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INLEIDING

‘Sapere aude’ - Kant (1784)
(vrij vertaald: ‘Verlichting is de vrijheid van de zelfopgelegde onderwerping’)

Het tijdschrift Philosphy Now noemde domheid eind 2011 het grootse wereldprobleem.
Times riep 2011 uit tot het jaar van de demonstrant. Foley, in navolging van diverse andere
cultuurpessimisten, spreekt over ‘the age of absurdity’. Weggeman, hoogleraar innovatiekunde, stelt dat Nederland steeds dommer wordt. En inderdaad, onderzoek in 2013 toont
aan dat het IQ van de jeugd daalt.
Populisme viert hoogtij. Mensen krijgen behoefte aan vertrouwen bij een afname van kennis. Descartes´ ´Ik denk dus ik besta´ maakt plaats voor ´Ik blog en twitter dus ik besta`.
Wat is er aan de hand? En waardoor? En belangrijker, ervaren we dit als een probleem? En
als ja, willen en kunnen we de ontwikkeling van een veranderende logica en retorica beïnvloeden?
Dit essay schetst in de paragrafen 2.1 tot 2.5 waarnemingen van veranderingen binnen de
kennissamenleving, zoals de veranderende posities en rollen van actoren en de opkomst van
het postmoderne denken, ICT en sociale media . Paragraaf 2.5 positioneert de verschillende
veranderingen in een raamwerk van de vitale kennisruimte. Hoofdstuk 3 introduceert de
theorie van het Kritisch Realisme waarin meerdere visies op kennis en waarheid naast elkaar bestaan waarna in hoofdstuk 4 vier scenario’s worden uitgewerkt voor het behoud van
een vitale kennisruimte.

Dr. Steven de Groot
Bunnik, voorjaar 2016
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VERMENGING SAMENLEVING MET KENNISECONOMIE

´De rede wegroven, dat is het motief geweest van iedere overtuiging op aarde die gekant
was tegen de rede. Het wegroven van kennis en kunde is het doel geweest van iedere overtuiging die zelfopoffering predikte´ - Ayn Rand (1971)

Dominant in de discussie over de kenniseconomie in de afgelopen jaren zijn de pijlers (de
vier O’s) onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en overheid en de samenhang tussen deze
instituties, die ook wel de kennisinfrastructuur wordt genoemd1. Ingezet wordt vooral op
versterking van deze individuele pijlers door bijvoorbeeld miljoenen te alloceren voor onderwijs, te investeren in research & development en maatregelen te nemen in de arbeidsmarkt als gevolg van de komende vergrijzing.
De toenemende mate is sprake van popularisering in ons land die invloed heeft op het systeem van kennisontwikkeling en de veranderende rol van kennis acht ik een onderbelicht
aspect in deze discussie. Allengs wordt getwijfeld aan de geloofwaardigheid van de wetenschap. Steeds vaker moet de anamnese van een arts het afleggen tegen de gevonden informatie die een patiënt voor zijn artsenbezoek vergaart op internet. En beleidsmakers en politici lijken steeds vaker te neigen naar de mening van het publiek, waarbij vertegenwoordiging en representatie steeds meer met elkaar worden verweven. De kenniseconomie zijn wij
allen. Kenniseconomie en (kennis)samenleving, met beide hun eigen systeemkenmerken,
vermengen in toenemende mate, met tal van regressieve interactiepatronen tussen individuen en groepen tot gevolg. Dit essay introduceert daarom een nieuwe O in de discussie over
onze kenniseconomie, de O van Ons, het publiek. De komende paragrafen belichten de belangrijkste fenomenen onder het publiek in de kenniseconomie.

1

Kennismonitor 2011
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2.1

De scheiding van publiek en kenniselite

Een onderscheid tussen verschillende actoren en hun rollen in de kenniseconomie is van alle
tijden. De vier O’s (onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en overheid) zijn reeds lang
onderkende groepen in onze samenleving en door verschillende oorzaken die ik later behandel is het publiek een steeds dominantere partij aan het worden in de kenniseconomie.
We zijn immers met velen en we hebben middelen zoals ICT en daarmee toegang tot kennis
die eerder enkel ter beschikking stonden aan anderen. En misschien wel het meest van belang: we willen ook wat, namelijk gehoord worden. We kunnen een kenniseconomie duiden
in typen actoren met een eigen rol en proces in de kennisinfrastructuur. Kennisontwikkeling
was lang voorbehouden aan de wetenschap en is onder invloed van empiristen aangevuld
door kennisontwikkeling in de praktijk. Benutting van (wetenschappelijke) kennis vond zijn
weg naar gebruikers, iedereen waaronder het volk, via producten en diensten, informatie en
de media. Onderwijs vervulde in de kennisinfrastructuur in eerste instantie lang enkel de rol
van kennistransfer. Met de toenemende kapitalisering van kennis neemt het proces van kennisexploitatie een vlucht in de vorm van octrooien en patenten, een vorm van bescherming
van kenniskapitaal en structurele kennis. In toenemende mate staat de scheiding van rollen
in de traditionele kennisinfrastructuur onder druk. Immers, de consument heeft zich een
recht verschaft tot de kenniseconomie en wordt ‘medeproducent’ van kennis, is daarnaast
ontwikkelaar, verspreider en afnemer tegelijkertijd zonder daar direct voor gekwalificeerd
voor te zijn en verantwoordelijkheid te dragen voor een kennisproces zoals tot voor kort het
geval was.

Kenniselite
Allereerst ga ik in op de veranderende posities van publiek en kenniselite. Elites kennen we
in tal van verschijningsvormen zoals groepen mensen die zich onderscheiden van de massa
en een specifieke positie verkeren door statusbronnen als een specifieke vaardigheid, vermogenspositie, familieherkomst of netwerk. In dit essay speken we specifiek over de kenniselite, ‘de elite van het intellect’2. Ik schaar me achter de kenmerken die Furedi 3 deze
laatste groep toedicht. Niet het werk wat ze doen kenmerkt hen, maar ´hun optreden, het
beeld dat ze van zichzelf hebben en de waarden die ze er erop na houden met hun specifieke
expertise een bepaald gezag in hun domein ontplooien en liefst nog daarbuiten. Blackburn4
2

SCP (2014), Verschil in Nederland

3

Furedi (2011). Where have all the intellectuals gone?

4

Blackburn (2005). Truth.
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noemt in dit kader het voorbeeld van cartografen, historici en wetenschappers die metingen
uitvoeren, in de archieven duiken en experimenten uitvoeren volgens een bepaald concept
van ontdekking, waarlangs ze inzichtelijk maken wat ze doen maar vooral de stand van zaken en de waarheid onthullen. Een onafhankelijk, niet aan een bepaalde identiteit gebonden,
en autonoom leven leiden, volgens de eigen overtuiging en gedachtegang kunnen handelen’.
In termen van de nog te behandelen kenniscategorieën binnen de kennistaxonomie betreft
het mensen die het vermogen hebben om te redeneren, te analyseren en verbeteren en kennis te combineren en synthetiseren. Hoewel het voor de hand ligt om hieronder mensen met
een bovengemiddeld intelligentieniveau te noemen, schaar ik ook de vakman waaronder
(vakkundige) kunstenaars onder de term die door eigen inzicht en ontvankelijkheid voor
feedback van zijn beroepsgroep zijn of haar handelingspatroon verbetert.
Bolkestein5 verwijst naar het eerste gebruik van de term ‘intellectueel’ als zijnde een duiding voor denkers, zoals ‘intelligentsia’ en intelligent’, ‘een bepaalde categorie mensen aan
te duiden, die zich aan één kant hadden geschaard tijdens een politieke rel die het land finaal in tweeën spleet.’ In zijn termen betreft het mensen met een belangstelling voor abstracte ideeën, betrekking hebbend op verschillende facetten van het leven zoals kunst wetenschap, religie, cultuur en politiek. Deze groep mensen zouden door gebrek aan politieke
ervaring zijn intellectuelen heel goed in staat er onhoudbare ideeën op na te houden en
ideeën aanhangen die eerder aantrekkelijk zijn dan omdat ze deugdelijk zijn. Als derde
kenmerk noemt hij de ‘globalisering van dwalingen’; gedachten die de grenzen van een
natie of binnen een vakgebied overstijgen. Maar hun positie is in verandering. Hiermee lijkt
de kennismacht evenals de politieke macht van de kenniselite te worden begrensd. De
postmoderne (PM) maatschappij verschaft hen geen status meer, zie ook de genoemde cijfers over het afnemende vertrouwen in de kenniselite door de maatschappij, het publiek.
Daarom voelen zij zich, aldus Bolkestein, ‘een ressentiment tegen de maatschappij, die hen
onthoudt waar zij menen recht op te hebben’. Zij zouden, Bolkestein volgend, ‘zijn behept
met een vorm van vooringenomenheid, die van het rationalisme: geesten die zich wijdden
aan het conceptualiseren en rationaliseren van zonder veel kennis van zaken’. En tevens een
vooringenomenheid hebben verworven van de systematisering: het prestige van de natuurwetenschappen is zo groot dat allerlei intellectuelen zelf ook de natuurwetenschappelijke
methode willen toepassen. ‘Ze hebben moeite te aanvaarden dat er beperkingen behoren te
zijn aan de staat vermag’, aldus Bolkestein.

5

Bolkestein (2012), De intellectuele verleiding.
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De wens om autonomie van de kenniselite komt niet voort uit de wens een afstand tussen
‘denkers’ en samenleving te vergroten. Furedi stelt dat autonomie als nodig wordt verondersteld om een ruimte te creëren – wat ik beschouw als onderdeel van de vitale kennisruimte ‘waarin culturele producenten kunnen functioneren zonder aan externe belangen te zijn onderworpen’, meent Furedi in navolging van bijvoorbeeld de Franse socioloog Bourdieu of
de Schotse filosoof Graham. Foley6 spreekt over de ‘stoïsche deugd van afstand nemen’,
niet als gevolg van minachting, maar om inzicht te verwerven ver een verschijnsel of fenomeen. Autonomie in een vitale kennisruimte die voorziet in een stabiel fundament voor een
intellectueel leven dat aan de samenleving tegemoet komt en hieraan waarde toevoegt. Niet
op aanvraag of reactie, maar via een innerlijke dynamiek van bepaalde kennisdomeinen. En
zich dus niet laten leiden door druk van de commercie (de kennismarkt) en het bedrijfsleven.

Het publiek
Publicisten en denkers als onder andere Pels, Van Rossum, Van Reybrouck, Bolkestein en
De Mul schetsen een genuanceerd beeld over de veranderingen in de Nederlandse samenleving en mogelijke gevolgen voor de kenniseconomie in ons land.
De Spaanse filosoof Ortega y Gasset slaat net als Furedi een minder genuanceerde toon aan
als het gaat over de ontwikkeling van kenniselite en het publiek. Reeds in de jaren dertig
van de vorige eeuw waarschuwt Ortega y Gasset in diverse publicaties, gebundeld in een
Nederlandse vertaling ‘De opstand van de massamens’7. Hij is daarmee te positioneren in
het modern cultuurpessimisme en tegenstander van neoliberalisme en het postmodernisme,
waarover eerder denkers als Spengler, Toynbee, Valéry, Jaspers en Huxley bijdragen leverden.
De vooruitgang van de Europese beschaving heeft volgens Ortega y Gasset geleid tot de
creatie en opstand van de massamens, de postmodernist, de PM-er. Ontwikkeling van de
beschaving en het levenspeil als gevolg van twee eeuwen progressief onderwijs en economische bloei van de maatschappij. Liberale democratie, wetenschappelijk onderzoek en
industrialisatie hebben mogelijk gemaakt dat de massamens toegang en positie heeft tot wat
eerder enkel voor de kenniselite was voorbehouden. De massamedia heeft volgens Raes-

6

Foley (2010). The Age of Absudity.

7

Ortega y Gasset, J. (2015). De opstand van de massamens. Lemniscaat
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sens8 een cruciale rol gespeeld bij de vorming van de postmoderne samenleving die zich
kenmerkt door relativiteit en contingentie, waarbij allerlei minderheden en subculturen de
kans gegrepen hebben om in de relatieve chaos van de hedendaagse media het woord te
nemen. Maar ook: de negentiende-eeuwse beschaving heeft vanzelf tot de opkomst van de
massamens geleid. ‘De massamens ervaart niet de voordelen van de beschaving als wonderen van vernuft, organisatie en inventiviteit die alleen met grote inspanning en zorg in stand
gehouden kan worden’. Deze leeft met de techniek, maar niet van de techniek’, aldus Ortega
y Gasset. Waarom niet zoeken en overdenken, kennis benutten? Volgens Ortega y Gasset
heeft de mens nog nooit zo weinig moeite hoeven doen om in zijn economische basisbehoeften te voorzien. ‘Het leven voor de gemiddelde mens ligt op fundamentele en beslissende manieren voor hem open, zonder belemmeringen en restricties’. De massamens is in
intellectueel opzicht niet ontvankelijk voor nieuwe inzichten en neemt genoegen met de
eerste de beste opvatting. Niet de intellectueel, de kenniselite, maar de massamens sluit
zich zelf af en inkapselt zichzelf! De massa betreft volgens hem de gemiddelde mens, de
massamens (‘de pseudo-intellectuelen’), die zich kenmerkt door een doorsnee-kwaliteit,
figuren zonder kwaliteit, ongekwalificeerd, die op grond van hun mentale gesteldheid in
feite ongeschikt zijn voor een dergelijke rol. Hij spreekt over een ‘onheilspellende despoot’(de verlaging van fatsoensnormen), ‘het verwende kind’, ‘de vulgaire geest’ en ‘barbarij’ als gevolg van een triomf van de democratie. Een te ver doorgevoerde of ontaarde democratie noemt hij ‘de gevaarlijkste ziekte die een samenleving kan treffen’. ‘De massa, de
opstandige menigte heeft bezit genomen van de openbare ruimte, van alle gebouwen en
specifieke producten die de geavanceerde beschaving heeft voortgebracht’. ‘Natuurlijk willen zijn niet denken’, schrijft Hermann Hesse in zijn Steppenwolf. ‘Zij zijn immers voor
het leven geschapen en niet voor het denken. Ja, en wie denkt, wie het denken tot hoofdzaak
maakt, die kan het daarin weliswaar ver brengen maar hij heeft toch maar het land met het
water verwisseld en eens zal hij verzuipen’. De massa ´die alles verplettert wat eerder verheven, persoonlijk en voortreffelijk is, kent geen bescheidenheid of dienstbaarheid, omdat
hij daar de noodzaak niet van inziet en accepteert geen autoriteit die buiten hemzelf ligt´,
aldus Ortega y Gasset . Overigens doelt hij met de massamens niet op een bepaalde sociale
klasse, maar een bepaald karakter, een menstype dat in alle sociale klassen voorkomt. ‘Enkel hoogstaande mensen ervaren een innerlijke drang om te beantwoorden aan een hogere
maatstaf, die buiten hemzelf ligt’. De massamens is redeloos en onredelijk, ontwaart ideeën
in zichzelf (‘vermomde begeerten’), maar beschikt niet over de capaciteit tot ideeënvorming, kent een onbeperkte uitbreiding van wensen en verlangens, zelfingenomenheid, en
8

Raessens, 2001
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een radicale ondankbaarheid ten opzichte van alles wat zijn comfortabele leven mogelijk
heeft gemaakt (zoals de wetenschap). De massamens komt zelfs in opstand tegen datgene
dat hem en haar gecreëerd heeft en hem zelfs verworvenheden heeft geboden.

Ortega y Gasset volgt hiermee de ideeën van de Franse socioloog Le Bon, die in 1895 zijn
theorie beschrijft in zijn ´La psychologie des foules´. Le Bon poneert de opvatting dat een
individuele persoon, ook als hij lid is van een cultureel hoog ontwikkelde samenleving, in
de massa zijn kritische vermogens verliest en zich dan vooral affectief, ook Le Bon bezigt
de woorden ‘primitief-barbaars’, gedraagt. Want stelt hij: ‘in een massasituatie is de individuele persoon lichtgeloviger en ook vatbaar voor propaganda en massapsychoses’. Le Bon
onderscheidt drie mechanismes die dit collectieve gedrag of deze groepsgeest bewerkstelligden, namelijk anonimiteit (hierdoor voelt men zich minder verantwoordelijk voor zijn of
haar gedrag), besmetting (emoties verspreiden zich door de massa als een besmettelijke
ziekte) en suggestibiliteit (in een massa houdt men suggestie makkelijker voor waar). Paragraaf 2.4 behandelt overige mechanismen bij kennisdeling en groepsvorming.
In navolging van Ortega y Gasset stelt Foley9 dat de Westerse wereld ‘ontspoord is geraakt
door een giftige cocktail van ontevredenheid, rusteloosheid, verlangen en wrok’, door een
constante blootstelling aan vermaak waardoor nog maar weinigen in staat zijn tot langdurige interesse (‘afwijzing van moeilijkheden en inzicht’), met een alsmaar groeiende roep om
aandacht als gevolg van een ‘innerlijk leegte’ bij het publiek. Ook spreekt hij over een
‘openlijke vijandigheid ten aanzien van de intelligentsia’ en een massa die gulzig, impulsief, boos, listig en onverzadigbaar is, die niet te stuiten is en zich niet wil laten temmen.

Ik sta even stil bij het aspect van anonimiteit dat Le Bon noemt. Dit mechanisme dat in toenemende mate heerst in onze maatschappij wordt bevestigd door diverse studies. In 1950
vond 12% van Amerikaanse scholieren zichzelf erg belangrijk. In 2005 bedroeg dit percentage 80%. Brooks10 stelt na onderzoek dat gemiddelde scores op de narcismeschaal de afgelopen jaar met 30% zijn gestegen. En ook in Nederland is een vergelijkbare tendens zichtbaar. Diverse studies laten zien dat de waardepatronen van de Nederlander snel aan het veranderen zijn. Bijvoorbeeld het CBS toont aan dat er een sterke neiging is naar een het
waardepatroon van consumptief hedonisme, zogenaamde hedonistische genoegens. Foley
spreekt op het ‘Volgende Belangrijke Ding´: de volgende minnaar, baan, onderneming,
9

Foley, M. (2012) Engelse titel van Abusrde overvloed

10

Brooks, D. (2015). The road to character

9

PM. De utopie van de kenniseconomie. © dr. Steven A. de Groot, versie 19 juni 2016

vakantie, bestemming of maaltijd. De hedonistische oriëntatie (Hèdonè betekent ‘genot’)
is de afgelopen decennia, in het bijzonder onder jongeren, zo belangrijk geworden dat individuele zelfverwerkelijking de centrale culturele waarde in de Nederlandse samenleving
lijkt te zijn geworden en een uitdrukking is van processen van individualisering, welvaartsgroei en technologische ontwikkeling. Scruton11 spreekt, verwijzend naar Marx, van ´een
consumptiemaatschappij als schijnwereld, een plek waarden de geesten van de bevrediging
worden opgejaagd door de geesten van de reële verlangens’. Het CBS spreekt over een ‘tamelijk oppervlakkige pluk-de-dag-mentaliteit’ en stelt dat ‘door de toename van hedonisme
in de vorm van individuele zelfverwerkelijking kan maatschappelijke integratie en engagement een probleem worden. Jameson12 noemt oppervlakkigheid een bepalend kenmerk van
het postmodernisme. Verder stelt hij dat wetenschap, politiek en kunst allen subjectief zijn.
Ze bestaan wel, maar hebben allen een verschillende betekenis voor individuen. Immers, de
postmoderniteit moet deconstructief zijn. Opgelegde structuren, standaarden en idealen
moeten vernietigd worden, zonder ze evenwel te vervangen door nieuwe standaarden of
idealen. De postmoderne mens moet in staat zijn te leven zonder waarheden die hem van
bovenaf worden opgelegd, aldus Jameson. In een sterk hedonistisch en materialistisch georiënteerde samenleving kan individualisme omslaan in hyperindividualisme, narcisme en
onverschilligheid, verliest men de interesse voor de omgeving en worden zaken als gelijkheid en solidariteit eenvoudig aan de kant geschoven. Foley benoemt het gevaar van het
ontnemen van de voldoening van de confrontatie met en het oplossen van problemen, van
beproevingen. ‘Het publiek legt de nadruk op anticipatie in plaats van op appreciatie en
waarderen verandering veel meer dan stabiliteit, stelt hij.
Overigens bekritiseert Ortega y Gasset niet enkel de massamens. Ook de wetenschapper
dicht hij een rol toe in de opkomst van de massamens. ‘Intellectuele arbeid beoogt om opheldering te verschaffen’. De wetenschapper heeft geleerd om alle bestaande opvattingen,
verklaringen, formules en wetten aan de orde te stellen, ze te verklaren dan wel ze te weerspreken met argumenten, met nieuwe kennis. ‘Wie een nieuw wetenschappelijk feit aan het
licht heeft gebracht, moest zich eerst volledig ontdoen van wat hij heeft geleerd’. Aandachtigheid, rust, tijd, kritiek en verdieping zijn hiervoor nodig. De massamens bekritiseert enkel de wetenschap zonder daar een argument voor aan te dragen. Daar heeft hij geen tijd
voor, wan het nu prevaleert boven de rede. Maar wetenschappers, zo stelt hij, hebben zich
teruggetrokken om een steeds kleiner kennisgebied, waardoor ze steeds minder weten van
nadere kennisgebieden met als gevolg dat steeds minde mensen overzicht hebben op de
11
12

Cuton, R. (2000). An intelligent Person’s Guide to Modern Culture.
Jameson (1991). Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham, Duke University Press
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wetenschap in het algemeen en geen integrale visie op het universum kunnen ontwikkelen.
Daarnaast constateert Ortega y Gasset een toename van de experimentele wetenschappen
met vele empirische onderzoeken, het terrein van wat hij noemt de ‘intellectuele middelmaat’. De vooruitgang van de wetenschappen wordt in zijn visie tot stand gebracht door
wetenschappers die afzonderlijk van elkaar in kleine cellen in kelders kleine stapjes maken,
waarmee de wetenschap zich als geheel in de kaart laat spelen door de massamens. Hij
spreekt hierbij over ‘de specialist’ die geen kennis meer heeft van zaken die niet onder zijn
specialisme vallen. De wetenschapper wordt steeds meer specialist op een steeds kleiner
kennisgebied en ervaart door verdieping dat hij of zij weinig afweet van een ander kennisgebied en trekt zich terug uit het maatschappelijke debat over universele dingenDoor zijn
verdieping en te ervaren hoeveel hij ergens van af weet, is deze veelal geneigd om over alle
andere onderwerpen te oordelen dat hij daar dus niet veel van weet. Daarmee verbreekt de
kenniselite de verbinding met het publiek, dat in al zijn enthousiasme inspringt op de lege
plek. Immers, de massamens voelt zich daarentegen door niets beperkt…
Hier snijdt Ortega y Gasset het fenomeen aan van de noodzaak van de eerder genoemde
autoriteit. In zijn optiek is de massamens niet op aarde om dingen zelfstandig of autonoom
te doen, maar ‘moet hij zich verhouden tot een hogere autoriteit, die gevormd wordt door
voortreffelijke minderheden’. Chomsky13 stelde tevens in de jaren ’60 dat ‘only those who
are willing to resist authority themselves when it conflicts too intolerably with their personal moral code, only they have the right to condemn the death-camp paymaster’. Maar juist
deze massamens verwerpt welke autoriteit dan ook. We zijn onderweg naar een nieuwe
samenleving, waaronder een andere invulling van de meritocratie. De postmodernist, de
PM-er, valt te duiden als een menssoort die kennis beschouwd als gedachteconstructies, een
verdeeld wezen, uiteengevallen in fragmenten. De postmoderne mens is ambivalent en dubbelzinnig; hij wil het ene én het andere, en kan maar moeilijk keuzes maken, want aan elke
keuze zijn voor- en nadelen verbonden. Maar hij kan verschillende keuzes maken, zonder
veel belemmeringen of autoriteiten. In de postmoderne (kosmopolitische) wereld ontbreekt
het immers vooral aan grenzen. Er is daardoor geen enige en unieke waarheid, maar een
onbeperkt aantal versies en variaties van de waarheid, die zelfs met elkaar in conflict kunnen komen en elkaar kunnen tegenspreken. En er is daarom dus geen einde aan betekenisvorming. 'Waarheid' als zodanig bestaat dan ook niet. Omdat ook normen geproblematiseerd worden en aan diversiteit toenemen, is het bovendien niet meer zo duidelijk waarvoor

13

Chomsky (1965). Aspects of the Theory of Syntax.
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kennis moet worden ingezet. Met de op consensus gebaseerde ‘grote verhalen’ vervallen
ook de universele doelen, met waardenpluralisme en relativisme tot gevolg. .

Veranderende meritocratie
In een meritocratie bepaalt vooral je individuele verdienste je maatschappelijke positie.
Talent en hard werken wordt beloond door status en inkomen. In de meritocratie is falen is
het resultaat van je eigen tekortkomingen. Volgens Buevink14 is de meritocratie is om drie
redenen superieur aan een maatschappelijke ordening op basis van afkomst (sekse, klasse,
huidskleur). Ten eerste biedt zij biedt optimale ontplooiingsmogelijkheden voor individuen
doordat allen, ongeacht afkomst, gelijke kansen krijgen. Een meritocratie waakt er voor dat
talent en verdienste de samenleving optimaal ten goede komen doordat de juiste mens op de
juiste plaats komt. Immers, iedereen heeft profijt van dat slimme mensen veel invloed hebben. Tenslotte is het verder rechtvaardig in de meritocratie dat individuen naarmate ze extra
'geven' aan de gemeenschap daarvoor extra worden beloond met status, macht en inkomen.
Maar de principes van de meritocratie werken niet meer; het geven van mening kom je net
zo ver of zelfs nog verder dan wanneer je enkel over objectieve en zuivere kennis beschikt15. 80% van de Nederlanders vindt dat het diploma te veel gewicht krijgt 16. En persoonlijke verdiensten worden niet meer louter bepaald door de genoten opleiding, maar
vooral door het sociaal en cultureel kapitaal van mensen, hun sociale netwerk, de wijze van
kleden, etc. Verder zorgt de toenemende klassengelijkheid ervoor dat mensen met een lagere maatschappelijke klasse over dezelfde rechten, kansen en middelen (lees ICT- en mediamogelijkheden, toegang tot netwerken, soft skills) beschikken als de traditionele kenniselite.
Vooral een gelijk recht op een oordeel, recht op technologie en daarmee het recht op nut
van opbrengsten van de kenniselite is onder invloed van een toenemende hedonistische instelling van het publiek de oorzaak van een haperende meritocratie. Ongelijkheid, bijvoorbeeld van kennispositie, heft men op door mensen te mobiliseren via sociale media. De retorica wordt ingezet voor winst op de logica.

Vermenging kenniseconomie en samenleving
Ik ben dit essay begonnen met de constatering dat kenniseconomie en kennissamenleving in
toenemende mate met elkaar vermengen. Lang kende de kenniseconomie een redelijk expli14

Buevink, J. (2006). Nieuwe ongelijkheden in de kenniseconomie. SER-magazine
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De Beer, P. (2010). Twee meritocratische misverstanden. Zeggenschap, 2010-2
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ciete verdeling van partijen die verantwoordelijk waren voor (kennis)processen als kennisontwikkeling, kennistransfer, kennisbenutting of kennisexploitatie. Als gevolg van neoliberalisme en het postmodernisme, door ICT- en mediamogelijkheden, toegang tot netwerken
en de verwerving van soft skills is het bijna iedereen in de samenleving - voor Ons, voor
het publiek - mogelijk om een positie te verwerven in de kenniseconomie, of tenminste in
het maatschappelijke debat. De Arabische Lente, ‘project X’ (Haren) en andere Facebookrevoluties zijn hier voorbeelden van. De toegang tot en omgang met kennis, informatie en
overtuigingen alsmede de steeds meer diffuse scheiding van werk en privé maken dat ook
kenniseconomie en samenleving niet meer naast elkaar maar door elkaar lopen.
De kenniseconomie kenmerkt zich door een systeem dat in eerste instantie tamelijk gestructureerd, taak- en functiegericht, gecentraliseerd, hiërarchisch en rondom geformaliseerde
verhoudingen was ingericht. De in toenemende mate open en liberale samenleving daarentegen kent een systeem van veelal losse elementen en faciliteiten, is afhankelijk van kwaliteiten van individuele actoren, is ongestructureerd en ongericht en bestaat voor een groot
deel uit ruil- en contractrelaties tussen tal van actoren.
Door de impliciete deelname van het publiek aan het systeem van de kenniseconomie ontstaat een wijziging van scheiding van rollen en instituties in de kennisinfrastructuur - actoren en partijen vervullen in toenemende mate dubbelrollen in kennisprocessen als die van
kennisontwikkelaar, -verspreider en afnemer - ontstaat er een disbalans, een asymmetrische
kenniseconomie én asymmetrische kennissamenleving, een kenniseconomie en samenleving
waarin de relaties tussen typen kennisactoren niet meer vanzelfsprekend is. Immers, in de
huidige kenniseconomie kun je ver komen met gebabbel, zonder de wetenschap en zonder
verantwoordelijkheid voor en vakmanschap binnen een kennisproces . Een asymmetrische
kenniseconomie die bovendien ook nog eens meer heterogeen wordt van samenstelling en
steeds dynamischer. Hoe de samenstelling en verdeling van rollen in deze kenniseconomie
er over vijf jaar uitziet weet niemand. Wel duidelijk wordt dat vermenging van de twee werelden tot een clash vormt van twee typen netwerken en structuren en instituties tweezijdig
zwaar op de proef worden gesteld.

13

PM. De utopie van de kenniseconomie. © dr. Steven A. de Groot, versie 19 juni 2016

Populisme
De voorgaande paragrafen beschrijven de eerste oorzaken van de vorming van de postmoderne samenleving. Waarom acht ik deze toegevoegde O van Ons, van het publiek, nu zo
van belang in de discussie over de kenniseconomie? De term populisme vindt in toenemende mate zijn weg in onze taal. Recente publicaties van onder andere Pels, Furedi, Van Rossum, Van Reybrouck, Bolkestein en De Mul representeren de aandacht voor dit fenomeen
in Nederland. Wij, u en ik, verwekten dit populisme tot de huidige omgang met elkaar.
‘Het volk heeft altijd gelijk’ en ‘power to the people’ zijn typische populistische uitspraken.
Je zou populisme in die zin kunnen beschouwen als de puurste vorm van democratie. Populisten geloven dat het publiek de waarheid belichaamt, terwijl de elite volksvreemd is en
niet naar hen luistert. Van Reybrouck17 stelt dat het begrip populisme omgekeerd evenredig
lijkt met de helderheid ervan. Alhoewel hij de stelling ondersteunt van De Gucht 18, die populisme duidt als een manier van politiek beoefenen, waarbij retoriek een centrale rol heeft.
Anderzijds zou het een stroming betreffen die ‘uitgesproken anti-elitair en antiesthablishment is en die pretendeert te spreken uit naam van het publiek dat door de politieke kaste contant zou zijn miskend’ (Van Reybrouck, 2011). Populisme lijkt een symptoom
van de wanverhoudingen tussen publiek en elite. Pels19 acht de termen ‘het publiek’ en ‘de
waarheid’ inwisselbaar. Het publiek is naar zijn zeggen immers de ‘stadhouder van het populistisch gelijk’; het is één en vormt de perfecte belichaming van het algemeen belang.
Omdat het zogenaamd authentiek, zuiver, wijs en nuchter is. Wie dat niet is, heet ´elite’ is
in principe verdacht, stelt hij. ‘Het volk’ wordt daarom zelfs als een eretitel beschouwd door
populisten. De meerderheid staat garant voor waarheid en zekerheid. De feiten spreken de
klare taal (Pels, 2011). Daar waar in 1966 het vertrouwen van het publiek in de kenniselite
zoals hoogleraren, artsen, opperrechters respectievelijk 61%, 73% en 50% bedroeg, daalde
dit naar respectievelijk 35%, 34% en 31%20. Het betreft het vertrouwen van Amerikaanse
burgers. Maar het NRC voorziet deze als ons voorland binnen afzienbare tijd….
De wil en kennis van de meerderheid wordt uitgeroepen tot de algemene wil en tot gedemocratiseerde kennis. Furedi21 betoogt dat het populisme geen verder reikend doel heeft dan
het aanspreken van de bevolking, de man op de straat. Hij beschouwt initiatieven als wikipedia als reacties van ‘desinteresse van de bevolking in de maatschappelijke instituties in
17

Pleidooi voor populisme, Van Reybrouck, 2011
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Het volk bestaat niet, Pels, 2011
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het allesbepalende probleem van de huidige politiek’. Apathie en cynisme tegenover de
politieke cultuur, complexiteit vraagt te veel van begripsvermogen van mensen, het publiek,
stelt hij, waarmee nog meer grond voor populisme wordt gegeven.
Socioloog Zijderveld22 stelt dat het populisme geen ideologische grond en geen opbouwende functie of blijvend karakter heeft. Het is een diepgaande systeemcrisis die het mogelijk
maakt om de beginselen van de rol van het publiek in de kenniseconomie opnieuw te wegen
en tegen het licht te houden. Het is een diep grijpende reactie op langlopende processen van
(post)modernisering die in Nederland en andere Europese landen al veel langer in hun greep
houden (Pels, 2011). Populisme gedijt bij een verschuivende machtsbalans tussen (kennis)elites ondergeschikten is een discours waarin frustraties aan aspiraties worden gekoppeld23. Maar verliest haar kracht naarmate zij dichter bij de macht komt. Populisme lijkt
daarmee vooral een strategische beweging voor niet-gevestigde partijen met een beroep op
de man op de straat voor het bekritiseren van de elite en de eigen positie24.
Gedemocratiseerde kennis en populisme lijken aanvankelijk onverenigbare grootheden. Pels
wijst op de paradox die populisten onbewust creëren. Populisme maakt democraten duidelijk wat democratie niet is, stelt hij. Van Reybrouck noemt populisme zelfs antidemocratisch en antiparlementair. ‘Het miskent het wezen van de democratie, miskent het bestaan
van uiteenlopende belangen binnen een en dezelfde samenleving en weigert te geloven dat
onder de noemer van ‘het volk’ altijd diverse en onderlinge onverzoenbare tegenstellingen
schuilgaan.’ De meerderheid weet niets en democratie valt niet samen met de macht van het
getal. De meerderheid heeft het niet per definitie bij het rechte eind. Pels noemt dit het
‘waarheidstekort van de democratie’. Juist de afstand van de waarheid, de objectiveerbare
kennis, schept ruimte voor democratie, stelt hij: op een vreedzame wijze omgaan met verschillen. Anderen noemen populisme daarentegen ‘de puurste vorm van democratie’25.
Daarmee is populisme mogelijk ook hoopgevend. Het toont immers de betrokkenheid van
het publiek bij de democratie. Je zou kunnen stellen dat populisme een signaal vertegenwoordigt voor een verschuivende machtsbalans tussen elites en het volk, tussen kennis en
mening of overtuiging. Een discours waar frustratie aan aspiratie wordt gekoppeld26.
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De kentheorie of kennisleer
Deze paragrafen beschrijven in het kort de verandering van posities van twee groepen in de
kenniseconomie, die van de kenniselite en die van het publiek. Om de geschetste veranderingen wat meer structuur te geven en beter te relateren aan het onderwerp van de kenniseconomie, beschouwen we ze nader in het licht van kennis en de kentheorie.
Deze kentheorie is het onderdeel van de filosofie die onderzoekt wat wij moeten verstaan
onder het begrip kennis, op welke wijze deze tot stand komt en onder welke voorwaarden
wij tot kennis kunnen komen. Binnen deze kentheorie, ook wel kennisleer en epistemologie
genoemd, zijn globaal twee facetten te onderkennen, namelijk de logica en de retorica. De
logica betreft de studie van de principes van redeneren en bewijsvoering, de principes
waarmee een argument (premisse) geëvalueerd moet worden. De retorica betreft de kunst
van de welsprekendheid of het overtuigen. De belangrijkste aspecten van deze kentheorie
zal ik hieronder in het kort behandelen27.

Kennis
Een eenduidige definitie van kennis blijkt niet eenvoudig te geven en al eeuwenlang onderwerp van discussie. Socrates definieert kennis als een waarneming. Theaetetus suggereert
dat kennis hetzelfde is als een juiste opvatting. Met de toenemende aandacht voor de rol van
kennis in organisaties (kennismanagement) verschijnen nieuwe definities van kennis. Gardner28 duidt kennis als ‘know what’, ‘know how’, ‘know why’, ‘know where’ en ‘know
when’. Voortrekker in Nederland op het gebied van kennismanagement is Weggeman die
kennis definieert als metafoor in de definitie van I * EVA: ‘een persoonlijk vermogen dat
gezien moet worden als het product van de informatie, de ervaring, de vaardigheid en de
attitude (de al dan niet bewuste set basisaannamen waarop persoonlijke waarden en normen
gebaseerd zijn) waarover iemand op een bepaald moment beschikt.’

Apriori en aposteriori
Letterlijk betekenen deze Latijnse uitdrukkingen ‘vooraf’ en ‘achteraf’. In het kader van
vragen stellen kun je ze beter vertalen met spectievelijk ‘onafhankelijk van de zintuiglijke
waarneming’ en ‘gebaseerd op de zintuiglijke waarneming’. Bij dit onderscheid is de gedachte dat je sommige uitspraken kunt doen, zonder dat je daarvoor waarnemingen nodig
hebt (zoals ‘de aarde is rond’ of ‘waarschijnlijk gaat het binnen een week regenen’) en dat
27
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je voor andere uitspraken echt zintuiglijke waarnemingen nodig hebt (zoals ‘als het plotseling gaat stortregenen zoekt men snel beschutting’). Waarom zijn ze belangrijk bij vragen
stellen? Je kunt vragen stellen over de zintuiglijke waarneming en ter vervanging van de
zintuiglijke waarneming. ‘Hoe ga je dat doen?’ versus‘ Hoe heb je dat gedaan?’. ‘Wie gaan
daar heen?’ versus ‘Met wie was je daar?’. En ‘Hoe zou hij reageren?’ versus ‘Waardoor
reageerde hij zo?’

Objectiviteit, subjectiviteit en intersubjectiviteit
Een volgend belangrijk onderscheid dat de kennisleer onderkent betreft de objectiviteit,
subjectiviteit en intersubjectiviteit van uitspraken. De begrippen ‘subject’ en object’ gaan
over oordeel en werkelijkheid. Het subject is de waarnemende, bewuste en handelende persoon die zich een oordeel vormt over de werkelijkheid. Het object is die werkelijkheid of
dat deel van de werkelijkheid, waarover de persoon zich een oordeel vormt. Het object ligt
bij wijze van spreken op tafel, is buiten de persoon (kent daarmee geen eigenaar zoals de
mening) en is onderwerp van gesprek en beoordeling. Als iemand uitgesproken subjectief
oordeelt, dan is dat oordeel sterk bepaald door de eigen persoonlijke en daarmee geprivatiseerde waarden en voorkeuren29. Zijn of haar oordeel zegt in dat geval meer over hem- of
haarzelf, diens werkelijkheid, dan over de objectieve werkelijkheid en/of de kwaliteit(en)
van het object. Oordeel en voorkeur of voordeel kennen in dat geval geen of nauwelijks
onderscheid. Hier tegen over staat het objectieve oordeel dat niet beïnvloed wordt door de
eigen persoonlijke eigenschappen en voorkeuren van de oordelende persoon. De werkelijkheid wordt zo exact beschreven als ze is. Onder invloed van Foucault’s bewering dat er
´geen werkelijke universele waarheid bestaat´ heeft het relativisme zijn weg en vooral aanhangers gevonden binnen de samenleving. In deze samenleving menen velen dat objectiviteit een onbereikbaar ideaal is, bijvoorbeeld omdat wij altijd vanuit onze eigen begrippenkader met ons menselijk verstand (ons perspectief, frame of belief system) de werkelijkheid
beschrijven. Er is veel geschreven over de kentheorie. Blackburn schreef een zeer leesbaar,
vertaald en compleet boek met de titel ‘De filosofie van de waarheid’ dat ik een ieder kan
aanbevelen om zich in dit onderwerp te verdiepen. Objectiviteit wordt niet enkel als een
onbereikbaar ideaal geacht maar door enkele sociologen als Beck en Giddens zelfs ongewenst. Zijn verdedigen de stelling dat er een nauw verband bestaat tussen het gevoel van
onveiligheid en de toename van kennis. ‘Veel van de onzekerheden waar we momenteel
mee te maken hebben zijn door de toename van kennis gecreëerd’, stelt Beck.
Niettemin vinden ze dat wij verder kunnen komen dan alleen onze subjectiviteit. Wij kun29

oa Blackburn, S. (2005). Truth
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nen ons zó uitdrukken - menen sommigen - dat onze uitspraken begrijpelijk en controleerbaar zijn voor anderen.

Feit en fictie
Dromen, sprookjes en fantasieën (fictie) zelf bestaan wel, maar de werkelijkheid waarop ze
betrekking hebben niet. Een wetenschappelijk rapport op een journalistiek stuk in de krant
is gebaseerd op feiten. De scheiding tussen feit en fictie is niet altijd zo duidelijk te maken.
Als een journalist niet voorzichtig genoeg te werk gaat, wordt het een geconstrueerde fictie.
De werkelijkheid had heel anders geïnterpreteerd moeten worden. Als het goed is zijn feiten
voor weinig verschillende perspectieven of interpretaties mogelijk, omdat ze als gevolg van
validatie voorzien zijn van een onafhankelijk autoriteitszegel30. Hoe meer feiten er zijn hoe
groter de kans dat jouw interpretatie van de werkelijkheid juist is. Een ander onderscheid is
deze tussen feit en mening. En deze is vooral makkelijk te achterhalen door de volgende
vraag te stellen: ‘vind jij dat of is dat zo?’.

Ethos, pathos en logos
De ethos, pathos en logos betreffen drie overtuigingsmiddelen als onderdeel van de retorica.
De ethos betreft het direct of indirect verwijzen naar de eigen kwaliteiten van de spreker, of
van een andere autoriteit. In geval van de pathos speelt de actor in op de waarden en emoties van het publiek (om zo het oordelend vermogen van het publiek aan te tasten). De logos
betreft het overtuigen door middel van argumenten (zoals in de wetenschap), waarbij de
logica van groot belang is.

Morele en feitelijke uitspraken
Morele en ethische uitspraken zijn uitspraken die eigenlijk geen feitelijke standen van zaken
proberen te beschrijven. Ze geven weer wat er zou behoren te gebeuren en geven uitdrukking aan overtuigingen van de spreker. David Hume ziet een principieel onderscheid tussen
‘is-uitspraken’ en ‘ought-uitspraken’. Een uitspraak die probeert de werkelijkheid te beschrijven vormt nooit een voldoende rechtvaardiging voor een uitspraak dat iets zou behoren. Omgekeerd kan men op basis van een uitspraak dat iets behoort nooit weten dat het ook
zo gebeurt. Wie meent dat men wèl kan overstappen van is-uitspraken naar oughtuitspraken, of omgekeerd, begaat de zogenoemde naturalistic fallacy (de naturalistische
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drogreden).

Inductief, deductief en abductief redeneren
Inductief, deductief en abductief redeneren zijn drie manieren om tot een conclusie of bewijs te komen en om tegen de werkelijkheid aan te kijken. Mensen volgen veelal een standaard patroon om problemen op te lossen. Hierbij combineren we veelal een ‘wat’ (een
situatie, een geval) en een ‘hoe’ (een werkingsprincipe) wat leidt tot een gevolg of effect
(een feit). Veelal zijn we geneigd inductief te redeneren op basis van onze dagelijkse waarnemingen. Een inductieve redenering ontwikkelt een verklarende theorie uit feiten en verschijnselen. Bijvoorbeeld: Veel medewerkers in organisatie X vinden de organisatie mooi
vanwege inzicht in de samenhang der dingen en ontwikkelmogelijkheden. Het is dus aannemelijk dat organisaties die aandacht geven aan samenhang der dingen en ontwikkelmogelijkheden als mooie organisaties worden beschouwd. Inductief redeneren leidt tot ‘ontdekkingen’ en kan eventueel leiden tot een theorie.
Veel wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd langs een inductieve redenatie. We ervaren een fenomeen en pogen te duiden wat en waardoor dit fenomeen optreedt. Dit kan
mogelijk leiden tot een theorie, die vervolgens de start kan zijn voor deductieve redeneringen, waarbij de redenering andersom werkt. De deductieve redenering leidt de verschijnselen af uit algemene beginselen of theorieën en leidt tot ‘verantwoording’ of voorspellingen.
Bijvoorbeeld: de wetten van de esthetica zijn van toepassing op alle ontwerpdisciplines
waarin men het belang van esthetische ervaringen onderkent. Het ontwerpen van organisaties is een ontwerpdiscipline. Dus de wetten van de esthetica zijn waarschijnlijk (als voorspelling) ook van toepassing op organisatieontwerp. Het vermogen om te redeneren an sich
reken ik tot een kenmerk van de kenniselite. Een persoon die redeneert poogt relaties en
causale verbanden te ontdekken, te duiden en te verklaren en zal in het algemeen veel waardoor-vragen stellen en taal bezigen die zich kenmerkt door ´omdat, doordat, want dus en dit
impliceert dat´.
Het genereren van waarde kenmerkt een abductieve redenering. In die zin is het een meer
‘open’ manier van redeneren die de inzichten van voorafgaand inductief en deductief redeneren gebruikt. Abductie suggereert dat iets ‘zou kunnen zijn’ of mogelijk is en kenmerkt
in het bijzonder ontwerpprocessen. Soms ontstaan ze in een flits of vloeien soms voort uit
nieuwe informatie of gegevens. Een gevonden oplossing als gevolg abductieve redenering
kunnen we vervolgens weer gebruiken om onze problemen in een inductieve redenering op
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te lossen en hiermee zelfs een theorie te ontwikkelen (deductieve redenering).

Discours
We communiceren door middel van taal. Taal die rijk is aan een ruime schat van woorden
met verschillende betekenissen. Daardoor is het soms moeilijk om te begrijpen wat iemand
bedoelt (‘Oh, bedoel je dat? Zeg dat dan!’). Dit wordt ook wel een discours genoemd. Deze
term uit de taalwetenschappen staat voor het fenomeen dat mensen verschillende beelden en
betekenisgeving ervaren bij een begrip zoals kwaliteitszorg, ICT of cultuur. Verdiepingsvragen zijn dan geschikt om achter iemands beeld en betekenisgeving te komen.

Kenniselite
Nu ik wat meer duidelijkheid heb geschept over het fenomeen van de kenniselite, waag ik
me aan een omschrijving. In navolging van Furedi betreft het een heterogene groep mensen
die gekenmerkt wordt door ´hun optreden, het beeld dat ze van zichzelf hebben en de waarden die ze er erop na houden´ met hun specifieke expertise een bepaald gezag in hun domein ontplooien en liefst nog daarbuiten. Een onafhankelijk, niet aan een bepaalde identiteit
gebonden, en autonoom leven leiden, volgens de eigen overtuiging en gedachtegang kunnen
handelen’. Daarnaast baseert de kenniselite zich bij een oordeel veelal op door geobjectiveerde kennis (en komt minder snel tot enkel een moreel oordeel gebaseerd op waarden en
overtuigingen, de ‘experts of values’31), is de kenniselite dagelijks bewust bezig met het in
stand te houden en ontwikkelen diens bewustzijn, onder andere door het blijven oefenen in
kritisch denken. Immers, het doel van de mens is het streven naar en handhaven van diens
bewustzijn, en in termen van kennis en denken het bewust zijn van het eigen bekwaam en
onbekwaam. Denken is daarbij vooral gericht op het willen scheppen van de wereld en het
begrenzen van de eigen wereld. Voor het handhaven van bewustzijn is volgens Camus
vooral discipline en luciditeit noodzakelijk32.
Als we deze aspecten in het licht van de geconstateerde bewegingen binnen de kenniseconomie bezien, valt te constateren dat ‘onze retorica’ zich in toenemende mate kenmerkt
door subjectieve en morele uitspraken die we met name apriori doen, waarbij een discours
gevoerd wordt tussen alle ‘hiërarchieën’ binnen de kenniseconomie.

31

Chomsky, N. (1967) , zie eerder

32

Camus (2013). De mythe van Sisyphus
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2.2

Logica op de helling: verval van de enige waarheid

Wetenschap in het gedrang
Met de opkomst van gedemocratiseerde kennis raakt wetenschappelijke kennis in zwang.
De wetenschap is onderwerp van kritiek. Middels competitie tussen kennis en de mening en
meningen onderling ontstaan nieuwe waarheden. Ik zoem in deze paragraaf in het bijzonder
in op de relatie tussen wetenschap en beleid en wetenschap en individuele kennis.
Dijstelbloem en Hagendijk33 signaleren een opkomende ‘vreemde soms perverse dynamiek’
wanneer wetenschap en beleid elkaar treffen. Ze stellen dat het steeds vaker gebeurt dat
wetenschappers worden ingezet, zoals bij de VN, om het politieke debat te neutraliseren,
met een gepolitiseerde wetenschap als gevolg. Als voorbeeld noemen ze het klimaatdebat
waarbij de wetenschap politiek besmet raakt. Ook de ophef rondom vaccinatiebeleid kent
deze trekjes; dit beleid wordt als technocratisch-wetenschappelijk beschouwd waarmee het
vervreemd van de leefwereld.
Een voorbeeld van deze dynamiek tussen wetenschap en beleid komen tot uitdrukking in de
cijfers van het vertrouwen in de onafhankelijke en wetenschappelijke data. Bij verkiezingen
van 2012 is 54% van het publiek het eens een met de stelling dat CPB-cijfers van toegevoegde waarde zijn. Maar slechts 26% laat de berekeningen meewegen bij uitbrengen van
zijn of haar stem.
Desondanks nemen Dijstelbloem en Hagendijk waar dat het publiek vertrouwen houdt in de
wetenschap, verwijzend naar divers onderzoek, zeker wanneer deze het hele grote (het heelal) of het hele kleine (quarks) bestudeert.
Staman, directeur van het Rathenau Instituut, zegt hierover het volgende in een interview in
De Volkskrant van februari 2012. ‘De politiek moet de sturing niet overlaten aan de wetenschap. Dat is het ouderwetse idee dat de wetenschap ‘speaks truth to power’’. Ook hij waarschuwt voor de valkuil dat de wetenschap op de stoel van de politiek gaat zitten en dus gaat
zeggen wat er moet gebeuren, ook al opereert iedere wetenschapper binnen een eigen waardenstelsel van hun vak. Met het gevaar dat de wetenschap het verwijt krijgt een ‘politiek
rapport’ geleverd te hebben.
Staman gebruikt de term ‘objectieve overdaad’: er is niet alleen maar één wetenschappelijke
visie. Maar wel zorgen dat je gelezen wordt door aantrekkelijk of urgente kennis te leveren.
Maar wel wetenschappelijk, dus transparant en controleerbaar. De wetenschap moet weten
33

Onzekerheid troef: het betwiste gezag van de wetenschap. H. Dijstelbloem & R. Hagendijk, 2012
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waar zijn rol ophoudt, stelt hij. Politici of beleidsmakers daarentegen moeten minder geneigd zijn enkel dat te lezen wat het debat beheerst. Grote vragen zijn immers niet op te
lossen door vele meningen. Doch in toenemende mate wint de mening, het bij besluitvorming het van de objectieve kennis en leidt dit tot problemen als stroomuitval in de provincie
als gevolg van onjuiste beslissingen, verkeersongelukken met als gevolg van nietuitontwikkelde auto’s, doden door eigen keuzes van consumenten met betrekking tot voeding en ziektebestrijding, faillissementen en onnodige uitgaven door ondeugdelijk overheidsbeleid, armoede door emotionele beslissingen Eurobeleid en kwaliteitsdaling van het
onderwijs door uit de hand gelopen hobby’s van politici door ‘onderwijsinnovaties’ zoals
competentiegericht werken. En zo kan ik nog wel even door gaan. De mening blijkt een
gok. In tussen wordt ons onderwijssysteem vernacheld door mensen met meningen en
‘ideeën’, zijn we nota bene in de 21ste eeuw bezig met ‘opbrengstgericht onderwijs’. Wat
deden we daarvoor dan? Vinden politici (hun voorkeur voor) de lengte van asfalt belangrijker dan de hoogte van een cultuurbegroting en is Europa in oorlog door een geschil over
meningen, nee over barbaarse overtuigingen gebaseerd op een het idee ‘godsdienst’ die ons
terug voeren naar de middeleeuwen. Onderwerpen daarentegen die vallen binnen de menselijke maat, of liever gezegd binnen het ogenschijnlijke bevattingsvermogen van het publiek, concurreren met individuele belangen en voorkeuren. De maatschappelijke onschuld
van de wetenschap of de objectieve kennis van de kenniselite staat dan plotseling wel ter
discussie. Hoe vaak wordt een oordeel of advies van huisarts of zelfs gespecialiseerd arts
tijdens een anamnese betwist door een onwetende maar mondige patiënt, die een half uur
voorafgaand aan het spreekuur even een blog of ander willekeurig ‘advies’ op internet raadpleegde?

Kennis als economisch nut
Foley spreekt over het diskrediet van de rede: ‘waarheid wordt iets relatiefs; iedereen heeft
een andere versie van de waarheid en zijn allemaal even geldig.’ Een voordeel is evenwel,
voor het publiek, ‘dat we hierdoor worden ontslagen van de moeizame plicht om betekenis
en waarheid te achterhalen’.
Furedi spreekt over ‘kennis zonder betekenis, als gevolg van een transformatie van kennis
naar een hapklaar product’. Ik noem dit een vorm van contract tussen product van de samenleving en het individu. Waarbij het zogenaamde kennisproduct ´is berooft van elke intrinsieke waarde of betekenis, en de kennis die door de kooplui van de kenniseconomie
wordt uitgevend is in feite een platvloerse karikatuur van zichzelf.´ Veel meer een product
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van een technisch proces in plaats van menselijke intellectuele arbeid. ´Als er niets bijzonder is aan kennis, wordt het nastreven ervan een betekenisloos ritueel´, waarschuwt hij. Het
subject wordt gereduceerd tot een instrumenteel object. Niets lijkt meer intrinsieke waarde
te hebben. Kennis, onderwijs, kunst en cultuur worden niet bevorderd vanwege hun mogelijke inherente kwaliteiten, maar vanwege de rol van kennis als economisch nut, concretisering en toepassing, een meer instrumentalistische houding tegenover kennis. Hiermee lijkt
kennis en waarheid louter nog een product, een consumptieartikel dat concreet een direct
toepasbaar moet zijn, dat onderhandelbaar en inwisselbaar is en enkel waarde heeft op basis
van de bijdrage aan eigen gewin van de gebruiker. Als gevolg van deze modus worden ook
de kunsten en universiteiten opnieuw geïnterpreteerd en gedefinieerd. Deze zouden enkel
nog

dienstbaar

moeten

zijn

aan

de

maatschappij,

science

for

society34.

Hij noemt voorts ´verdomming´, die wordt gevoed door sterke krachten, die kennis en cultuur louter als middelen ter verwezenlijking van een breder en hoger doel omvatten.. Een
soort dogmatische dienstbaarheid (social engineering) aan het instrumentalisme in plaats
van nut voor de samenleving. Niet de inhoud van kunst en ideeën, maar het nut, de relevantie en de toegankelijkheid zijn de nieuwe normen.

Kenniselite én publiek?
De kenniselite heeft de functie om te anticiperen op de toekomst, en dus vooruit te lopen op
de massa. Intellectuelen hebben een intelligent publiek nodig, kunstenaars een betrokken en
kritisch publiek. Dit perspectief, maar ook moed, doorzettingsvermogen en discipline onderscheidt de wetenschap van het publiek. Moed is nodig om het publiek af en toe tegen te
spreken en hen proberen te overtuigen van een standpunt in te nemen die zij uitzicht zelf
niet zo snel zou kiezen. Ook hier neemt hij waar dat professionele deskundigheid (zoals de
wetenschap) in toenemende mate in dialoog moet met ‘de onwetendheid, sentimentaliteit en
ongeïnteresseerdheid van de massa.’ Furedi signaleert dat de individuele wetenschapper
steeds vaker het risico loopt om als irrelevant, elitair wereldvreemd en marginaal betiteld te
worden. Kennis en wetenschap komt dan tot stand via consensus en leidt tot gedemocratiseerde ‘kennis’. Natuurlijke monopolies op informatie als ‘de wetenschap’ zijn tanende en
maken plaats voor ‘wisdom of the crowds’ (Surowiecki) of ‘silliness of the crowd’. Hij
noemt het fenomeen van performativiteit: de daadkracht van woorden en definities die in
plaats van de werkelijkheid neutraal te weerspiegelen deze juist mede tot stand brengen.
34

Scheffer (2002). In: Perspectieven op de kennissamenleving. AWT.
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Waarbij ‘grote en kleine mensen’- lees kenniselite en publiek - elkaar gevangen houden.
Door middel van een systeem van checks en balances en rivaliserende perspectieven komt
men binnen een zogenaamd democratisch interactiemodel - de vitale kennisruimte - tot collectieve waarheden. Dus democratisering is niet de macht van het publiek, maar is het verbond tussen meningen en opinies en de wetenschap die een perspectief biedt, aldus Pels.
Hij noemt het populisme een nieuwe uitdaging voor beide kampen van de verticale of wisselwerkingdemocratie. Populisten, bijvoorbeeld rechts-populistische partijen, spelen in op
de behoefte aan profilerend leiderschap en een inspirerend verhaal en dwingen hierbij de
kenniselite, of in geval van rechts-populistische partijen meer de politiek en het volk, om
zelfbewuster om te gaan met hun eigen professionalisme. Deze paradox, de kenniseconomie
moet meer elitair én populistisch worden, werkt enkel wanneer de kenniselites aan de democratische piramide meer ruimte krijgen terwijl ook ‘het volk’ aan de basis meer te zeggen en te kiezen krijgt. Pels spreekt over een eigenaardige vorm van zelfbinding; het publiek accepteert het (kennis)gezag dat ze over henzelf hebben ingesteld. De kenniselite
daarentegen met zich meer open stellen voor ervaringswijsheid, de tegenspraak en de tegenstem van ‘het volk’.
Er is hier sprake van een gewenste wederzijdse acceptatie van twee verschillende ‘normen’35. ‘De norm dat er verantwoording aan de feiten moeten worden afgelegd, en de norm
dat er met onze gelijken een toestand van solidariteit of harmonie moet worden bereikt’.

Dit schets niets meer dan een mogelijk scenario voor de vitale kennisruimte. Denkers als
Furedi, De Mul en Pels ervaren een paradox waarin het intellectuele gezag van kennis in
brede twijfel wordt getrokken, onderwijs en scholing een nooit eerder vertoond belang gekregen. Allen nemen ze een afnemende betrokkenheid waar van de kenniselite, één die zich
terug trekt in zijn ivoren veilige paleis of in de vallei ‘Atlantis’ zoals beschreven in de Atlas
Shrugged door Ayn Rand. Door zich te verdiepen in een specifiek kennisgebied, is het juist
en alleen de expert die begrijpt en stelt dat hij over andere zaken weinig weet. Specifieke
kennis, vaak na jarenlang opgedaan, leidt hierdoor tot een isolement van specialisten en de
kenniselite. Deze raakt vervreemd van de vertrouwde instituties en de waarden en is op
zoek gegaan naar alternatieve bronnen voor legitimatie. Bij een gebrek aan sterke overtuigingen, door desoriëntatie is de kenniselite noodzakelijkerwijs ontvankelijk geworden voor
overleg over wat van waarde is en wat moet worden verworpen. ‘Vervreemding van haar
missie en het gebrek aan duidelijkheid over de grote waarheden hebben bij de elite een
35

Blackburn (2005), Truth
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flexibele houding tegenover waarden en de waarheid in de hand gewerkt’, concludeert Furedi. Hij signaleert vier structurele veranderingen die het verval van de traditionele kenniselite verband houden: 1) toenemende bemoeienis van de markt met het intellectuele leven,
met een bepaalde moeheid bij de kenniselite als gevolg; 2) de institutionalisering en professionalisering van het intellectuele leven; 3) de groeiende macht van de media en 4) de afname van de mogelijkheid om in de publieke ruimte autonoom te functioneren.
Foley36 noemt nog een andere verandering, de verandering van de ontvankelijkheid van
type informatie. Hij stelt dat de mens een neiging heeft om vooral ‘dynamische informatie’
(in tegenstelling tot statische informatie) te consumeren zoals televisiebeelden, prikkels via
Whatsapp en dergelijke.
Bejamin stelt vast dat de moderne mens door de focus op nieuwheid, kortheid en ongerelateerdheid van informatie steeds minder in staat is om de gegevens van de wereld om hem
heen te assimileren aan de hand van ervaring, omdat de steeds minder in staat is om langdurige concentratie op één onderwerp of taak aan de dag te leggen. Steeds vluchtiger nemen
we steeds meer vluchtige informatie tot ons.
Furedi noemt tevens enkele gevolgen van deze veranderingen. Ook de expansie van zijn
eigen academische wereld heeft de kenniselite de das om gedaan. Zo ook de aandacht voor
experts en professionals, intellectuele arbeid als de economische motor, waarmee de kenniselite zijn onafhankelijkheid heeft verloren en zijn positie om de samenleving lastige vragen te stellen. Professionals worden manager of technocraat.
We kunnen tevens stellen dat ethos van professionalisering sterk verandert. Waar lang de
expertise als maat gold voor weging van professionals en experts verwerft men nu positie
op de kwaliteit van ideeën en toegang tot en positie in een groep. En ten dele is de kenniselite daar zelf debet aan door fragmentatie van steeds meer specialistische kennis, uit gedrukt in voor het volk onbegrijpelijk technische taal. Dit duwt de professional in een niche,
in een isolement, in plaats van samenleving beschouwelijk alles omvattend te kunnen denken en werken. Kuhn duidt dit met ‘incommonsurabiliteit’: aanhangers van verschillende
paradigma’s leven verschillende werelden met hun eigen opvattingen, taal en gebruiken.
De verlichtingsintellectueel die het universalisme toejuichte zijn ingeruild door denkers met
een particularistische en specialistische identiteit zoals feministische, zwarte of Engelse
intellectuele, aldus Furedi.
Als gevolg van deze vijf veranderingen vindt een verschuiving plaats van objectieve kennis
(logos) naar subjectieve kennis, waarden en emotie (pathos) . Een verschuiving van een
36

Foley (2010). The age of adsurdity
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focus op logica naar een focus op retorica. Daar waar kennis (bekwaamheid) devalueert en
ontbreekt, rukt de waarde en dus de mening op. Er hoeft geen verband meer te bestaan tussen de kracht van iemands overtuigingen en het bewijsmateriaal dat hij daarvoor aanvoert.
‘Waarom? Daarom!’. Als iedereen vooral zijn eigen mening, voorkeur en voordeel moet
hebben, dan heeft geen enkele mening meer waarde. Hoeveel objectiviteit laat men dagelijks nog toe? In welke mate herkent men nog het onderscheid tussen objectiviteit en de
eigen mening? Bas Heijne verwoordt treffend de huidige omgang met kennis in één van
zijn wekelijks columns in het NRC: ‘Uiteindelijk kiest iedereen zijn eigen waarheid, die
wonderwel overeenkomt met de overtuiging die je toch al had’37.

De behoefte aan vertrouwen neemt toe bij een afname van kennis. Dus bij een toename van
kennis, van bekwaamheid hoeft men minder op vertrouwen te leunen. Maar waarin uit men
dan diens waarden? En is uitgaan van de logica niet ook een waarde, die men al dan niet
met elkaar deelt?
In termen van de eerder genoemde definitie van kennis van Weggeman (Informatie * Ervaring*Vaardigheden*Attitude) lijken we de variabele attitude (de al dan niet bewuste set
basisaannamen waarop persoonlijke waarden en normen gebaseerd zijn) een groter belang
te geven bij onze oordeelsvorming. En dit beschouwend lijkt de functie voor kennis die
Weggeman hanteert niet volledig. Als we een concluderen dat een oordeel veelal een combinatie is van objectieve kennis (steeds minder) en onze overtuigingen (steeds meer) stel ik
voor om kennis te duiden als Informatie * Ervaring*Vaardigheden*Attitude*Waarden. Als
we een veelgebruikte waardenoverzicht38 gebruiken en deze in eerste instantie intuïtief
combineren met het aspect van kennis in relatie tot het publiek, leidt dit tot de volgende
associaties.

37

Heije (2015). De Waarheid, NRC
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Op basis van Rokeach (XXX) en Schwartz (XXX)
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Waarde

Kennisaspect in postmoderne samenleving

Vrijheid / onafhankelijkheid
Vriendschap
Wijsheid
Eerlijk
Competent
Resultaatgericht
Zelfrespect
Erkenning
Vriendschap
Intellectueel
Verantwoordelijk
Gehoorzaam
Beheerst
Afbeelding 1

Vrijheid om alles te vinden / oordelen
Aantal volgers, mensen met zelfde overtuigingen & waarden
Vermogen kennis te vergaren, te beoordelen oa door kritisch
denken
‘Ik weet het niet’
Verwerving positie, kennis minder relevant
‘I want it all, I want it now’39 (met of zonder kennis)
Vervulling van waarden (affordances) & behoeften
Positie, aantal ‘vrienden’, status
Aantal (kwantiteit), op basis van gedeelde waarden en overtuigingen
Moeilijk, op afstand
Verantwoordelijk voor jezelf (zelfreferentiële oriëntatie)
Ontkennen van autoriteit
Discipline als last

Kenniswaarden in de postmoderne samenleving

Kritisch denken
Oordeelsvorming komt onder andere tot stand door kritisch denken. Kritisch denken (vaak
gebruikt als synoniem voor ‘good thinking’) is het vermogen om onafhankelijk van anderen
een eigen visie of onderbouwde mening te formuleren. Kritisch denken lijkt in toenemende
mate van belang om de toenemende stroom van informatie die dagelijks tot ons komt te
beoordelen op juistheid: de welwillende houding tot het inzetten van het vermogen gegevens te interpreteren, analyseren, af te leiden, te evalueren en uit te leggen en hierbij te reflecteren op het eigen handelen (metacognitieve zelfregulatie)40. Evenals Weggeman (de rol
van Attitude in diens formule voor kennis = Informatie x Ervaring x Vaardigheden X Attitude) spreekt Facione over ‘een noodzakelijke consistente interne motivatie om problemen
te gaan en beslissingen te nemen met behulp van kritisch denken’. Dus de wens en de motivatie

om

de

genoemde

denkvaardigheden

toe

te

passen.

Kritisch denken lijkt in eerste instantie vooral een aangeboren vermogen, verband houdend
met het intelligentieniveau. Wetenschappers, een beroepsgroep die van redeneren haar vak
heeft gemaakt, treffen we daarom enkel aan binnen universiteiten en wetenschappelijke
instituten. HBO- en MBO-onderzoekers kennen we niet, hoewel een stroming binnen het
huidige onderwijs daar anders over denkt, zie de groei van het aantal lectoraten en kenniscentra waar in het bijzonder toegepast onderzoek wordt uitgevoerd. Maar kritisch denken is
39

Queen

40

Facione , P.A. (1992). Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. The California Academic Press
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wel in enige mate ontwikkelbaar bijvoorbeeld door het stellen van vragen aan jezelf of aan
een ander’ als ‘beschrijf de stappen om te komen tot je uitspaak’, ‘welke criteria gebruik je
voor je keuze of oordeel?’ of ‘hoe weet je dat je een juiste uitspraak doet of het juiste
doet?’. Ook het tekenen van causale diagrammen (oorzaak-gevolg, doel-middel) is en oefening om beweringen en redeneringen te formuleren, waardoor deze overdraagbaar worden.
Valkenberg41 signaleert dat in toenemende mate mensen een ex consequentie-redenering te
berde brengen. De oorzaak wordt uit het gevolg afgeleid en dat mag niet. Mogelijk volgt B
naar A (synchroniciteit), wat nog niet wil zeggen B ook uit A voortkomt (causaliteit). Hij
noemt het voorbeeld dat mensen concluderen dat het heeft geregend, omdat de straten nat
zijn, terwijl de oorzaak hiervan ook een overstroming, een brandweeroefening of tal van
andere oorzaken mogelijk zijn. Of door het toelaten van de twijfel, de verwondering en
aandachtigheid, wat voor bijvoorbeeld wetenschappers maar ook voor kunstenaars juist de
bronnen zijn van kennis en inspiratie.
Kahneman42

43

ontwikkelde met collega´s de hypothese dat mensen beschikken over twee

systemen van oordeelsvorming waarbij ook sprake is van twee fasen: een snel, intuïtief en
grotendeels onbewust eerste oordeel dat vaak wordt gevolgd door een deliberatief afwegingsproces. Systeem 1 is het automatisch, associatief, intuïtief en reactief systeem, dat (eerste) indrukken en gevoelens genereert op basis van impulsen en vrije associaties; het werkt
snel, vluchtig en automatisch, met weinig of geen inspanning en zonder gevoel van controle
(Facione spreekt over ‘the illusion of control’).Hierdoor kunnen we snel conclusies trekken
op basis van beperkte informatie. Ons neurale netwerk zoekt vooral de brede snelwegen in
ons brein, waarbij de afritten naar andere mogelijkheden maar even overslaan. Systeem 2 of
het ‘weloverwogen systeem’ is trager. Het wordt gekenmerkt door bewuste aandacht voor
de mentale inspanningen die worden verricht en het wordt veelal gekoppeld aan de subjectieve ervaring van handelingsvermogen, keuze en concentratie. Systeem 2 betreft kritisch
denken¸ het redeneren dat we langzaam lijken te verliezen. Globaal is er een parallel te
trekken met het eerder gemaakte onderscheid tussen lage orde en hoge orde denken. Het
systeem 2 van Kahneman kenmerkt zich immers ook door analyse en synthese. Dit systeem,
in het bijzonder gebruikt door de kenniselite, hoort bij het bewuste rationele zelf¸ het bewust
bekwaam en bewust onbekwaam (misschien wel het grootste bewijs van intelligentie door
kennen van de eigen beperkingen), dat keuzes maakt en nadenkt over wat te doen en wat te

41

Valkenberg. S. (2015) Op denkles, Ambo anthos

42

Kahneman, D. (2012). Thinking fast and slow
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O.a. beschreven door Pellemans, A. (2012) Het morele oordeel: verstandige reflectie of het juiste gevoel?
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denken. Het aandachtige systeem 2 is volgens Kahneman dan ook wie we denken te zijn.
Systeem 1 kunnen we niet uitschakelen en is dus altijd latent aanwezig en werkzaam. Het
genereert voortdurend suggesties voor systeem 2 in de vorm van indrukken, ingevingen,
intenties en gevoelens, maar kan tevens systeemdenken 2 blokkeren, waardoor we veelal
neigen te vertrouwen op de eerste verklaring die intuïtief tot stand komt zonder zorgvuldig
alternatieve mogelijkheden onder de loep te nemen (‘makes-sense epistemology’). Systeem
2 verkeert meestal in sluimertoestand en wordt actief ingeschakeld wanneer 1 in de problemen komt: dat is meestal wanneer we voor verrassingen komen te staan, bij inbreuken op
het ‘normale’. Systeem 2 kan ook systeem 1 controleren en zorgt voor onze zelfbeheersing.
Het heeft het vermogen om de manier waarop systeem 1 werkt te veranderen door de normaal automatisch uitgevoerde functies van aandacht en geheugen anders te ’programmeren’

Mijn hypothese is dat in termen van de systemen van Kahneman we - het publiek - in toenemende mate onze logica laten bepalen door systeem 1. En daarmee snel en makkelijk in
de valkuil van slordig redeneren, onduidelijke algemeenheden (inductive fallacy), twijfelachtige concept en ‘theorieën’ whishful thinking en jumping to conclusions (JTC) stappen.
Louter redeneren op basis van het eerste systeem is grotendeels gebaseerd op de door Weggeman genoemde al dan niet bewuste set basisaannamen waarop persoonlijke waarden en
normen gebaseerd zijn brengt ons ver genoeg en niet in gevaar. De rol van informatie bij
onze oordeelsvorming hebben we afgeschaft. Systeem 2 lijkt minder dan in een sluimertoestand te staan of in sommige gevallen zelfs op ´uit´. Vertrouwen (op basis van onze intuïtie)
en bij gebrek aan kennis volstaat. Zelfbeheersing en discipline zijn immers niet meer nodig
in de tijd waarin we leven. We hebben immers ´vrienden´, vrijheid, en recht op alles!.
Om het onderscheid tussen beide manieren van en vermogens tot denken introduceer ik de
‘withi´s’, de wishful thinkers, en de ‘hiothi’s’, de high order thinkers, waarmee overigs niet
wishful thinking van hiothi’s ontzegd kan worden. In zal deze later positioneren binnen de
tendensen van de vitale kennisruimte.
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2.3

Retorica revisted: ik twitter, dus ik besta

Opkomst van informatietechnologie
Twitter, Facebook en andere sociale (massa)media stellen mensen zoals demonstranten,
activisten en consumenten in toenemende mate in staat om een groot publiek te bereiken en
groepen te mobiliseren. Kijk naar de voorbeelden als Saoedi-Arabië en Libië en de uitzendingen in het VU medisch centrum Amsterdam. Ook het spammen van congresleden in de
Verenigde Staten via blogger-sites en daarmee een stem doen gelden, wordt de normaalste
zaak van de wereld. Zangeres Anouk ontving doodsbedreigingen (bashing) nadat zij haar
mening poneerde over de ‘Zwarte Pieten-kwestie’ en een optreden moest afzeggen vanwege
ziekte.
De digitale informatierevolutie maakt stappen in de democratisering van de macht. In toenemende mate vormen sociale netwerken een goed platform voor het organiseren van tegenmacht. Real time, snel en effectief. In een veilige omgeving kan men achter het scherm
onbespied, zonder sociale verantwoordelijkheid controle en repercussies van alles de wereld
in slingeren en overal commentaar op hebben.
Castells44 is in zijn vermaarde boek ‘The rise of the network society’ dat kritisch over de
huidige typering van de kennissamenleving, die een noviteit zou zijn. In zijn optiek speelt
kennis al een belangrijke rol sinds de mensheid en acht hij slechts een enkele ontwikkeling
relevant, namelijk die van de informatietechnologische revolutie. Volgens Castells heeft de
opkomst van informatietechnologie tezamen met een stijging van het opleidingsniveau van
de bevolking geleid tot een grotere kennisontwikkeling en –uitwisseling, welke direct van
invloed zijn op het alledaagse leven van mensen, markten en organisaties. Nieuwe beroepen
en rollen die gericht zijn op het creëren en verspreiden van informatie doen hun intrede
náást een groeiend aantal laaggekwalificeerde dienstenberoepen. Grenzen tussen markten,
verschillende sectoren, kennisproducenten en –consumenten en andere actoren in de kenniseconomie vervagen, waardoor de complexiteit en onvoorspelbaarheid van de samenleving toe neemt. De nieuwe kenniseconomie kenmerkt zich als een netwerksamenleving,
waarin partijen losse, steeds wisselende bindingen met elkaar aangaan met het doel kennis
en informatie te delen en tegelijk hiermee nieuwe kennis en informatie te ontwikkelen. Het
aantal virtuele vrienden (‘friends’), volgers en ‘likes’ vormt de nieuwe statusbron.
Ook Van Brederode45 is kritisch over de het veronderstelde heil van de informatietechnolo44
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gie. Ze stelt: ‘De sociale media zetten ons schijnbaar op een voorsprong, maar in werkelijkheid op achterstand. We kunnen nu communiceren met mensen over de hele wereld. De
Arabische Lente werd nota bene een Facebook-revolutie genoemd. Maar het enige waar
Nederlanders op Facebook werkelijk op aanslaan, zijn hun eigen directe belangen en berichten uit de privésfeer.’ Aansluitend hierop is noem ik recent onderzoek naar de zogenaamde
‘hapiness paradox46. De meeste mensen in sociale netwerken zijn gemiddeld minder populair dan hun vrienden. Dit effect wordt gevormd door complexe interacties tussen individuele populariteit en geluk. Van Brederode neemt voorts waar dat betrokkenheid en sociale
bewogenheid, maar ook argwaan en onvrede, ‘via één muisklik’ gerealiseerd is of lijkt.
Een ander gevaar dat ze signaleert is de overload aan informatie. ‘We zijn niet ongeïnformeerd, we zijn murw geïnformeerd’, stelt ze. Ze acht genuanceerdheid ('er zijn geen simpele oplossingen in dit soort vraagstukken') als het perfecte alibi voor afzijdigheid en onverschilligheid van het publiek.

Wisdom of the crowd?
Technologie stelt ons in staat om waar dan ook en op ieder moment informatie de wereld in
te sturen en met elkaar te delen. Iedereen is zijn eigen uitgever. Furedi spreekt over een
overgang van objectieve kennis naar overtuigingen, met ideologieën als de waarheid: ´in de
hedendaagse cultuur de waarheid als een onderwerp voor fictie, in plaats van voor intellectuele activiteit’. De idealen van de kenniselite, het zoeken naar kennis, de toepassing van de
rede, is geworden tot een verval van het geloof in de kracht van argumenten. ‘Hoe minder je
begrijpt, hoe meer je vindt’ schrijft Rob Wijnberg treffend in een van zin blogs van De Correspondent. De kenniselite kan nog slechts bestaan zolang het gezag van kennis door het
publiek wordt aanvaard. Het publiek schept haar eigen waarheid door platvorms als Wikipedia. Wikipedia betiteld zichzelf als 'de vrije encyclopedie’. Vrij van wat? Vrij van werkelijke kritiek en wetenschap?
De meerderheid lijkt daarmee de positie en waarde van kennis te gaan bepalen. Kennis en
democratie staan daarmee op gespannen voet met elkaar. De meerderheid kent een belang,
terwijl een feit (het object van discussie) belangeloos en zonder eigenaar is in tegenstelling
tot de mening. Ik acht het vanuit dat perspectief dan ook twijfelachtig dat bij betreffende
zaken van importantie zoals (de gevolgen van) de vorming van een Europa of koopzondagen middels een referendum - maar ook via verkiezingen - naar de mening, voorkeur of
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voordeel van de burger wordt gevraagd. De rol van objectieve kennis wordt bij deze wijze
van besluitvorming geheel uitgesloten. De kennis en mening van een laagopgeleide kent
even veel waarde als die van een expert op een bepaald onderwerp waarover gestemd
wordt. Ik ben dan ook een sterk pleitbezorger van een herwaardering van adviesraden zoals
de WRR of mogelijk het toepassen van wegingsysteem van een (volks)stem bij verkiezingen en referenda op basis van het meritocratisch principe van kennis, talent en verdienste.
De Caluwé pleit in zijn afscheidsrede als hoogleraar veranderkunde voor academische adviesorganisaties, die door een brug te slaan tussen praktijken wetenschap, organisaties voorzien van een gefundeerd advies in plaats van gebabbel met alle gevolgen en gevaren van
dien.
In dit kader introduceer ik de term ‘gevaarlijke kennis’. Kennis – doch hoofdzakelijk een
moreel oordeel zoals een verhaal of een boodschap of gevaarlijker nog een opdracht - die
verkondigd wordt een leider, een guru of een ‘specialist’ met vele volgers, of iemand in een
positie om veel mensen te bereiken en die de kunst van de retorica beheerst, zoals een journalist, opiniemaker, politicus of dominee en vooral voor eigen gewin acteert. De eerder
genoemde relationele mechanismen binnen kennisnetwerken doen hier hun werk zoals
threshold-based behaviour, groupthink, interdependentie en het Smallenbroek-effect (zie
paragraaf 2.4), die uiteindelijk tot reframing zouden kunnen leiden (omgevingsmechanisme).
Een andere vorm van ´gevaarlijke kennis´ is kennis op basis van onjuist geïnterpreteerde
geobjectiveerde kennis. Door de mogelijkheid van toegang tot wetenschappelijke data en
artikelen via internet en ICT door een ieder bestaat het gevaar van het onjuist interpreteren,
analyseren en synthetiseren van kennis, een klok-en-klepel-verhaal. Hier spelen eerder de
genoemde cognitieve mechanismen zoals het recency effect, poor probability estimation en
inductive fallacy. Daar waar de wetenschap bij bestudering van publicaties zich verdiept in
het mate waarin is voortgebouwd op bijvoorbeeld bestaande theorievorming en kritieken op
theorieën, loopt het publiek het gevaar, en dan vooral diens volgers om bij gebrek aan kennis en vermogen om kritisch te denken, onjuiste conclusies te trekken en ‘onjuiste’ kennis te
verkondigen. Gevoelsmatig, doch zonder direct bewijs, dicht ik dit risico vooral toe aan
MBO-plussers en in het bijzonder HBO’ers, die informatie- en kennisgeoriënteerd zijn en
over het vermogen beschikken om informatie te zoeken en verzamelen.
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Crowdsourcing
Organiseren van (tegen)macht maar ook het grootschalig verzamelen van ideeën, wordt
crowdsourcing genoemd. Wikipedia, een voorbeeld crowdsourcing waarbij een ieder de
inhoud van Wikipedia mag ‘corrigeren’, duidt crowdsourcing als manier ‘om een recente
ontwikkeling aan te duiden, waarin organisaties (overheid, bedrijven, instituten) of personen
gebruikmaken van een grote groep niet vooraf gespecificeerde individuen (professionals,
vrijwilligers, geïnteresseerden) voor consultancy, innovatie, beleidsvorming en onderzoek’.
Wikipedia betiteld zichzelf als 'de vrije encyclopedie’. Vrij van wat? Vrij van wetenschap?
Enfin, in deze tijd leven wij. Laten we dus nog even bij de ‘feiten’ van Wikipedia blijven.
Volgens deze kwam de crowdsourcing-filosofie op gang aan het begin van de 21e eeuw, ten
tijde van het web 2.0, onder meer door het boek The Wisdom of Crowds van James Surowiecki. Het is een ontwikkeling die voortvloeit uit de eerdere ontwikkeling van usergenerated content. De term werd het eerst gebruikt door Jeff Howe en ontstond uit een samenvoeging van de term outsourcing met crowd, het Engelse woord voor menigte.
Crowdsourcing-projecten lijken sterk op open source-projecten zoals Linux en Mozilla. Het
publiek wordt direct bij de processen van organisaties betrokken. Crowdsourcing gaat uit
van organisaties die uiteindelijk baat hebben bij de verbeteringen, ideeën of het werk van de
community. De bijdragen kunnen beloond worden maar dit hoeft niet per se met geld te
zijn.
Een voorbeeld van crowdsourcing is de schrijver Lev Manovich, die in 2008 het manuscript
van zijn aanstaande boek Software Takes Command online zette, met als doel bruikbare
kritieken te krijgen van het internetpubliek alvorens het boek definitief gedrukt zal worden.

Verval van verantwoordelijkheid
Met de verschuiving van de focus op de logica naar de retorica, de vermenging van het systeem van de kenniseconomie met dat met de (kennis)samenleving, lijkt ook de verantwoordelijk voor kennis en waarheid te veranderen. Hoewel de afgelopen jaren bij herhaling de
wetenschap in een licht van onbetrouwbaarheid is gezet, is er nauwelijks een groep arbeiders denkbaar die verantwoording voor hun doen en laten in een hoog vaandel heeft staan
en heeft geïnstitutionaliseerd in processen47.
De kenniselite, bijvoorbeeld een wetenschapper, verantwoordt zijn kennis door middel van
argumenten en redeneringen. De wetenschapper heeft geleerd - sterker nog, hij voelt dit als
47
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zijn plicht - om zijn redeneringen transparant te maken in redeneerschema´s zoals causale
diagrammen en onderzoeksmodellen. En om vooral naar collega-wetenschappers te verantwoorden hoe zijn hun onderzoek hebben uitgevoerd en hen uit te nodigen te nodigen voor
kritiek en om met hen discussiëren over de inhoud. Verder heeft een wetenschapper of iemand die zich in het debat mengt geleerd te falsificeren, dat wil zeggen het onderzoeken en
tenminste open staan voor argumenten die zijn of haar feiten of these weerpreken en om
verwerpen.
Vrijwel iedere wetenschapper levert dus verantwoording voor zijn kennis en de weg daar
naar toe door betrouwbaarheid en validiteit te betrachten en te beschrijven. Daarnaast wordt
vrijwel ieder onderzoek uitgevoerd in teams en worden de meeste publicaties op juistheid
gecontroleerd middels peer review. Het hoge uitzondering is dus de iedere uiting van de
wetenschap te verantwoorden.
Maar in welke mate is hier sprake van bij consultants, politici of een willekeurige burger die
iets poneert via sociale media op een bijdrage levert aan Wikipedia? En waarom wordt van
de wetenschap wel verwacht dat zij zich verantwoording aflegt terwijl dat voor een andere
actor in de kenniseconomie niet vanzelfsprekend is? Het publiek daarentegen heeft de verantwoording voor zijn kennis, veelal een oordeel of mening, afgezworen, zo lijkt het. Een
vraag naar of bestrijding van argumenten, kritiek, wordt als intimiderend, als een aanval
opgevat. `Waarom? Daarom!’, vanwege het verworven recht op de eigen mening. Terwijl
kritiek ook opgevat zou kunnen worden als een laatste poging deel uit te maken van de artistieke traditie, het innerlijke perspectief op een geërfde cultuur te behouden en het sentimentele te bestrijden dat ontstaat wanneer cliché en sentimentaliteit ten onrechte worden
opgevat als oprechte uitdrukkingswijzen48. Maar men heeft geen tijd voor een doorwrocht
betoog. Doorwrochtheid in niet langer nastrevenswaardig49. De verantwoordelijkheid van
het publiek, de O van Ons in de kennisruimte, is in korte tijd veranderd van een ‘plichtencultuur’ naar een ‘rechtencultuur’ of wat ik noem ‘rechteninflatie’ 50. Het publiek eist een
recht op een oordeel, recht op technologie en daarmee het recht op nut van opbrengsten van
de kenniselite zonder nog maar enig plichtsbesef te tonen voor zijn rol in de postmoderne
kenniseconomie, zoals de plicht om vanuit welke rol dan ook bij te dragen aan de vitaliteit
van de kennisruimte. In combinatie met het toenemende gevoel van belediging meent het
publiek tevens het recht op vergelding te hebben51. Kortom, de postmoderne ‘kenniswerker,
de PM-er, in het bijzonder het publiek, heeft recht op alles, duldt geen autoriteit en is letter48
49
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lijk niet voor rede vatbaar. Deze heeft een stem en daarmee positie verworven, zonder enige
bijdrage, plicht of verdiensten aan de (kennis)maatschappij, maar lijkt tevens verdwaald, en
heeft in zijn dwaling haast met niets en is zonder zijn apparaten de weg kwijt. Want, hoewel
de rechtencultuur to veel helderheid zou moeten leiden, stellen we dagelijkse onze rechten
vast en bij, waarmee we enkel onze eigen redenen bepalen, redenen waarvan de geldigheid
tegenargumenten uitsluit, en het zijn dus geen overtroevende redenen, redenen die de doorslag geven. Jouw mening tegenover die van mij. De PM-er lijkt te zijn verdwaald tussen
twee tijdperken of paradigma’s, tussen twee generaties en levensstijlen, waarbij hij ook alle
houvast, steun, geborgenheid en onschuld lijkt te hebben verloren en leeft in een bijna nihilistisch perspectief. De verantwoordelijkheden voor de kennisprocessen zoals die van kennisontwikkeling, -benutting en –exploitatie, vertaald in afspraken ver rechten en plichten
hierin, zijn in dit tijdperk volstrekt onduidelijk en overgeleverd aan het spel tussen verschillende groepen en individuen in het systeem.

Verval van beheersing en discipline
Gasset spreekt reeds in 1930 over het risico van de ‘verplatting van de elite’ door een gebrek aan maat en beheersing. Behoeften moeten direct worden bevredigd. De intellectuele
inspanning (nadenken) legt het af tegen de tijd, de behoeftebevrediging en het vermaak.
Maar welke (pseudo-)behoefte wordt vervuld door het voortdurend lezen van twitterberichten en facebook-pagina’s, met het druk zijn met niets? Wat weet je als je het weet?
Rechten worden opgeëist zonder te beseffen van verantwoordelijkheid en plichten die daar
tegenover staan. ‘Het recht op meningsuiting heeft de plicht tot meningsvorming verdrongen’ schrijft Bart jan Spruyt in de Volkskrant bij de recensie van het in het Nederlands vertaalde boek van Gasset. ‘Een juist standpunt, een waar standpunt, is in het postmoderne
denken, - dat helaas tot het bezonken cultuurgoed is gaan behoren – zo goed als iets als iets
wreeds en gewelddadig. Gasset signaleert een tijdsgeest van gelijkheid waarin alle meningen ongeveer evenveel waard zijn. Betrekkelijkheid boven waarheid.
Camus stelt dat ‘elke handeling, elke samenleving veronderstelt discipline, en zonder die
wet is het individu niet meer dan een vreemdeling die gebukt gaat onder het gewicht van
een vijandig collectiviteit’52. Samenleving en discipline raken hun richting kwijt zonder een
‘wij zijn’-gevoel; individualisering is vooral persoonlijk genot en strijd, aldus Camus.
Beheersing betreft het accepteren van autoriteit, van verantwoordelijkheid. Verlies van
beheersing is tevens de basis voor het verlies aan afstand nemen (het oefenen van scepsis en
kritisch denken), van nederigheid (bereidheid om persoonlijke beperkingen en vergissingen
52

Camus (2010)

35

PM. De utopie van de kenniseconomie. © dr. Steven A. de Groot, versie 19 juni 2016

toe te geven), van mindfulness (de gewoonte om gebrek aan aandacht transformeren in een
gewoonte van bewustzijn: bewust bekwaam en bewust onbekwaam) en van autonomie (onafhankelijkheid bewaren binnen groepen).

Verantwoordelijkheid, beheersing en discipline betreffen gedragscomponenten waarop lang
onze kennissamenleving heeft gesteund en die de voorwaarden vormen voor het beschavingsniveau, het welvaartniveau en niveau van technologie zoals we dat nu kennen. Cultuurfilosofen als Ortega y Gasset, Furedi en Foley duiden reeds diverse kenmerken van de
postmoderne samenleving die tevens gevolgen hebben voor de omgang met kennis in onze
samenleving en voor de werking van onze kennisinfrastructuur. Voordat ik de stap maak
naar de gevolgen voor de toekomstige kennissamenleving beschrijf ik in de komende paragraaf de dominante mechanismen voor kennisdeling in de postmoderne maatschappij.
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2.4

Mechanismen bij kennisdeling

Met de behandeling van de belangrijkste bouwstenen van de kentheorie maak ik de eerste
stap naar de duiding van bewegingen in de kennisruimte. Voordat we hiertoe over gaan sta
ik stil bij de veel voorkomende dynamieken bij de omgang met kennis, danwel meningen.
Het betreft de mechanismen achter hoe we momenteel in de postmoderne samenleving omgaan met kennis. Ik acht deze van belang, omdat we met een schijnbaar afnemende belang
van kennis desalniettemin met elkaar blijven communiceren, elkaar proberen te overtuigen
en compromissen sluiten. En dus los van of we het over objectiveerbare kennis hebben we
met elkaar blijven communiceren. Door mechanismen van kennisdeling en opinievorming
te kennen, valt er misschien nog wat aan kennis te behouden.
Van Ginneken, noemt zichzelf massapsycholoog, wijst op het mechanisme van imitatie, dat
van individuen groepen maakt53. `Een onmeetbaar detail kan een keten ven gebeurtenissen
op gang brengen en daarmee een onmeetbaar groot gevolg hebben´, stelt hij. ´Maar dat gebeurt allen als er een breed krachtenveld is.´ Van Ginneken noemt het belang van de behoefte aan betekenisgeving. `Vroeger kwam die uit een zuil waar je bij hoorde. Maar nu
zuilen, herkomst en cultuur iets vaags zijn geworden, gaat iedereen elders op jacht naar
ijkpunten.´
Als we specifiek kijken naar het fenomeen van kennisdeling en -ontwikkeling binnen groepen, onderscheid ik drie soorten verschillende mechanismen54:
omgevingsmechanismen: de beïnvloeding door externe factoren op de werking van
sociale contacten;
cognitieve mechanismen: de beïnvloeding door wijzigingen van individuele of collectieve kennis en percepties;
relationele mechanismen: de beïnvloeding van verbindingen tussen individuen, groepen en netwerken.

Ik noem in het kort de meest voorkomende55. Het enige en meest relevante omgevingsmechanisme is framing. Hieronder wordt het beïnvloeden door de context of taal verstaan
waarin een besluit uitgedrukt wordt. Het belichten van de werkelijkheid van één kant: de
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kant die boodschapper óf ontvanger - al dan niet bewust - het beste uit komt. Het komen tot
een nieuw paradigma of perspectief noemen we reframing.
De belangrijkste cognitieve mechanismen die ik noem zijn recency effect, primacy effect,
poor probability estimation, overconfidence, escalation phenomina, association bias, selffulfilling prophecy ('Pygmalion effect'), entrapment, diffusion en inductive fallacy.
Het recency effect betreft het besluiten op basis van de laatst gehoorde (recente) informatie.
In geval van het primacy effect daarentegen neemt men besluiten op basis van een mening
die men reeds had. Nieuwe informatie die niet past wordt niet gehoord of ontkend. Bij poor
probability estimation overschatten of onderschatten we de waarschijnlijkheid van gebeurtenissen; het hoger inschatten van bekende familiare, dramatische, of heel goede gebeurtenissen, en het onderschatten van onbekende risico's; blindheid voor de risico’s en tegelijkertijd hanteren van een roze bril die de goede kanten alleen maar versterkt. Van overconfidence is sprake als je vertrouwt op basis van wat je al weet. De ondersteunende argumenten van
een besluit worden onthouden, de tegenstrijdige genegeerd (cognitieve fixatie). Escalation
phenomina betreft de onwil of onmacht om na een beslissing af te wijken van de ingeslagen
koers (nieuwe informatie die niet past wordt niet gehoord of ontkend (cognitieve fixatie).
Association bias betekent het herhalen van vorige successen; een besluit wordt gebaseerd
op vergelijkbare gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden. We spreken van
self-fulfilling

prophecy ('Pygmalion effect') als we een voorspelling aanzien als een

´waarheid´ die mensen zodanig beïnvloeden, door angst of verwarring, dat hun reacties uiteindelijk de voorspelling uit laten komen. Bij entrapment houden we vast aan voorgenomen
maatregelen terwijl er duidelijke signalen zijn dat deze kunnen leiden tot onbedoelde en
ongewenste effecten (nieuwe informatie die niet past wordt niet gehoord of ontkend). Er is
sprake van inductive fallacy als één of enkele waarnemingen worden veralgemeniseerd: ‘ik
heb het gezien dus in alle gevallen is het zo’. Diffusion tenslotte betreft het verspreiden van
overtuigingen door ze te delen in netwerken.
Dan het derde type mechanisme dat vaak optreedt binnen kennisnetwerken, de relationele
mechanismen. De meest relevante zijn threshold-based behaviour, groupthink, interdependentie, goal intertwinement en het Smallenbroek-effect. Threshold-based behaviour treedt
op als er sprake is van acceptatie en kopieergedrag op basis van aantal groepsleden dat
meedoet (bijvoorbeeld een restaurant kiezen op basis van aantal bezette tafels). Om altijd
bij de winnende partij te horen, stemt men bij voorkeur mee met de meerderheid.
Een bekend fenomeen is groupthink, waarbij de eenheid binnen de groep behouden boven
het nemen van de juiste beslissing (buigen voor groepsconsensus en –cohesie) gaat. Deel-

38

PM. De utopie van de kenniseconomie. © dr. Steven A. de Groot, versie 19 juni 2016

nemers sluiten liever een compromis dat de lieve vrede bewaart dan dat ze een oplossing
voor het probleem zoeken.
Interdependentie betreft de afhankelijkheid tussen de verschillende actoren; elke actor heeft
zijn eigen doelstelling om mee te doen aan de besluitvorming en er is sprake van min of
meer stabiele relaties (actoren komen elkaar bij een nieuw besluitvormingsproces weer tegen). Er is sprake van een onderlinge afhankelijkheid tussen actoren, maar de betrokkenen
zijn in hun handelen niet op elkaar georiënteerd. Er is geen werkelijke sociale relatie.
Van goal intertwinement is sprake als de doelen van meerdere partijen worden behaald of
de uitkomst van het (beleids)proces is voor elke partij voordelig; er is een win-win-situatie
ontstaan (doel-vervlechting). Er is een win-win-situatie uitonderhandeld (men is achteraf
gezien tevreden) en er is een verrijkte oplossing gevonden. Het Smallenbroek-effect tenslotte geschiedt als individuele leden afzonderlijk minder risico's nemen dan in gezelschap: een
vergadering komt tot riskantere oplossingen dan ieder van de deelnemers voor zich zou
aandurven.
De diverse met name postmoderne mechanismen voor de omgang met kennis zijn terug te
herleiden tot vier kenmerkende regressieve interactiepatronen binnen de vitale kennisruimte:

isolement

door

vlucht, machtsstrijd

door

strijd, dominantie

door

berusting

en groepsdwang door aanpassing. Deze behandel ik in de volgende paragraaf.
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2.5

Intellectueel kapitaal, vitale kennisruimte en netwerken

Maatschappelijk intellectueel kapitaal
Vanwege de aandacht voor de rol van kennis in organisaties, kennismanagement, is er medio 2000 veel geschreven over het onderwerp intellectueel kapitaal van een onderneming.
Intellectueel kapitaal betreft de kennis, informatie, intellectueel eigendom en ervaring die
wordt benut om welvaart te creëren56 en om het verschil tussen de marktwaarde van de onderneming en de vervangingswaarde van de activa te duiden57. De inzichten die zich in
eerste instantie richtte op de duiden en vergroten van het intellectueel kapitaal van
organisaties kunnen we benutten voor het nadenken over het duiden en beheersen van
intellectueel van onze samenleving. Intellectueel kaptaal van onze samenleving definieer ik
als

de

waarde

van

kennis

in

een

maatschappij

of

gemeenschap.

Volgens Stewart wordt intellectueel kapitaal gevormd door human capital, structural capital en customer capital. Human capital is de capaciteit van individuele personen binnen de
organisatie om oplossingen voor klanten te bedenken. Structural capital betreft de potentie
die de organisatie heeft om aan de eisen van de markt te voldoen. Structureel kapitaal betreft de kennis die expliciet is gemaakt in handboeken, patenten, procedures en theorieën
(impliciet betreft het handelen van mensen, hun ervaringen, gedachten etc.).

Afbeelding 2

Intellectueel kapitaal

Customer capital laat de kwaliteit van de relaties tussen klanten en de organisatie zien.
Edvinsson58 drukt intellectueel kapitaal in eerste instantie uit in formule van structureel

56

(Stewart, 1997)

57

(Seetharaman, Sooria, & Saravanan, 2002).

58

Edvinsson, 2002
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kapitaal + menselijk kapitaal. Snel hierna komt hij hier op terug en vervangt het plusteken
in de formule door een maalteken (IK = SK x MK), waarmee de wederzijdse invloed van
beide componenten wordt vergroot.
Nahapiet en Ghosal59 duidt sociaal kapitaal als ‘de som van actuele en potentiële bronnen
ingebed in, beschikbaar door en afgeleid van het netwerk van relaties dat een individu of
sociale eenheid bezit’. Ze onderscheiden voorts een structurele-, relationele-, en cognitieve
dimensie.
De structurele dimensie gaat over de posities (hiërarchie), intensiteit van de connecties,
vorm, dichtheid en grootte van het netwerk centraal. De relationele dimensie verwijst naar
de betekenis van directe relaties tussen actoren voor het verkrijgen van gedetailleerde informatie en het mogelijk maken van gemeenschappelijk gedrag en attitude. Het gaat hierbij
om de invloed op het gedrag van respect, vertrouwen, betrokkenheid en identificatie, normen en waarden, sancties, gedeelde identiteit, interdependentie en vriendschap. Relaties
vormen hierbij bronnen van kennis en informatie over competenties en betrouwbaarheid
van netwerkactoren. Vanuit de cognitieve dimensie wordt onderzocht waarom actoren met
elkaar communiceren en informatie uitwisselen. Deze dimensie belicht het vermogen van
actoren om op een waardevolle manier te communiceren en eventueel nieuwe kennis te
genereren. De cognitieve dimensie heeft direct invloed op het vermogen van individuen om
kennis te combineren bij het creëren van intellectueel kapitaal.
Bij deze indeling is een interessante parallel te ontdekken met het denken in vermogens
binnen systemen60. Binnen het systeem van een organisatie onderscheidt Hardjono materieel vermogen (MV), het commercieel vermogen (CV), het socialisatievermogen (SV) en het
denkvermogen (DV). De invulling van de verschillende vermogens is afhankelijk van de
oriëntatierichtingen waarop een systeem zich kan richten, te verdelen over twee assen: interne versus externe oriëntatie en oriëntatie op beheersing versus verandering van de kennisruimte.

59

Nahapiet & Ghoshal, 1998,

60

Hardjono (1995). Ritmiek en organisatiedynamiek
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Oriëntatie op verandering
Oriëntatie op
omgeving (extern)

Oriëntatie op beheersing

‘winst’ (betere positie, meer

‘winst’ en ‘gelijk’ (MV)

‘vrienden’, ‘gelijk’, etc.)

positie in netwerk / hiërar-

(MV)

chie (CV)

nieuwe kansen (CV)

richting (SV)

ondernemerschap (SV)

plannen (DV)

inventiviteit (DV)
Oriëntatie op
interne systeem /
zichzelf (intern)

herallocatie van inzet van

‘winst’ (MV)

middelen (MV)

routine (CV)

methoden voor communica-

hiërarchie (SV)

tie, netwerken, etc. (CV)

synergie (DV)

saamhorigheid (SV)
gedragsnormen (DV)
Afbeelding 3

Kennisvermogens Hardjono

In de kennissamenleving heben we in het bijzonder een focus op intellectueel kapitaal van
de

samenleving,

in

belangrijke

mate

bepaald

door

het

denkvermogen

en

socialisatievermogen van mensen. Interessant hierbij is dat Hardjono per combiatie van
oriëntaties een verschillense invulling voorziet voor onder andere het denkvermogen en
socialisatievermogen. Ik zal deze invullingen later verbinden aan de twee nog te behandelen
modellen van de vitale ruimte en van de verschillende leernetwerken.
Het denken in termen intellectueel kapitaal heeft vooral binnen organisaties zijn waarde
gehad als poging om dit type kapitaal te duiden economische waarde van organisaties. Ik
gebruik de inzichten vooral om het intellectueel waarde van de maatschappij, van onze kenniseconomie, te duiden en dan in het bijzonder de veranderingen van de onderdelen zoals
structureel kapitaal en de type dimensies.
Daarnaast zijn de belangrijkste geschetste tendensen met betrekking tot de rol van het publiek in huidige kenniseconomie te duiden, in samenhang te brengen en daardoor te verklaren (en de laatste hoofdstukken te voorspellen) aan de hand van een combinatie van twee
modellen:
1) model van de vitale ruimte;
2) model van verschillende leernetwerken.
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Het eerste model beschrijft met name patronen en mechanismen voor individuen en groepen
in de kenniseconomie, terwijl het model over netwerken voorla de institutionele kenmerken
van kennisinfrastructuren beschrijft.

1) De vitale ruimte voor kennisontwikkeling en –deling
Vervolgens zal ik de genoemde ontwikkelingen met betrekking tot de logica en de retorica
en de veranderingen in de kenniseconomie positioneren in twee modellen. Het eerste model
dat ik na aanpassing gebruik is het model van de vitale kennisruimte61. Ik bouw hiermee
voort op het werk van oud-collega Wielinga, die de theorie van vitale ruimte beschrijft
voor een gezonde interactie tussen individuen in een groep ten einde intellectueel kapitaal te
realiseren, te behouden en mogelijk te vergroten. Hij stelt: ‘Ik benoem deze ruimte als de
vitale ruimte omdat zij essentieel is voor de ontwikkeling van levende sociale systemen. In
dezelfde zin kunnen we spreken van vitaliserende interactiepatronen, waarin zinvolle kennis wordt gegenereerd’.
Deze ruimte, uitgedrukt in een coherentiecirkel, is scheiden in een omgeving waarbinnen
stimulerende patronen plaats vinden en een ruimte waarbinnen regressieve patronen zichtbaar zijn. Vertaald naar de kenniseconomie en Onze positie in de kennisinfrastructuur, introduceer ik het begrip ‘vitale kennisruimte voor intellectueel kapitaal’ in de kennisinfrastructuur. De vitale kennisruimte, onze kennissamenleving, vindt enerzijds zijn afbakening
door de spanning tussen de kenniselite (het positivistische paradigma: objectiveerbare kennis) en publiek (het sociaal-constructivistisch paradigma: meningen en gedemocratiseerde
kennis) en anderzijds de spanning tussen individualisering (‘ik’) en collectiviteit (‘wij’).
Het oorspronkelijke model van Wielinga onderscheidt overeenkomsten en verschillen, die ik
veranderde in objectivisme (uitgaande van één werkelijk of waarheid) en

sociaal-

constructivisme (onderdeel van relativisme, waarbij er sprake is van een diversiteit en
daarmee verschillen aan werkelijkheden en waarheden),
In het bovenste gedeelte van de kennisruimte heerst de objectieve wetenschap, de logica. In
deze positie van de kennisruimte heerst er grote eenstemmigheid over kennis. Het betreft
hier vrijwel onbetwistbare feiten, inzichten en theorieën. In het onderste deel van de kennisruimte heersen de meningen, roerselen, de retorica en de genoemde mechanismen bij ken-

61

Netwerken als levend weefsel (2001) , E. Wielinga
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nisdeling zoals overconfidence, cognitieve fixatie en inductive fallacy. De verscheidenheid
aan ‘kennis’ is groot. Immers, iedere mening doet er toe.
Binnen deze vitale kennisruimte vinden volgens Wielinga zogenaamde stimulerende interactiepatronen plaats. Verdeeld over de vier kwadranten zijn dit de volgende:
Autonomie: Actoren zetten zich in als zij daar voldoende voor terug krijgen. Basis
voor inzet en afstemming is ruil.
Competitie: Actoren zetten zich in om goede positie te verwerven en dagen daarmee
anderen uit om hun kwaliteiten te tonen. Basis voor inzet en afstemming is uitdaging.
Hiërarchie: Actoren accepteren onderlinge verschillen en houden zich aan regels
om interactie te structureren. Basis voor inzet en afstemming is discipline.
Zelfsturing: Actoren nemen hun eigen verantwoordelijkheid voor het netwerk en
krijgen vanuit hun regelbehoefte de ruimte voor regelmogelijkheden. Het individu,
iedere arbeider, bepaalt bijvoorbeeld zelf hoeveel deze investeert in zijn of haar toekomstige scholing of gezondheid. Onderlinge verschillen zijn ondergeschikt. Basis
voor inzet en afstemming is dialoog.

Objectieve kennis

Isolement
‘Niemand begrijpt &
luistert naar me’

‘Het is’

‘Niemand begrijpt
me’
De ‘oude
expert’

Wisdom of
the crowd

Zelfsturing

Tendens

Autonomie
Individu

VITALE
Competitie

De ‘nieuwe
expert’

Machtsstrijd &
dwaling ‘Wie t hardste roept / t hoogste
zit!’

Collectief
gedeeld / gecorrigeerd

KENNISRUIMTE
Hiërarchie

‘Ieder z’n
werkelijkheid’

Afbeelding 4

Groepsdwang
‘Mijn waarheid’ is
beter!’

(Positivisme)

Silliness of
the crowd

‘Ik vind’

Meningen,
verhalen & overtuigingen
(Sociaal-constructivisme)

Gedemocratiseerde ‘kennis’

Dominantie
‘Zij zeggen het…’

Tendensen in de vitale kennisruimte
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Ruil betreft het patroon waarin actoren in de kenniseconomie een goede balans vinden tussen bieden en vragen van kennis, van het verantwoordelijkheid nemen voor een deel van
een kennisproces in de kennisinfrastructuur: de kennisontwikkeling en het kennisgebruik.
Men zoekt naar voldoende overeenkomsten in ambities van kenniselite en afnemers, die de
kennisinfrastructuur voor hen waardevol maken. Hun bereidheid om zich met de infrastructuur, het netwerk, te verbinden neemt toe als de voordelen voor henzelf opwegen tegen de
inspanning die het kost om betrokken te raken en de risico’s die dat met zich meebrengt. In
dit

interactiepatroon

proberen

mensen

daarover

positieve

signalen

te

vinden.

In geval van uitdaging proberen actoren een positie te verwerven waarin hun bijdrage in de
vorm van kennis of meningen wordt gewaardeerd en hun eigen belangen worden veilig
gesteld. Zij dagen anderen in de kenniseconomie uit om hetzelfde te doen, waardoor competitie ontstaat. Hierdoor worden onderlinge verschillen helder, en dat is nodig om tot taakverdeling, specialisatie en positie te komen. Onopgeloste vragen of verschil van meningen
maken nieuwsgierig en bieden kansen om te leren. Een zekere dosis van onenigheid hierover is gezond, zo lang het netwerk dit aangrijpt om te leren hier goed mee om te gaan.
Hierdoor bouwt men vertrouwen op de kenniseconomie ook later onverwachte uitdagingen
aan zal kunnen wanneer deze zich aandienen.

Door discipline kunnen de verschillende rollen van actoren in de kennisinfrastructuur zoals
kennisontwikkelaar, -afnemer en -verspreider zich op hun taak (kennisproces) richten wanneer zij ervan uit kunnen gaan dat ook anderen hun bijdrage vanuit vakmanschap en verantwoordelijkheid leveren. Regels en structuur regelen het onderlinge verkeer. Hierdoor
worden de ambities geoperationaliseerd in uitvoerbare plannen. Kennis vindt zijn doorwerking via formele en informele afspraken, en manieren om die afspraken te handhaven. Hiërarchie is een aspect van taakverdeling: sommigen verwerven meer invloed dan anderen.

Door dialoog ontstaat oprechte belangstelling voor elkaar als gevolg van een sociale oriëntatie. Er is bereidheid om van elkaar en met elkaar te leren door samen kennis te ontwikkelen, door samen vragen te stellen en problemen en kennisbehoeften te articuleren en door
samen kennisdoorwerking te organiseren. Dialoog voedt het vertrouwen van alle type actoren in de kennisinfrastructuur in de dat hun mening en inbreng ertoe doet. Als ieders
´kennis´ en rol in het netwerk wordt gewaardeerd, dan kan de interactie meer opleveren dan
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een optelsom van de inzet van individuen. Er kan iets nieuws ontstaan: er vindt co-creatie
plaats62.

De aandacht voor omgang met kennis in organisaties, kennismanagement, werd gevoed
door de verandering van type arbeid, dat in enkele decennia van handwerk, via fabriekswerk
naar denkwerk evolueerde. Kennis wordt beschouwd als productiefactor en startte de discussie over wat kenniswerker of professionals nodig hebben om hun werk goed te kunnen
uitvoeren en kennisproductief te zijn.
Studies zoals die van Shapero63 en Maister64 tonen aan dat determinanten als feedback (dialoog), taakstelling, autonomie en variatie bepalend zijn voor de kwaliteit van denkwerk.
Op basis van verder speurwerk vul ik deze variabelen aan met uitdaging, ICT, leren (leervermogen,

-bereidheid

en

-condities)

en

intrinsieke

(arbeids)motieven65.

Zie daar de sterke parallellen met de werking van de vitale kennisruimte en de verklaringen
waarom de vitaliteit van de ruimte momenteel onder druk staat.
Een netwerk blijft gezond wanneer de verhouding tussen halen en brengen voldoende positief is, wanneer er uitdaging is om eigen kwaliteiten in te zetten, wanneer men zich voldoende aan afspraken houdt en er mensen zijn met voldoende gezag om anderen daaraan te
houden, en wanneer er ruimte is voor dialoog over wensen en over de middelen om die
wensen te realiseren.
Wanneer aan deze voorwaarden niet wordt voldaan bestaat de kans dat er zogenaamde regressieve interactiepatronen ontstaan in de kennisruimte - vluchten of vechten - die hun
basis vinden in menselijke gedrag in geval van conflicten. Wederom verdeeld over de kwadranten zijn dit de volgende:
1. Isolement: Actoren onttrekken zich aan de collectiviteit en creëren hun eigen veilige
eiland. Ten opzichte van het netwerk kan men hier spreken van vlucht.
2. Machtsstrijd: Actoren bestrijden elkaars positie. Het succes van de één gaat ten koste
van de ander. Basis voor inzet en afstemming is strijd met als mogelijk ander gevolg– in
geval van verlies – (ver)dwaling en onthechting.

62

Beschrijvingen van de 4 mechanismen zijn grotendeels ontleend aan Wielinga (2014)

63

Shapero, A., Managing professional people, The Free Press, 1985.

64

Maister, D., Een echte professional, Academic Service, 1997.

65

De Groot, S.A. (2005). Presteren met professionals. Kluwer
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3. Dominantie: Actoren leggen zich neer bij ongelijke verdeling van posities, niet omdat zij
daarmee tevreden zijn maar omdat het niet anders lijkt te kunnen. Basis voor inzet en afstemming is berusting.
4. Groepsdwang: Actoren beschermen collectieve waarden tegen inbreuken van buitenaf.
Lastige verschillen worden niet gewaardeerd. Risico's worden vermeden door aanpassing.

De vitale ruimte toont vier kwadranten met ieder hun eigen dynamiek, kansen en bedreigingen en type leiderschap. Ik gebruik het model van de vitale kennisruimte in eerste instantie
om de ontwikkelingen in de Nederlandse kenniseconomie en -samenleving te duiden. In
hoofdstuk 4 stel ik vier scenario’s voor waarbij ik wederom het model van de vitale kennisruimte zal benutten.

Reflecterend op het voorgaande stel ik vast dat de posities in de kenniseconomie zijn veranderd van hiërarchie, waarbij de positie van wetenschap (de kenniselite) en die van het publiek door beide partijen werden gerespecteerd, naar autonomie van alle partijen als gevolg
van een nieuwe vorm van ‘discipline’ (lees wijzigende logica en retorica: kennis was macht
naar positie (door ‘kennissen’) is macht). Het veilige bewegingsveld binnen de vitale ruimte
lijkt te zijn overschreden. Zijderveld spreekt over een systeemcrisis als reactie op langlopende processen van (post)modernisering. De kenniselite trekt zich terug op een eiland,
vermijdt het publieke debat en belandt daarmee in een isolement (het SCP spreekt over ‘de
eenzame kenniselite’66), terwijl het publiek door ontevredenheid, rusteloosheid, verlangen
en wrok geen autoriteit (in de vorm van objectiviteit vertegenwoordigd door de kenniselite)
meer wenst, zich sterk verdeeld en tamelijk adhoc en op basis van pragmatisme van netwerk
naar netwerk ( de netwerkelites) hopt en zo nodig elkaar zelfs bestrijd (machtstrijd) om een
betere positie. Het aspect van isolement door vlucht kent twee vormen, die van anomie en
vervreemding67, die door Zijderveld ‘de tweelingziekte van de moderniteit wordt genoemd68. Anomie (letterlijk ‘wetteloosheid’) betreft een gemoedstoestand waarin gedragsnormen, standaarden of waarden vaag worden of worden afgewezen. Anomische situaties
ontstaan bij het instorten van een economie, wanneer in korte tijd enorme normen- en waardenverandering optreden of bij vernietiging van de ene cultuur door een andere. In geval
van veranderingen in de kennissamenleving tornt het publiek aan het gezag, aan ´de waar66

SCP (2014), Het verschil in Nederland

67

Durkheim (1938). The Rules of Sociological Method

68

Zijderveld (2000)

47

PM. De utopie van de kenniseconomie. © dr. Steven A. de Groot, versie 19 juni 2016

heid, de wetenschap en belangrijke delen van de kenniselite. Voorvechters van het (‘recht’
van) publiek verkeren in een anomische toestand. Maar in hun streven naar ‘gelijk’ en
‘recht’ raakt ook het publiek geïsoleerd in het netwerk van ‘friends’, oppervlakkigheid,
anonimiteit en leegte. Vervreemding daarentegen is een soort tegengestelde toestand waarin
het sociale stelsel of over-bureaucratisch , gerationaliseerde en geformaliseerde instituties
mensen dwingt te handelen op een wijze die tegengesteld is aan hun doelen 69. Voor de kenniselite is dit plots de eis die het publiek aan hen stelt om zich tegenover leken te verantwoorden voor hun ontwikkelde kennis en het nut daarvan. Met als gevolg dat de kenniselite
zich terug trekt op zijn veilige eiland en vervreemdt van de maatschappij. Daarmee wordt
tenminste

een

strijd

tussen

kenniselite

en

publiek

voorkomen.

De strijd die ontstaat buiten in de kennisruimte speelt vooral tussen individuen die elkaar
overwegend op basis van overtuigingen trachten te bestrijden om een positie om de macht.
Verkiezingen draaien om personen, zoals de talloze contesten op televisie, de columnisten,
de blogger en twitteraar met de meeste volgers, enzovoort. De verliezers, wat de grootste
groep individuen zal zijn, zal ongeacht het aantal zogenaamde ‘friends’, volgers en ‘likes’
het gevoel van dwaling en onthechting ervaren, het gevoel van nergens mee bij te horen en
verbonden te zijn. Zoals filosoof Derrida eerder duidde: de postmoderne mens is een uit
brokstukken bestaand subject. Hij is ambivalent en dubbelzinnig en hierdoor verdwaald in
en onthecht van zichzelf. Het individu is dan nog louter aangewezen op achting en de genegenheid

van

de

ander

en

dat

hem

dat

van

de

ander

afhankelijk

maakt.

In geval van strijd tussen groepen uiten conflicten zich vooral om aanpassing door dominantie of hegemonie70. Door middel van groepsvorming bij bewegingen als de Arabische
Lente, ‘project X’ (Haren) en andere Facebook-revoluties proberen groepen invloed uit te
oefenen op andere groepen en instituties en roepen op om aanpassing van beleid, aanpassing van verantwoordelijkheid en tal van ´rechten´.
De kenniselite lijkt een beschaafder doch evenzo ineffectieve strategie voor te staan, die van
isolement al gevolg van vlucht. De intellectuelen, de wetenschap, , de bewakers van het
positivisme en de logica zijn zelfs als collectief niet opgewassen tegen de buiten de oevers
getreden retorica van het publiek. Enig alternatief lijkt terugtrekking met vervreemding als
een vorm van isolement tot gevolg.
Binnen deze ordening en beweging van kennistypen kunnen we ook de ontwikkeling van
intellectueel kapitaal (IK) duiden. Als we veronderstellen dat intellectueel kapitaal wordt
gevormd door menselijk (MK), structureel (MK) en relationeel kapitaal (RK) en we bestu69
70

Oa Durkheim en Zijderveld (2000)
Oa Gramsci (1971). Prison Notebooks
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deren de ontwikkeling binnen de vitale kennisruimte, dan kunnen we concluderen dat ons
structureel kapitaal onder druk staat, of tenminste in een isolement lijkt te geraken. Menselijk

en

relationeel

kapitaal

daarentegen

vormt

de

nieuwe

rijkdom.

Als we formule van Edvinsson uit breiden tot IK = SK x MK x RK en we stellen dat door
alle geschetste ontwikkelingen in de eerste hoofdstukken SK is gehalveerd, MK met een
kwart is afgenomen, maar RK daarentegen is verdubbeld - en ervan uitgaande dat deze
vormen van kapitaal gelijkwaardig waren wat overigens twijfelachtig is - dan is de waarde
van het IK met een kwart afgenomen de laatste decennia. Dit, terwijl een aantal geletterden,
aantal studenten aan hoger onderwijs, het aantal onderzoekers, en de ontwikkeling van
technologie drastisch is toegenomen….
Deze rekensom is uiterst discutabel, maar geeft dan mogelijk in de vorm van een rekenvoorbeeld of metafoor de gevolgen aan van mogelijke waardevermeerdering en vermindering van de typen kapitalen.
In termen van de eerder geschetste omgevingsmechanismen is er in sterke mate sprake van
reframing: de dominante positie en ordering in de vitale kennisruimte verandert als gevolg
van een andere kijk op kennis.
De cognitieve mechanismen als recency effect, poor probalility estimation en self-fulfilling
prophecy overheersen in de kennisruimte. Als gevolg van verandering van grenzen tussen
markten, verschillende actoren en rollen in de kenniseconomie en kennisproducenten en –
consumenten onder andere door toenemende laagdrempeligheid tot deze kenniseconomie
(sociale media, crowd sourcing, etc.) treden er tevens nieuwe relationele mechanismen op
zoals threshold-based behaviour en groupthink. Om mogelijk weer terug te geraken tot een
nieuwe orde, een nieuwe inrichting van de vitale kennisruimte maak ik een uistap naar de
netwerktheorie, in het bijzonder de vier typologieën van arbeidsnetwerken en leernetwerken
die Van der Krogt onderkent.

2) Kennisnetwerken
De vitale kennisruimte beschrijft met name de interactiepatronen die nodig zijn om tot een
werkende kennisinfrastructuur. Een mentale structuur waarin actoren als wetenschappers,
onderwijs, kennisafnemers en –exploitanten gezamenlijk (kennis)processen als kennisontwikkeling, kennistransfer, kennisbenutting en kennisexploitatie vorm geven. De interactie
patronen typeren vooral het gedrag van individuen en groepen in de kenniseconomie. Om
ook tot andere kenmerken, de institutionele kenmerken van de vitale kennisruimte zoals
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structuur en processen te komen, benut ik de theorieën over kennis- en leernetwerken.
Van der Krogt deed reeds in 1995 een voorstel voor vier typologieën van arbeidsnetwerken
en leernetwerken71. Hij spreekt over een liberaal losgekoppeld netwerk, een verticaal gereguleerd netwerk, een horizontaal organisch netwerk en een extern beroepsgericht netwerk.
In afbeelding 5 zijn de kenmerken van de verschillende leernetwerken weergegeven.
Liberaal losgekoppeld
leernetwerk

Horizontale organische leernetwerk

Extern beroepsgericht
leernetwerk

Indoctrinatie in het
professionele instrumentarium

Organisch
Probleem- / innovatiegericht
Geïntegreerd

Algemene
kenmerken

Losse elementen
en faciliteiten
Afhankelijk van
kwaliteiten van
individuele actoren

Inhoudelijke structuur

Ongestructureerd
Ongericht

Gestructureerd
Taak-/ functiegericht
Binnen en buiten
bedrijf

Vak- / beroepsgericht
Open thematisch
Probleem- / organisatiegericht

Methodisch gefundeerd
Vak- / beroepsgericht

Losgekoppeld
Ruil- en contractrelaties
Ondernemers

Gecentraliseerd
Hiërarchisch op
basis van formele
posities en deskundigheidmacht
Geformaliseerde
verhoudingen
Leerlingen

Horizontaal
Begeleidende
verhoudingen
Gedifferentieerd
netwerk, gestuurd
door professie
Groepsleden

Extern gericht
Professionele verhoudingen
Flexibel netwerk
Professionals en projectgroepen centrale actoren
Cliënten

Ondernemend
leerklimaat
Individuele
kwaliteiten en
marktwaarde verhogen
Liberaal

Planningsklimaat
Doelgericht en
efficiency van leren
Regulerend

Collectiefindividueel leerklimaat
Deskundigheid van
professie en professional verhogen
Integrerend

Groepsleerklimaat
Inspirerend

Organisatie-structuur
(netwerk)

Leerklimaat

Hoofdprocessen

Vermogens:
- materieel (MV)
- commercieel (CM)
- socialisatie (SV)
- denken (DV)
Kennisbeleidsvorming
Programmering
Kwalificerings-proces
Basisdimensies:
- Vertikaal
- Horizontaal
- Extern

Afbeelding 5

71

Verticaal gereguleerde gecentraliseerde
leernetwerk
Bureaucratisch
Gestructureerd
ondernemingsgericht (inhoudelijke
gedifferentieerd,
integratie d.m.v.
beleidsplanning)

Losse activiteiten

Lineair gepland

Organisch
geïntegreerd

Extern gecoördineerd

- winstpotentie
- nieuwe diensten
- ondernemerschap
- inventiviteit

- cashflow
- marktaandeel
- richting / hierarchie
- plannen

- herallocatie midd.
- werkmethoden
- saamhorigheid
- gedragsnormen

- collectieve winst
- werkmethoden
-richting
- synergie

Impliciet

Plannend

Lerend

Inspirerend

Verzamelend

Ontwerpend

Ontwikkelend

Innoverend

Zelfsturing

Geleidend

Begeleidend

Adviserend

+
+
+

++++
+
+

+
++++
+

+
+
++++

Overzicht leernetwerken (op basis van Van der Krogt, 1995)

Leren in netwerken (1996). F.J. van der Krogt.
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Een liberaal losgekoppeld netwerk kenmerkt zich door ongestructureerdheid en ongerichtheid, waarin actoren via transacties en contracten losse activiteiten uitvoeren met een sterke
mate van zelfsturing door alle actoren in het netwerk. Een verticaal gereguleerd netwerk
kent een sterke mate van gestructureerde en gecentraliseerde kennisprocessen, waarbij actoren via geplande en gereguleerde activiteiten kennis ontwikkelen, delen en benutten. Een
horizontaal organisch netwerk is en open netwerk waarbij groepsleden organische geïntegreerd en via begeleidende verhoudingen probleem- en themagericht kennisprocessen organiseren. Het extern beroepsgerichte netwerk tenslotte kenmerkt zich door kennisprocessen
tussen actoren op basis van professionele verhoudingen, vak- en beroepsgericht en extern
gericht.
Wanneer we onze huidige kenniseconomie bestuderen mogen we constateren dat er een
ontwikkeling is doorgemaakt van een verticaal gereguleerd netwerk - gekenmerkt door een
heldere structuur met instituties (geformaliseerde verhoudingen) zoals ‘wetenschap’ en de
‘praktijk’ waarbij volgens een lineair en gereguleerd proces kennisontwikkeling en doorwerking plaats vond - naar een liberaal losgekoppeld netwerk met trekken van een horizontaal organisch netwerk. Door vermenging van (kennis)samenleving met de kenniseconomie, door het toestaan van zelf stimulans voor de toetreding van het publiek tot de kenniseconomie en diens systeem, is daarmee een netwerk toegelaten dat zich kenmerkt door
veelal losse elementen en faciliteiten, afhankelijk van kwaliteiten van individuele actoren,
ongestructureerd en ongericht en dat bestaat voor een groot deel uit ruil- en contractrelaties
tussen tal van actoren. Kenniselite en het publiek staan op gelijke voet en treffen elkaar
ongepland en veelal rondom transacties. De typische kenmerken van het verticaal gereguleerd netwerk van lineaire kennisprocessen dat lang de kenniseconomie kenmerkte is daarbij zienderogen onder spanning komen te staan door de bijna haaks hierop staande kenmerken van het liberaal losgekoppeld netwerk waarbij kennis tot transactie(product) is geworden.

Omdat Van der Krogt drie dimensies binnen een netwerk onderscheidt zijn theoretische
gezien ook vier ontwikkelingsrichtingen mogelijk, namelijk verticaliseren, extenaliseren,
horizontaliseren en liberaliseren.
Met verticaliseren Van der Krogt doelt op meer (hiërarchische) structuur en meer centrale
sturing (via planning & control en centrale beleidsplannen) binnen het kennisnetwerk.
Horizontaliseren daarentegen, het versterken van de horizontale dimensie, houdt in dat cultuur, missie, gemeenschappelijke normen, het groepsverband en de organisatorische aanpak
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een belangrijke plaats gaan innemen. In kennisontwikkelings- en doorwerkingprogramma,
bijvoorbeeld rondom het thema van integratie of hypotheekrenteaftrek, wordt gewerkt vanuit een procesmatige aanpak en vindt een integratie van kennisontwikkeling en –toepassing
plaats.
Externaliseren tenslotte betreft het zoeken van verbindingen buiten de ‘eigen ruimte’. De
interactie met actoren buiten de eigen kennis(en)kring, de confrontatie met externe afhankelijkheden. Liberaliseren kan beschouwd worden als een tegengestelde beweging: het losser
maken van de structuur, het sterker benadrukken van de individuele verantwoordelijkheden
en het stuur zelf in handen nemen, aldus Van der Krogt.
De twee modellen kennen beide hun eigen kracht. De geschetste vitale kennisruimte beschrijft de patronen en mechanismen die nodig zijn voor een gezonde interactie tussen individuen in een groep, voor een levende sociaal (kennis)systeem. De kenmerken van de arbeidsnetwerken en leernetwerken betreffen met name structurele en institutionele kenmerken van de netwerken. Door zijn gekozen dimensies en hieruit voortvloeiende vier ontwikkelingsrichtingen (verticaliseren, externaliseren, horizontaliseren en liberaliseren) verder te
bestuderen

kunnen

we

parallellen

maken

met

de

vitale

kennisruimte.

Zoals ik eerder stelde leidt de vermenging van twee netwerken, die van de kenniseconomie
en die van de (kennis)samenleving, geduid in termen van Van der Krogt, tot fricties tussen
kenmerken van beide systemen, hun instituties, zichtbaar in het gedrag - en vooral regressieve interactiepatronen – van mensen in beide systemen. Enkele voorbeelden hiervan zijn
de volgende. Door gebrek aan regulering van deelname van het publiek aan de kenniseconomie bewaakt men mogelijk hiërarchie door discipline, maar met een grote kans op dominantie door berusting. Door de toename van ruil- en contractrelaties - in plaats van lineaire stroming van (om niet) kennis - ontstaat mogelijk autonomie door ruil, met een gevaar
voor isolement door vlucht van partijen. Ongestructureerdheid van onder andere (impliciete)
verhoudingen, rollen en ambities in het systeem leidt mogelijk tot gezonde competitie door
uitdaging, maar bijvoorbeeld in geval van ‘dwalers’ in de samenleving ook tot machtsstrijd
door (ver)dwaling en onthechting. Als laatste voorbeeld, verwerving van een positie in het
netwerk, vooral door (retorische) kwaliteiten van individuele actoren draagt mogelijk bij
aan zelfsturing door dialoog, maar mogelijk ook tot een regressief interactiepatroon van
groepsdwang door aanpassing.
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Maar zoals beoogd, misschien, pogen we twee werelden, twee systemen met elkaar te verenigen danwel samen tot een nieuw systeem te komen van een vitale kennisruimte, omdat we
daar niet aan te lijken ontkomen. Dus, in het liberaal losgekoppeld leernetwerk bewegen
actoren - kenniselite en het volk – zich autonoom van elkaar en vinden zij elkaar via ruilen contractrelaties. Hiermee kunnen we overeenkomsten ontdekken met de linkse kwadranten van de vitale kennisruimte van Wielinga, waarbij we op basis van de eerste hoofdstukken van dit boek mogen onderkennen dat binnen deze positie in de kennisruimte tevens
sprake is van competitie tussen (individuen van) kenniselite en het volk om hun positie binnen deze ruimte.
Het verticaal gereguleerd netwerk is gericht om via (hiërarchische) structuur en centrale
sturing (via planning & control en centrale beleidsplannen) de (lineaire) kennisprocessen
(kennisontwikkeling, -transfer en –benutting) tussen de verschillende actoren in de vitale
kennisruimte te regisseren. Via discipline én dialoog in de rechterzijde van de vitale kennisruimte wordt hiërarchie en zelfsturing georganiseerd.
Binnen het horizontaal organisch netwerk vinden individu en collectief elkaar rondom een
open thematisch en probleem- of organisatiegericht fenomeen. Middels enige begeleiding
(hiërarchie), maar vanuit een collectieve ambitie vindt via ruil van expertise en positie in de
kennisruimte de oplossing van een probleem plaats. Duidelijk moet zijn dat het hier de verbinding van de rechterkant met de linkerkant van de vitale kennisruimte betreft. Lastig is te
duiden op hoe hoog of laag deze horizontalisering plaats vindt. Gevoelsmatig, afgaand op
de beschrijving van de beide modellen, lijkt een verbinding van het kwadrant linksboven
met het kwadrant rechtsonder et meest van toepassing.
Tenslotte het extern beroepsgericht netwerk dat zich kenmerkt zich door kennisprocessen
tussen actoren op basis van professionele verhoudingen, vak- en beroepsgericht en extern
gericht. De parallellen met de vitale kennisruimte zijn nu minder makkelijk te schetsen.
Gezien de beschrijvingen van Van der Krogt van dit netwerk is er zeker sprake van een
sterke focus van doorwerking van specialistische kennis naar een beroepenveld of maatschappij. In termen van positie binnen de vitale kennisruimte van Wielinga betreft het de
transfer van kennis van het kwadrant van links- naar rechtsboven. Via ruil (geld voor kennis) en dialoog (overdracht via socialisatie en externalisatie) vindt er kennistransfer plaats
tussen kenniselite en kennisafnemers.
In termen van het eerder geschetste vitale kennisruimte (de coherentiecirkel) is een parallel
te schetsen met deze netwerktypologieën waarbij verticaliseren letterlijk het bewegen over
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de verticale as tussen ‘de waarheid’ en ‘de verhalen en meningen’ betekent. Onze kenniseconomie lijkt een beweging van boven naar beneden door te maken. Verder is tevens een
beweging van rechts naar links binnen de vitale kennisruimte waarneembaar, wat overeenkomsten vertoont met het afscheid nemen van het horizontaal organische netwerk. Hoewel
voorbeelden als de Arabische lente of de plotselinge groei van aanhangers van Fortuyn en
later Wilders neigen naar het versterken van de horizontale dimensie op basis van cultuur,
missie en gemeenschappelijke normen, lijkt deze beweging een tijdelijke. Morgen voegt het
publiek zich bij een andere beweging al naar gelang dit meer individueel gewin (via transacties) oplevert. Dit zijn de typische kenmerken van een liberaal netwerk, waarbij via het
losser maken van de structuur en het sterker benadrukken van de individuele verantwoordelijkheden men het stuur zelf in handen neemt.
Ik gebruik de modellen van de vitale kennisruimte en kennisnetwerken in eerste instantie als
hulpmiddel en ordeningsprincipes om de veranderingen in de kennissamenleving te duiden.
Om vervolgens de scenario’s voor een vitale kennisruimte (hoofdstuk 4) aan de hand hiervan te beschrijven.

54

PM. De utopie van de kenniseconomie. © dr. Steven A. de Groot, versie 19 juni 2016

55

PM. De utopie van de kenniseconomie. © dr. Steven A. de Groot, versie 19 juni 2016

3

KRITISCH REALISME: EEN NIEUW PARADIGMA

‘Maar kennis biedt geen bescherming. Het leven kijkt neer op kennis; het dwingt kennis om
te antichambreren, om buiten te wachten. Passie, energie, leugens: dat zijn de dingen die het
leven bewondert’ – Paul Salter (1975)

3.1

Democratisering van kennis

De eerder genoemde termen subjectiviteit, intersubjectiviteit, fictie vinden hun samenhang
in een stroming die het sociaal-constructivisme wordt genoemd. Deze stroming gaat er van
uit dat mensen op een actieve manier nieuwe kennis construeren als ze interacteren met hun
omgeving. Waarheid is volledig afhankelijk van het gekozen gezichtpunt (‘Ik geloof in het
sociaal-constructivisme’). Het sociaal-constructivistisch denken is een leertheorie die ervan
uitgaat dat mensen zelf betekenis (op basis van eigen ‘beliefs’) verlenen aan hun omgeving
en dat sociale processen hierbij een prominente rol spelen. Kennis wordt door ieder mens op
een eigen wijze geconstrueerd (‘er zijn geen feiten, er zijn slechts interpretaties’ 72) tot een
eigen werkelijkheid, waarbij men sterk wordt beïnvloed door de reacties en opvattingen in
de sociale omgeving. Een antwoord op een vraag kan dus objectief, subjectief, intersubjectief, een feit of fictie zijn.

Onder invloed van de sociaal-constructivistische beweging zijn in relatie tot de rol van kennis de bijdragen van tenminste twee denkers relevant. Bordieu ontwikkelde eind jaren ’80
de zogenaamde distinctietheorie die handelt over de interrelaties tussen drie dimensies van
symbolische systemen: denken, waarnemen en handelen. Hij gaat hierbij uit van de theorie
dat de habitus de praxis stuurt, de concrete handelingen, en deze produceert strategieën die
objectief zijn aangepast aan de objectieve situatie. De habitus is daarmee het produkt van
levenscondities, opvoeding en socialisatie.
Vrijwel gelijktijdig ontwikkelde Giddens de zogenaamde modus-2 kennisproductie als tegenpool van de traditionele kennisproductie binnen de wetenschap (modus-1 kennisproductie). Hierbij koppelde hij het handelingsbegrip en het structuurbegrip, het individu en de
groep onlosmakelijk aan elkaar (het model van de 'structuratietheorie'). Volgens zijn studie
van het menselijk handelen staat niet de intentie, maar de praxis centraal. De mens wordt
72

Nietzsche (1901)
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gezien als handelingsbekwaam en als 'knowledgeable'. Hij kan met zijn daden een verandering aanbrengen in het verloop van de gebeurtenissen in de wereld. Handelingsbekwaamheid is de bekwaamheid 'to make a difference', de bekwaamheid dingen te doen zodat er iets
gebeurt in de wereld, dingen die niet zouden plaatsvinden indien de actor een bepaalde handeling niet gesteld had. 'Knowledgeability' betekent dat de actoren een zekere kennis bezitten waarop ze zich kunnen beroepen, om te doen wat ze willen/moeten doen. Kennis simpelweg nodig om te leven, die de actor in staat stelt 'to go on'. Deze kennis van ethnomethodes (sociale vaardigheden, methoden en procedures) is deels discursief (rationeel/verwoordbaar), deels praktisch (vanzelfsprekend en stilzwijgend gehanteerd, doorgaans onbewust)73.
Kern van Giddens denken is dat kennisproductie dus in het bijzonder buiten de wetenschappelijke wereld tot stand komt. Dit type kennis is niet alleen wetenschappelijk betrouwbaar, maar ook geaccepteerd en bruikbaar in de maatschappelijke contexten waarin
het vraagstuk speelt. Onderstaande tabel geeft de verschillen tussen Modus 1 en Modus 2
aan.74
Modus 1

Modus 2

Wetenschap kent vele disciplines die sectoraal zijn

Wetenschap kent vele raakvlakken tussen disciplines;

opgebouwd vanwege hun specifieke karakter.

interdisciplinariteit is het gevolg.

Kennisproductie is een neutraal, objectief en onafhan-

Kennis is een sociaal proces, waarin subjectiviteit een

kelijk proces.

grote rol speelt.

De aard van wetenschappelijke kennis is tijdloos;

Wetenschappelijke kennis is tentatief en situatiegebon-

hoogst haalbare is objectieve en universele kennis.

den; het hoogst haalbare is intersubjectieve kennis.

Wetenschappelijke feiten spreken voor zich.

Over wetenschappelijke feiten kan getwist en onderhandeld worden.

Afbeelding 6

Modus -1 en modus-2 kennis Giddens

Zowel Bourdieu als Giddens volgen niet de traditionele processen en posities van kennisproductie. Maar ze kiezen voor een geïntegreerde sociale theorie waarbij ze een interpreta-

73

Jacobs (1993). De synthese van handelings- en systeemtheorie in de structuratietheorie van anthony giddens en de

praxeologie van Pierre Bourdieu
74

Edelenbos, J. (2005) Kennisontwikkeling als co-evolutionair proces. De ‘adaptive walk’ van de bestuurskundig

onderzoeker. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
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tieve aanpak met een verklarende aanpak verzoenen, een handelings- met een systeemtheorie combineren en het micro/macro-onderscheid overstijgen.
Rob Wijnberg, oprichter van De Correspondent, schetst in een blog75 in het kort de geschiedenis kan kennis door de recente eeuwen heen. In het moderne tijdperk onder invloed van
het Positivistisch denken prevaleerde de gedachte van waarheid als kennis. Als gevolg van
onder andere de sociaal-constructivistische beweging werd waarheid als constructie beschouwd. Wijnberg spreekt over een nieuw tijdperk, het post-postmodernisme, waarin
nieuw een type waarheid zich aandient: het tijdperk van de waarheid als product. Een tijdperk waarin kennis vooral economisch nut, concretisering en toepassing moet dienen. Zoals
eerder gesteld, niet de inhoud van kunst en ideeën, maar het nut, de relevantie en de toegankelijkheid zijn de nieuwe normen vormt de nieuwe maat.

75

Rob Wijnberg, Hoe de waarheid een product werd. https://decorrespondent.nl/957/Hoe-waarheid-een-product-

werd/24527910-42fef7a2
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3.2

De meningeneconomie

De meningentaxonomie
Beide visies staan in het bijzonder vijandig tegenover het gezag van zuiver wetenschappelijk onderzoek, waarschuwt Furedi. ‘Het neemt een geprivilegieerde positie in die in belangrijke mate bepalend is voor de status, de verdeling van middelen, en attitudes en oriëntaties
in het algemeen.’
Beide visies staan andere typen waarheden toe die men veelal ‘werkelijkheden’ noemt. In
sterke mate wordt een kennisoordeel vervangen door een waardeoordeel of zelf als synoniem gebruikt. ‘Ik vind' (‘er is’) is synoniem voor ‘het is’. Objectieve kennis maakt plaats
voor argumentaties op basis van waarden zoals rechtsgelijkheid, autonomie, enzovoort en
vernietigt of tenminste verkleint daarmee de ruimte voor het argument: ‘Dat is jouw opvatting’ en daarmee einde discussie
We leven inmiddels in een kenniseconomie die zich vooral kenmerkt door een grote mate
van autonomie van alle typen actoren in het kennislandschap. Een ieder is vrij heeft zelfs
het recht zonder welke plicht dan ook om alles te mogen vinden en iedere mening er op na
te houden en deze te ventileren. In termen van Hesse’s Steppenwolf: men is immers voor
het land geboren en niet voor het water. Natuurlijk willen zij niet denken; zij zijn immers
voor het land geboren en het voor het denken. De kenniselite, de ‘hiothi’s’, heeft zich terug
getrokken in hun eigen oceaan of op hun kleine eiland om toch af en toe nog wat te kunnen
leven, terwijl het publiek, de ‘withi’s’- van een veel grotere omvang dan de kenniselite zich sterk verdeeld en tamelijk adhoc en op basis van pragmatisme van netwerk naar netwerk ( de netwerkelites) hopt en zo nodig elkaar zelfs bestrijd (machtstrijd) om een betere
positie.
In termen van de (kennis)netwerktypologieën zijn we sterk aan het verticaliseren door af te
dalen op de verticale van ‘de waarheid’ richting ‘verhalen en meningen’. Gelijktijdig bewegen we naar links binnen de vitale kennisruimte. We ´horizontaliseren´ naar talloze individuele meningen en voorkeuren, zichtbaar in blogs, twitter/accounts en dergelijke, tot we
verdwaald zijn. We zijn beland in het rijk der fabelen, van wishful thinking, van louter fictie, de utopie van de kenniseconomie, die ik de meningeneconomie noem. De kenmerken
heb ik geduid door gebruik te maken van me als onderwijskundige zo vertrouwde kennistaxonomieën van Bloom en Romizoswski. Met deze kennistaxonomie categoriseren onder
andere onderwijskundigen kennistypen om vervolgens effectieve leerinterventies en -
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arrangementen te ontwerpen. Deze taxonomie betreft een matrix waarbij op de verticale as
in volgorde van ‘diepte’ en complexiteit typen kennis worden geduid (feiten, begrippen,
relaties, structuren en methoden) afgezet tegen de wijze en ‘diepte’ van kennisverwerving
(weten, begrijpen, reproduceren /toepassen, analyseren / verbeteren en combineren
/synthetiseren). Leren geschiedt eenvoudig gesteld van linksboven (feiten weten) naar
rechtsonder (structuren en methoden combineren /synthetiseren). Het onderscheid tussen
beide posities in de taxonomie wordt ook wel eens aangeduid met lage orde versus hoge
orde denken - te vertalen naar de eerder genoemde withi’s en hiothi’s - waarbij hoge orde
denken zich focust of analyse en synthese. Ik stel vast dat de focus in onze huidige kenniseconomie zich sterk richt op lage orde denken, op intuïtie. In toenemende mate zijn we niet
meer in staat tot hoge orde denken en misschien nog wel meer gevaarlijk, we onderkennen
niet meer het belang ervan.
Weten of enigszins kennen volstaat. Zelfs een feit heeft het zwaar heden ten dage, omdat
deze het gevecht aan moet gaan met fictie, de mening (‘Vind je dat of is dat zo?’). Nederland wordt steeds dommer; de al oude kennistaxonomie wisselen we in voor de een meningentaxonomie. De mening vernietigt het feit en het begrip en causaliteit (relaties en structuren) ruilen we in voor onze immers veel meer betrouwbare virtuele relaties en transactiepartners. Impulsief reageren, onze overtuigingen uitspreken, prevaleert bij gebrek aan kennis boven weten en begrijpen. Vertrouwen wordt immers pas belangrijk bij gebrek aan kennis. Reproduceren en toepassen vervangen we door napraten en imitatie. Dat is immers veel
makkelijker dan zelf nadenken. Analyseren en verbeteren doen we in het geheel niet meer,
hooguit vertonen we trial en error-gedrag of ‘verbeteren’ en dwingen we anderen door hen
onze overtuigingen op te leggen. En synthesen? Dat hebben we in de in de 21ste eeuw geheel afgeschaft en ingeruild voor de fantasie. Ik volg hier het onderscheid tussen fantasie
(´fancy´) en verbeelding (‘imagination’) dat Coleridge reeds lang geleden maakte76. Beide
hebben ze te maken met irreële dingen. Die van fantasie doordringen en vervuilen de wereld, terwijl de irreële dingen in de verbeelding in een eigen wereld vrij rond zweven terwijl
we ons volledig bewust zijn van wat werkelijke reëel is77. Scruton duidt het treffend: ‘de
fantasie begeert de grove, expliciete door het niets gehinderde vertoning van wat niet te
verkrijgen is; en op het hoogte punt van de vertoning wordt het niet verkrijgbare op een
alternatieve manier verkregen’. Men, veel postmodernisten, jaagt het ‘gerealiseerde irreële’ na, verhult en vernedert het werkelijke reële en blokkeert daarmee de eigen eisen en
mogelijkheden. Bij de verbeelding daarentegen streeft men niet naar realisatie, maar naar
76
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representatie, naar condensatie, suggestie en een dramatische volledigheid. Het betreft
slechts een gevoel van een werkelijkheid. De verbeelding idealiseert, herordent, veredelt,
verfraait en representeert.
Zonder hier heel lang bij stil te willen staan zijn de verschillende regressieve interactiepatronen die de postmoderne en meningeneconomie kenmerken te duiden in de meningentaxonomie. Ik kom hier uitgebreid op terug in paragraaf 4.1.

Kenniscategorie /
Omgang

Reageren

Napraten /
interpreteren

Overtuigen

Fantasieën
vormgeven

Mening / overtuiging

Zelfreferentieel

Groepsdwang door
aanpassing

Voor verlies / winst

Relaties

Dominantie door
berusting
Op basis van
machtstrijd

Groepsdwang door
aanpassing

Isolement door
vlucht

Positie

Vanuit ‘specialist’ / ‘expert’-rol,
vanuit rechtsgelijkheid
Zelfreferentieel

Gericht op eigen
gewin, status in
netwerk

‘Like’ of ‘unlike’,
‘friend’ of
‘ontvriend’

Fantasie op basis van
sentiment, in strijd met
de werkelijkheid
Op basis van ‘plaastvervangende goederen’ (‘het niet verkrijgbare op een
alternatieve manier
verkregen’)
Gericht op eigen
gewin, status in netwerk

Meedoen of alleen
staan

Op basis van machtstrijd

Methoden

Afbeelding 7

Geweldsfantasieën

Meningentaxonomie

Als we nogmaals de vitale kennisruimte van Wielinga bestuderen (zie paragraaf 2,5), stel ik
vast dat we in de meningen- en babbeleconomie in sterke mate te maken hebben de zogenaamde regressieve interactiepatronen van isolement (hoeveel ‘vrienden’ en volgers heb
jij?), machtstrijd, dominantie, en groepsdwang welke leiden to vlucht, strijd, berusting en
aanpassing van actoren. Meer specifiek voor de omgang met kennis in de kennissamenleving stel ik vast dat de in paragraaf 2.4 genoemde mechanismen voor kennisdeling grotendeels ook regressieve interactiepatronen betreffen. Immers, mechanismen als primacy effect
overconfidence,threshold-based behaviour of groupthink treden veelal op als gevolg van
isolement, machtsstrijd en dwaling, dominantie of groepsdwang.
In deze idee-fixe-economie bestaat hoge orde denken vooral uit het verwerven van een hoge
positie in diverse netwerken (veel ‘vrienden’ en volgers) en beheersing van methoden van
de welsprekendheid en anderen te overtuigen. Middels dominantie en machtstrijd pogen we
ons gelijk te halen, een punt te maken en transacties te sluiten in enkel ons voordeel.
Dit spel spelen we reeds langer en hebben we met een mooi woord het Poldermodel ge-
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noemd. Van Boxsel78, bekend van zijn publicaties over domheid zegt over het poldermodel
het volgende. ‘Het poldermodel is cultuur geworden domheid, morosofie (= een evident
absurde quasi wetenschappelijke waantheorie, SdG): domheid veroorzaakt een ramp die
Nederland dwingt tot slimme oplossing, die een nieuw ramp veroorzaakt, etc. In de polderlogica worden klachten over het gevoerde beleid afgedaan als wijsheid achteraf; aanmerkingen vooraf bestempelen we als zinloos gespeculeer. Wat telt, is de wijsheid van het moment; maar langdurig overleg ondermijnt de slagvaardigheid, schikken en plooien leidt to
halfslachtige besluiten’.
Bij polderen hebben we oneindig veel oplossingen als gevolg van het toelaten van graduele
feiten en meningen. Hierbij moet ik vaak denken aan het ‘bonbons-onderzoek’. Als mensen
één bonbon mogen kiezen uit een aanbod van vier bonbos, is hun tevredenheid bij een willekeurige keuze significant hoger dan wanneer zijn één bonbon mogen kiezen uit een aanbod van zestien bonbons. Een oneindigheid van feiten en meningen gedurende een polderproces zal voor iedere deelnemende actor dus weinig opleveren. Polderen dient slechts één
doel en dat is iedere deelnemer het gevoel van ontevredenheid evenredig te verdelen over
de deelnemende actoren.
Een feit is belangeloos, kent geen eigenaarschap (autonoom) en is verifieerbaar (validiteit
en betrouwbaarheid), falsificeerbaar en contextloos. Een mening kent een eigenaar, een feit
is van en voor de wetenschap en kent geen verlies en winst of voordeel (opbrengst). We
raken hier de discussie over het onderscheid tussen kennis en informatie (en data en gegevens). Eerder poogde ik een definitie voor kennis te geven en beriep ik me op veel voorkomende definities als die van Socrates, Gardner en Weggeman. Zij beschouwen kennis als
een persoonlijk vermogen. Wanneer we informatie uit kranten, media of kennis via gesprekken tot ons nemen vergelijkt ons brein razendsnel de nieuwe kennis en informatie met
de kennis die het reeds bezit. Vanaf onze eerste levensdag vult ons brein zich data en legt
het verbindingen aan tussen deze tussen brokjes data tot een neuraal netwerk. Wanneer het
type informatie min of meer steeds dezelfde is ontstaan op deze manier denkpatronen
(snelwegen) in de hersenen. Wanneer we iedere dag door steeds wisselende informatie en
wisselende contexten (perspectieven) gevoed zouden worden ontstaat een veel gevarieerder
netwerk tussen de brokjes informatie en zouden we minder last hebben van onze dominante
denkpatronen. Door de dagelijkse opname van informatie en kennis om ons heen, door socialiseren en internaliseren, worden we eigenaar van deze informatie en kennis en vormt het
ons vermogen. Door onze kennis gecombineerd met onze waardepatronen komen we tot
78
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oordelen. Dit is handig en veilig. Hierdoor kunnen we immers dagelijkse beslissingen nemen en voorkomen we bijvoorbeeld ongelukken in het verkeer. In termen van Kaheman
gebruiken we dan vooral ons systeem 1, het automatische, associatieve en intuïtieve en reactieve systeem, dat (eerste) indrukken en gevoelens genereert op basis van impulsen en vrije
associaties. Maar onze kennis vormt tevens een barrière voornieuwe kennis, zeker naar mate we ouder worden en ons neurale netwerk zich vult en bepaalde snelwegen daarbinnen
breder en breder (vooral in geval van herhaling en routinematige werkzaamheden) vormt
tevens een barrière voornieuwe kennis. Ervaring, zeker wanneer deze door herhaling een
routine is geworden en dus niet de ervaring in het steeds weer anders en beter oplossen van
eenzelfde probleem door reflectie en leren, belemmert de opname van nieuwe kennis. Pas
dus op met iemand die zegt dat hij of zij al tien jaar ervaring heeft. Onze intuïtie, het systeem 1, staat ons dan in de weg. Veel taakanalyses laten zien dat iemand die ooit een manier
van denken en handelen aanleerde, ook volgens beroepskornuiten niet de meest goede, lastig tot een nieuw repertoire van denken en handelen komt onder andere door gebrek aan
feedback. Om van onze dominante denkvoorkeuren, onze snelwegen, tot kronkelige paadjes
te komen in ons neurale netwerk, moeten we verbindingen afbreken en nieuwe aanleggen.
En moeten we dus afscheid nemen van veronderstellingen om tot nieuwe inzichten te komen.

Ten eerste zijn we geneigd om zelfs informatie die ik stuurde gelijk te stellen met mijn kennis. We vermengen hier de perspectieven van het Ware met die van het Goede, waardoor
kennis maar dus ook informatie een ethisch aspect krijgt 79. Uitdrukkingen of overtuigingen
kunnen waar of niet waar zijn. Waarheid is echter niet direct en alleen maar gestoeld op
overtuigingen. Als dit zo zou zijn, zou een uispraak op het ene moment aar zijn, en op een
ander moment niet. Een verandering van overtuiging is geen verandering van de waarheid.
Overtuigingen dienen we te rechtvaardigen. Omdat een verandering van overtuiging geen
verandering van waarheid is, dienen we ´waarheid´ en ´ rechtvaardiging´ te scheiden in iets
voor waar houden en de waarheid van de overtuiging 80. Immers, de waarheid van de overtuiging is niet afhankelijk van de overtuiging zelf. Het is niet nuttig te stellen dat ‘ik ben
overtuigd van x dus x is waar’. Het gaat om de rechtvaardiging van de oorzaken die maken
dat we tot een bepaalde overtuiging zijn gekomen.
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Ten tweede, en veel dominanter, stellen we de vraag wie gelijk heeft en wie zijn verlies
neemt. Dat is in de huidige samenleving helaas toch veelal de vraag. Er ontstaat competitie
om het gelijk, om kennis, in het ergste geval oplopend tot een machtstrijd, wat één van de
regressieve interactiepatronen is van de vitale kennisruimte. Edoch, het is beter om verlies
van de waarheid te riskeren dan de kans op vergissingen te lopen, verkondigde Clifford
reeds in de negentiende eeuw81.

Interessant is dat er een grote scheiding en zelfs spanning is ontstaan tussen de objectivisten
en de relativisten, maar dat de relativisten als het hen uitkomt soms een objectivistisch
standpunt innemen. De uitspraken ‘het is goed’ en ‘het is mooi’ leggen een objectivistische
claim op een individueel en moreel en daarmee subjectief standpunt. Dit is vergelijkbaar
met het credo van aanhangers van het constructivisme die beweren dat ‘alles is subjectief’
dat een objectieve connotatie kent. Het publiek went zich of en verzet zich tegen objectiviteit, maar gebruikt bij het vinden van aanhangers voor een eigen standpunt wel degelijk het
perspectief van het objectivisme wanneer dit individueel gewin zou kunnen opleveren. Overigens geldt dit evenzo voor de objectivisten onder ons die deze stelling de wereld in slingeren. Camus82 wijst ons nog op de een ander gevaar van morele tegenstrijdigheden tussen
mensen.: de deugd kan niet van de werkelijkheid worden gescheiden zonder kwaad voort te
brengen. En bovendien, als waarden van anderen geldig zijn, moeten onze eigen waarden
net zo willekeurig zijn en dus waardeloos83.

De esthetica, in het bijzonder Emanuel Kant, spreekt over met universele subjectiviteit of
subjectieve algemeenheid, waarmee hij een middenpositie inneemt tussen het objectivisme
en het relativisme. Maar niet enkel een middenpositie, middels een zogenaamd oxymoron,
de stijlfiguur die twee tegenovergestelde begrippen met elkaar verbindt, verbindt Kant in
zijn geval het objectieve aan het subjectieve, de objectieve kenmerken van een object dat
men waarneemt en de kenmerken van de waarnemer (subject) waardoor men tot een
smaakoordeel komt. Dit smaakoordeel doet universele aanspraken alsof het schone een eigenschap is van het object. Het gaat om een subjectieve gevoelde algemeenheid. Het
smaakoordeel brengt geen kennis voort, maar het heeft wel met kennis te maken aangezien
het een voorstelling van de verbeelding binnen het bereik van het verstand brengt. Schoon81
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heid op zich is voor het verstand onachterhaalbaar. De samenwerking tussen de verbeelding
en het verstand is een voorwaarde voor de werking van het verstand, aldus Kant.

Ik stel dat met het streven naar gelijkheid, naar algemeenheid, de verscheidenheid tussen de
postmoderne ‘kenniswerkers’ onderling, tussen kenniselite en de massamens, alleen maar
zichtbaarder is geworden. De zogenaamde vooruitgang van de Europese beschaving heeft
geleid tot de creatie en opstand van de massamens, de postmodernist. Liberale democratie,
wetenschappelijk onderzoek en industrialisatie hebben mogelijk gemaakt dat de massamens
toegang en positie heeft tot wat eerder enkel voor de kenniselite was voorbehouden. De
mens nog nooit zo weinig moeite hoeven doen om in zijn economische basisbehoeften te
voorzien, maar is in intellectueel opzicht niet ontvankelijk voor nieuwe inzichten en neemt
genoegen met de eerste de beste opvatting. En heeft geleid tot een gemiddelde mens, de
massamens (‘de pseudo-intellectuelen’), die zich kenmerkt door een doorsnee-kwaliteit,
figuren zonder kwaliteit, ongekwalificeerd, die op grond van hun mentale gesteldheid in
feite ongeschikt zijn voor een dergelijke rol. Slecht 25% van de Nederlandse bevolking
volgt hoger onderijs, terwijl een veel groter percentage diens huisarts tegen spreekt, zonder
zelf het vermogen te hebben om arts te kunnen zijn en pretendeert maatschappelijke invloed
te willen hebben zonder enig verantwoordelijkheidsgevoel danwel plichtsbesef jegens de
maatschappij te tonen. Er is ongelijkheid, niets geen gelijkheid: kenniselite versus massamens. Ongelijkheid vormt juist de basis voor de werking van de kennisinfrastructuur. De
kenniselite ontwikkelt en evalueert kennis, de massa consumeert en vraagt kennis. Daar is
niets mis mee. De verschillende kennisprocessen voeden elkaar en houden het systeem levend en vitaal. Dit type kennisinfrastructuur sorteert een meritocratische samenleving waarin mensen in staat zijn op een positie te bereiken op basis van hun kennis en hun prestaties84.
Wetenschappers en anderen van de kenniselite die getrained zijn in redeneren en argumenteren hebben tevens geleerd dat argumenten veelal feiten betreffen die zij los beschouwen
van (hun) eigenaarschap. Daarom kunnen zij soms tamelijk emotieloos een discussie voeren. Het betreft immers niet hun persoonlijke mening of overtuiging. Het publiek heeft dit
niet geleerd en verwart naast het onderscheid van feit en mening daarmee tevens het eigenaarschap van het argument, waardoor discussies som meer dan hoog oplopen, omdat mensen zich persoonlijk voelen aangesproken. In de discussie, een micro kennisruimte, ontstaat
een machtstrijd over het gelijk, over verlies en winst. De discussie gaat niet meer over een
84
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objectief oordeel (het ‘ware’, wetenschappelijke feiten), maar wordt een morele kwestie
(het ´goede´, ethische feiten). Objectieve kennis wordt vermengd met onze op (veranderende) waarden gebaseerde overtuigingen.
Vanuit mijn rol als organisatiewetenschapper word ik wel eens gevraagd om mijn mening
over een theorie of oplossing voor een organisatieprobleem. Ik vind niets, ik heb - of andere
wetenschappers - slechts aangetoond dat… of op basis van deze data zou men kunnen veronderstellen of is het aannemelijk dat … Ik leid geen verlies door geen of onjuist gebruik
van een feit dat ik genereerde. Ik vind het hooguit onverstandig. Het bovenstaande kent wel
de kanttekening dat er ook binnen de wetenschap zich tal van perspectieven, ‘scholen’ en
discoursen voort doen, waardoor wetenschappers, soms zelfs uit zelfde vakgebieden, het
hartgrondig oneens met elkaar kunnen zijn of de strijd met elkaar aangaan of het feit of de
theorie waarop ze zich beroepen wel juist of actueel is. Hun feit of theorie is immers belangwekkender….

Vermenging van systemen
In het eerste hoofdstuk wijdde ik een kort paragraaf over de vermenging van de samenleving met de kenniseconomie. Om de vermenging beter te kunnen duiden was het allereerst
nodig om de kenmerken van beide systemen toe te lichten, die ik in de vorige hoofdstukken
beschreef. Nu we beter inzicht hebben in de gedragingen van de verschillende actoren in de
kennissamenleving en –economie, zal ik pogen deze te verklaren in de belangrijkste principes.
Scruton85 spreekt over confrontatie tussen het intellectuele en het emotionele. De kennisstroom probeert onder andere menselijke handelingen te verklaren en te voorstellen, terwijl
de emotie enerzijds de wereld niet proponeert als iets wat geheel onafhankelijk is van de wil
can degene die haar tracht te doorgronden en anderzijds de emotie eerder als doel heeft resultaten af te dwingen in plaats van ze te voorspellen. Een interessant onderscheid dat Scruton in deze discours maakt is de object-subject-relatie. De louter emotiegedreven mens is
niet op zoek naar argumenten, maar enkel naar een ontmoeting tussen subject en subject.
Emotie, de mening, is niet de oorzaak van geweld, van een meningsverschil, maar de oplossing ervoor. Een ander als zondebok aanwijzen in een geschil is een manier om verschil te
maken en zichzelf zo te herstellen, aldus Scruton. De kenniselite daarentegen beschouwt de
wereld als iets dat moet worden verklaard, voorspeld en in universele wetten en regels vastgelegd als een aanleiding tot denken, handelen en emoties. Op deze wijze van kijken naar
85
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de wereld, als een object van onze houding, handeling en emotie beschouwen en begrijpen
we elkaar door de voorstellen die we van elkaar hebben als we ons gedrag proberen te
rechtvaardigen en te beïnvloeden, als object van onze persoonlijke reacties. In het bijzonder
wetenschappers hebben zich deze wijze van kijken naar de wereld eigen gemaakt, terwijl
ook zij zich bewust zijn van hun eigen subject en subjecten om hen heen. Deze twee beelden van naar de wereld en naar elkaar kijken vallen niet samen, want zijn immers onvergelijkbaar. Er is sprake van een cognitief dualisme. Scruton spreekt over ‘het ding dat door het
begrijpen als een object wordt gezien door de rede als een subject wordt gezien en dat de
geheimzinnige identiteit van subject en object iets is wat we kennend verkrijgen, omdat we
geen perspectief hebben dat ons in staat stelt zowel subject als object in een enkele mentale
act te vatten’.
Een tweede belangrijk onderscheid van beide systemen is het gebruik van intentionaliteitsargument, in eerste instantie beschreven door Brentano, later uitgewerkt onder andere door
Dennett. Dit argument gaat er van uit dat de mens een intentionele houding aanneemt in
termen van gedachten, percepties en verlangens, en dat ieder object én subject waar deze
houding op van toepassing is op een andere wijze kan worden begrepen.
Intentionaliteit, het focussen op representaties, vormt een obstakel in alle beschrijvingen
van het mechanisme stimulus-reactie in cognitieve gesteldheden86. Immers, ook motivationele behoeften van hen die de reactie ondergaan beïnvloeden hun oordeelsvorming, zoals de
(psychologische) behoefte aan autonomie, de (cognitive) behoefte aan competentie en prestaties en de (sociaal psychologische) behoefte aan verwantschap, macht, leiderschap en volgerschap. Iemands oordeel wordt bepaald door iemands toekomstige persoonlijk voordeel.
Door de vermenging van samenleving en kenniseconomie vindt een vermenging plaats van
twee type rechten: die van recht op vrijheid en recht op waarheid. Eerder sprak ik over de
rechteninflatie onder het publiek. Ieder heeft een recht op een eigen mening. Men heeft
geen tijd voor een doorwrocht betoog. Doorwrochtheid in niet langer nastrevenswaardig. De
verantwoordelijkheid van het publiek, de O van Ons in de kennisruimte, is in korte tijd veranderd van een ‘plichtencultuur’ naar een ‘rechtencultuur’ als gevolg van het Neoliberale
denken. Onze kenniseconomie, in het bijzonder de inrichting van de kennisinfrastructuur,
was lang streng gereguleerd en geïnstitutionaliseerd. De wereld van de wetenschap bleef
gezuiverd door enkel toelating van academici. Ook voor het werken in het onderwijs golden
lang eisen aan kwalificaties. Door eisen te stellen aan rechtsvaardigheid en vrijheid van het
publiek, dringt de samenleving door in het systeem van de kenniseconomie dat zich in ster86
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ke mate kenmerkt door de in paragraaf 2.4 genoemde mechanismen voor kennisdeling grotendeels ook regressieve interactiepatronen betreffen. Immers, mechanismen als primacy
effect overconfidence,threshold-based behaviour of groupthink treden veelal op als gevolg
van isolement, machtsstrijd en dwaling, dominantie of groepsdwang.
Tenslotte noem ik een derde vorm van systeemvermenging, namelijk die van het virtuele,
het fysieke en het mentale systeem. Voor en tijdens de moderne samenleving, het modernisme, vormde men groepen die vooral uit fysieke samenkomsten bestonden. Men ontmoette
elkaar in de salons, in de kerk en bij verenigingen. Letterlijk de fysieke drempel, mede bepaal door afkomst, kennis, positie en cultuur, vormde vaak de toegang en ontzegging. Door
de komst van ICT en de toegang hiertoe door vrijwel een ieder kon men zich achter zijn of
haar computer sympathiseren met en zich tevens toegang verschaffen tot tal van ‘groepen’,
bronnen en individuen (‘friends’), zonder dat enig criterium voor toelating tot de groep zoals kennis van toepassing is. De toegang tot de virtuele wereld is inmiddels oneindig.
Het mentale systeem tenslotte, veelal ondersteund door het virtuele systeem, vormt een verbinding tussen lotgenoten en gelijkgestemden (‘leden’) op basis van overtuigingen, vaak
tussen individuen en personen die elkaar fysiek nooit ontmoeten. Groepen als ISIS, maar
ook het scientology-genootschap vinden elkaar in gelijkgestemdheid van waarden.

Kennisfantasme als voorbode van de noodzakelijke zondeval
Zizek met velen anderen stellen dat een verandering een gevolg is van twee mogelijke gebeurtenissen: het subject heeft een veranderlijk perspectief op een object, op de werkelijkheid, of het object is daadwerkelijk veranderd. Onmiskenbaar is door bijvoorbeeld het denken van Popper en later Bhaskar en door de ontwikkeling van wetenschapfilosofie waardoor
onder andere het sociaal-constructivisme en het Kritisch Realisme is gevormd, waarmee een
diversiteit aan visies (door het subject) op kennis en werkelijkheden ontstaan. Tegelijkertijd
is de groei van het publiek vele malen groter geweest dan die van de kenniselite en heeft
door het toegang van ICT en internet dit publiek de wereld als zijn (‘kennis’) speelveld toegeëigend, dat voorheen in het bijzonder door de wetenschap werd beheerst. De hoeveelheid
en aard van kennis en informatie (object) verandert explosief. Onderzoek leert dat we dagelijks worden gebombardeerd met 105.000 woorden en verwerken we heden ten dage ongeveer 34 gigabytes per dag. Een gemiddelde Amerikaan wordt dagelijks blootgesteld aan
drieduizend advertenties per dag87 en Nederland rent behoorlijk Amerika achterna… De
87
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hoeveelheid wereldwijd opgeslagen informatie verdubbelt elke twee jaar en die komt 24 uur
per dag tot ons door een toename van het aantal bronnen en stimuli zoals Twitter, internet
en WhatsApp. Het aantal televisie-zenders en daarmee –programma’s is enorm toegenomen
en is toegankelijk waar en wanneer de consument maar wil. Het publiek, de consument, wil
snel, veel en kort waardoor het aanbod van informatie zich langzamerhand beperkt tot oneliners en ongenuanceerde ‘stukjes’. Divers onderzoek laat zien dat informatiewerkers zoals
analisten, programmeurs en managers in hun werk gemiddeld om de drie minuten wordt
onderbroken. En dat deze interrupties en neiging tot het uitvoeren van parallelle taken leidt
tot aanzienlijke prestatieverslechtering (zeker bij personen in de leeftij van achttien tot eenentwintig). En nog erger, deze behoefte om voortdurende interrupties te verwerken en Multi-tasken leidt tot een minder goede ontwikkeling van een deel van de hersenen88.
In termen van het typen kennis in de kennistaxonomie (zie begin van deze paragraaf)) belanden we in het tijdperk van een beetje weten positie linksboven in de taxonomie). Begrijpen, laat staan toepassen, synthetiseren of verbeteren, van informatie en kennis is ons niet
meer besteed. Kortom, zowel onze kijk op kennis (subject) als de kennis zelf (object) is de
afgelopen decennia enorm veranderd inclusief gewijzigde positie van kennisactoren en mechanismen in onze vitale kennisruimte.

Ik noemde al even het aspect van schuld. Schuld van een terugtrekkende kenniselite, schuld
van een oprukkende massamens, de schuld van verlies. Politie en ook een Openbaar Ministerie hanteren de tripartiete van motief, gelegenheid en capaciteit om te komen tot een oordeel over schuld. Heeft de kenniselite motief, gelegenheid en capaciteit om tot de huidige
ontwikkeling van huidige kenniseconomie te bewerkstelligen? En hoe staat het met het motief, gelegenheid en capaciteit van het publiek? Is er sprake van schuld en is het vruchtbaar
om daar over na te denken? Dat laatste geloof ik niet, maar nadenken over de mogelijke
gebeurtenissen die Zizek en anderen duiden, het subject heeft een veranderlijk perspectief
op een object of het object is daadwerkelijk veranderd kan tenminste een en ander verder
verklaren en mogelijk voorspellen voor de toekomst.
Wie heeft last van wie in deze samenleving? De intellectueel ergert zich aan de platheid, de
banaliteit en het dominantie zelfreferentieel ‘denken’ van het publiek en ziet diens positie in
de kennisinfrastructuur overgenomen worden. Het publiek daarentegen rukt op, individueel
dan wel in groepen, maar in ieder geval in grote getale, en ervaart nauwelijks hinder van
welke intellectueel dan ook. De kenniselite ervaart met argusogen de veranderingen binnen
88
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de kenniseconomie waarin zij zich in stilte terugtrekt in de veiligheid van de gesloten wereld van de wetenschap en kent geen enkel motief om de postmoderne kenniseconomie te
omarmen danwel te stimuleren. Doch zij heeft de gelegenheid daargelaten om zich te verzetten tegen de ontwikkelingen waarin haar werk en denken te grabbel wordt gegooid. Furedi stelt dat‘vervreemding van haar missie en het gebrek aan duidelijkheid over de grote
waarheden hebben bij de elite een flexibele houding tegenover waarden en de waarheid in
de hand gewerkt’. Om zoals Ortega y Gasset constateert hebben de wetenschappen zich als
geheel in de kaart laat spelen door de massamens door hun vooruitgang waarbij wetenschappers die afzonderlijk van elkaar in kleine cellen in kelders kleine stapjes maken en
zich terug trekt uit het maatschappelijke debat over universele dingen, vanuit een vorm van
vooringenomenheid, die van het rationalisme.
Het publiek dan. Is zij schuldig? In de woorden van Ortega y Gasset heeft het publiek zichzelf het recht verschaft tot gebruik van alle kennis, ‘tot de openbare ruimte, van alle gebouwen en specifieke producten die de geavanceerde beschaving heeft voortgebracht’. Met het
motief van recht op gelijkheiden het recht op onbeperkte uitbreiding van wensen en verlangens, zelfingenomenheid, en een radicale ondankbaarheid ten opzichte van alles wat zijn
comfortabele leven mogelijk heeft gemaakt (zoals de wetenschap). Democratie, wetenschappelijk onderzoek, industrialisatie en ICT boden het publiek de gelegenheid en de capaciteit voor de opstand tegen de kenniselite. Dus valt een overheid iets kwalijk te nemen?
De zelfoverschatting van de eigen kennis is het fantasme van de mensheid uit de postmoderne tijd. Ik volg hier Zizek’s89 denken over fantasme, een gemoedstoestand die de mens
niet enkel een verlangen in de vorm van een hallucinatie leidt, maar het verlangen vormt en
het voorziet van coördinaten - het leert ons letterlijk te verlangen. Zizek noemt het voorbeeld van het verlangen naar een aardbeientaart. Een fantasme betekent hier niet het dat als
je verlangt naar een aardbeientaart, en die in werkelijkheid niet kunt krijgen , je gaat fantaseren over het eten van ie taart. Nee het gaat over hoe dat je weet dat je verlangt naar aardbeientaart, dat vertelt je fantasme je. Verder stelt Zizek dat een fatasme het kader levert dat
mens in staat stelt de werkelijkheid van het leven als betekenisvol te beschouwen, terwijl de
desintegratie van fatasme tegelijkertijd desastreuze gevolgen kan hebben. Zizek volgt hier
de theorie van Lacal die stelt dat ‘we dagelijks zijn ondergedompeld in onze werkelijkheid,
gestructureerd en gesteund door ons fantasme, maar juist die onderdompeling maakt ons
blind voor het fantastische kader dat onze toegang tot de werkelijkheid in stand houdt’. Ons
fantasme leeft immers op de achtergrond van onze ervaring ‘als en smerig en intiem geheim
89
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dat onthulling niet overleeft’. Een methode in de psychoanalyse streeft ernaar om door het
fantasme heen te gaan, dat wil zeggen volledig te identificeren met het fantasme om het te
doen uitkomen. ‘Het subject wordt onderworpen aan het effect van een symbolisch gebrek
dat de grenzen van de dagelijkse werkelijkheid onthult’.
Dit kennisfantasme leidt tot een catastrofe: het verlies van onze fundamentele worteling,
waardoor de meedogenloze exploitatie van kennis in een kennisarme wereld mogelijk
wordt. De catastrofe hierbij is niet dat de mens wordt gereduceerd tot een kennisverwerkend
lichaam dat wordt gemanipuleerd door de medemens en technologie, maar juist de benadering die dat vooruitzicht mogelijk maakt. De mogelijkheid van zelfvernietiging van de mens
is niet meer dan een consequentie van de manier waarop wij ons tot kennis verhouden, namelijk als tot een verzameling objecten voor de eigen exploitatie.

In de voorgaande hoofdstukken schetste ik een mens die in termen van Hegel de waarzin
nabij is, zich terugtrekt uit de werkelijke wereld door alle banden met de externe werkelijkheid (Umwelt) door te snijden als een regressie van beschaving naar een dierlijk niveau
waarin zijn ritme wordt bepaald door de dag en de nacht. Wat overblijft is mogelijk een
pure vorm van subjectiviteit, de mens in haar oervorm, de vorm die al aanwezig met zijn
geweest, het cogito, het nulpunt van de overlapping van denken en zijn.
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3.3

Kritisch Realisme: kennis én overtuiging

Wat zou dan die omkering kunnen zijn? Het sociaal-constructivisme gaat dus uit van meerdere naast elkaar bestaande werkelijkheden of verhalen die als ‘de waarheid’ worden beschouwd. Het Kritisch Realisme (KR) - ook wel geduid met Critical Realism en Critical
Theory - is een wetenschapsfilosofisch perspectief dat reflecteert op de fundamenten van
het sociaalwetenschappelijk onderzoek.
Een van de motoren achter deze nieuwe stroming in de sociale wetenschap is Sayer. Hij
haalde met zijn boek ‘Method in social science, a realist approach’ de kritische implicaties
voor sociaal wetenschappelijk onderzoek aan. Volgens Sayer wordt het begrip kennis vaak
verkeerd opgevat. Hij geeft vier veel voortkomende (samenhangende) misvattingen van
kennis. Deze zijn90:
1. Kennis wordt alleen gegenereerd door het bespiegelen en observeren van de wereld;
2. Wat we weten kan alleen omvat worden door wat we kunnen zeggen;
3. Kennis mag beschouwd worden als een ‘‘thing’ of ‘product’ which can be evaluated
independently of any consideration of its production and use in social activity’;
4. de wetenschap mag zich de hoogste vorm van kennis noemen en andere typen kennis zijn ontbeerlijk of vervangbaar door de wetenschap.

Tussen de eerste twee misvattingen bestaat een duidelijke relatie. Samengevoegd worden ze
door Sayer ‘the intellectualist fallacy or prejudice’ genoemd. Volgens Sayer wordt kennis
primair gegenereerd door de actieve pogingen om onze leefomgeving (environment) te veranderen en door de interacties tussen mensen, waar gebruik gemaakt wordt van gedeelde
bronnen. Sayer stelt hiermee dat individuen geen kennis kunnen genereren zonder de betrokkenheid bij een maatschappij waarin ze kunnen leren hoe ze moeten denken en handelen. Hiermee weerlegt hij de eerste misvatting.
De tweede opvatting vindt hij afbreuk doen aan de praktische kennis. Dit soort kennis wordt
niet gerelateerd aan taal maar omvat vaak de weg naar praktische vaardigheden. Hij geeft
het voorbeeld van een jong kind dat al veel leert zonder dat het de toegang tot de taal heeft.
De derde opvatting weerlegt Sayer door kennis niet te zien als een vaststaand gegeven.
“Knowledge is not stored in finished form in our heads or in libraries”, aldus hem. Kennis is
ook een product van sociale activiteit. Voor het ontwikkelen van kennis zijn er grondstoffen
en hulpmiddelen nodig. Deze zijn linguïstisch, conceptueel (in de vorm van begrippen),
90
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cultureel en ook materialistisch. Kennis kan niet gecreëerd worden uit het niets. De laatste
opvatting weerlegt Sayer met het aanhalen van het begrip scientism. Vooral in de AngloAmerikaanse filosofie wordt vaak aangenomen dat wetenschap de hoogste vorm van kennis
is. Sayer weerlegt dit door te beweren dat andere typen kennis geschikt zijn in verschillende
functies en contexten. Hij zegt hierover: ´scientific knowledge presupposes among its very
foundations a kind of knowledge which scientism has sought to deny, exclude or derogate.´
Ook Blackburn91 poogt een brug te slaan tussen diverse opvatting op en scholen over de
waarheid. Hij stelt: ‘Ten eerste zou er een goede manier moeten zijn om ervaringen op te
doen: een juist gebruik van de zintuigen bij observaties en het verzamelen van gegevens,
om de ervaring in staat te stellen de fundamenten voor de theorie te leveren. Vervolgens
moet er een methode zijn, een gecanoniseerde verzameling juiste manieren om gegevens te
interpreteren: niet zozeer een handboek voor het construeren van theorieën, want daarbij
zou het weleens meer een verbeelding dan op regels kunnen aankomen, maar wel een handboek dat helpt de goede theorieën en systemen van de slechte te onderscheiden. Om ons
hierbij te helpen moet er een gezaghebbende, fundamentele logica zijn, die ons de gevolgen
van onze standpunten voorhoudt, en aangeeft wat uit wat afgeleid mag worden. Ten slotte
moeten we woorden kunnen vertrouwen waarmee we onze kennis vormgeven en doorgeven. Er moet een manier zijn om kennis vast te leggen, zodat we weten wat er gezegd is en
waar we staan’.
Met deze stellingname tegenover kennis volgt Blackburn nadrukkelijk Davidson92 die stelt
dat betekenis en waarheid nauw met elkaar verbonden zijn: ‘men kan niet over de één
spreken en daarbij de ander uitsluiten. We kunnen een uitspraak alleen maar begrijpen ,
wanneer we weten wat de woorden waaruit de uitspaak bestaat betekenen, weten wat ze
inhouden, zijn volgorde of compositie begrijpen en weten waardoor of in welke omstandigheid de uitsprak tot stand is gekomen’. Davidson duidt dit met de ‘waarheidsconditie’: het
begrijpen van een uitspraak is het kennen van de zijn waarheidscondities.

KR zou zo´n manier kunnen zijn, omdat KR de balans wil herstellen tussen beschouwingen
over het objectieve (de wetenschappelijke en enige waarheid) en over het subjectieve (de
verhalen). KR hanteert daarmee een paradoxbenadering, die spanning tussen systemen accepteert als iets onvermijdelijks. De paradox, het eerder genoemde cognitief dualisme, die
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de eenheid van de werkelijkheid zowel lijkt te bevestigen als te ontkennen, zowel te bevestigen als te ontkennen dat wij mensen deel uit maken van een natuurlijke orde93. Daarmee is
het KR nadrukkelijk niet een één of andere pragmatische ‘theorie of the middel ground’ die
alle waarheden over kennis op een berg gooit en stelt dat we het daarmee maar moeten
doen.94 Dumolyn duidt het KR als een transcedent realisme dat verder gaat dan een intern
of pragmatische common sense realisme en kent zelf ook een zeker relativistisch en sociaalconstructivistisch aspect door te stellen dat er rationele gronden zijn om een theorie boven
een ander te verkiezen en dat dit niet slechts een kwestie is van de ideologie, identieteit of
subjectiviteit van de onderzoeker is95. En transcendent is die zin dat empirische observatie
fundamenteel blijft, maar de waarheid over de dingen an sich niet noodzakelijk aan de observeerbare oppervlakte ligt, aldus Dumolyn..
Denkers als Cameron en Quin en later Tushman en Smith stellen dat strategieën niet wederzijds uitsluitend werken, maar zoeken naar een wisselwerking die voor de langere termijn
vruchtbaar zijn. Acceptatie van co-existentie, benutten van condities A én B, holistisch
naast rationele besluitvorming kenmerken deze benadering.
KR heeft de ambitie om de ‘generatieve’ mechanismen en regelmatigheden ervan aan te
geven of te verklaren. Dus niet enkel - zoals het sociaal-constructivistisch denken - het onderkennen van verschillende werkelijkheden (de verhalen), maar ook de wil om deze te
begrijpen en te verklaren. En plaatst zich daarmee tussen het (realistisch) positivistisch en
sociaal-constructivistisch denken. Popper en later Bhaskar zijn de grondleggers van dit denken. Concepten als theorie, empirie, verklaring, causaliteit en realiteit worden opnieuw bekeken. Causaliteit in KR impliceert geen - zoals het positivisme - noodzakelijke regelmatigheid, maar enkel een mechanisme dat effecten (outcome) heeft in een bepaalde context.
In hun denken, bouwen zij voort op de beginselen van het Relativisme, in het bijzonder die
van het culturele relativisme. Deze stroming trachtte de religie en de traditionele ethiek en
waarden te beschermen tegen wat men ervoer als de bedreiging van de wetenschap, objectieve waarheden en universele waarden, aldus Furedi. Men opteerde voor de gedachte dat
verschillende gemeenschappen er eigen wijzen van zingeving op na hielden en dat de waarden van deze gemeenschappen het product waren van hun specifieke contexten, waarin dus
ruimte is voor verschil en tolerantie96.
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Doch het werk van Popper en Bhaskar leidt tot een verfrissende kijk op wat verklarend empirisch (constructivistisch) onderzoek is en hoe het kan gerealiseerd worden97. Dit generaliseren vormt een belangrijk kenmerk van dit denken. Op het moment dat we in verschillende
organisaties min of meer vergelijkbare verhalen waarnemen, zou je kunnen zeggen dat patronen in organisaties vergelijkbaar zijn. Zeker wanneer de onderliggende contexten, mechanismen en outcomes overeenkomsten vertonen. Je zou dan kunnen spreken over objectiveerbare patronen in organisaties, waardoor deze generaliseerbaar zijn. En ze mogelijk
bruikbaar zijn voor anderen of voor toekomstige situaties.
Kennis in het kritische realisme wordt vooral ontwikkeld door communicatieve interacties,
waar meningen gedeeld of overgebracht worden. Het is niet gebonden aan gesproken of
geschreven communicatie, zoals betekenis van beelden, regels, en acties. Kennis is volgens
de kritisch realisten onlosmakelijk verbonden met de praktijk. En staat daarmee tegenover
de opvattingen van het radicaal behaviorisme, die een scheiding voor staat tussen kennis en
de praktijk.
Volgens Sayer bestaan er drie lagen bij het wetenschappelijke onderzoek. De eerste laag is
de laag waarin de causale relaties en mechanismen tussen actoren te ”zien” zijn (zogenaamde gesloten systeem). De tweede laag bestaat uit de samenleving waarin vele mechanismen
en actoren actief zijn maar de causale relaties niet te onderscheiden/te observeren zijn (open
systeem). De derde laag is de laag waarvan de wetenschap “kijkt” naar de onderliggende
lagen. Het kritisch realisme probeert vanuit de derde laag via de tweede door te dringen tot
het ontdekken van de causale relaties en mechanismen die in de eerste laag te ontdekken
zijn. Deze drie lagen of niveaus van werkelijkheid zijn in het kort als volgt te duiden:
1. het empirische: ervaringen, indrukken en percepties (de onderstroom) die in de verhalen van het publiek tot uitdrukking komen;
2. het 'feitelijke': evenementen, toestanden die in tijd en ruimte waarneembaar bestaan
en de feitelijke kenmerken van de context, zoals de bovenstroom;
3. het 'niet-feitelijke': 'reële' of het 'diepe' niveau zoals de meer duurzame structuren,
generatieve mechanismen, krachten en tendensen.
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Het onderscheiden van deze drie niveaus, de gelaagdheid van dimensies van werkelijkheden (stratification), is een belangrijk kenmerk van KR. Het erkent daarmee de verscheidenheid van werkelijkheden én de relaties daartussen. Ik noem dit de kennistriade of de ‘driedimensionale werkelijkheid’. We kijken met een 3D-bril naar wat er gebeurt en hoe de drie
werkelijkheden samen een patroon vormen, in ons geval de verschillende positie binnen de
vitale kennisruimte. Sterke parallellen zijn waarneembaar met de Lacansiaanse triade het
Imaginaire, het Symbolische en het Reële98. Het imaginaire betreft onze direct geleefde
ervaring van de werkelijkheid, het domein van het verschijnen, inclusief onze dromen en
nachtmerries. De symbolische dimensie, door Lacan ‘de grote Ander’ genoemd, is ‘de onzichtbare orde die onze ervaring van de werkelijkheid construeert’, het complexe netwerk
van regels en betekenissen die maken hoe we interpreteren wat we waarnemen, Met het
reële tenslotte duidt Lacan een nuance ten opzichte van de reële zoals KR onderscheidt.
Lacan spreekt over het ‘onmogelijke’: iets dat niet direct gezien of ervaren kan worden en
slechts zichtbaar is in sporen, affecten of naschokken. De drie dimensies, zowel die KR
onderkent danwel die van Lacan, zijn inherent inconsistent te noemen. Ze zijn met elkaar
verwikkeld en we kunnen onszelf bij een gebeurtenis hooguit afvragen welke dominante
dimensie er op dat moment heerst.
In tegenstelling tot het sociaal-constructivisme en het positivisme, die slechts één werkelijkheid als waarheid onderkennen. Het ´niet feitelijke´ niveau bepaalt de gedragingen op
het feitelijke niveau, die op het empirische niveau kunnen worden geobserveerd. Dat is wat
we doen door naar de verschillende verhalen te luisteren. We beschrijven wat we letterlijk
horen en wat we zien aan gedragingen. Deze tonen in eerste instantie alledaagse gebeurtenissen die je misschien bekend voorkomen. Omdat ze je misschien bekend voorkomen – als
lezers onafhankelijk van elkaar – kunnen we spreken van ‘gedragingen of toestanden’ die
los van elkaar blijken te bestaan, in jouw en onze organisatie. We denken dat onderliggend
aan de meeste van deze gebeurtenissen objectiveerbare en generatieve patronen (duurzame
structuren en generatieve mechanismen) te ontdekken zijn.

Reflecterend op de drie lagen en werkelijkheden die Sayer onderscheidt in relatie tot de
geschetste ontwikkelingen in de wereld, zou men kunnen vaststellen dat de tweede laag die
bestaat uit een actieve samenleving, waarin causale relaties niet te onderscheiden en te ob98
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serveren zijn de overhand hebben. Dit, ten minste ten koste van de eerste laag. De uitdaging
blijft om de derde laag gestalte te blijven geven, bijvoorbeeld aan de hand van het geschetste model van de vitale ruimte, om causale relaties en mechanismen te blijven bestuderen en
zo nodig te beïnvloeden.
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Oriëntaties en rollen in de kenniseconomie
Tot dusver heb ik in algemeenheden gesproken wat betreft individuen en groepen in de
kenniseconomie die zich in toenemende mate bewegen in specifieke kwadranten van de
vitale kennisruimte en daarbuiten. In het eerste hoofdstuk schetste ik de oorzaken van het
ontstaan van opkomende groepen en individuen en de veranderende positie van de kenniselite. In deze paragraaf ga ik dieper in op de kenmerken van specifieke individuen en groepen.
Allereerst zal ik de veranderende rol van actoren in de kennisinfrastructuur duiden. Binnen
een kennisinfrastructuur vinden diverse kennisprocessen plaats zoals kenniscreatie of –
ontwikkeling, kennisbenutting en kennisexploitatie. Traditioneel hebben wetenschappers,
ontwerpers en R&D-mensen zich toegelegd op kennisontwikkeling of -productie. De wetenschap deelt deze kennis met collega’s in de vorm van publicaties. De markt en het onderwijs vertalen deze kennis naar toepassingen (kennisbenutting). Als gevolg van een veranderende definitie van kennisproductie, de zogenaamde modus-2 kennisproductie, en andere postmodernistische opvattingen over kennis kunnen we concluderen dat iedereen tegenwoordig kennismaker is. De wetenschap is haar enige unieke positie in de kennisinfrastructuur kwijt. Als gevolg van onder andere de opkomst van ICT en sociale media en de toegang hiertoe door een ieder is tegelijkertijd het aantal kennisdelers en -benutters enorm
toegenomen. Iedereen deelt tegenwoordig ´kennis´ met elkaar. Als gevolg van een verre
doorvoering van het (recht op) gelijkheidsdenken verwerpt het publiek bijna iedere vorm
van hiërarchie of autoriteit (in de vorm van objectiviteit, een oordeel van een ander of
evenwel een oordeel over jezelf ) of een toegewezen positie en recht op een specifiek kennisproces in de kennisinfrastructuur. In de wat Ortega y Gasset de ´hyperdemocratie’ noemt
(de ontspoorde democratie), heeft het publiek recht op iedere positie.
Een ander aspect bij positieverwerving in de kennisruimte is de oriëntatie van mensen.
Mensen verwerven van een nieuwe positie in de kennisinfrastructuur en –economie op basis
van hun opvattingen over kennis. Van Dinten en Schouten99 onderscheiden de volgende vier
typen oriëntaties die erg bruikbaar lijken aangaande ons vraagstuk: de rationele oriëntatie,
de sociale oriëntatie, de zelfreferentiële oriëntatie en de open oriëntatie. Mensen met een
sterke rationele oriëntatie zijn in eerste instantie vooral wetenschappers en denkers. Ze
vermijden subjectiviteit, houden vaak causale betogen die zich vooral kenmerken door
woorden als ´omdat, doordat, want dus, dit impliceert dat´ veelal toevertrouwd aan het papier. Ordening, definities, modellen, concepten, conceptualisering en methoden kenmerkt
99

Van Dinten, W. & Schouten, I. (2008) Zijn zij weg of ben ik het? Eburon.
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hun wijze van werken. Een ander belang kenmerk is dat mensen met een sterke rationele
oriëntatie met zoekt naar één waarheid, de objectieve waarheid. Ook journalisten die het
adagium ´waarheidsvinding´ erkennen, wat er in mijn optiek steeds minder zijn, werken
dominant vanuit de rationele oriëntatie. Vanzelfsprekend zullen mensen met deze oriëntatie
een

positie

in

de

bovenzijde

van

de

vitale

kennisruimte

verwerven.

Enigszins hier tegenover bevinden zich mensen die vanuit een sociale oriëntatie een positie
zoeken in de kennisruimte. Dit type mens wil iets beteken voor een ander. Harmonie,
nieuwsgierigheid, vragen wat iemand beweegt, ´wij´en gemeenschap boven inhoud kenmerkt de sociaal oriënteerde mens. Mensen helpen en gunnen elkaar een en ander. Rituelen
worden ontwikkeld en gekoesterd en identificatie met de groep is een heersend mechanisme, in geval van kenniseconomie vooral op basis van overtuigingen en opvatting over
waarheid en werkelijkheid. Kennisdelen vindt plaats vanuit vertrouwen en verwantschap.
De mens met de sociale oriëntatie vindt wat de groep vindt, soms zelfs ook wanneer een
algemene opinie wijzigt. Saamhorigheid (socialisatievermogen) en gedragsnormen (denkvermogen) vormen volgens Hardjono de belangrijkste typen kennisgerichte vermogens bij
deze oriëntatie. Mensen met deze oriëntatie zullen zich vooral thuis voelen bij een positie in
de rechterzijde van de vitale kennisruimte.
Daar waar de mens de sociale oriëntatie vooral op het ´wij´ of op het ´ik in relatie tot de
ander´ is gericht, gaat de mens met de een zelfreferentiële oriëntatie vooral uit van zichzelf,
gericht op individuele zelfverwerkelijking. De aanhanger van deze oriëntatie voelt zich zelf
verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leven, het eigen succes en mislukkelingen. Deze
‘ik’ (merk en bv) zendt voortdurend via sociale media zijn opvattingen de wereld in, zonder
direct reacties te verwachten van een ander. Enigszins opportunistisch shopt de ‘ik’ de wereld van de wetenschap en die van de meningen al naar gelang daarmee gewin te behalen
valt. De sterk gedreven hedonistisch ‘ik’ denkt vooral in mogelijkheden en transacties en
laat zich niet aftroeven door beperkingen. Deze menstype eist zijn positie op in de linkerzijde van de kennisruimte met een sterke voorkeur voor het kwadrant linksonder.
Tenslotte mensen met een open oriëntatie. Deze vorm van oriënteren kenmerkt zich door
continue verandering. Alles ontstaat door wederzijdse beïnvloeding van elkaar. Patronen
ontwikkelen zich in een eigen tijd en eigen snelheid. ‘Realiteit ervaart men als een samenhangend geheel waarin elke menselijke handeling die voorkomt uit doelenstellen, denken en
creativiteit een verandering of verstoring van de definitie van de situatie is’, aldus Van Dinten en Schouten. Verhalen vertellen, praten, samenhang en betekenis vormen deze oriëntatie. In het denken ontstaan werkelijkheden, door het doen treedt wisselwerking op en probeert men uit. In termen van vermogens van Hardjono vormen ondernemerschap (socialisa-
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tievermogen) en inventiviteit (denkvermogen) belangrijke bronnen voor het welslagen van
deze open oriëntatie. De volgers van de open oriëntatie bewegen zich vooral in de onderkant en het midden van de kennisruimte.Voor een gedetailleerde beschrijving van de oriëntaties verwijs ik naar het boek van Van Dinten en Schouten.

Objectieve kennis

Isolement
‘Niemand begrijpt &
luistert naar me’

Groepsdwang
‘Mijn waarheid’ is
beter!’

(Positivisme)

onderwijzer
Rationele
oriëntatie

denker

Autonomie
Zelfreferentiële
oriëntatie

Individu

Zelfsturing

e-junk’

Open
oriëntatie

Collectief
gedeeld /
gecorrigeerd

Sociale
oriëntatie

schepper
specialist

Competitie

KENNISRUIMTE

zoeker

Hiërarchie

‘’friend’
zender
missionaris

Machtsstrijd / dwaling ‘Wie t hardste
roept / t hoogste zit!’

Afbeelding 9

Meningen,
verhalen & overtuigingen
(Sociaal-constructivisme)

Dominantie
‘Zij zeggen het…’

Rollen en oriëntaties in de kennisruimte

Van Dinten en Schouten en stellen dat mensen als gevolg van veranderende waardepatronen
momenteel veelal voorkeur vertonen voor een combinatie van twee oriëntaties (1 e en 2e
oriëntatie), waarbij de volgende vier combinaties in Nederland veel voorkomen: combinatie
rationele en sociale oriëntatie, combinatie zelfreferentiële en sociale oriëntatie, combinatie
zelfreferentiële en rationele oriëntatie en de combinatie van zelfreferentiële en open oriëntatie.
Opvallend is dat drie van de vier combinaties de zelfreferentiële oriëntatie kent. Waarmee
Van Dinten en Schouten de door mij geconstateerde beweging naar de linkerzijde in de
kennisruimte lijken te onderschrijven.
De geschetste bewegingen binnen maar vooral ook buiten de kennisruimte zijn bewegingen
van actoren in de kenniseconomie. Deze actoren, u en ik, zijn te duiden in een aantal typeringen. Ik onderscheid op basis van de combinaties de oriëntaties van Van Dinten en Schouten negen typen ‘kenniswerkers’: de denker, de missionaris, de e-junk, de ‘friend’, de zender, de onderwijzer, de specialist of vinder, de schepper en de zoeker.
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De denker redeneert vanuit het ik/wij-perspectief, heeft een dominante rationele (positivistische) oriëntatie, is en typische ‘hiothi’ en richt zich in termen van kennisprocessen binnen
de kennisinfrastructuur vooral op kenniscreatie. Hij/zij leeft autonoom of beheerst de kunst
van zelfsturing. Van Dinten en collega voorzien dit typen kenniswerkers - mensen met de
combinatie van een rationele en sociale oriëntatie, veelal boven de 50 - een uitstervend ras
betreft, omdat de voorwaarden voor bijvoorbeeld discussie (respectvol en op basis van argumenten) maar ook voor betrokkenheid bij anderen in sterke mate in verandering is.

De missionaris is letterlijk de zendeling, die vanuit een zelfreferentiële (ik) en sociale oriëntatie (wij) zijn verhaal en boodschap (relativistische) verkondigt aan de wereld met als doel
zo veel mogelijk volgelingen (‘friends’). Hij/zij plaveit de brug (kennistransfer) tussen
‘kennis is macht (mijn boodschap) en ‘kennissen is macht’ (zo veel mogelijk aanhangers),
maar ook tussen generaties, en vormt een gevaar voor de samenleving omdat deze veelal
vooral een overtuiging verkondigt (brain washing) en zichzelf en zijn verhaal boven de
groep plaatst (dominantie).
De zender kent in zekere zin verwantschap met de missionaris. Maar de zender in minder
dan de missionaris georiënteerd op het ‘wij’ vanuit een sociale oriëntatie, maar in eerste
instantie vanuit een zelfreferentiële (relativistische) oriëntatie, soms vanuit isolement. De
zender zendt, blogt, twittert, enzovoort om te zenden, om zelfexpressie of vanuit de behoefte voor bevestiging. Hij/zij heeft zich het recht verschaft om van alles te mogen vinden en
oordelen, vooral dus op basis van zijn/haar overtuigingen.
Ook de onderwijzer / verteller kent in zekere zin verwantschap met missionaris en de zender. Ook de onderwijzer ‘werkt’ vanuit een ik/wij-oriëntatie, maar meer sociaal en open
georiënteerd en gericht op de ontwikkeling van de ander. Belangrijk ander onderscheidt
verder is dat deze weliswaar veel zendt, maar ook een rationele (positivistische) oriëntatie
kent en kritisch is of wat hij/zij vertelt. De onderwijzer / verteller heeft immers affiniteit
met de objectieve kennis, maar wordt door Van Dinten en Schouten net als de denker als
een uitstervend ras beschouwd..
De e-junk daarentegen verzamelt ogenschijnlijk enkel. Vanuit een dominant zelfreferentiële
oriëntatie (Ik), vanuit een voortdurende prikkeling van de zintuigen of mogelijk vanuit
nieuwsgierigheid ‘consumeert’ (kennisverwerving) zo’n beetje alles dat voorbij komt (meningen én feiten). De voortdurende prikkeling van stimuli van de ‘dataseksueel’ of ‘infodiabetes’ lijkt dominanter dan het nut van alles dat hij/zij vergaart, vooral op het niveau van
feitjes, weetjes, etc. (de i-junk) De e-junk is zeker niet te verwarren met de ‘specialist’ / de
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vinder of de kennisnomade / de zoeker die beiden juist of zoek zijn naar toepassing (kennisbenutting).
De ‘friend’ is vanuit zijn wij- en sociale oriëntatie gericht ogenschijnlijk ergens bij te willen
horen, op het onderdeel willen zijn van een groep,. De friend is in hoge mate een volger en
kopieerder (relativist en ‘kennisdeler’), is diens ´sociale gedrag´ is een middel (haar/zijn
eigen geluk en welbevinden staan voorop), is mogelijk juist erg eenzaam en ondersteunt
zonder het te weten het fenomeen van silliness of the crowd.
De ‘specialist’ / de vinder en de kennisnomade / de zoeker zijn typische voorbeelden van de
kennisbenutters en –exploitanten. De ‘specialist’ / de vinder beweegt vanuit een ik/wijoriëntatie, is letterlijk vaak door zichzelf gepercipieerd ‘specialist’ op een kennisdomein
(objectivistisch en relativistisch), is veelal hoog opgeleid, af en toe eenzaam en ongelukkig
en shopt vaak (opportunistisch) binnen tal van netwerken. Hij/zij wil vinden, toepassen,
(her)gebruiken en verkopen van (gevaarlijke) kennis. De specialist, een typische withi,
vormt veruit de gevaarlijkste groep postmoderne ‘kenniswerkers’. Want deze is hoog opgeleid, denkt selectief kritisch en heeft het vermogen zich toegang tot alles te verschaffen, en
met dat wat hij heeft gevonden anderen te overtuigen. Kamerleden, opiniemakers zoals
journalisten, magers en ‘adviseurs’ kunnen we onder deze groep kenniswerkers plaatsen.
De schepper kent grote gelijkenis met de ‘specialist’ / de vinder, echter de schepper is sterker georiënteerd op rollen in de bovenkant van de kennisruimte zoals de denker en de onderwijzer. De schepper zoals ontwerpers en kunstenaars benut nieuwe kennis, denkt in mogelijkheden (‘wat zou kunnen’, abductief redeneren) en is gericht op nieuwe combinaties
van kennis. Hij denkt en werkt graag samen met andere (kennis)disciplines.
De kennisnomade / de zoeker tenslotte kent ten dele verwantschap met de ‘specialist’ / de
vinder met dat grote onderscheid dat de kennisnomade / de zoeker zoeken interessanter
vindt dan vinden door zijn meer open oriëntatie. Zoals Foley zo treffend verwoord: ‘Het
draait om het streven, niet om de uitkomst. De zoektocht naar betekenis is zelf de betekenis’. Een kennisnomade / de zoeker voelt overal thuis (onder positivisten én relativisten),
gaat overal heen, blijft altijd in beweging, wil zo lang mogelijk flexibel en onafhankelijk
zijn, probeert alles een keer, verdient niets en geeft niets uit en reist alleen met andere zoe-
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kers100. Vooral kunstenaars en jonge mensen vormen deze groep ‘kenniswerkers’

Werkers aan, voor en in het systeem
De missionarissen, de e-junks, de ‘friends’, de zenders en de specialisten of vinders zijn de
‘kenniswerkers’ (de withi’s) van de portmoderne kenniseconomie, ten koste van de denkers
en de onderwijzers (de hiothi’s). Deze postmoderne ‘kenniswerkers’ hebben vooral een
zelfreferentiële oriëntatie die zich kenmerkt door het construeren en gebruiken van
macht101. Ze denken in termen van concurrentie en recht, Niets zal hen tegen houden. Ze
zijn doelgericht, ze betreden zonder schaamte en zonder enige plicht en verantwoordelijkheid de kennisruimte die tot voor kort slechts het domein was van een hiervoor gekwalificeerde kenniselite. Alles wat denkbaar is, is tevens maakbaar. Zoals Ortega y Gasset reeds
eerder signaleerde: ‘De massamens ervaart niet de voordelen van de beschaving als wonderen van vernuft, organisatie en inventiviteit die alleen met grote inspanning en zorg in stand
gehouden kan worden. De massamens leeft met de techniek, maar niet van de techniek.’ Het
handelen van de meer sociaal georiënteerde ‘kenniswerkers’ kenmerkt zich door normering
en sociale samenhang102. Hun normen dicteren wat ze moeten doen, zijn gevoelig voor de
positie in de groep, maar lopen ook in de valkuil iedereen te willen helpen en lopen vast in
tegenstrijdige

belangen,

verschillende

normen

en

te

volle

agenda’s.

De zoekers en de scheppers nemen een bijzondere plek in. Zij voelen zich door hun open
oriëntatie immers overal thuis, gaan overal heen, denken in mogelijkheden en blijven altijd
in beweging. Dit type ‘kenniswerkers’ gedijt goed bij overgangen naar oriëntaties, in onvoorziene situaties of in situaties die beheerst worden door andere oriëntaties.

Naast deze differentiatie van rollen in de kennisruimte onderscheid ik tevens hun verschil in
betrokkenheid met het systeem van de vitale kennisruimte: die van de rollen van actoren die
acteren in, voor en het systeem en zij die werken aan het systeem. Mulisch onderscheidt in
één eerste van zijn eerste romans, De zaak 40/61, drie typen mensen: de belichaming van de
openbaring (Hitler), de gelovigen zoals Himmler of Göbels, die hem als de verlosser zien
en zijn ideeën als geloofsleer hanteren en als derde type mens, de amorele mens, met een
warm hart voor zijn gezin, gedreven door vakmanschap, maar vooral door ‘het bevel’, gehoorzamen en dienend aan het systeem, aan de automaat, en geholpen door de ‘grote tech100

Oshalla Zander, een ‘Second Life’-bewoner

101

Van Dinten & Schouten (2008)

102

Idem
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niek’ (Eichmann). Mulisch achtte deze groep schuldiger dan de gelovigen (zij die werken in
het systeem en het systeem vormen versus zij die werken voor het systeem). Immers, deze
kunnen zich beroepen op het een geloof, op een paradigma of overtuiging (‘op de God in
hem, die zijn schuld draagt’). Overigens duidt Mulisch Eichmann als ´het symbool van de
vooruitgang´ Deze levende dode noemt hij het proptype van de hedendaagse (postmoderne)
mens, ‘die de machine schiep naar zijn evenbeeld’.
Na bestudering van Luyendijk’s beschouwing over het bankensysteem in ‘The City’ is een
parallel te ontdekken. De Master of the Universe adviseert in geval van een aanstaande oorlog tussen Israel en Iran vooral opties olie en aandelen in de Amerikaanse defensie-industrie
te kopen, die de zakenbank duidt als een ‘gewoon een extreem stimulerende, bijna gelukzalig zuchtende omgeving´. De neutralen daarentegen kiezen voor de bankensector vanwege
de interessante en uitdagende aspecten van het werk, hebben de ‘mindere kanten’ van het
werk en de sector geaccepteerd en schamen zich nergens voor. De quants tenslotte zijn de
amorelen van het systeem, de ‘techneuten’ en de exacte wetenschappers, die producten (derivaten) bedenken. Zij benutten louter hun capaciteiten in een buiten hen om geschapen
(bank)sector. De ‘deeltjes’ in de City werken tezamen in en aan het systeem van de financiële wereld, dat net als in de deeltjesfysica tot superexplosies kan leiden.
In onze postmoderne kennissamenleving kunnen we de oorspronkelijke kenniselite of tenminste de wetenschappers, de ‘hiothi’s’, duiden als de amorele mens en quants. Deze is zich
nauwelijks bewust van een systeem, van een paradigma, en diens positie daarin en laat zich
vooral leiden door opdrachten van hen die werken aan en voor het systeem en door kennis
en inhoud. Het betreft hier vooral de missionarissen, de e-junks, de ‘friends’, de zenders en
de specialisten of vinders. In termen van de genoemde ordening in de kennis taxonomie
herhalen en reproduceren zij vooral kennis en voegen ze niets toe aan het kennissysteem.
De overheid daarentegen kunnen we verantwoordelijk stellen voor de bedenker van het
systeem. Het pre-postmoderne publiek kunnen we beschouwen als neutralen of gelovigen
die eerder de kenniselite en notabelen (de dominee, de burgemeester, notaris en de schoolmeester) als voorbeelden en mogelijk als verlossers beschouwden. Doch deze groep mensen, het postmoderne publiek in het bijzonder de groep ‘specialisten’, ‘zenders’ en ‘missionarissen’, de , de withi’s, vertoont de laatste decennia sterke trekjes van individuele belichaming van de openbaring of Masters of the Universe; vanuit een toenemende zelfreferentiële oriëntatie en individualisering spelen we heden ten dage allemaal God en tornen we
dagelijks aan de grenzen van het vitale kennissysteem bij toenemend gebrek aan werkelijke
ideologen en gelovigen zoals vroeger de dominee, de dokter, de notaris en de onderwijzer
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deze rollen vervulden. Autonomie en competitie zijn enkel vruchtbare mechanismen voor
individuen binnen een systeem waarin de richting en de collectieve overtuiging helder zijn.
Omdat de amorelen, bij gebrek aan een Master, een leider, zijn deze vooral georiënteerd op
hun positie en de werking van het systeem, schuwen zij geen regressieve interactiemechanismen als machtsstrijd en dominantie en vormen zij niet enkel een gevaar voor de besmetting van objectieve kennis, maar tevens voor de werking van het kennissysteem an sich.

Als we de positionering van de ‘kenniswerkers’ bestuderen vallen verder drie zaken op. In
het van oorspronkelijk ingerichte verticaal gereguleerde gecentraliseerde kennissysteem
veranderen de krachten en invulling van de werkers aan voor en in het systeem. De werkers
in het systeem, in het bijzonder de groep ‘specialisten’, ‘zenders’ en ‘missionarissen’ veranderen in de rol van torners aan het systeem, in eerste instantie zonder besef van het bestaan van een systeem en hun rol daarin. Het systeem dat tamelijk gestructureerd, taak/ en
functiegericht, gecentraliseerd, hiërarchisch en rondom geformaliseerde verhoudingen was
ingericht wordt in zijn essentie aangetast door de voormalige werkers in het systeem. Met
de aantasting, of tenminste beïnvloeding, werken zijn aan de kenmerken van dit systeem.
Zonder schroom of terughoudendheid betreden zij het domein van de kenniselite, tornen ze
aan de hiërarchie en aan de reguleringsmechanismen en interne verhoudingen, waardoor
kenniseconomie en kennissamenleving met elkaar worden verwerven. Immers, de empirische, het eerste werkelijkheidniveau binnen het Kritisch Realisme krijgt de overhand boven
het

´feitelijke´

waarvoor

het

kennissysteem

dominant

was

ingericht.

Als gevolg daarvan, het tweede punt, bevinden zich verschillende actoren zoals de missionarissen zich op de rand van of buiten de vitale kennisruimte en kenmerkt hun gedrag zich
door regressieve interactiepatronen zoals isolement, dominantie en machtstrijd. En ten derde treedt er een disbalans op in de verdeling van actoren over de verschillende kennisprocessen (zoals kennisontwikkeling, kennisverspreiding en kennisbenutting) in de kennisinfrastructuur, terwijl diverse actoren ook nog eens dubbelrollen aannemen zoals die van kennisontwikkelaar, -verspreider en afnemer. Ik noemde dit eerde eerder een asymmetrische
kenniseconomie. Er is een disbalans in de bezetting van rollen in de kennisinfrastructuur.
In paragraaf 2.1 deed ik een eerste poging om de kenniselite te duiden in kenmerken. Op
basis van de nadere rolspecificaties van de postmoderne ‘kenniswerkers’ voeg ik hieraan
toe dat de kenniselite zich rondom en vooral boven de horizontale lijn in de vitale kennisruimte bevinden.
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Tijd om eens na te denken over scenario’s voor een kennisruimte waarin actoren elkaar
aanvullen binnen de kenniseconomie, over een zingevingstructuur en instituties voor een
vitale kennisruimte.
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4

SCENARIO’S VOOR EEN VITALE KENNISRUIMTE

‘Ik zou er een mening over kunnen hebben, maar die mening is niet veel waard tenzij ik
mijn huiswerk heb gedaan’ – Simon Blackburn (2005)

Hoe kunnen gemeenschappen een zingevingstructuur en een vitale kennisruimte vormen?
Hoe realiseren we een nieuwe vitale kennisruimte, een kennisruimte waarin zich weer voornamelijk vitaliserende interactiepatronen voordoen? Een kennisruimte waarin de kenmerken van het traditionele netwerk van de kenniseconomie en die van de (kennis)samenleving
naast elkaar of ten gunste van elkaar bestaan. Furedi spreekt over ‘institutionalisering van
erkenning’ en doet een voorstel voor participatie. Waarbij hij waarschuwt om participatie te
verwarren met interactie met ‘het volk’. Met participatie doelt Furedi - vrij vertaald - op de
deelname aan het (kennis)proces binnen de kennisinfrastructuur door een duidelijke rolinvulling van kennisafnemer tegenover de kenniselite als kennisaanbieder. Maar wanneer
participatie een doel op zich wordt, komt de kwaliteit op de tweede plaats, zodat die er onontkoombaar op achteruitgaat’ waarschuwt Furedi. Hij waarschuwt verder voor een nonchalante houding van instituties tegenover de normen in de samenleving. De eerder genoemde vervreemding tot aan isolement zal de kenniselite ten deel vallen. Hoewel enige
mate van afstand door de kenniselite nodig is voor beschouwing, voor de grote vragen,
moeten we waken het verlies de verbinding en interpretatiemogelijkheden. Want interpretatie, het proces van krachtige maar vaak abstracte ideeën naar alledaagse opvattingen en inzichten opgedaan uit persoonlijke ervaringen, is volgens Furedi een mogelijk sleutel voor
verbinding zonder in te val van de eerder genoemde (kennis)relevantie te lopen.
Naast de genoemde participatie door zowel het publiek als de kenniselite is Furedi tamelijk
stellig over de rol van deze laatste. ‘Intellectuelen moeten weer van zich laten horen door de
autonomie op te eisen die duur hun voorgangers in het verleden is bevochten.’ Hij adviseert
om een dergelijke autonomie te realiseren door in te spelen op de aspiraties van het publiek
om serieus genomen te worden, en door bij te dragen aan het aankweken van die aspiratie.
Furedi stelt om ‘in een tijd van culturele infantilisering is het een van de voornaamste taken
van de humanistische intellectueel geworden om mensen als volwassenen te behandelen’.

In termen van genoemde bewegingen van netwerken beoogt Furedi de tegengestelde beweging van verticaliseren te stoppen. En de (hiërarchische) structuur en meer centrale sturing
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(via planning & control en centrale beleidsplannen) binnen het kennisnetwerk en de positie
tussen kenniselite en het publiek te herstellen.
Nogmaals de door Van der Krogt geïntroduceerde leernetwerken beschouwend, kunnen we
vaststellen dat de bewegingen van neerwaartse verticalisering en (neo)liberalisering de
mens niet enkel goed doen. Ik constateer diverse hiaten in de huidige kenniseconomie en
netwerken. Enkel al refererend aan de kenmerken van een vitale kennisruimte zoals beschreven door Wielinga mogen we vaststellen dat autonomie (door ruil), competitie (door
uitdaging), hiërarchie (door discipline) en zelfsturing (door dialoog) op nieuw gedefinieerd
en ingevuld moeten worden. Daarnaast ontbreekt het aan specifieke structuurkenmerken zoals door van der Krogt is geschetst - om de genoemde patronen en mechanismen tot werking te laten komen, zoals een planning en sturing op activiteiten binnen het netwerk,
waardoor er in sterke mate impliciete en losse activiteiten binnen kennisprocessen plaatsvinden. Als gevolg van een toenemende liberalisering van kennis is het netwerk is ongestructureerd en ongericht en is er sprake van een sterke mate van zelfsturing van actoren
binnen dit netwerk. Verbindingen tussen individu en groep zijn adhoc en kennen geen begeleidende verhoudingen. Een en ander heeft geresulteerd in een netwerk waarbij de samenhang tussen de vier O’s (onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid) aangevuld met
‘ons’, het publiek, alswel de afstemming tussen de keten van kennisprocessen (kennisontwikkeling, -valorisatie, etc.) ongeregisseerd is.
Pels stelt dat er een nieuwe optimistische elitetheorie van de democratie nodig is om de
gevaarlijke kanten van het populisme te kunnen weerstaan. Deze theorie is nodig om het
‘verticale’ machtsevenwicht in het model van vitale ruimte te verfijnen en de wisselwerking
te intensiveren, met de paradox dat deze wisselwerking tegelijkertijd meer elitair (lees objectieve kennisgerichtheid, positivistisch) én meer populistisch (lees constructivistisch)
moet worden. Dit fenomeen is niet nieuw. Reeds ten tijde van Machiavelli, aan het begin
van de 16e eeuw, werd geconstateerd dat ´heersers en onderdanen vanwege hun verschillende maatschappelijke posities noodzakelijkerwijze uiteenlopende perspectieven hanteren
op de politieke werkelijkheid´, stelt Pels. Geen van beide is in staat om het geheel van de
samenleving te overzien. Het parlement vormt geen arena waar vertegenwoordigers vanuit
verschillende belangengroepen elkaar treffen, maar een structuur voor dialoog van één natie, met één belang, dat van het geheel, dat voortkomt uit de algemene rationaliteit van dat
geheel. Waarbij dus niet enkel de opinies van de vertegenwoordigers doorslaggevend zijn
bij besluitvorming. Deze vormen slechts de ingrediënten. Een arena waarbij dus een ogenschijnlijke tegenstelling bestaat tussen de vertegenwoordigers die zo veel mogelijk de me-
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ningen van hun kiezers moeten dienen en zij die menen dat zij de opvattingen en gevoelens
van hun kiezers niet hoeven te delen, maar juist het verschil moeten maken tussen representatie en vertegenwoordiging (delegatie). Een representatieve democratie met een regering
voor het publiek in plaats van door het publiek. Een systeem waarbij de gemeenschap zichzelf bestuurt, maar waarin het publieke debat beleid en besluiten worden getoetst bij het
publiek.
Er lijkt sprake van dat dit eerder genoemde ‘verticale’ machtsevenwicht, de symmetrie tussen beide actoren of groepen, wordt bepaald door de speelruimte, de vitale ruimte, waarbinnen gehandeld wordt. Pels spreekt over een ‘ambitieuze, creatieve en wilskrachtige voorhoede die binnen bepaalde grenzen de vrijheid heeft om haar visies en vergezichten te ontwikkelen en op die manier vorm te geven aan het volk’. Balanceren tussen vrijheid van meningsuiting, de kracht die de afwezigheid van bindende mandaten compenseert, en de vrijheid van debat, die er voor zorgt dat men zich vrijelijk uit kan spreken en de onder de aandacht komt van de elite. Eén van de grootse uitdagingen van het populisme bestaat uit de
gelijktijdige versterking van de ‘elitefunctie’ alswel deze van de ‘volksfunctie’.

Tenslotte, het AWT, de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid, onderscheid
vier mogelijk perspectieven voor een kennissamenleving: de producerende samenleving, de
samenhangende samenleving, de argumenterende samenleving en de lerende samenleving.
Eén van de kritieken op deze ordening is dat juist integraliteit van alle vier de perspectieven
wenselijk is en waar ‘we leven in een samenleving waarin het individu centraal staat waar
vormgeven aan passie, betekenis geven aan werk, privé en omgeving en een toegevoegde
waarde

leveren

aan

de

samenleving

in

balans

moeten

geraken’103.

Tot zover de eerste ideeën voor scenario’s voor een vitale kennisruimte. Om deze ideeën
een meer duidelijke positie en structuur te geven en ze meer volledig te beschrijven positioneren we ze in de gebruikte modellen van de vitale kennisruimte en de leernetwerken.

De bijdragen van bijvoorbeeld Furedi, Frissen, Van Reybroeck en Zijderveld, en ook van
overheidswege zelf, bieden diverse suggesties voor verbeteringen voor het realiseren en
behouden van een vitale kennisruimte. Deze zijn te positioneren in de vier geschetste kwadranten van de vitale kennisruimte. Hiermee bestaat het gevaar om een focus te leggen op
één van deze kwadranten en daarmee te komen tot vier verschillende scenario’s. Bovendien
103
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90

PM. De utopie van de kenniseconomie. © dr. Steven A. de Groot, versie 19 juni 2016

richten de mechanismen binnen en buiten de vitale kennisruimte zich voornamelijk op (individuele) interacties tussen actoren en nauwelijks op institutionele kenmerken van de kennisruimte. We onderkennen dat onze vitale kennisruimte een vorm van samenleving is
waarbinnen diverse partijen zoals wetenschap, het volk en beleidsmakers een verschillende
positie hebben. Bij alle hiervoor genoemde scenario’s ontstaat er een specifieke situatie
binnen de kwadranten van de kennisruimte. Beter, meer omvattender, is daarom te spreken
in scenario’s van bewegingen binnen de kennisruimte waarvoor we de kenmerken van de
verschillende beschreven leernetwerken gebruiken en de mechanismen zoals verticalisering
en horizontalisering om deze te realiseren. Aan de hand van het Kritisch Realisme, de geschetste mogelijkheden binnen de vitale kennisruimte en de theorie over leernetwerken heb
ik de verschillende ideeën en suggesties vertaald naar drie scenario’s voor kennisruimte.
Deze drie scenario’s betreffen de volgende:
1. Niets doen: de utopie van de kenniseconomie;
2. Opwaarste verticalisering door discipline;
3. Horizontalisering door uitdaging en dialoog.

Als toegift beschrijf ik een vierde scenario belicht vanuit de esthetica, het perspectief van
het Schone. Het Schone, als verbinder van het Ware met het Goede, het scenario van een
open georiënteerde kennissamenleving (in termen van Van Dinten en Schouten) die zich
kenmerkt door continue verandering, waar in het denken werkelijkheden ontstaan, door het
doen treedt wisselwerking op en probeert men uit. In de volgende paragrafen beschrijf ik de
vier scenario’s stuk voor stuk.

91

PM. De utopie van de kenniseconomie. © dr. Steven A. de Groot, versie 19 juni 2016

4.1

Scenario 1: Niets doen en de dystopie van de kenniseconomie

Het scenario niets doen zal tot een aanhoudende bloei van het postmodernisme leiden, maar
zal evenzo regressieve interactiepatronen in de kennissamenleving in stand houden: isolement door vlucht, machtsstrijd en dwaling door strijd, dominantie door berusting
en groepsdwang door aanpassing. Een kennissamenleving die zich kenmerkt door autonomie, competitie, hiërarchie en zelfsturing zal in het postmoderne tijdperk een u-topos blijken. De meningeneconomie, de dystopie van de kenniseconomie, zal bloeien als nooit tevoren,

edoch

mensen

zullen

verlies

leiden

als

nooit

tevoren.

Niets doen blijkt een veel gehanteerd en soms vruchtbaar scenario. Niets doen kost letterlijk
niets, althans wat betreft interventiekosten. Niemand hoeft zijn nek uit te steken voor nieuw
beleid of herordening van instituties en degelijk. We wachten tot de situatie zich vanzelf
hersteld vanuit de actie-reactie-gedachte. We leven in de kennisarme meningeneconomie en
waarschijnlijk

is

de

kenniselite

dan

inmiddels

vertrokken

of

vermoord.

De meningeneconomie is vanuit kennisperspectief, vanuit de kentheorie, erg eenzijdig, armoedig en zelfs gevaarlijk te noemen. Binnen de meningeneconomie regeert systeem 1 van
Kahneman. De mensheid ‘redeneert’ op haar automatische, associatieve en intuïtieve systeem, dat (eerste) indrukken en gevoelens genereert op basis van impulsen en vrije associaties. Dat is lekker makkelijk en veilig, want systeem 1 werkt immers snel en automatisch,
met weinig of geen inspanning en zonder gevoel van controle. Ik associeer dit met domheid,
door het tijdschrift ‘Philosphy Now’ eind 2011 uitgeroepen tot het grootse wereldprobleem.
Van Boxsel wijdde een belangrijk deel van zijn leven aan nadenken over domheid. Hij
schreef onder andere twee encyclopedieën van de domheid. Van Boxsel noemt domheid
´een onbedoelde zelfdestructie´104. ‘Het handelen tegen beter weten in’ en ‘het vermogen
tegen je eigen belang in te gaan, met de dood als gevolg’. We zouden daarmee kunnen concluderen dat we naar een in de meningeneconomie belanden op een lager beschavingsniveau of ons tenminste bevinden in een beschavingscrisis. Beschaving kunnen we immers
opvatten als de algemene ontwikkeling van individuen of groepen, maar ook naar maatschappij. Gedurende de achttiende eeuw ontstond onder invloed van de Verlichting de betekenis

voor

beschaven

van

het

aanleren

van

kennis

en

normen.

Foley spreekt over een verschuiving van waarden:’verandering boven stabiliteit, potentieel
boven prestatie, anticipatie boven appreciatie, samenwerking boven individualiteit, opportunisme boven loyaliteit, transactie boven relatie, infantilisme boven rijpheid, passiviteit
104
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do.
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boven betrokkenheid, weglopen boven bestrijden, recht boven plicht, gerichtheid naar buiten boven gerichtheid naar binnen en vrolijkheid boven bezorgdheid’. Dit zijn nogal grote
en ook verstrekkende conclusies over de mensheid. Maar ik vind geen argumenten om ze te
weerspreken. Een en ander bezien, andere cultuurpessimisten volgend, durf ik te stellen dat
de huidige kenniseconomie of tenminste onze –samenleving zich kenmerkt vooral door
verlies door oppervlakkigheid, overdaad en ledigheid, door regressieve interactiepatronen in
de vitale kennisruimte. In deze kenniseconomie is er sprake van isolement van de kenniselite en dominantie van het volk in sociale netwerken, door machtstrijd tussen groepringen
zoals bij Arabische Lente waar kennis sowieso geen onderwerp van gesprek laat staan als
argument wordt gebruikt en leidt tot dominantie van bepaalde groepen en individuen die
zich in het bijzonder afspeelt in de onderste regionen van kennisruimte van Wielinga. In
termen van de uitgebreide functie van intellectueel kapitaal van Edvinsson (IK = SK x MK
x RK) kunnen we veronderstellen dat dankzij het postmoderne virus SK is gehalveerd, MK
met een kwart is afgenomen, maar RK daarentegen is verdubbeld - en ervan uitgaande dat
deze vormen van kapitaal gelijkwaardig waren wat overigens twijfelachtig is - dan is de
waarde

van

het

IK

met

een

kwart

afgenomen

de

laatste

decennia.

Het scenario zoals Ryan Rand in haar boek ‘Atlas Shrugged’ beschrijft zal dan werkelijkheid worden: het scenario waarin de logica machteloos staat en waarin het systeem van de
‘rovers en plunderaars’ (‘de moraal van de kannibalen´) zal instorten. Een maatschappij
waarin het woord ´waarom´ is verdwenen als gevolg van het slechts enkele en armoedige
antwoord van ´daarom´
In dit scenario, ofwel het scenario van verlies, zal de mens zichzelf vernietigen. Immers met
verzinselen en vertrouwen kunnen we geen kanker bestrijden, geen beleid en alternatieve
energiebronnen ontwikkelen, robotisering in de zorg realiseren of het armoede- en voedselprobleem oplossen. De vernietiging van de mensheid als gevolg van de meningeneconomie
gaat misschien wat ver, dit scenario bekeken door het perspectief van kennis en waarheid,
leidt wel zeker tot verlies. Verlies in termen van voorwaarden voor posities binnen de vitale
kennisruimte zoals daar zijn autonomie door ruil, competitie door uitdaging, hiërarchie door
discipline en zelfsturing door dialoog. Dit verlies betreft het verlies van vakmanschap door
het nauwelijks onderkennen van de bijdrage van kennis hieraan, van kwaliteit door het ontkennen van een objectieve norm buiten de persoon zelf, van transcendentie als gevolg van
verlies van andere beheersing en aandachtigheid, van verbondenheid doordat discussie over
welk onderwerp dan ook verzand of wordt genegeerd en van onszelf, de mensheid. Hieronder licht ik deze verder toe.
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Verlies van vakmanschap
In de kenniseconomie wordt verondersteld dat kennis de belangrijkste productiefactor is105.
Kennis is de bepalende factor voor vakmanschap en voor kwaliteit waaronder die van besluitvorming en service. Kennis voor professie wordt allereerst verworven via scholing en
in een beroepsomgeving verder uitgebreid en onderhouden door activiteiten als intervisie,
socialisatie (meester-gezel-principes) en dergelijke. De expert in de kenniseconomie wordt
in het bijzonder door zijn vakgenoten als expert beschouwd – en door niemand anders vanwege zijn of haar bijdrage aan diens vakgebied. Maar de ‘titel’ van expert en daarmee
van vakmanschap staat in het postmoderne gesternte ernstig onder druk. Het tegenspreken
van welke expert dan ook lijkt tegenwoordig heel normaal. Het aantal ‘experts’ dat vooral
zichzelf expert noemt neemt hand over hand toe. De ‘heilige’ 10.000 uren die nodig zijn om
vakbewaam te worden, brengen we terug tot niets. Door de toegang tot methoden, technologie en informatie noemt tegenwoordig iedereen zich ontwerper, schrijver, fotograaf en
dokter.
Ook lijkt door de toenemende differentiatie en specialisatie van beroepen zoals eventmanager of accountmanager het eenvoudiger om ‘specialist’ te worden op verschillende
opleidingsniveaus. Weliswaar lijken deze beroepen steeds minder te omvatten waardoor
‘bekwaam zijn’ heel snel gerealiseerd kan worden. Tegenwoordig kun je ‘studeren’ aan het
MBO om binnen je twee jaar ‘specialist’ te kunnen noemen.

Verlies van kwaliteit
Verlies van vakmanschap is de voorbode van het verlies van kwaliteit. Kennis en kwaliteit
hebben lang een twee-eenheid gevormd. De onderwijzer, de dokter en de dominee waren
lange tijd ´de wijzen´ uit het dorp, omdat zij als enige het dorp hadden verlaten om elders
ergens kennis te doen. Jarenlang erkende men dat vakmanschap verkregen werd door oefening en door te leren (als gezel) van de meester die door zijn collega’s deze titel had ontvangen. De (kwaliteit van) kennis bepaalde de kwaliteit van dienst toepassing. Voor besluitvorming in organisaties, door een arts of bij het afsluiten van verzekeringspolis is jarenlang eeuwenlang onderkend dat objectieve kennis, al dan niet verkregen door opleiding,
belangrijk was. Kortom, kennis is lang beschouwd als belangrijke variabele voor kwaliteit.
Ik stel vast dat met de afname van objectivering van kennis tevens de objectivering van
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kwaliteit en daarmee kwaliteit an sich zich op een hellend vlak bevindt. Furedi waarschuwde al eerder dat als participatie bij beleidsontwikkeling een doel op zich wordt, de kwaliteit
op de tweede plaats komt, zodat die er onontkoombaar op achteruitgaat’. In welke mate
kent de postmoderne mens, in het bijzonder die vanuit een hoofdzakelijke zelfreferentiële
oriëntatie leeft, een norm van objectiviteit en is hier nog ontvankelijk voor? Individuele
meningen, kennis, boeken of prestaties bestaan allemaal naast elkaar bij gebrek aan (de
acceptatie van) een norm, in plaats van boven en onder elkaar (hiërarchie) na een toets aan
de buiten de persoon zijnde objectiviteit. Immers, de PM-massamens, de laminaatgeneratie,
ontwijkt de discussie over goed en beter, over kritiek en kwaliteit. Hierdoor ontstaan kwaliteiten naast elkaar, 'anders' is synoniem voor het eigen slechter of beter, waardoor beter en
kwaliteit vanzelf verdwijnen in een nihilistische samenleving evenals fenomenen als verdieping en bijvoorbeeld ook raffinement..

Een en ander kunnen we waarnemen is twee dagelijkse toepassingen van kwaliteit, namelijk
kwaliteit van leven en de kwaliteit van arbeid. Onze kwaliteit van leven betreft diverse typen
van welzijn zoals fysiek welzijn, materieel welzijn, sociaal welzijn en emotioneel welzijn
en ontwikkeling en activiteit106. Door de ontwikkeling West-Europa, waaronder Nederland,
kunnen we vaststellen dat ons fysiek en materieel welzijn in het algemeen gestegen is tot
een niveau waarover we tevreden mogen zijn. De invloed van kennis hierbij zou ik indirect
willen noemen. Ons fysieke welzijn wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit
van zorg waarvoor wel degelijk kennis van belang is. Ons sociaal welzijn heeft meer met
(toegang tot) kennissen van doen dan met kennis. Dus we komen ver zonder kennis……
Als we objectiviteit vervangen voor subjectiviteit, het eigen voornamelijk waardegedreven
oordeel, ontkennen we de kenmerken en kwaliteiten van het object buiten ons. Kwaliteit,
eerder bepaald door een objectieve maatstaf (objectivering) van wetenschap of experts van
een beroepsgroep, wordt dan enkel nog bepaald vanuit een zelfreferentiële oriëntatie, jij en
ik, Objectivering of een standaard (als autoriteit) wordt ontkend of tenminste genegeerd,
waardoor ieder vanuit zijn of haar eigen kader kwaliteit beoordeelt. Ook de kwaliteit van
bijvoorbeeld literatuur of muziek zal bepaald worden door de massa. ‘Jan Smit is de meest
verkochte muziek in Nederland, dus muziek van Jan Smit is goede muziek’ zal het adagium
worden, ongeacht wat muziekexperts, los van hun eigen smaak, hier van vinden. De Blokkers, Ikea’s en dergelijke, zij die het vak van marketing beheersen, spinnen er garen bij.
106
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Want kwantiteit lijkt de nieuwe norm voor kwaliteit te zijn. De meerderheid, gedemocratiseerde kennis, bepaalt wat goed is. In deze ‘laminaat-maatschappij’, waarin namaak, fake
en kitsch overheerst een vorm van kwaliteit die, overdadig en oppervlakkig als ze is, vooral
gemak en plezier verschaft, maar al snel gaat tegenstaan en met verachting verworpen
wordt, of tenminste veel minder hoog aangeslagen wordt. Immers kitsch is kritiekloos, een
uitdrukking van goedkoop sentiment dat aantrekkelijk is en vooral voorkomt in een door
consumentisme gedreven samenleving, een maatschappij die zich richtop de massa, op snel
en makkelijk, een beautifying lie of een curse of excellence107i.
Furedi waarschuwde ons enige jaren reeds dat ´wanneer participatie een doel op zich wordt,
komt de kwaliteit op de tweede plaats, zodat die er onontkoombaar op achteruitgaat’. Goedkoop, veel (overvloed) en snel (nu) beïnvloeden ons kwaliteitsbesef. Vertrouwen volstaat en
is in mijn optiek het enige dat rest bij gebrek aan kennis. Verkeerd besluit, verkeerd gegokt,
op naar de volgende kans, want het geluk is met de domme. Kwaliteit in oorspronkelijke zin
passen we toe wanneer ons dat uit komt en anders kunnen we ons altijd nog beroepen op
‘met de kennis van nu ……’.
Kwaliteit van arbeid is een stroming die ontstond als gevolg van de slechte arbeidssituaties
na de Tweede wereldoorlog. Kwaliteit van arbeid wordt grotendeels bepaald door de fit
tussen de kenmerken van arbeid en de kenmerken van de werkende108. Het type arbeid is in
korte tijd veranderd van handwerk, via fabriekswerk naar denkwerk. En de kwaliteit van
denkwerk wordt in grote mate bepaald door kennis en het vermogen om kennis te verwerven en toe te passen onder andere door kritisch te denken en te kunnen redeneren 109. Als we
kennis niet meer zo nauw nemen en inwisselen voor de mening en overtuigingen, zal onze
kwaliteit van arbeid zienderogen teruglopen. Met het verlies van kwaliteit verliezen lopen
we tevens het risico om het bewustzijn van kwaliteit te verliezen. Deze hebben we immers
niet meer dagelijks nodig. Deze competentie, veelal gebruikt binnen arbeidsorganisaties,
wordt vaak geduid in termen als kwaliteitsbewust(zijn) of -gerichtheid: het stellen van hoge
eisen aan eigen werk, taken zorgvuldig en aandachtig uitvoeren om fouten te voorkomen,
zich bewust van dat het te leveren product of dienst moet voldoen aan de gestelde eisen,
normen en prioriteiten, hiervoor verantwoording af legt voor het gerealiseerde kwaliteitsniveau en voortdurend streeft naar behoud dan wel verbetering van de kwaliteit. Als we deze
competentie niet meer waardevol achtte, zal arbeid ….
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Verlies van transcendentie
Door een steeds meer vluchtige wijze van consumeren van steeds meer vluchtige informatie, door enkel nog vanuit het hier, nu en meer te denken, vanuit een dominant zelfreferentiële oriëntatie met een focus op nut en winst verliezen we nog iets, in ogen van Foley een
zeer wezenlijk en typisch menselijk vermogen, namelijk het vermogen van transcendentie.
Als gevolg van een sterke mate van onverschilligheid, veroorzaakt door het neutraliserende
effect van het relativisme, krijgt alles evenveel betekenis, waardoor alles betekenisloos
wordt. Tezamen met een sterke toename van het gevoel van ondankbaarheid bij het publiek, uitvoerig beschreven door bijvoorbeeld Ortega y Gasset en Foley, verliest de mens
het vermogen om te ontsnappen aan zich zelf, zoals geduid door Foley ´in toestanden van
mystiek, vervoering, vreugde, extase, animo en verrukking, nederig enthousiasme en gevoel
van geabsorbeerdheid´ en tijdens flow-ervaringen. Internet, sociale media, de grote hoeveelheid prikkels verstoren de vrijheid van het vergeten. Enkel de mensen met de door Van
Diensten en Schouten geduide open oriëntatie staan letterlijk open ´voor en waarin via het
denken werkelijkheden ontstaan en door het doen wisselwerking op treedt en men uitprobeert´ en verwonderen zich. In scenario 4 voor de vitale kennisruimte schets ik de zo
broodnodige ruimte van ontdekking of uitdaging. Ik noem dit ook wel experimenteer- en
ontdekkingsruimte in de kennisinfrastructuur. De ruimte van hoop en belofte; de ruimte van
het onbekende, verhulde en ongedefinieerde, van het ongekende, ongemaakte en onvoltooide, of misschien wel van het onbedachte, een broedplaats voor nieuwe ideeën.

Verlies van verbinding en betrokkenheid
Het scenario van niets doen leidt mijns inziens tenslotte tot een verlies van verbinding tussen de verschillende actoren in de kennisinfrastructuur, de verbindingen tussen bijvoorbeeld
de kenniscreator en de kennisafnemer. Kennisafnemers, het volk, acteren in sterke vanuit
een ‘recht op nu & nut’ van kennis. Als gevolg van gebrek aan wederkerigheid in interacties
ontstaat een schuldenaar - schuldeiser-relatie en zal anomie en vervreemding optreden. De
diverse partijen in de kennisinfrastructuur zullen elkaar – in plaats van het voeren van dialoog - bekritiseren vanwege conflicten als oorlogen, ziekten en economische crisis. Daar
waar in eerste instantie het publiek de stoel heeft ingenomen van de kenniselite, zal in geval
van crisis de partijen naar elkaar gaan wijzen. Processen in de kennisinfrastructuur zoals
kennisontwikkeling en kennisexploitatie zullen steeds meer autonoom verlopen, totdat ze
zijn opgedroogd wegens gebrek aan voeding van elkaar. De kenniselite zal nieuwe kennis
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over bijvoorbeeld robotica claimen en beschermen tegen gebruik en misbruik door het publiek. Het publiek sluit zich vanuit opportunistische en hedonistische motieven aan bij (virtuele) netwerken totdat een verwachte opbrengst (nut of voordeel) is gerealiseerd om zich
daarna even makkelijk aan te sluiten bij nieuwe groepen.

Verlies van onszelf
Tenslotte het grootste verlies dat de mens kan ondergaan, het verlies van zichzelf.
De aforismen ´Ken uzelf´ (toegeschreven aan tenminste zes oude wijsgeren als Socrates en
Phytagoras) en´Ik denk, dus ik ben´ (Descartes) vormen de basis van wat later Camus duidt
als het hoogste streven in een leven, namelijk het streven naar zelfbewustzijn. Immers, bewust zijn vereist een object. Het object van bewustzijn ligt daarmee buiten het zelf en is
daar ook in tegenspraak mee doordat het een grens stelt aan subjectiviteit 110. Diens zelfkennis zou een ´bemiddeld’ kunnen zijn door een concept van de objectieve wereld waarin hij
gesitueerd is als een zelfbewust handelend persoon te midden van anderen. Maar de PM-er
sterk ontkent en ontwijkt objectiviteit en autoriteit met verlies van de eigen ‘ik’ en zelfs van
de ‘jij’ als gevolg. Subjecten ontstaan door elkaar als objecten te behandelen. Wanneer je
een objectvoor elkaar bent, wordt dus iedereen een object voor zichzelf en komt men terecht
in staat van vervreemding , een staat waarin men zichzelf niets waard vindt en waarin men
geen reden ziet in zijn daden die worden opgelegd door de druk van externe gebeurtenissen.
En zouden we ook kunnen spreken van het verlies van het verlies, hoe paradoxaal dan ook.
De postmoderne massamens verliest kwaliteit, vakmanschap en de verbinding van anderen
doordat deze geen verlies meer toestaat. Men ontwijkt de discussie om geen verlies te willen lijden; iedereen heeft gelijk. Maar de ervaring van verlies is juist nodig om manmoedig
te worden, om volharding, uithoudingsvermogen en discipline te ontwikkelen om met tegenslag om te kunnen gaan.
De postmodernisten, in het bijzonder de missionarissen, de e-junks, de ‘friends’, de zenders
en de specialisten of vinders zullen met het verlies van hun vakmanschap, van kwaliteit, van
transcendentie en van verbondenheid daarom ook zichzelf verliezen. En zullen dolen en
verdwalen in hun wereld, keren zich af tegen de elite en verfliezen hun identiteit en daarmee henzelf, bij gebrek aan discipline en zelfbeheersing, aan ontvankelijkheid voor feedback en kritiek (en zelfkritiek), waardoor een gebrek aan zelfreflectie en daardoor gebrek
aan zelfkennis. Camus spreekt over ‘de bodemloze zekerheid´. Daar waar de denker welis110
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waar mogelijk leeft in isolement, heeft deze altijd nog ‘zijn wetenschap’ en de objectiviteit.
De verstokte postmodernist ervaart geen enkel houvast meer en heeft louter nog virtuele
vrienden. Zelfs de dominante zelfreferentiële oriëntatie loopt hiermee dood. De van Anais
Nin beroemde uitspraak ‘We don’t see things as they are , we see them as we are’ kunnen
we begraven. Want als we niet meer weten wie we zijn, wat zien we dan nog? De postmodernist ‘is’ niet meer!

Het scenario van niets doen is ogenschijnlijk een wat passief en treurig scenario. Maar voor
verandering is vaak een kritisch moment nodig. De wereld staat in brand. En de consequenties van het dominante postmodernistisch denken, de weg van het subjectieve, heeft misschien nog te weinig slachtoffers gemaakt. Het scenario van niets doen is mogelijk noodzakelijk om op een ander spoor, tot een ander frame te kunnen komen. De acceptatie van de
kenniszondeval, het kennisfantasme, creëert tevens de omstandigheden voor de verlossing.
Zizek duidt dit treffend: ‘Vóór de zondeval is er niets waaruit we vallen, de zondeval zelf
creëert datgene waaruit we vallen’ de vermenselijking. Kortom, de teloorgang van onze
omgang met kennis is noodzakelijk om regressieve interactiepatronen in de vitale kennisruimte (vlucht door isolement, strijd door machtsstrijd, berusting als gevolg van dominantie
en aanpassing door groepsdwang) te voorkomen of om te zetten naar de noodzakelijke stimulerende interactiepatronen (autonomie door ruil, competitie als gevolg van uitdaging,
hiërarchie door discipline en zelfsturing door dialoog). Het ‘interessante’ zal zichzelf vernietigen, om daarna tot een herstel van het objectieve te komen111. Hiermee kunnen we het
kwade, onze perverse postmoderne omgang met kennis, rechtvaardigen. Het is niet meer
dan een noodzakelijke omleiding om op de weg naar het goede, of tenminste naar het andere, waarbij de omkering het belangrijkste resultaat is. Het goede dat ontstaat uit het kwade is
niets meer dan een contingent bijproduct. Deze symbolische orde, de logos en de ‘normaliteit’, kan enkel ontstaan uit de ervaring van afgrond van het postmodernistisch denken diens post mortem (PM) - zich uitend in regressieve interactiepatronen zoals isolement in de
kennisruimte. Zizek duidt dit als een noodzakelijk verschuiving ‘wat de verschuiving betreft
van de verstoring van een idee naar een verstoring die constitutief is voor dit idee: de verschuiving van misbruik als een verstoring van eigendom naar de dimensie van kennis die
vastligt in het idee van bezit of invloed die vast ligt in het idee dat iedereen een zich mag
beroepen op een positie op basis van zijn of haar opvattingen (doxa)’. Foley refereert aan
fasen van Campbell die de fasen van vertrek, beproeving, beloning en terugkeer onderkent
111
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die Foley verbindt aan meer intellectuele doelen namelijk die van onthechting, moeilijkheden, inzicht en transformatie. Je zou kunnen spreken van de mogelijkheid van bevrijding
voor het publiek van de zelfopgelegde beperking. Door deze paradox, door beperking van
de kans op

regressieve mechanismen zoals isolement of machtstrijd ontstaat de ruimte

voor bijvoorbeeld autonomie en discipline.
Zijn we dan te laat, te ver het kennisfantasme genaderd? Neen, dat geloof ik niet. Ieder fenomeen is een reactie op omstandigheden die ontstonden omdat de mens te laat handelde en
biedt bovendien nieuwe inzichten en kansen. Er is geen juist moment van handelen. Als we
wachten op het juiste moment, wordt de handeling - in termen van Zizek - gereduceerd to
een voorval in de orde van het zijn. We hebben gezien dat onze perspectief op met kennis
langzaam is veranderd in de tijd en we tegen de grenzen van de vitale kennisruimte aan
lopen of er misschien al ver over heen zijn getreden. We staan aan de vooravond van een
nieuwe ochtend, post meridiam (PM).

Resumerend lijkt het scenario van niets doen dus geen serieuze optie, tenzij dit noodzakelijk
blijkt voor het genoemde proces van omkering, waarbij zowel kenniselite als het publiek
eerst buiten de vitale kennisruimte treden en de mens afdaalt naar een lager beschavingsniveau wat mogelijk zelfs leidt to zelfvernietiging van de mens. De verandering van logica en
retorica plaatst de kenniselite in een isolement en vindt is er een continue machtstrijd gaande over meningen onder het volk. Het zoeken en behouden van een balans tussen kennis en
overtuiging waarbij via onbeheerste actie en reactie op regressieve interactiepatronen (zoals
isolement van de kenniselite en dominantie van sociale netwerken) een mate van balans
tussen de verschillende stimulerende interactiepatronen in de vitale kennisruimte (zoals ruil,
uitdaging, discipline, en dialoog) zal er weer evenwicht in de kennisruimte ontstaan ie mogelijk leidt tot een eu-topos, de utopie van een kennissamenleving - een alternatieve samenleving, noodzakelijk om radicale sociale verandering te realiseren - waarin de kennisruimte
weer vitaliteit toont en behoudt.
De door Van der Krogt geschetste typen netwerken als alternatieve scenario´s lijken de scenario’s van het nastreven van een liberaal losgekoppeld kennisnetwerk en een extern beroepsgericht kennisnetwerk verder niet zinvol of haalbaar. De kenmerken en vooral de nadelen van een liberaal losgekoppeld kennisnetwerk, waarin actoren, lees wetenschap en
publiek, maar ook ondernemers en onderwijs, openbaren zich heden ten dage ruiterlijk. Het
functioneren van losse elementen, afhankelijk van de kwaliteiten van individuele actoren
met ongestructureerd en impliciete kennisontwikkeling en kennisvalorisatie werken juist
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populisme in de hand. Hiërarchie en competitie zijn ontaard in dominantie en machtstrijd
van individuen en groepen en hebben de afstand tussen individuele actoren zoals die tussen
kenniselite en publiek enkel maar vergroot. De scenario´s van opwaarste verticalisering en
horizontalisering

zouden

deze

ongewenste

effecten

moeten

bestrijden.

Het streven naar een extern beroepsgericht kennisnetwerk is weliswaar lovenswaardig maar
gelijkertijd onrealistisch in het huidige tijdsgewricht. Hoewel dit type kennisnetwerk waarschijnlijk de beste voedingsbodem vormt voor het denken van het Kritisch Realisme en
daarmee het onderkennen van verschillende kennis en waarheden naast elkaar, vraagt het
om een immers een immense integratieopgave. Professionele verhoudingen tussen actoren
onderling, een inspirerend en innovatief groepsklimaat zijn slechts enkele voorwaarden
waar we ver van zijn om een te komen tot een geïntegreerde en organische, probleem- en
innovatiegerichte samenwerkingsstructuren van alle actoren in de kennisruimte. In deze
kennisruimte leven autonomie, zelfsturing, competitie en hiërarchie van kennisprocessen en
actoren naast elkaar en vindt een natuurlijke correctie plaats binnen de kennisruimte wanneer één van de actoren of processen dreigt door te schieten naar isolement, groepsdwang,
machtsstrijd of dominantie.
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4.2

Scenario 2: Opwaartse verticalisering door discipline

In navolging van onder andere Furedi en Rand ben een vurig pleitbezorger van opwaartse
verticalisering binnen de kennisruimte. Het scenario van opwaartse verticalisering, herstel
van de kennismeritocratie, waarbij positie wordt verworven op basis van individuele verdiensten, kennis en bijdrage aan de vitale kennisruimte, beoogt in het bijzonder de balans te
herstellen tussen de oorspronkelijke focus op objectieve kennis en de rol van de kenniselite
en de ongebreidelde uitwassen van het sociaal-constructivisme en diens aanhangers zijnde
het publiek. Het betreft de herordening of herstel van de rollen en functies van actoren in de
kennisinfrastructuur: de eerder genoemde pijlers (de vier O’s) onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en overheid en de samenhang tussen deze instituties, zoals eerder het modernisme beoogde; een vooruitstrevende visie op de wereld, de wetenschappelijke rationaliteit,
creativiteit, nieuwigheid en vooruitgang (Knox & Marston, 2001; Johnston et al., 1994) en
een bepaalde constellatie en balans van macht, kennis en sociale praktijken, kortom, het
herstel van de intellectuele armoede die het postmodernisme heeft teweeggebracht.
Ik gaf dit essay de titel PM, de afkorting van postmodernisme, vanuit een vergelijkbaar
motief waarom ‘010’ of ‘020’ respectievelijk Rotterdamse en Amsterdamse voetballiefhebbers elkaar duiden, als soort van scheldwoord om de volledige naam maar niet in de mond
te hoeven nemen. Deze stellingname lijkt partijen en standpunten uit te sluiten.
Maar PM biedt ook hoop. Immers in de beschrijving van scenario’s voor een vitale kennissamenleving gebruik ik deze afkorting ook voor de post meridiam en post mortem: voor de
(nieuwe) morgen, voor de dood van het postmodernisme. Komaan, we moeten verder met
onze kennisruimte. De beweging van liberalisering van kennis in termen Van der Krogt is te
ver door geschoten zijn met machtstrijd tussen publieke groepen en isolement van de kenniselite als gevolg. Een isolement van de wetenschap door het verlies van verbinding met
het constructivistische paradigma (‘het volk’), waarbij de kenniselite zich onttrekt aan de
collectiviteit en een eigen veilig eiland creëert, het instituut ‘de wetenschap’ of liever gezegd, daarheen vlucht. Ik noem dit de tragiek van de kenniseconomie. Het publiek gelijkertijd schept niet enkel een afstand tussen deze eerder onderkende en gewaardeerde institutie,
maar gaat onderling een machtstrijd elkaar bestrijdend met retoriek. De doorgeslagen liberalisering van het kennissysteem maakt dat we de fase van het accepteren van onderlinge
verschillen (hiërarchie) en ons middels discipline houden aan regels om interactie te structureren voorbij zijn.
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Cuperus112 pleit voor ‘elite verheffing’, een eerherstel van de ‘noblesse oblige’, maar dan
anders dan de graaiende bonusbankiers. Volgens hem is de toenemende scheiding tussen
volk en elite, hij spreekt niet over een kenniselite, het gevolg van vier misverstanden bij de
elite. Populisme wordt door de elite beschouwd als iets tijdelijks en iets verwerpelijks. Globalisering wordt beschouwd als noodzakelijk, zonder alternatief en vol kansen voor de eigen maatschappij. Als derde misverstand noemt hij het idee van de elite dat het publiek
voorstander is van een Europees project, zonder verontrusting over bemoeienis met de Nationale staat of het verlies van de eigen identiteit.
En tenslotte het misverstand van de multiculturele maatschappij. Volgens Cuperus heeft de
elite consequent de problemen van de integratie van gastarbeiders gebagatelliseerd zonder
het behoud van een zogenaamde Leitkultur te onderkennen. Maar hij pleit tevens voor een
vorm van ‘volksverheffing’, door inschikking. Het volk, het publiek, zal zijn hedonistische
ongeremdheid en naar binnen gekeerdheid moeten opgeven. Verbrugge spreekt over een
noodzakelijke inperking van vrijheden door begrenzing om de werkelijke vrijheid te verstellen. . Begrenzing, zo stelt hij, heeft dat juist een constituerende functie113. Juist vitale ruimten, zoals de kennisruimte, vragen begrenzing of effectief te kunnen zijn. Of zoals Pels eerder duidde: een eigenaardige vorm van zelfbinding waarbij het publiek het (kennis)gezag
accepteert dat ze over henzelf hebben ingesteld. In Kant’s termen: ‘de vrijheid van de zelfopgelegde onderwerping. Maar hoe dan? Moeten we de invloed van iemands de stem laten
afhangen van iemands denkniveau of zelfs uit te sluiten voor stemrecht? Moeten we kennisafnemers te betalen voor kennis, de wetenschappelijke adviesraden voor de regering herstellen in hun positie? Is inderdaad een beperking van rechten zoals Verbrugge nastreeft een
goed idee zoals beperking van de vrijheid van meningsuiting, beperking van het spreekrecht
en kiesrecht of de toegang tot kennis beperken? Of dienen we een koppeling in te voeren
tussen het salaris en rechten van iemand op basis van diens denkniveau en/of diens bijdrage
aan de maatschappij? Of dienen we rechten en plichten te benoemen voor alle rollen of
‘kennisklassen’

in

de

kennissamenleving

en

diens

bijdragen

daaraan?

In termen van de vitale kennisruimte willen we met opwaartse verticalisering ten minste een
aantal regressieve interactiepatronen tussen kenniselite en publiek voorkomen. De twee
meest urgente regressieve interactiepatronen lijken isolement en dominantie. Natuurlijk
willen we alle interactiepatronen voor een vitale kennisruimte herstellen, maar het scenario
van verticaliseren richt zich nadrukkelijk op meer (hiërarchische) structuur en meer centrale
sturing (via planning en control en centrale beleidsplannen) binnen het kennisnetwerk.
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Van Dinten en Schouten adviseren om te normeren en sociale samenhang te organiseren
wanneer er sprake is van een dominante sociale oriëntatie en streven naar constructie en
macht wanneer de zelfreferentiële oriëntatie de overhand heeft. De postmoderne kennissamenleving kenmerkt zich door een combinatie van zelfreferentiële en in mindere mate sociale oriëntatie. En in ieder geval willen naar minder zelfreferentiële oriëntatie van het publiek, dus het terugbrengen van constructie en macht. In termen van Van der Krogt betekent
dat sterk verticaliseren door meer (hiërarchische) structuur en meer centrale sturing (via
planning & control en centrale beleidsplannen) binnen het kennisnetwerk.In relatie met de
mechanismen binnen de vitale kennisruimte betekent dat tenminste hiërarchie binnen de
deze ruimte hersteld moet worden. Hiërarchie tussen typen en kennis en waarheden, hiërarchie tussen kennisprocessen en actoren in de kennissamenleving. Een belangrijk instrument
hiervoor is discipline.

Discipline
Camus stelt dat ‘elke handeling, elke samenleving veronderstelt discipline, en zonder die
wet is het individu niet meer dan een vreemdeling die gebukt gaat onder het gewicht van
een vijandig collectiviteit’114. Samenleving en discipline raken hun richting kwijt zonder
een ‘wij zijn’-gevoel; individualisering is vooral persoonlijk genot en strijd, aldus Camus.
Voor onze kennissamenleving betekent dat we met discipline de verschillende rollen van
actoren in de kennisinfrastructuur zoals kennisontwikkelaar, -afnemer en -verspreider zich
op hun taak (kennisproces) kunnen richten wanneer zij ervan uit kunnen gaan dat ook anderen hun bijdrage leveren (interdependentie). Regels en structuur regelen het onderlinge verkeer. Zizek waarschuwt voor het maken van opportunistische compromissen, maar adviseert een duidelijke scheiding van rollen en belangen als de enige weg naar werkelijk eenheid. Discipline betekent het (weer) accepteren van autoriteit, zoals die van het objectieve.
Door regels en structuur worden de ambities geoperationaliseerd in uitvoerbare plannen.
Kennis vindt zijn doorwerking via formele en informele afspraken, en manieren om die
afspraken te handhaven.
Maar hoe krijgen we dan weer discipline binnen onze kennissamenleving? Foley benoemt
diverse experimenten die laten zien dat een combinatie van afstand nemen, (oefenen van
scepsis en kritisch denken), nederigheid (bereidheid om persoonlijke beperkingen en vergissingen toe te geven), mindfulness (de gewoonte om gebrek aan aandacht transformeren in
114
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een gewoonte van bewustzijn: bewust bekwaam en bewust onbekwaam), autonomie (onafhankelijkheid bewaren binnen groepen) en verantwoordelijkheid (voor rol in jezelf en andere

actoren

in

de

kennisinfrastructuur)

bij

dragen

aan

disciplinering

115
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Een onderzoek naar verhoging van aandachtigheid benoemt hiervoor de volgende vijf factoren: tijd, belang, moeite, plezier en intentie116. Het onderzoek verwijst naar het beroemde
Marshamellow-effect, een experiment voor behoeftebevrediging van Amerikaan Walter
Mischel. Kinderen kregen een marsmellow voorgelegd op tafel met de opdracht te kiezen
om deze op te eten of te wachten tot te begeleider terug komt en dan twee marsmellows te
krijgen. Het experiment liet zien dat de kinderen die de marshmellow lieten liggen (‘they
passed the marsmellow test’) op school en in sociaal opzicht beter presteerden en meer
zelfbeheersing en wilskracht toonden.
Marli Huijer, huidig Denker des Vaderlans en schrijver van het boek ‘Discipline’, pleit voor
de terugkeer van het gezin (orde, rust en regelmaat) en orde in het onderwijs (zelfdiscipline,
zelfbeheersing en concentratie) om het kind weer discipline bij te brengen. Dit laatste in
navolging van het manifest geschreven door de vereniging Beter Onderwijs Neerland onder
leiding van Verbrugge, die spreekt over ‘een rustige en ordentelijke leeromgeving’ ‘met
heldere verhoudingen en opdrachten, zodat de leerling of student weet wat hem te doen
staat’. Als tweede interventie stelt ze het herstel van de ‘oefening’ voor, die in de huidige
postmoderne samenleving enkel nog noodzakelijk lijkt te zijn voor de topsporter en de kunstenaar. Door oefening in wat dan ook wordt men niet enkel beter, maar leert men ook de
eigen beperkingen, voorkomt men overschatting en leert men emoties te beheersen. Door
oefening traint men bovendien vasthoudendheid

als vorm

van zelfbeheersing.

Meest eenvoudig, zo stelt ze, zou zijn wanneer de mens de discipline zou opbrengen om
zich af te sluiten voor de overvloed van verlokkingen (apps, een ander partner en dergelijke). Omdat ze hier weinig heil in ziet (verlokkingen geven ook het leven schoonheid) stelt
ze twee andere strategieën voor: die van uitbesteding van discipline en die van uitbesteding
aan intermenselijke relaties.
Ik breng hier het fenomeen van kennisreflexiviteit in. Binnen de esthetica hanteert met een
vergelijkbaar begrip (‘esthetische reflexiviteit’) wanneer mensen door interactie met een
object of met de omgeving zelfkennis ontwikkelen (‘being-in-the-world’). Het is een soort
opbrengst van zelfreflectie - als vorm van discipline - die mensen ervaren als gevolg van
een kennisoordeel, waarbij ze zich afvragen wat het over henzelf zegt dat ze het ergens mee
115
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eens zijn, hiervan wel of geen kennis hebben terwijl ze er wel of geen een mening op na
houden. In welke mate ga ik bewust om met mijn (on)bewust (on)bekwaamheid? In relatie
hiermee: hoeveel (kennis)autoriteit laat ik toe en wat zegt dat over mij? Het betreft een
vorm van metareflectie (autonomy of the self). Dit fenomeen doet zich voor als mensen hun
eigen kennis en oordelen delen met hun collega’s en bevestiging dan wel ontkenning ervaren van hun eigen kennis en oordelen.
Met de strategie van uitbesteding van discipline bouwt Huijer voort op de ‘uitbestedingfilosofen’ als Latour en Achterhuis. Ze noemt de voorbeelden van het gebruik van de autogordel of de verzwaarde hotelsleutel. Door de verwevenheid van mens en apparaat levert men
een stukje vrijheid in terwijl men hiervoor een ander stukje terug krijgt, namelijk veiligheid
en gemak. Een ander voorbeeld is een specifieke inrichting van de openbare ruimte die beweging van mensen stimuleert met een hoger rendement dan mensen aan te spreken over
slechte eetgewoontes. Door ‘scripts’ in te bouwen in apparaten en technologie en hierdoor
de mogelijkheid te bieden om discipline uit te besteden, hoeft men zich niet schuldig te voelen voor ongedisciplineerdheid.
De uitbesteding aan intermenselijke relaties betreft het benutten van interdependentie (wederkerigheid), relaties en netwerken. Grondslag bij deze uitbestedingstrategie is de dat de
mens van zichzelf niet soeverein is, zich niet kan disciplineren. Pas wanneer men betrekkingen aan gaat met anderen, blijkt de noodzaak voor discipline. Soevereiniteit wordt dus
pas bereikt in relatie met anderen. Huijer stelt dat ‘de bewegingsruimte van mensen om zich
te uit en ontplooien in netwerken wordt bepaald door de kansen die zij elkaar geven een de
belemmeringen die zij elkaar opleggen’117. Uitbesteding van discipline is dan gelegen in de
mate van kansen en belemmeringen die men elkaar vanuit betrokkenheid biedt. Een voorbeeld hiervan beschouw de broodfondsen die als paddenstoelen uit de grond schieten in
Nederland. Het betreft vaak (beroeps)groepen van mensen die elkaar kennen en elkaar de
kans gunnen voor een tijdelijke uitkering wanneer dit nodig mocht zijn met de belemmering
dat men elkaar kent en er een vorm van sociale controle is, zodat er geen misbruik wordt
gemaakt van het fonds. Voorwaarde is dus wel betrokkenheid.
Voor onze kennissamenleving betekent dit bijvoorbeeld het op orde krijgen van wikipedia,
bronnen op internet, toezicht door de overheid op website. Maar ook het heroverwegen van
een plicht tot discipline en een plicht van erkenning van de eigen rol en die van anderen in
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de kennisinfrastructuur. Onderwijs en opvoeding worden hier de basis voor het aanleren van
verantwoordelijkheid.

Rol overheid
Niet enkel het individu kan bijdragen aan een beweging binnen de kennisruimte. Ook, misschien wel vooral een overheid heeft mogelijkheden om instituties en interactiepatronen
tussen kennisactoren te herstellen en corrigeren 118. De overheid kan stimulerende leiderschapsrollen vervullen die zich bedienen van communicatie en hebben als doel het vertrouwen te herstellen dat nodig is voor vitale ruimte. In geval van isolement zou een inspirator
actoren op andere gedachten kunnen brengen door nieuwe inzichten aan te dragen of met
initiatieven te komen die mensen aanspreken. De inspirator laat zien wat er mogelijk is.
Hierdoor verandert de perceptie van de ruilverhouding en dit lokt nieuwe inzet uit. In geval
van machtsstrijd zou een onderhandelaar eerst de visies en de belangen van de strijdende
partijen moeten helpen te worden erkend voordat er ruimte ontstaat voor oplossingen. De
onderhandelaar luistert, erkent partijen in wat van wezenlijk belang voor hen is, en zoekt
oplossingen om de inzet van ieder op elkaar af te stemmen. Een onderhandelaar kan onderzoeken welk deel van ieders inzet wel bij elkaar aansluit en bruikbaar is voor het netwerk,
en welk deel conflicteert. Daarvoor moeten oplossingen worden gezocht zodat alle partijen
vertrouwen kunnen hebben in het proces dat volgt.
Als er sprake is van dominantie kan een bemiddelaar experimenteerruimte creëren. De dominantie partij moet daarvoor ruimte toelaten en zal dat slechts doen wanneer de bemiddelaar kan garanderen dat het risico beperkt blijft. De onderliggende partij moet van de experimenteerruimte gebruik maken en zal dat slechts doen wanneer er uitzicht bestaat op verbetering wanneer het experiment slaagt. Tenslotte in geval van groepsdwang kan de nar verwoorden wat veel mensen aanvoelen maar niet durven te zeggen. Wanneer hij daarin slaagt,
dan brengt dat vaak een gevoel van opluchting teweeg.
Een meer ‘harde’ invulling van rollen betreft een actor, zoals een overheid, die zich een
positie verwerft door inzet van macht en middelen. In dat geval onderscheidt Wielinga vier
andere rollen. De profeet schudt mensen wakker in geval van groepsdwang. De profeet
gebruikt zijn gezag om te zeggen waar het op staat, en zo partijen wakker te schudden. Hij
maakt het mensen moeilijk om nog langer hun eigen bewustzijn te negeren. Hij snijdt daar-
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mee de weg af om aan de illusie van geborgenheid vast te houden. De regelgever beïnvloedt
in geval van isolement de omstandigheden zo dat zekerheden verdwijnen en keuzes die men
maakte ongunstig uitpakken. De regelgever stelt grenzen. Zo wordt men gedwongen een
nieuwe positie te kiezen, waardoor men de signalen serieus moet gaan nemen. De strijder
maakt in de situatie van dominantie van een type actor ruimte voor de onderliggende partij
door die ruimte op de dominante actor te veroveren. De strijder maakt het de dominante
partij onmogelijk om anderen te negeren. Hij dwingt hem om zich terug te trekken achter
grenzen die het voor de onderliggende partij mogelijk maken de eigen identiteit te herstellen. Het resultaat waarnaar hij streeft is dat actoren posities ten opzichte van elkaar gaan
innemen van waaruit zij respectvol met elkaar kunnen omgaan. Dan wordt de koppeling
hersteld. De strateeg tenslotte zet bij machtsstrijd tussen actoren de eigen macht en middelen in om actoren in posities te dwingen van waaruit zij het de strijd niet voort kunnen zetten. De strateeg maakt het onmogelijk voor partijen om te winnen ten koste van anderen.
Dan worden zij gedwongen om te onderhandelen. In het proces dat volgt moeten zij in gaan
zien welk aandeel zij zelf hebben in het in stand houden van de onwenselijke situatie, zodat
de bereidheid kan groeien om een einde te maken aan het patroon.

Nudging
De diverse rollen die de overheid kan aannemen zijn uitingen van gedrag van impliciete
strategieën om weer vitaliteit in de kennisruimte te krijgen. Bijvoorbeeld de regelgever hanteert de strategie van grenzen stellen, de inspirator toont mogelijkheden als strategie voor
verandering. Beiden willen in ons geval de interactiepatronen tussen partijen in de kennissamenleving herstellen, of het nu het scenario van verticalisering, horizontalisering en het
scenario van het Schone betreft. Een opkomende ‘strategie’ voor gedragsbeïnvloeding is
nudging. ‘Nudge’ betekent zoiets als ‘een vriendelijke duwtje in de goede richting’. Het
idee van onder andere de Nederlandse overheid s is om nudging te gebruiken om mensen te
helpen makkelijke en betere keuzes te maken, waarbij deze overheid weliswaar stuurt maar
mensen uiteindelijk wel hun keuzevrijheid laat. Nudging, het sturen van gedrag via automatische en onbewuste denkprocessen, is alleen toelaatbaar als dit het vermogen van burgers
versterkt om verleidingen te weerstaan die niet overeenstemmen met hun eigen waarden en
doelen119. Bij het herstel of verbetering van de vitale kennisruimte kan de overheid gebruik
maken van nudging-strategieën, niet zozeer om gedrag van burgers en kenniselite te beïnvloeden, maar om meer en beter in te spelen op irrationele en onbewuste denkprocessen de
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actoren in de kennissamenleving. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling signaleert
drie typen nudging-strategieën. De eerste betreft de zogenaamde defaultoptie, waarbij een
verandering van een keuze is ingesteld als de standaardoptie, bijvoorbeeld de keuze voor
donorschap ´ja, tenzij´ als standaard aan te bieden aan de burger. Als de burger iets anders
wenst bij deze keuze, zoals een ´nee´, moet hij hiertoe de andere keuze aangeven. Van deze
´default´ gaat een normatieve werking uit: het lijkt de optie te zijn voor ‘normale’ mensen
en men veronderstelt dat er ‘dus’ ook weinig risico’s aan verbonden120. Tweede soort nudges zijn stimulansen die inwerken op beloningssystemen. Dit type nudge speelt in op het
besef dat mensen een verlies van een investering willen voorkomen (het zognaamde sunk
cost effect) en ze niet altijd de totale kosten en baten in hun overweging meenemen (mental
accounting). Een voorbeeld is het verstrekken van gratis lidmaatschap, met de voorwaarde
dat wanneer de contractant een week geen gebruik maakt de maandelijkse contributie wél
betaald moet worden. Een derde strategie van nudging is het geven van specifieke feedback,
waarbij de feedback wordt afgestemd op de specifieke behoeften en leefstijl van het individu. De Britse belastingdienst experimenteert bijvoorbeeld met verpersoonlijking van haar
brieven naar wanbetalers van de wegenbelasting. Op basis van deze specifieke informatie
kan het individu gemakkelijker een afgewogen besluit nemen. De feedback maakt de keuzemogelijkheden niet alleen overzichtelijker, maar sluit ook beter aan op het kritische moment in de context van het individu, zoals campagnes gericht op jongeren waarin men beter
rekening houdt met psychologische factoren zijn de site Watdrinkjij.nl die jongeren met een
vragenlijst en feedback op hun antwoorden bewuster maakt van hun alcoholinname. Belangrijk bij nudges is dat deze geen aantasting vormen van de vrijheid van burgers en dat
burgers zich aan nudges moeten kunnen onttrekken. Dat betekent dat naarmate onderwerpen meer omstreden zijn, politici en beleidsmakers terughoudend moeten zijn in het toepassen van strategieën van gedragsbeïnvloeding, wat immers aansluit bij een terugtredende
overheid met als gevolg meer autonomie en eigen verantwoordelijkheid van burgers. Deze
terughoudendheid kan tot uiting komen in een collaboratieve strategie, in transparante nudges die aan het denken zetten (reminders) en in kleinschalige implementatie door middel
van experimenten, waarbij onafhankelijke en gemeenschappelijke kennisontwikkeling
plaats vindt121. De strategieën van uitbesteding van discipline en die van uitbesteding aan
intermenselijke relaties kunnen in het kader van het scenario van opwaartse verticalisering
beschouwd worden als nudges.
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Met het streven naar opwaarste verticalisering, het herstel van de kennismeritocratie waarbij positie wordt verworven op basis van individuele verdiensten en kennis, en de herordening van de rollen en functies van actoren in de kennisinfrastructuur (de eerder genoemde
pijlers onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en overheid en de samenhang tussen deze
instituties) is in termen van Wielinga een inspirator en/of een bemiddelaar nodig zijn. Immers, de twee meest urgente regressieve interactiepatronen lijken isolement en dominantie.
Maar met zachte hand lijkt het publiek zich niet te zullen keren en lijken macht en middelen
van overheidswege nodig. In dat geval zou een strijder de corrector kunnen zijn van de balans. Immers, de strijder maakt in de situatie van dominantie van een type actor, het publiek, ruimte voor de onderliggende partij, de wetenschap, door die ruimte op de dominante
actor te veroveren. De overheid zou de handschoen voor de rol als strijder moeten oppakken
door een halt toe te roepen aan bezuinigingen op R&D-uitgaven bijvoorbeeld. En zou in de
rol van regelgever partijen dwingen een nieuwe positie te kiezen, waardoor men de signalen
serieus moet gaan nemen.
Zoals ik al eerder liet blijken ben ik somber over de slagkans van dit scenario. Terug gaan
werkt waarschijnlijk niet. Immers, een geschiedenis laat zich niet omkeren. Herstel van de
traditionele kennismeritocratie, als dit al wenselijk is, dienen we op een andere wijze te
realiseren. Ik stel daarom twee andere scenario’s voor, het scenario van horizontaliseren en
het scenario van Het Schone.
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4.3

Scenario 3: Horizontalisering door dialoog en uitdaging

De eerste twee scenario’s beogen herstel of herinrichting van vitale kennisruimte vanuit de
visie dat spanningen binnen de ruimte vermeden moeten worden (‘Je moet kiezen om van
de spanning af te komen’) en alles binnen het mentale model moet passen. Hierbij steven
we naar contingency, een benadering die lange tijd zijn werk heeft gedaan binnen organisaties. Als-dan, alignment, strategie 1 of 2 onder conditie A of B, formal logic en rationele
besluitvorming zijn kenmerken van deze benadering. Foley wijst op het gevaar van seperatisme. Groepen die zich berooft voelen van hun recht, geven andere groepen de schuld en
eisen dat ze worden geseperateerd met regressieve actiepatronen als isolement of groepsdwang als gevolg.
Maar we streven juist naar een situatie waarin we bewust een nieuwe vorm aan een medium
geven, onszelf en onze situatie in de geschiedenis te plaatsen, om de oude bedoelingen te
herstellen of in stand te houden, met dank aan Scruton122. Dit ´moderne standpunt´ als
voorloper van het postmoderne verwoordt Eliot prachtig als volgt: ‘het dialect van de stam
te zuiveren, door de woorden, de ritmes en artistieke vormen vinden die weer contact maken met onze ervaring – niet mijn of uw ervaring, maar onze ervaring – de ervaring die ons
verenigt zoals we hier en nu leven.’ Ik noem dit de paradoxbenadering, die spanning accepteert als iets onvermijdelijks. Denkers als Cameron en Quin en later Tushman en Smith
stellen dat strategieën niet wederzijds uitsluitend werken, maar zoeken naar een wisselwerking die voor de langere termijn vruchtbaar zijn. Acceptatie van co-existentie, benutten van
condities A én B, holistisch naast rationele besluitvorming kenmerken deze benadering.
Voor onze vitale kenniseconomie betekent dat we in het scenario van de paradoxale kenniseconomie, alle verschillede dimensies van werkelijkheden (het empirische, het 'feitelijke' en
het 'niet-feitelijke', danwel het Imaginaire, het Symbolische en het Reële) accepteren, deze
naast elkaar bestaan en we leren leven met hun inherente inconsistenties en mogelijk deze
juist benutten. En dat populisten in spelen in de behoefte aan profilerend leiderschap en een
inspirerend verhaal en dwingen hierbij de kenniselite, of in geval van rechts-populistische
partijen meer de politiek en het volk, om zelfbewuster om te gaan met hun eigen professionalisme. Deze paradox, de kenniseconomie moet meer elitair én populistisch worden, werkt
enkel wanneer de kenniselites aan de democratische piramide meer ruimte krijgen terwijl
ook ‘het volk’ aan de basis meer te zeggen en te kiezen krijgt.
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Smith123 beschrijft drie mogelijkheden voor om te gaan met paradoxen. Allereerst accepteren. Leren leven met de spanningen en werkbare zekerheden creëren. Accommoderen is een
methode om nieuwe creatieve synergie te definiëren die beide tegengestelde elementen samenpakt. Juist door de tegengestelde posities en opvattingen kan men komen tot nieuwe
ideeën. Als derde mogelijkheid noemt Smith differentiatie en integratie. In geval van differentiatie wordt gezocht naar aparte elementen en unieke aspecten die beide partijen kenmerken. Men zoekt naar de definitie van specifieke rollen, door specifieke terreinen te vergelijken of door voor elk element informatie te verzamelen124.
O’Reilly III en Tushsman125 stellen voor om volgordelijkheid, structurele of gelijktijdige
uitvoering en contextuele omgeving te benutten als drie mogelijkheden om paradoxen de
hand te bieden. Volgordelijkheid betreft om in geval van spanningen de ene manier van
werken en denken af te lossen met de manier van werken en denken van de ander en vice
versa. Een andere mogelijkheid is om spanningen dan wel in de ene dan wel in de andere
positie of partij aan te pakken danwel gelijktijdig en te bezien wat werkt. Een contextuele
aanpak betreft het ene én het andere te doen, om koers te houden en je aan te passen 126. Dat
vereist een organisatorische context die partijen stimuleert om de eigen oordelen te vormen, waarbij men in interactie met de conflicterende partijen - op basis van discipline en
vertrouwen - samen verder stapjes zet.
Omgaan met paradoxen en de diverse voorstellen om deze te operationaliseren kennen een
sterke verwantschap met de kenmerken van één van de type netwerken die van Van der
Korgt voorstelt, namelijk het horizontale organische leernetwerk dat door middel van horizontalisering gerealiseerd zou kunnen worden. Het horizontaal organisch netwerk is een
open netwerk waarbij actoren organische geïntegreerd en via begeleidende verhoudingen
probleem- en themagericht kennisprocessen organiseren. Dit type kennissamenleving is
door horizontalisering te realiseren, waarbij cultuur, missie, gemeenschappelijke normen,
het groepsverband en de organisatorische aanpak een belangrijke plaats gaan innemen. In
kennisontwikkelings- en doorwerkingprogramma, bijvoorbeeld rondom het thema van integratie of hypotheekrenteaftrek, wordt gewerkt vanuit een procesmatige aanpak en vindt een
integratie van kennisontwikkeling en -toepassing plaats. Deze horizontaliseren betekent
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vooral de acceptatie en liever nog benutting van het naast elkaar bestaan - zonder hiërarchie
- van de drie lagen of niveaus van werkelijkheid die het KR onderkent:
1. het empirische: ervaringen, indrukken en percepties (de onderstroom) die in de verhalen van het publiek tot uitdrukking komen;
2. het 'feitelijke': evenementen, toestanden die in tijd en ruimte waarneembaar bestaan
en de feitelijke kenmerken van de context, zoals de bovenstroom;
3. het 'niet-feitelijke': 'reële' of het 'diepe' niveau zoals de meer duurzame structuren,
generatieve mechanismen, krachten en tendensen.
En ook de realisatie van een horizontale ordening van actoren en (kennis)processen binnen
de kennisinfrastructuur. Kennisafnemer en kennisontwikkelaar, publiek en kenniselite, werken naast elkaar, samen aan maatschappelijk relevante oplossingen. Kennisdoorstroming, benutting of exploitatie bestaan naast elkaar en worden organische geïntegreerd en via begeleidende verhoudingen probleem- en themagericht georganiseerd.
Tegelijkertijd beschrijven we dan een oriëntatie van de actoren in de kennisruimte die Van
Dinten en Schouten duiden als een open oriëntatie. Een oriëntatie die open staat voor en
waarin via het denken werkelijkheden ontstaan en door het doen wisselwerking op treedt en
men uitprobeert. In deze open oriëntatie is alles voortdurende verandering. Verschijnselen
die optreden zijn een expressie van invloeden die heersen en heersten, zo beschrijft Van
Dinten. Alles ontstaat in wederzijde beïnvloeding van elkaar. De wetenschap denkt na over
de mogelijkheden van robotisering onder andere als antwoord op voorziene tekorten in de
zorg. Variëteit wordt gevierd.
Kortom, het scenario van horiontalisering beoogt om kenniselite en het publiek weer in
dialoog met elkaar en tot stimulerende interactiepatronen de vitale kennisruimte te komen.
Waarbij op een open thematische wijze, probleemgericht via begeleidende verhoudingen
kennis ontwikkelend en lerend zijn weg vindt door de kennisinfrastructuur van kenniselite
en ‘het volk’. Openheid en tolerantie zijn hierbij belangrijke voorwaarden voor open en
creatieve samenleving evenals het realiseren van engagement, elkaar vinden - publiek en
kenniselite, maar ook publiek onderling en kenniselite onderling - door een collectieve
ambitie op onderwerpen en thema´s, vak- en beroepsgericht, probleem- en organisatiegericht.
Horizontalisering beoogt in tegenstelling tot opwaartse verticalisering met name groep en
individu te verbinden en de uitwassen als machtstrijd en dominantie in de kennisruimte te
herstellen. We streven naar het zoeken en behouden van een balans tussen kennis en over-
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tuiging zoals beoogt door het denken van het Kritisch Realisme toepassen, via interventies
gericht op cultuur, missie, gemeenschappelijke normen, het groepsverband en de organisatorische aanpak. Dit scenario sluit aan bij het door het AWT voorgestelde samenhangende
samenleving, ‘een samenleving van stakeholders (individuen of groepen), die allemaal hun
eigen belangen en behoeften hebben’127. Het NWO lijkt dit scenario te omarmen om nieuwe kennis beschikbaar te stellen en via ‘open access’ zo snel mogelijk ter beschikking te
laten komen van de maatschappij128. NWO stelt dat wetenschappers ten onrechte het idee
hebben dat onderzoeksgegevens van henzelf zijn, terwijl hun onderzoek met publiek geld
wordt gefinancierd. Wetenschap dient maatschappelijke relevantie te hebben , toepassingsgericht, vraag- en praktijkgericht te zijn. Science for society! Wetenschap om wetenschap is
binnen dit scenario een maatschappelijke zonde 129. De reactie van de wetenschap volgde
snel. Vrijwel alle Spinoza-prijswinnaars stuurden de minister korte tijd later een brandbrief
waarin de laureaten hun zorg uitspreken over de NWO, de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderwijs. De wetenschappers vrezen dat het bedrijfsleven een te grote
invloed krijgt op de wetenschap. “Ons is geen enkel succesvol organisatiemodel bekend in
landen met hoogwaardige wetenschap waarin het principe van clustering van wetenschappelijke deelgebieden volledig is losgelaten”, stellen ze. En ze hebben gelijk, meen ik. We
gaan de leek toch niet vragen wat de expert moet doen?
Nee, maar het beschreven scenario van verticalisering lijkt niet haalbaar, omdat herstel van
discipline in de kennissamenleving een onbegonnen opgave lijkt. Dus heren en dames van
de kenniselite, ik stel het scenario voor van horizontalisering, met een sterke focus op het
herstel en/of invoering van competitie en zelfsturing. Belangrijke instrumenten hiervoor zijn
respectievelijk (collectieve) uitdaging en dialoog.

Uitdaging
In geval van uitdaging proberen actoren een positie te verwerven waarin hun bijdrage in de
vorm van kennis of meningen wordt gewaardeerd en hun eigen belangen worden veilig
gesteld. Actoren vinden elkaar rondom een gemeenschappelijk thema (collectieve uitdaging) zoals robotisering, zorg, pensioen of energie langs een inhoudelijke structuur van een
horizontaal organische kennissamenleving welke vak- of beroepsgericht, open thematisch
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en probleem- of maatschappijgericht is. men daagt anderen in de kenniseconomie uit om
hetzelfde te doen, waardoor competitie ontstaat. Hierdoor worden onderlinge verschillen
helder, en dat is nodig om tot taakverdeling, specialisatie en positie te komen. Onopgeloste
vragen of verschil van meningen maken nieuwsgierig en bieden kansen om te leren. Een
zekere dosis van onenigheid hierover is gezond, zo lang het netwerk dit aangrijpt om te
leren hier goed mee om te gaan. Hierdoor bouwt men vertrouwen op de kenniseconomie
ook later onverwachte uitdagingen aan zal kunnen wanneer deze zich aandienen.

Dialoog
Door dialoog ontstaat oprechte belangstelling voor elkaar als gevolg van een sociale oriëntatie. Er is bereidheid om van elkaar en met elkaar te leren door samen kennis te ontwikkelen, door samen vragen te stellen en problemen en kennisbehoeften te articuleren en door
samen kennisdoorwerking te organiseren. Dialoog voedt het vertrouwen van alle type actoren in de kennisinfrastructuur in de dat hun mening en inbreng ertoe doet. Als ieders
´kennis´ en rol in het netwerk wordt gewaardeerd, dan kan de interactie meer opleveren dan
een optelsom van de inzet van individuen. Er kan iets nieuws ontstaan: er vindt co-creatie
plaats130.
Dialoog ontstaat door een besef van onderlinge verbondenheid, wederkerigheid, voldoende
variëteit in persoonlijke betekenissen en voldoende overeenkomsten131. Onderlinge verbondenheid gebaseerd op vertrouwen in en respect voor de kennispositie van de ander of de
(fysieke, sociale) context; verbondenheid houdt niet in dat individuen zichzelf verliezen en
zich onderwerpen aan het perspectief van anderen, waarbij verbondenheid niet hetzelfde is
als opgaan in massaliteit. Dialoog ontstaat vervolgens door wederkerigheid in interacties,
bijvoorbeeld tussen kennisontwikkelaar en kennisafnemer. Hierbij is de erkenning van de
oorspronkelijke verschillende rollen in de kennisinfrastructuur noodzakelijk, waarbij er
desondanks een vorm van gelijkwaardigheid tussen de partners is en de sturing van de dialoog niet bij één van de partners ligt, maar dat dit een gezamenlijk proces is. Dialoog kenmerkt zich ook door voldoende variëteit in persoonlijke betekenissen. Verschillende betekenissen (‘zuivere kennis’ versus de wens om de toepassing ervan of het erkennen van de
verschillende werkelijkheden onderkent door het Kritisch Realisme) dagen uit tot het zoe-
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ken naar nieuwe gemeenschappelijke betekenissen. Tenslotte zijn voor dialoog voldoende
overeenkomsten tussen de verschillende actoren noodzakelijk om te samen zoeken naar
nieuwe betekenissen. Via een geleide dialoog, gereguleerd, via geformaliseerde verhoudingen, hiërarchisch dus, op basis van formele posities en deskundigheidmacht in de kennisruimte voert men de dialoog via een dialectisch proces. Dit proces begint met een positief
idee waarnaar gestreefd wordt door allen. Ik volg hierbij de theorieën van Hegel die stelt dat
een idee zelf een verregaande transformatie naar een herdefiniëring van zijn essentie, een
nieuwe universaliteit, namelijk een vitale kennisruimte waarin publiek en kenniselite autonoom, met gezonde competitie en verhoudingen (‘horizontale hiërarchie’) en zelfsturing
kennisproductief samen leven. Om een dialectisch proces verder te doen slagen moet er
voorts aan een aantal eisen voldaan worden. Een belangrijke eis is - om de functie van het
dialectisch proces te garanderen - dat alle voor- en tegenargumenten bij een dispuut aan bod
zullen komen en op hun kracht onderzocht worden. Verder dienen de diverse partijen in
zien welk aandeel zij zelf hebben in het in stand houden van de onwenselijke situatie, zodat
de bereidheid kan groeien om een einde te maken aan het patroon van distantie tussen elite
en het volk. Middels bijvoorbeeld het Socratische gesprek leidt dialoog tot het in mensen al
aanwezige inzicht los te maken (expliciet doel) en hen de weg tot inzicht bij te brengen
waardoor men leert hoe zelf redenerend, vragen stellend en reflecterend tot inzicht te komen
(impliciet doel)132.

Rol overheid
Bij de wens om de realisatie van een meer horizontaal organisch netwerk, met organische
geïntegreerd actoren die via begeleidende verhoudingen probleem- en themagericht kennisprocessen organiseren middels competitie en zelfsturing (door respectievelijk uitdaging en
dialoog) voor herstel en ter voorkoming van groepsdwang en machtstrijd lijkt een andere
rol van een overheid weggelegd dan bij het scenario van opwaartse verticalisering. De rol
van nar die in geval van groepsdwang verwoordt wat veel mensen aanvoelen maar niet
durven te zeggen geef ik weinig kans van slagen. Ik zou eerder opteren voor de rol van de
overheid als profeet die zijn gezag en positie gebruikt om te zeggen waar het op staat, en zo
partijen wakker te schudden. Hij maakt het mensen, in het bijzonder het publiek, moeilijk
om nog langer hun eigen bewustzijn te negeren. Om de machtstrijd tussen kenniselite en het
publiek de hand te bieden past in het kader van de kenmerken van dialoog de rol van on132

Oa Jos Kessels

116

PM. De utopie van de kenniseconomie. © dr. Steven A. de Groot, versie 19 juni 2016

derhandelaar die luistert, erkent partijen in wat van wezenlijk belang voor hen is, en met
hen zoekt naar oplossingen om de inzet van ieder op elkaar af te stemmen. Een meer stevige
rol van een overheid zou die van strateeg kunnen zijn die de eigen macht en middelen inzet
om actoren in posities te dwingen van waaruit zij het de strijd niet voort kunnen zetten.
Zelfsturing, geleidend en adviserend zijn rollen die bewezen hebben niet werkzaam te zijn
om te komen tot een horizontalisering binnen de vitale kennisruimte. Om zich letterlijk horizontaal te bewegen tussen partijen binnen de kenniseconomie, tussen kenniselite, het publiek, maar ook onderwijs, wetenschap en ondernemers (vertegenwoordigd in de driehoek
beleid, wetenschap en economie), zonder hiërarchie tussen objectieve kennis en meningen
overtuigingen te onderkennen en dus de drie lagen van werkelijkheden conform het Kritisch Realisme te accepteren, kan de strateeg, het ministerie van kennis(economie), er allereerst voor zorgen dat de visies en de belangen van de strijdende partijen erkend worden,
voordat er ruimte ontstaat voor oplossingen. De strateeg dient een kennisagenda op te stellen van maatschappelijk relevante thema’s zoals veiligheid en burgerschap.
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4.4

Scenario 4: Het Schone als verbinder van het Ware met het
Goede

´Denken is op één na het mooiste. Het mooiste is de poëzie. Als het poëtisch denken zou
bestaan en denkende poëzie - dat zou het paradijs zijn.’ (Pascal Mercier)
De scenario’s of utopieën twee en drie pogen de vitale kennisruimte te herstellen vanuit
dezelfde paradigma’s waarin de problemen worden ervaren, namelijk die van het ware (objectieve) en het goede (het subjectieve of morele). Het laatst scenario dat ik voostel, scenario 4, stelt een nieuwe kennisruimte voor vanuit een nieuw paradigma, vanuit het perspectief van het Schone. Het scenario van het Schone streeft naar een verbinding van de perspectieven het Ware (objectivisme) en het Goede (relativisme) en kan in diverse opzichten
ook een surrealistisch scenario of een anamorfose worden genoemd. Het betreft immers de
gewenste versmelting van droom en werkelijkheid, die van de concrete irrationaliteit, het
objectieve toeval133. De nieuwe versmelting van het door het postmoderne denken uit elkaar geslagen verweving van het Goede, het Ware en het Schone. Respectievelijk ‘Wat ik
vind’ / ‘er is‘ (inductie), ‘Wat is’ (deductie) en ´Wat zou kunnen, het mogelijke´ (abductie)
hebben eigen forten gevormd in de kennislandschap. Ik duid het scenario van het Schone als
een anamorfose, omdat dit scenario pas tot wasdom komt wanneer we eerst het gezichtspunt of standpunt van het schone leren aannemen, voordat we de werking er van kunnen
omarmen.
Het perspectief van het Schone is ogenschijnlijk vooral het domein van de kunsten. Maar
kunst en samenleving, de dagelijkse werkelijk van het ware en het goede, maar ook kunst en
opstand tegen deze samenleving gaan hand in hand. ‘We hebben de kunst, om niet aan de
waarheid te sterven’ betoogt Nietzsche. Kunst verdraagt immers geen werkelijkheid. Volledige rationele werkelijkheid alleen zal alle verlangens stillen. Daarom herscheppen de kunsten een wereld voor zichzelf134. Om schoonheid te scheppen moet hij de werkelijkheid,
onze postmoderne kennissamenleving boordevol regressieve interactiepatronen, afwijzen en
tegelijkertijd sommige aspecten ervan verheerlijken, aldus Camus. De scheppingsdaad, de
stilering van de nieuwe vitale kennisruimte, berust op de werkelijkheid en op de geest die
deze werkelijkheid vorm geeft. We zetten het perspectief van het Schone in om de postmoderne (r)evolutie niet enkel te stoppen, maar om een nieuwe wereld te scheppen. Alleen
schoonheid kans ons nog redden. Kunst is de enige kans om het bewustzijn van de mens in
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stand te houden en zich op het avontuur te fixeren 135. Want scheppen betekent tweemaal
leven, stelt Camus. Een kunstwerk volgt immers de indifferentie en de ontdekking, daar
waar de hartstochten uitgaan en de redenering ophoudt. De kunsten maken deel uit van onze
Lebenswelt, door ons eigen bewustzijn geschapen. We onderzoeken deze niet door hun ontstaan te verklaren, maar door hun betekenis te interpreteren136. De esthetische ervaring
openbaart de zin van de wereld, schreef Kant eerder. Hoewel Connie Palmen niet direct een
bijdrage levert aan de discours over kennis en waarheid verwoordt ze beter dan ik ooit zou
kunnen de mogelijkheid en kracht van het perspectief van het Schone, van de verbeelding:
‘Ik ben er van overtuigd dat alleen de verbeeldingskracht ons in staat stelt een verbintenis te
scheppen tussen onze donkere, soms aanjagende innerlijke wereld, en de objectieve, rationele wereld buiten ons, om wat gescheiden en tegengesteld lijkt met elkaar te verenigen, (),
het goed en het kwade, het vernietigende en het scheppende’137. 138. De kunstnaar als sociaal
visionair’, vanuit de ambitie om kunst en leven samen te laten smelten.
Ik noem hier nog eens het onderscheid dat Coleridge maakte tussen de fantasie en de verbeelding. Bij de verbeelding, anders dan bij de fantasie, streeft men niet naar realisatie,
maar naar representatie, naar condensatie, suggestie en een dramatische volledigheid. Het
betreft slechts een gevoel van een werkelijkheid. De verbeelding idealiseert, herordent, veredelt, verfraait en representeert. De kunsten, het perspectief van het Schone, als oplossing
van het conflict tussen vrijheid en noodzak dat in een eigen ruimte is ontstaan 139. Immers,
het esthetische begrip is verdraagzaam, expansief, open voor alles sympathie opwekt 140. Na
de aanslagen in het Bataclan-theater in Parijs in najaar 2015 stemde Nederland massaal op
het nummer ‘Imagine’ van The Beatles in de jaarlijkse Top2000, dat daardoor op de eerste
plaats van de hitlijst kwam. Imagine verwijst immers direct naar het mogelijke, de verbeelding, de droom, de hoop en verlangen van in dit geval een vreedzame wereld.
Palmen refereert naar een lange ’klassieke’ traditie van de Griekse filosofie waarin schoonheid (het schone) samen viel met waarheid (het ware); het was immers de waarheid die
schoonheid voortbracht, terwijl veel romantici juist andersom redeneerde: schoonheid
brengt waarheid voort. Schoonheid is dus niet een onderdeel van de waarheid maar de
schepper ervan.
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Onder invloed van de denkbeelden van de Modernisme kreeg in Nederland en veel andere
landen deze relatie mede vorm door de samenvoeging van de kunsten en wetenschappen in
de zogenaamde ´Liberal arts´, de vrije kunsten, de basis van onderwijs voor de Romeinse
vrije, de patriciër. Een culturele beweging als zoektocht van de kunst naar haar positie in de
moderne industriële samenleving. Met onderwijs bestaande uit de wetenschapsgebieden van
grammatica, dialectica, retorica, geometrie, aritmetica, astronomie en muziek.
De KNAW poogt de relatie te herstellen door met de recente oprichting van de Akademie
van Kunsten waar kunstenaars en wetenschappers een inhoudelijke debat voeren over de
functie van kunst in de samenleving en over de relatie tussen kunst en wetenschap. De Akademie, zo beoogt de KNAW, is een plek waar kunstenaars ideeën kunnen uitwisselen met
vakgenoten uit andere disciplines en de wetenschap. Immers, tussen het werk van een wetenschapper en een kunstenaar bestaat veel verwantschap. De wetenschapper werkt om te
verklaren en te voorspellen, onderzoekt om te onderzoeken, de kunstenaar creëert om te
creëren. Maar ze delen passie als belangrijke drijfveer, en creativiteit, nieuwsgierigheid en
oorspronkelijkheid zijn cruciaal. Creativiteit is in de wetenschap van het allergrootste belang. De kunst kan daarbij helpen, zij kan de verbeeldingskracht van wetenschappers stimuleren. En omgekeerd kunnen de kunsten zich laten inspireren door nieuwe ontwikkelingen
in wetenschap en technologie. Jay Sunsmith, opkomend Nederlands ontwerper, stelt zelfs
dat de nieuwe generatie ontwerpers de functie moeten vervullen die kunstenaars, filosofen
en wetenschappers vroeger hadden ‘om antwoorden op vraagstukken te formuleren, visies
op problemen die spelen in de maatschappij’
Via het perspectief van het Schone op de kennisruimte, door een wat ik noem een nieuwe
‘esthetische revolutie141’, beogen we op een andere wijze autonomie (door ruil), competitie
(door uitdaging), hiërarchie (door discipline) en zelfsturing (door dialoog) te organiseren.
Een revolutie in de kennisruimte die de scheiding tussen object en subject verandert in harmonie, eenheid en synthese tussen beide werkelijkheden. Maar hoe dan? Hoe operationaliseren we een esthetische perspectief op onze kennissamenleving?
Alle actoren in de kennisinfrastructuur, kennismakers, -afnemers, -makeraars etc. weten
elkaar vanzelfsprekend te vinden op thema’s. Het specifieke, het situationele wordt belicht
en aangepakt indien nodig. Wat past wordt herhaald en geïnstitutionaliseerd. Van Dinten &
Schouten noemen deze vorm van organiseren stavolutie en gevoel voor realiteit. Alles is
mogelijk, alles kan ontstaan, vanuit verlangen van de actoren. Onder stavolutie verstaan ze
141
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een natuurfilosofische benaderingswijze ´maar dan wel van een vorm waarin je accepteert
dat er ordeningen zijn - zoals hiërarchie die enkel kunnen ontstaan. Samenhang tussen alle
optredende verschijnselen is zo complex dat je ervaart en weet dat je niet alle verschijnselen
kunt waarnemen, laat staan verklaren. Op grond daarvan herken je wanneer iemand een
benaderingswijze kiest om een resultaat te construeren dat niet construeerbaar is´ 142. Alternatieven zoals kennisarrangementen maar ook wetenschappelijk kennis versus overtuigingen zijn niet beter, maar anders. De drie lagen of niveaus van werkelijkheid die het Kritisch
realisme onderscheidt (het empirische, het 'feitelijke' en het 'niet-feitelijke') bestaan naast
elkaar en voeden elkaar.
In deze open oriëntatie is ruimte om waar te nemen, om te spelen en schoonheid te ontdekken. Immers, iedere actor in de kennisinfrastructuur en in de kenniseconomie is autonoom,
zelfsturend in samenhang en toont betrokkenheid vanuit een spelersperspectief. De kenniselite, het publiek, speelt mee en staat niet langs de kant en op afstand bij beslissingen. Huizinga schrijft in zijn beroemde boek Homo ludens (de spelende mens) over mechanismen
als ontdekken, samenspel en harmonie143. Immers, spel doorbreekt het fysieke, is gebaseerd
op vrije handeling, is een doel op zich, biedt zingeving, biedt tijdelijke volmaaktheid, is
motiverend, is spelen met de werkelijkheid, biedt gemeenschappelijkheid, biedt structuur,
verhoudingen en regels en leidt tot ontwikkeling. Spelen bevrijdt ons van geest en ziel.
Door speelruimte (playful spaces) in te richten met oog voor de genoemde kenmerken van
spel, door spelen toe te laten in ons denken, in onze economie, komen we misschien makkelijker los van het huidige beeld van die ene ‘werkelijkheid’ en worden we ontvankelijk
voor nieuwe oriëntaties zoals de open oriëntatie.
Het denken in ruimtes (spaces) in onze kennissamenleving stimuleert het denken in het
vormgeven van emoties, houding, gedrag, menselijke ervaringen, persoonlijke zingeving,
verbeelding en het gevoel van de mensen die een bepaalde ruimte gebruiken144. Het betreft
in het bijzonder de mentale kennisinfrastructuur, het mentale systeem van kennisruimte.
Naast de ruimte voor spel introduceer ik de ruimtes van begrip, verwantschap en ontdekking als kenmerken van een esthetisch perspectief, medegeïnspireerd door de theorieën
over system aesthetics, op de genoemde open oriëntatie op de kenniseconomie145.
De ruimte van begrip betreft het erkennen en begrijpen van elkaars positie in de kennisinfrastructuur, die van de wetenschapper, van de man in de straat en van de politicus. Het is
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de ruimte van ordening van de kennisinfrastructuur zonder deze te willen ordenen. Ik
noemde het perspectief van het Schone eerder als een mogelijkheid voor de verbinding van
de perspectieven van het Goede met het Ware. Het Schone heeft in mijn optiek deze mogelijkheid, omdat de esthetica zelf immers objectiviteit en subjectiviteit verbindt. De esthetische school van de interactionisten gaan er vanuit dat iemand een esthetische ervaring heeft
als gevolg van twee aspecten: 1) specifieke kenmerken van het object dat wordt waargenomen en 2) de kenmerken van de waarnemer (het subject) en diens toedichting van persoonlijke (identificatie)kenmerken aan het object zoals herinnering en individuele waarden. Het
‘ware’ ontwerp kent een ruimte van begrip als gevolg van (objectieve) aanwezigheid van
zogenaamde formele eigenschappen zoals herhaling, samenhang der dingen, eenheid in
variëteit, contrast en climax. In een ‘goede’ oplossing, beleid of maatregel, moreel juist,
herkent de waarnemer zichzelf, zijn of haar identiteit. Ik duid deze met de ruimte van verwantschap.
In deze ruimte - in de kennissamenleving - vinden actoren elkaar rondom een gemeenschappelijk thema zoals robotisering, zorg, pensioen of energie. Vanuit identificatie met
een

collectief

probleem

of

uitdaging

ontstaat

gemeenschappelijkheid.

Tenslotte kenmerkt de open oriëntatie de ruimte van ontdekking of uitdaging. Ik noem dit
ook wel experimenteer- en ontdekkingsruimte in de kennisinfrastructuur. De ruimte van
hoop, verlangen en belofte, die van ‘imagine’; de ruimte van het onbekende, verhulde en
ongedefinieerde, van het ongekende, ongemaakte en onvoltooide, of misschien wel van het
onbedachte, een broedplaats voor nieuwe ideeën.
De drie ruimten bieden tal van mogelijkheden en condities voor autonomie, competitie, hiërarchie en zelfsturing als voorwaarden voor een vitale kennisruimte.
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Ruimte van begrip

Ruimte van verwantschap

Ruimte van ontdekking

(structuur, strategie, systeem)

(strategie, cultuur, actoren, bestu-

(cultuur en besturingsstijl)

ringsstijl)
Transparante en begrijpelijke:

Verwantschap met en invloed op:

Mogelijkheden en stimulans voor:

Structuur: kennisprocessen,

Strategie: type probleem & kennis,

Cultuur: experimenteer- en

netwerkstructuur, verdeling (hië-

type netwerk en methode(n) van aan-

innovatieruimte, onderzoeken &

rarchie) van taken, bevoegdheden

pak;

leren, ondernemerschap, markt-

en verantwoordelijkheden (en

Cultuur: waarden en rituelen

en productontwikkeling;

plichten) binnen kennissamenle-

Besturingsstijl: invloed op beleid,,

Besturingsstijl: ondersteunen en

ving;

thema’s en aanpak (autonomie en

inspirerend leiderschap door

Systeem: procedures, afspraken

zelfsturing);

overheid

en regels voor actoren, wijze van

Actoren: wisselende teams (georga-

samenwerking (autonomie, com-

niseerd rondom thema of probleem), ,

petitie, hiërarchie en zelfsturing);

cocreatie met afnemers (autonomie,

Strategie: inzicht in agenda (ken-

competitie, hiërarchie en zelfsturing)

nisonderwerpen en programmering) en communicatie over strategie;
Besturingsstijl: condities voor
structuur, systeem en strategie, zoals ondersteuning leerklimaat,
kennisbeleidsvorming en –
programmering en kwalificeringsprocessen
Afbeelding 10

Kenmerken van ruimtes van begrip, verwantschap en ontdekking

Dit scenario, als ook het derde scenario van horizontalisering, is tevens als een heterotopie
te duiden. Foucault introduceerde deze term voor op plekken te beschrijven waar niet de
normen en waarden van de dominante samenleving bestaan, maar die zich wel in de structuur van de samenleving bevinden146. Flexibele plekken in de kennisruimte die aan constant
aan functieveranderingen onderhevig zijn, waardoor de (ruimtelijke) werkelijkheid niet als
homogeen wordt ervaren , maar als een verzameling van ruimten (zoals de esthetische
ruimten van verwantschap, ontdekking en van begrip) waar simultaan verschillende (alternatieve of tegengestelde) ordeningen ontstaan147.

Rol overheid
In deze ruimten zijn alle kennisprocessen, zowel kennisexploratie en kennisexploitatie,
hoewel paradoxaal, mogelijk omdat kennis wordt beschouwd vanuit synergie (dialectiek),
146
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wederzijdse beïnvloeding (verwantschap) en begrip. Actoren erkennen de vruchtbaarheid
van de wisselwerking tussen kennisontwikkeling en kennisexploitatie die dan weer wat
overhelt naar rechts en indien nodig een beetje naar links. Er ligt een rol voor de overheid,
van het op te richten Ministerie van Kennis of Schoonheid, om de verschillende ruimtes
vorm te geven in de rollen van inspirator en bemiddelaar die laat zien wat er mogelijk is en
experimenteerruimte biedt. Hierdoor verandert de perceptie van de ruilverhouding en dit
lokt nieuwe inzet uit, waarbij de overheid kan garanderen dat risico’s beperkt blijven.

De vier geschetste scenario’s vormen vier wegen naar een vitale kennisruimte, een kennissamenleving waar soorten kennis en waarheen naast elkaar kunnen bestaan, waarin een diversiteit aan ‘kenniswerkers’ middels autonomie (door ruil), competitie (door uitdaging),
hiërarchie (door discipline) en zelfsturing (door dialoog) een positie vervullen binnen de
Nederlandse kennisinfrastructuur.
De scenario’s zijn tamelijk divers van aard, kennen een grote verscheidenheid in aanpak en
kansrijkheid. Zoals gesteld is het scenario van niets doen, de utopie van de kenniseconomie,
onwenselijk, maar mogelijk noodzakelijk om tot verandering te komen. Het scenario van
verticalisering door discipline is mogelijk zeer wenselijk en kent onder cultuurpessimisten
zoals ikzelf groot voorstanders, maar is vrijwel niet realiseerbaar zonder een sterke overheid. Daarmee lijken horizontalisering door uitdaging en dialoog en het scenario van het
Schone de meest realistische scenario’s voor de toekomst. De scenario van het schone kan
als een variant van horizontalisering beschouwd worden, maar vormgegeven vanuit een
ander perspectief waardoor de aard van interventies anders is.
Overheid, kenniselite, burger van ons land, wie dan ook: ik heb harde woorden gesproken in
dit essay, heb niet over een ieder een even aardig en genuanceerd oordeel geveld, en ben
mogelijk zelfs zo hier en daar in de postmoderne valkuil gestapt vol eigen waarheden, doch
louter vanuit de intentie om onze kennissamenleving weer vitaal of zelfs mooi te krijgen. Ik
wens u veel wijsheid toe.
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5. REFLECTIE
Dit essay beschouw ik als een pamflet tegen de toenemende domheid, tegen kennisdevaluatie en als gevolg daarvan de afname van intellectueel kapitaal in onze samenleving. Ik ben
me ervan bewust dat de nuance ontbreekt als gevolg van de wens van veel lezers om een
kort en bondig boekje te willen schrijven. Je zou kunnen concluderen dat ik in termen van
Kahneman me vooral in een systeem 1-modus begeef, terwijl ik hier juist tegen ageer. Die
conclusie acht ik juist, hoewel ik me hier en daar beroep op wetenschappelijke bronnen. Ik
wil een publiek bereiken dat mijns inziens helaas enkel te beïnvloeden lijkt via mechanismen die systeem 1 kenmerken: kort, snel en makkelijk.
Ook ik gooi slechts een steen in de vijver van de kennisruimte om het kennisfantasme een
halt toe te roepen en de beschreven zondeval van de kenniseconomie te bespoedigen om
misschien te doen voorkomen. Maar, anders dan veel anderen zich momenteel menen zich
te veroorloven, voel ik ook de plicht om voorstellen te doen en een dialoog te starten. Hoewel ik sterk pleitbezorger ben van horizontale verticalisering (scenario 2), acht ik het scenario van horizontalisering realistischer en houd ik een sterk pleidooi voor het scenario van
Het Schone als mogelijkheid om de door het Kritisch Realisme onderkende typen werkelijkheden te verbinden.
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SAMENVATTING
Het tijdschrift Philosphy Now noemde domheid eind 2011 het grootse wereldprobleem.
Times riep 2011 uit tot het jaar van de demonstrant. Foley, in navolging van diverse andere
cultuurpessimisten, spreekt over ‘the age of absurdity’. Weggeman, hoogleraar innovatiekunde, stelt dat Nederland steeds dommer wordt. En inderdaad, onderzoek in 2013 toont
aan dat het IQ van de jeugd daalt.
Populisme viert hoogtij. Mensen krijgen behoefte aan vertrouwen bij een afname van kennis. Descartes´ ´Ik denk dus ik besta´ maakt plaats voor ´Ik blog en twitter dus ik besta`.
Wat is er aan de hand? En waardoor? En belangrijker, ervaren we dit als een probleem? En
als ja, willen en kunnen we de ontwikkeling van een veranderende logica en retorica beïnvloeden?
PM. De utopie van de kenniseconomie beschrijft de oorzaken en gevolgen van vermenging
van de postmoderne samenleving en de tot voor kort sterk gereguleerde kennisinfrastructuur
en kenniseconomie. Het schetst het scenario van een beschavingscrisis (het kennisfantasme)
met mogelijk de zelfvernietiging van de mens (de zondeval). Als gevolg van een postmoderne (PM) en barbaarse omgang met kennis in onze huidige samenleving met strijd tussen
de logica en de retorica, tussen kenniselite en het publiek en door de democratisering en
devaluatie van kennis, beschrijft Dr. Steven de Groot een toekomst die zich kenmerkt door
verlies: verlies van kennis, van vakmanschap, van kwaliteit en van het zelfbewustzijn van
de mens.
Om deze beschavingscrisis de hand te bieden, na de post mortem (PM) van het postmodernisme, beschrijft hij drie alternatieve scenario's voor de herontwikkeling van de vitale kennisruimte, waardoor kennis en waarheden in als zijn gedaanten weer vruchtbaar wordt in
een turbulente samenleving: het scenario van discipline (verticalisering), het scenario van
dialoog en uitdaging (horizontalisering) en het scenario van het Schone (esthetische revolutie) als verbinder van de paradigma's van het Ware met het Goede.
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