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De engte van het smalle denken.
Wij denken vaak dat er veel gedacht wordt. Soms probeer ik in mijn
denkprocessen verbindingen te leggen tussen de kretologieën van de massa
wetenschappers, hoogleraren en daden van de overheid leiders ministers
en staatssecretarissen. De kretologieën klinkt negatief maar dat bedoel ik
niet zo hard. De media wil ons informeren over zaken die naar zij menen
ons raken en grabbelen wetenswaardigheden uit de enorme grabbelton van
deskundigen waar alleen gespecialiseerde deskundigheid uit te grabbelen
valt. Zij willen graag vermelden dat zij, de media, beschikt over een
informatie van een hoogleraar of een deskundige.
Zo worden we ook geconfronteerd met de daden van ons leidinggevend
kabinet, alk of niet demissionair. Dat gaat in de vorm van , wij hebben de
hand weten te leggen op een rapport X. Dat hebben we toch maar voor jullie
weten te versieren.
Het is te smal gedacht om te denken dat al die nieuwsgaarders van de NOS
en de zuilen er beter aan doen om te scholen naar vacatures in de
optrekkende economie.
De laatste decennia zijn er veel overheid geroepenen voor het rot vak
leiding te geven aan de meute onderuit gegaan. Juichende en dansende
overwinnaars bij de uitslagen van de verkiezingen. Met kreten die het
kennelijk bij het gepeupel goed doen, na in de beerput gesprongen dan wel
gegooid te zijn met de bergen problemen de onkunde ontdekken. Soms de
onkunde verdoezelen. Schreeuwend wat er wel niet alles anders moet,
oprichten van weer nieuwe partijtjes. Badend in vermoede successen bij
een smachtende verkiezingsmassa dewelke, althans velen, niet eten waar
het over gaat. Zij krijgen mooie informatie van de NOS en de zuilen,
uiteraard van dezelfde deskundigen. Iedere keer trappen we erf weer in.
Er is een tijd geweest dat scholen en universiteiten met brede opleiding
studenten gaar stoomde voor een steeds snellere maatschappij. Het
antwoord was simpel. Het onderwijs moet ook snel, een beetje boel
economisch denken is het juiste antwoord.
Er is een tijd geweest dat bedrijven groeiden in grootte en diversiteit van
producten. Nieuwe technologieën, concurrentie, ander kosten denken,
denken in kern activiteiten.
Er is een tijd geweest dat mensen in grote getale lid waren van
vakorganisaties, Lid waren van politieke verenigingen. De leden van deze
gaarbakken geloofden in hun leiding omdat zij zich betrokken voelden bij
de totstandkoming van genomen besluiten.

Er is een tijd geweest dat de Christelijke partijen veel in politieke kon mee
roeren. Er zelfs in vele kerken, vooral de protestantse kerken bij aanstaande
verkiezingen een voorbede deden voor de kandidaten der politieke partijen.
Er is een tijd geweest dat de massa van het gepeupel heilig geloofden in de
zichtbare hiërarchie van onze samenleving. De dominee de dokter en de
notaris drievuldig beeld van al wat wijs en waar is. Deze spreuk leerde ik op
de lagere, basis, school ruim 80 jaren geleden.
Dat lijkt niet eng, in mijn denken zeer eng. Er is een tijd die noemen we de
tegenwoordige tijd, dat we mogen afrekenen met allerlei ongewenste en
aangeprate begrippen en gewoonten.
Veel van het oude dat functioneerde, en wel aan vernieuwing of liquideren
toe was is met het badwater mede weg gespoeld.
De opleidingen onvoldoende flexibel en te weinig op de digitale wereld in
gesteld. De jeugd is handig met iPhone en de spelletjes.
Bij de overheid, ministers en staatssecretarissen worden onvoldoende
geknede kandidaten ingezet. Twee jaar bij McKinsey gekeken te hebben
lijkt enig cachet te geven. Ministers zullen zeer intelligent zijn en hun
Staatssecretarissen ook. Het zijn te vlugge denkers en doeners van hun enge
denk processen.
Voor bedrijven is het noodzaak te overleven, bij blijven met winst maken en
investeren. Zorgen voor flexibiliteit en onafhankelijkheid.
Dat geld niet alleen voor hen het geld voor ons allen.
Alles moet vlug vlugger vlugst.
Is vlug eng? Nee niet als we breder willen, kunnen en gaan denken.
Een aardig gedicht om ons denken te verbreden.
Liefdesverklaring
Ik houd zo van die donkre burgerheren
Die langzaam wandlen over ’t Velperplein
In deze koele winterzonneschijn:
De dominee de dokter, de notaris
En t klerkje dat vandaag wat vroeger klaar is.
Maar ’t kan verkeren.
Zo onmiskenbaar ziet men aan hun kleren
Dat zij rechtvaardig zijn, terwijl de plicht
Die eedle lijnen groefde in hun gezicht:
De dominee, de dokter, de notaris,
Drievuldig beeld van al wat wijs en waar is.
Maar ’t kan verkeren.

Op aarde valt voor hen niets meer te leren,
Zij zijn volkomen gaaf en afgerond,
Oud-liberaal, wantrouwend en gezond:
De dominee, de dokter, de notaris,
Voor wie de liefde zelfs zonder gevaar is.
Maar ’t kan verkeren.
Zij gaan zich nu voorzichtig laten scheren,
Om daarna, met ervaring en verstand,
Een glas te drinken op het heil van ’t land:
De dominee, de dokter, de notaris.
’k Weet geen probleem dat hun na zes te zwaar is.
Maar ’t kan verkeren.
Ik houd zo van die zindelijke heren,
Levende monumenten op het plein
In deze veel te heldre winterschijn:
De dominee, de dokter, de notaris,
Die denken dat uw dichter niet goed gaar is.
Maar ’t kan verkeren!
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