ommekeer, de ‘epigenetische verandering,’ komt echter pas 
zodra we de technologie voor alternatieve energie introduceren. 
Die technologie zorgt ervoor dat een gemeenschap zelfvoorzie-
nend wordt op energiegebied en daarmee écht onafhankelijk. 
Het is ground breaking new technology. Dat wordt een enorme 
schok en wake-up call voor de wereld!’

ubuntuparty.org.za
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Naar de horizon
Het (blijven) bewandelen van de juiste weg

‘If you try to fail and you succeed, which one have you done?’ 
Deze uitspraak van stand up comedian George Carlin (1937 - 2008) 
raakt de kern van Van Big Ideas naar Giant Leaps. We doen name-
lijk soms onbewust ons best om mogelijk succes te boycotten. 
Klinkt dit net zo absurd als de uitspraak van Carlin? Nou, dat 
is het ook. En toch nemen we lang niet altijd de besluiten die 
goed voor ons zijn. We denken dan wel het goede te beslissen, 
de juiste keuzes te maken of de verstandigste koers te kiezen, 
maar komen niet veel verder dan een rationeel besluit op irrati-
onele gronden. Waarom? Omdat we kiezen vanuit en binnen de 
kaders van onze onbewust beperkte werkelijkheid en waarheid. 
Een al net zo begrensde realiteit of praktijk bevestigt vervolgens 
de op het oog verstandige, logische of creatieve keuze. Ja, ook 
al is deze keuze gebrekkig door een tekort aan alternatieven en 
een overschot aan vermeende realiteitszin. Eigenlijk falen we, 
al lijkt de keuze op het eerste gezicht weloverwogen en goed. 
Dus hoe kunnen we slagen?

Het verschuiven van aandacht, houding en oriëntatie leidt tot 
nieuwe ideeën, concepten en besluiten. Maar als je het lineaire 
pad verlaat, hoe weet je dan dat je de juiste weg bewandelt? 
Een zelforganiserend principe geeft een doel aan de horizon, 
maar behoedt het ook voor eigen misstappen? Om te weten 
of je de juiste weg volgt, kun je jezelf onderweg nieuwsgierig 
blijven ondervragen.
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• Begrijp je het spel van keuzes en hun consequenties? Snap je 
dat een keuze spiegelt in de gevolgen? Kun je zo veel moge-
lijk vrij blijven van beperkende overtuigingen en heldere 
horizonten voor ogen houden? Besef je dat het een spel is 
waardoor je spelenderwijs ontdekt hoe de toekomst eruit-
ziet en vorm krijgt? Of heb je stress, omdat je het evenwicht 
niet kunt vinden tussen je keuzes en hun consequenties?

• Kun je staan voor wat je ontwerpt en besluit? Doe je dat 
congruent en consequent? Durf je dat veerkrachtig te doen, 
oftewel veranderingen aan te brengen als het nodig is?

• Zien anderen het hoger doel of resultaat van je ontwerp of 
besluit voor zich? Kan iedereen hierdoor en daartoe samen-
werken met jou of je organisatie? Met andere woorden: ben 
je in staat om buiten je huidige tijd en ruimte (en problemen) 
te reizen, daarin anderen mee te nemen en zo meer levens-
kracht te geven aan je ideeën? Neemt de zwaartekracht van 
je idee toe, niet alleen voor jou maar voor iedereen?

• Zijn je aandacht en communicatie bewust? Oftewel: vertel 
je jezelf en de wereld oppervlakkige waarheden of gaat het 
om wezenlijke ontwerpen en keuzes? Veel aandacht en 
communicatie is niet wezenlijk, maar gewoon gewenst: uit 
gewoonte of ‘bedacht’. Een helder mens of een helder merk 
luistert naar een innerlijke stem. Doe jij dat ook? 

• Sta je open voor mogelijkheden, voor hypothetische situ-
aties en werkelijkheden? Alle wetenschap is geboren uit 
hypothesen, maar niet alle hypothesen zijn direct als ‘waar-
heid’ te bewijzen. En sommige schijnbaar bewezen waar-
heden blijken achteraf bewezen onwaar. Daarom draait 
de zon niet langer om de aarde. Dat geldt ook voor nieuwe 
ideeën en concepten. Laat ze niet bij voorbaat onmogelijk 
zijn, omdat hun succes niet is bewezen. Doe liever alsof het 
wel zo is. Doe net alsof. Kijk naar je kinderen, zij weten hoe 
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dit werkt.
• Ben je in staat om deze en andere ideeën en voorbeelden 

die in dit boek naar voren komen als zinvol te beschouwen? 
Kun en wil je ze bewust overdenken en overwegen, zodat 
je daarmee je onbewuste voedt en stuurt, wat weer invloed 
gaat hebben op je bewuste? Het zal ook invloed hebben op 
hetgeen je creëert en beslist. En de samenhang van ideeën 
zal samenwerken en leiden tot Giant Leaps.

De onder invloed van technologie snel veranderende wereld 
heeft impact op ons. En wij hebben impact op de wereld.  
 Big Ideas, denkrichtingen om tot strategische oplossingen te 
komen, gaan er vanuit dat we blijven denken vanuit ons eigen 
perspectief. Dat daar alle ruimte voor is. De analyse, uitgangs-
punten en strategie zijn independent geformuleerd. Een Big Idea 
zoekt een unieke positie en werkt vanuit onafhankelijke delen 
en concurrentie. Regels, waarden en controle zijn belangrijk 
om het te blijven voeden en de juiste richting te blijven geven. 
Doelen en performance bepalen het succes. 
 Giant Leaps gaan er vanuit dat we denken in spanningen en 
sprongen om voorbij de filters, frames, tijd en ruimte te komen 
van de bestaande positie. Het begint altijd met het ontwik-
kelen van een perfect world. Dit leidt automatisch tot een doel 
en verbinding op een hoger niveau dan waarop het probleem 
gecreëerd is. Een Giant Leap werkt vanuit intentie, samenwer-
king en zicht op het hoger doel van het geheel. De analyse, 
uitgangspunten en strategie zijn interdependent geformuleerd. 
Het ideaal en de impact voor het geheel bepalen het succes. Het 
onzichtbare en onverwachte mogen meedoen. Het werkt met 
een zelforganiserend principe. De mate van geconcentreerd-
heid in de uitvoering kan verschillen.
 In een split second zijn we in staat het juiste te beslissen: het 



191NAAR DE HORIZON 

écht vernieuwende, het écht creatieve te bereiken. Daartoe is 
wel een andere kijk vereist op de realiteit en op de mogelijk-
heden om deze te veranderen. Daarom ook is er een nieuwe 
vorm nodig van creativiteit en besliskracht, een kwantumcrea-
tieve vorm waarmee je de schijnbare realiteit en haar dilemma’s 
overstijgt en met meer plezier en moeiteloosheid tot besluiten 
komt. Alleen op die kwantumcreatieve wijze kun je komen tot 
Giant Leaps: compleet nieuwe werkelijkheden voor het alge-
meen belang van het geheel. Nieuwe werkelijkheden waarvan 
dit boek al zoveel voorbeelden heeft gegeven. Waarin je eigen 
rol betekenis heeft en waarbij je anderen uitnodigt mee te doen 
in het betekenis geven. Of het nu gaat om een merk, product, 
concept of een betere en – waarom niet? – perfecte wereld.  
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Manifest  
van de kwantumsprong
 
Gefeliciteerd, we zijn er!

De mensheid en de wereld van vandaag vragen niet om slimme 
stappen en oplossingen, maar om kwantumsprongen, Giant 
Leaps die ons individueel en collectief naar een 100% posi-
tieve en nieuwe realiteit leiden. De wereld heeft geen om- en 
out-of-the-box denkers meer nodig, maar mensen die de kwan-
tumcreativiteit en vooral de moed en het ondernemerschap 
hebben om over de bestaande dilemma’s en beperkende over-
tuigingen heen te springen en te ontwerpen voor het geheel.  
 
Wij zijn Giant Leapers. Wij zijn de bedrijven, mensen, instanties 
en merken die de realiteit een grote sprong voorwaarts geven 
en nieuwe richting en energie aanjagen. Wij verbeteren niet de 
oude realiteit, maar creëren nieuwe paradigma’s die ons alle-
maal versnellen. Wij doorbreken de klassieke systeembouw van 
onze maatschappijen. Geld, voedseldistributie, de organisatie 
van onze veiligheid, gezondheid. Wij doen voor hoe iedereen 
opnieuw een plek kan innemen in de maatschappij ‘als onder-
deel van een ecologie’, niet slechts ‘als economie’. Wij maken 
het makkelijk om de Sustainable Development Goals (SDG’s) te 
realiseren. Wij laten volksziektes als depressie en burn-out als 
sneeuw voor de zon verdwijnen door heelheid en verbinding te 
realiseren in plaats van verdeeldheid. Wij maken een einde aan 
verzuiling en versnippering in het politieke en maatschappe-
lijke domein door alles te zien als een investering in het geheel 
en om iedereen daaromheen met elkaar te verbinden. 
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Zo ontstaat, de zo broodnodige,! impact en een civil society, 
waarin iedereen meedoet en iedereen wint. Wij zijn de mees-
ters van de common good. Niet door ervoor te vechten, maar 
door anderen uit te nodigen aan het nieuwe mee te doen. Niet 
door te overtuigen, maar door overtuigend te zijn in eenvoud. 
Logic en magic verbonden.

We noemen dat kwantumcreativiteit. Wij realiseren ons dat 
de mensheid zichzelf heeft gegijzeld in de 4 procent van ons 
potentieel die we gematerialiseerd hebben. Wij exploreren de 
kracht van de 96 procent, nu nog dark matter, in en om ons heen. 
Wij begrijpen dat we, zodra we uit onze stress en complexiteit 
stappen, toegang hebben tot veel meer dan de vermeende 
werkelijkheden die we met onze beperkende overtuigingen 
veilig op hun plek houden. Wij weten dat er vele parallelle 
werkelijkheden naast elkaar kunnen bestaan. Dat ons zicht op 
alle toekomstige consequenties van onze keuzes voorkomt 
dat we slechte ontwerpen blijven maken. En dat we, zodra we 
creëren buiten de beperkingen van tijd en ruimte, veel beter 
samenwerken met alles wat er al is. Wij stappen uit het lineair 
denken en handelen en laten de controle los die daarbij hoort. 
Wij vertrouwen op zelforganiserende chaos, op de onderlig-
gende principes van co-creatie en op nauwkeurige afstemming 
van onze innerlijke en collectieve stem.

Overvloed en geluk zijn voorbehouden aan degenen die 
creëren voor iets dat groter is dan zijzelf. En het goede nieuws 
is:  iedereen kan het! Door te geloven in het onverwachte en het 
onzichtbare en door het afschudden van alle beperkende over-
tuigingen en dilemma’s kunnen we ons echte geboorterecht 
leven: geluk, hoop en liefde!
!
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Wij zijn Giant Leapers. We gaan de komende jaren die kwantum-
sprong maken. We zijn al begonnen. En wat zijn we ontzettend 
blij dat jij de moed hebt om met ons mee te springen! 
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