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Dag.  
 
Ik ben Dirk en ik ben 54 jaar.  
Ik heb in mijn leven mensen ontmoet waarvan ik veel heb geleerd.  
Niet zozeer vanwege hun grootse of meeslepende prestaties.  
Eerder om een gebaar dat werd gemaakt of om iets kleins dat werd gezegd.  
Voornamelijk dat laatste.  
Uitspraken.  
Uitspraken met duidelijke of juist verborgen wijsheden.  
Geen boekjeswijsheden.  
Wel wijsheden waarin je de opgelopen blauwe plekken terug kon horen. 
Uitspraken die het waard waren om eens over na te denken.  
Uitspraken die wat met me deden.  
Ik ben ze gaan verzamelen en het zijn er nu meer dan 500.  
 
Soms ontdekte ik op een later moment dat een uitspraak een kopie bleek van een uitspraak 
van iemand anders.  
Dat moet dan wel een goede uitspraak zijn, want een kopie is immers de ultieme 
waardering voor het origineel. 
 
Ik wil een selectie van mijn verzamelde uitspraken met jullie delen.  
Ze hebben weinig tot niets met anderen te maken. 
Ze hebben betrekking op mijzelf. 
Ze helpen me dagelijks om te zijn wie ik ben.  
Omdat ze wellicht verklaren waarom ik doe wat ik doe.  
Sommige uitspraken heb ik tot levensprincipe verheven. 
En ik ben mens genoeg om de stelling aan te gaan dat principes zijn als een vieze, natte 
wind.  
Je kunt ze lang vasthouden, en af en toe moet je er eentje laten gaan... 
 
Een selectie met jullie delen betekent tegelijkertijd een selectie maken.  
Toen ik door mijn verzameling ging, leek het me verstandig uitspraken te gaan groeperen.  
Zo had ik het idee voor een tweetal thema's:  
Uitspraken die passen bij 'Dirk als mens'. 
En uitspraken die passen bij 'Dirk en zijn werk'.  
En toen ik de geselecteerde uitspraken langs deze thematiek wilde indelen liep ik vast.  
Zeker bezien over de laatste 15 jaar blijkt namelijk overduidelijk dat 'Dirk als mens' en 'Dirk 
en zijn werk' vaak dezelfde Dirk is. 
Niet altijd, wel opvallend vaak.  
En dat is voor mij een heel geruststellende constatering. 
Daar waar heel veel mensen in hun werk een andere versie van zichzelf kunnen zijn, kan 
Dirk dat niet.  
Daar wordt Dirk - letterlijk - ziek van. 
 
Dat ik een lange tijd mezelf niet heb gespeeld was ook de aanleiding voor een flinke 
persoonlijke crisis begin 2000. 
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De basis voor het herstel in de vijf jaren daarna was dan ook het hervinden van mijn 
authenticiteit. 
 
Het heruitvinden van Dirk.  
 
Uitzonderingen daargelaten zie je me niet vaak op de voorgrond. 
Vanavond is zo'n uitzondering. 
Ik ben liever de wat nerdy autist die achter de schermen iets moois maakt wat iemand 
anders helpt om op die voorgrond te staan. 
 
Zo gedroeg ik mij als wetenschapper begin jaren negentig. 
Zo gedraag ik mij als vader en echtgenoot. 
Zo gedraag ik mij als eenmansproductiebedrijf voor ICT communicatie, educatie en 
marketing. 
 
Maar... waar was ik ook alweer? 
Oh ja, uitspraken, levensprincipes. 
 
Het zijn er 23.  
En ik zal ze natuurlijk toelichten. 
 

1.  De uitnodiging voor een spreekbeurt is de opdracht om met de voorbereiding te 
starten. 

In letterlijke zin is dit natuurlijk van toepassing op vanavond.  
In algemene zin zijn er weinig momenten in mijn leven waarop ik me niet 
voorbereid.  
Dat heeft ook z'n nadelen, bijvoorbeeld dat ik minder flexibel of wat halsstarrig 
overkom.  
Tot op heden wegen de voordelen voor mij op tegen de nadelen. 
 

2.  Ik kan pas écht iets bereiken als het me niet langer interesseert wie de credits krijgt. 
Ik leef vanuit de grondhouding dat alles wat gebeurt geen onderdeel is van een 
wedstrijd, maar van een oneindige reeks elkaar opvolgende belevenissen waarbij 
aan het eind van de rit geen prijzen worden uitgedeeld.  
Ik begrijp dan ook écht niet waar sommige mensen zich zo druk over maken. 
 

3.  Het is verbazingwekkend wat mensen me geven als ik nergens om vraag. 
Deze uitspraak heeft twee kanten. 
De eerste is dat het overgrote deel van de mensen gewoonweg aardig is en 
goede bedoelingen heeft. 
De tweede kant van de uitspraak gaat over mijn ervaring dat veel mensen het 
blijkbaar vervelend vinden als er een stilte valt. Ze vullen die stilte vaak op omdat 
ze zich ongemakkelijk voelen. En in dat moment van ongemak stellen ze zich 
regelmatig ongekend kwetsbaar op. Probeer maar eens.  
Het is in mijn werk meer dan eens bijzonder nuttig gebleken. 
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4.  Zorg dat je op kruispunten van informatie zit.  
Een wijsheid van Henk Bosma, ooit voorzitter van de Raad van Bestuur van 
PinkRoccade. Hij had zijn kantoor niet op een chique verdieping maar direct 
naast de ingang van het hoofdkantoor. Hij wist altijd precies wat er speelde. 
In algemene zin zorg ik er doorgaans voor dat ik te weten kom wat er speelt. Zo 
zit ik op terrasjes, in restaurants en bij besprekingen bijna altijd op die plaatsen 
waarbij ik alles kan overzien. 
 

5.  Een olifant is een muis volgens militaire specificaties. 
Hoe meer experts zich met een probleem bemoeien, hoe onevenwichtiger de 
oplossing. Dit geldt opvallend vaak. Voor doctoren als ik met bepaalde klachten 
rondloop, monteurs als m'n auto stuk is, enzovoort. Maar ook in werksituaties. 
Als het veel deskundigen bij zijn, gaan ze over het algemeen met elkaar in 
discussie omdat ze moeite hebben de oplossing van een ander te accepteren. 
Een klant wordt relatief lang in het onzeker gehouden. De uitkomst van de 
discussie blijkt een moeizaam compromis van alle meningen. 
De volgende past daar wel bij: 
 

6.  Daar waar men minder gemanierd is, worden makkelijker besluiten genomen. 
Soms zit een protocol, etiquette, mores of oude gebruiken me danig in de weg 
om voortgang te boeken. Het op een bepaalde manier doorbreken van zo'n 
protocol - liefst door humor maar als het niet anders door gewoon een 
belediging te gebruiken - brengt meestal de zaak op gang. Of niet en dan ben ik 
de lul.  
 

7.  De menselijke geest is als een parachute, hij werkt het best als hij open is. 
Die hoef ik - denk ik - niet toe te lichten. Hij is al mooi op zichzelf. 
 

8.  Ik gaat niet over op een voldoende, maar ik blijf zitten op een onvoldoende. 
Deze zegt heel veel over waar ik mijn energie in stop. Als een oplossing afdoend 
is, ga ik 'm niet perfecter maken. Als een oplossing niet afdoend blijkt, zet ik alles 
op alles om een alternatief te bedenken.  
Hetzelfde geldt voor de volgende: 
 

9.  Als ik aanval moet ik winnen. Als ik verdedig hoef ik alleen maar te overleven. 
Oftewel: ik zorg dat ik weet waar aan begin en bepaal m'n strategie vooraf, niet 
gaandeweg. 
En om het trio compleet te maken, heb ik deze: 
 

10.  Doe nooit datgene goed, wat je niet nog een keer wilt doen. 
Omdat ik soms - wanneer ik iets aan het doen ben - tot de ontdekking kom dat ik 
daar helemaal geen lol aan beleef of dat ik er helemaal niets van kan. Ik zorg er 
dan voor dat mijn omgeving me nooit meer daarvoor vraagt en ga niet mijn 
stinkende best doen om mijn omgeving in de verleiding te brengen me weer 
eens te vragen om het te doen. 
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11.  Mensen doen veel meer moeite om te vermijden wat ze vrezen dan om te 
bemachtigen wat ze graag willen hebben. 

Dit lijkt op een onuitgesproken slogan van de verzekeringsbranche.  
Het gaat er vooral om dat ik mezelf regelmatig afvraag of ik iets leuks aan het 
doen ben of dat ik mijn energie aan de verkeerde dingen besteed.  
Overigens zie ik dit principe ook vaak gehanteerd worden door managers in 
organisaties om zo hun slechte leiderschap te verbergen.  
Over managers gesproken: 
 

12.  Het moeilijkste voor een leidinggevende is om geen enkele betekenis te hechten aan 
zaken die geen enkele betekenis hebben. 

Goede managers houden zich verre van intern geneuzel en richten al hun energie 
en aandacht op de mensen en hun prestaties. 
Slechte managers zwelgen in intern gedoe en voeren dat vaak ook op als reden 
waarom ik even niet mag doen wat ik graag zou willen doen. 
 

13.  Wie terzijde staat, kan ter zake blijven. 
Deze gebruik ik minstens een paar keer per week, omdat 'ie zeer scherp aangeeft 
dat wanneer ik geen onderdeel uitmaak van een systeem, een team, een bedrijf 
of een club - of me in ieder geval als zodanig opstel of vanop een afstand opereer 
- ik minder word beïnvloed door indrukken, sentimenten en vooroordelen. Deze 
helpt mij ontzettend in het werk dat ik doe. De volgende gaat daar ook over: 
 

14.  Besteed geen tijd aan zaken die anderen beter kunnen of leuker vinden. 
Deze hoef ik - denk ik - niet verder toe te lichten. 

 
15.  Niets is wat het lijkt, als je maar beter kijkt. 

Mens A zegt dit. Mens B zegt dat. Krant Zus vindt dit, krant Zo vindt dat. 
Facebook zegt Groen, Twitter zegt Rood. Toen ik als onderzoeker werd opgeleid, 
heb ik geleerd om meningen en bevindingen te toetsen. En dat is tegenwoordig - 
als je niet oppast - een dagtaak geworden. Als het ertoe doet: pluis ik het uit. 
 

16.  Een kogel die langs me heen fluit, heeft me niet geraakt. 
Ik vind deze altijd geruststellend.  
Bijvoorbeeld als ik hersteld ben na een griepje,  
net niet dat bierglas op de grond kapot heb laten vallen,  
een waarschuwing krijg in plaats van een boete,  
of de dosis van mijn medicijnen nu eens wel mijn cholesterol op peil houdt. 
 

17.  Als ik water bij de wijn doe, krijg ik het er nooit meer uit. 
Soms moet ik van mezelf écht principieel zijn en voet bij stuk houden.  
Bijvoorbeeld omdat het er voor mij écht toe doet, 
of omdat het opvoedkundig het juiste is. 
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18.  Als ik een vraag stel, kan ik niet om het antwoord heen. 
Deze heeft een dubbele impact. 
Tijdens het opvoeden van Fleur en Eveline hebben hun antwoorden me 
regelmatig verrast. Van briljante smoes tot weldoordachte argumenten, ik denk 
dat iedere ouder dat brede spectrum wel herkent. Ik móet wat met zo'n 
antwoord. Anders verlies ik m'n geloofwaardigheid. En dan heb ik al mijn 
principes nodig om dat te doen wat ik juist vind. 
De tweede situatie waarop deze van toepassing is, is als ik lesgeef voor NCOI. 
Hoewel ik er dan sta om over bepaalde inhoudelijke materie studenten wijzer te 
maken, komt het toch regelmatig voor dat antwoorden van studenten op vragen 
die ik stel me verrassen. En dan heb ik gelukkig de inhoud van de les en mijn 
voorbereiding (zie Nummer 1) om op terug te vallen. 
 

19.  Ik maak iemand sterker door hem te laten beseffen dat de helpende hand die hij 
nodig heeft aan zijn eigen arm zit. 

Deze sluit een beetje aan op de vorige en gaat vooral over de situaties waarin ik 
lesgeef. Dit zijn veelal mensen tussen de dertig en veertig jaar. De laatste tien 
jaar valt me op dat veel jonge managers een tomeloze ambitie bezitten en 
tegelijkertijd niet kunnen of niet willen inzien dat het ook gewoon hard werken 
betekent om die ambitie in te vullen. Veelal vragen ze om kant-en-klare 
voorbeelden voor opdrachten of scripties en zijn eerder geneigd om te kopiëren 
dan om origineel te zijn. Zelf nadenken is deze mensen kennelijk niet bijgebracht. 
En dat baart me zorgen. Ik zal hen tot mijn laatste snik duidelijk proberen te 
maken dat de kwaliteit van hun werk beter, het resultaat realistischer en de 
effecten groter zijn als ze stoppen met na-apen en beginnen met zelf presteren.  
Alleen bij de HEMA verkopen ze eenheidsworst. Maar hoe lang nog is nog maar 
zeer de vraag... 
 

20.  Als er twee wegen zijn, neem ik liever de moeilijkste. Op de makkelijkste is het 
meestal dringen. 

Deze sluit een beetje aan op de vorige.  
Ik doe mijn werk graag solistisch en heb slechts een beperkt aantal mensen om 
me heen nodig om me prettig te voelen. Ik ben daar soms principieel eigenwijs 
in. Als vele anderen zeggen dat iets een goed idee is, ga ik zelf al gauw op zoek 
naar een alternatief. Om uit de massa te blijven, origineel te blijven, mezelf te 
blijven. En dat gaat vaak goed en soms niet. 
 

21.  Toegevoegde waarde wordt altijd gedefinieerd door de klant. 
Deze - en de volgende - gaat over mijn werk. Niet alleen over het werk dat ik zelf 
doe, maar ook over degene voor wie ik werk, namelijk ICT-afdelingen van grote 
bedrijven of ICT-projecten die daar spelen. 
Met toegevoegde waarde bedoel ik voor beide gevallen niet de economische 
betekenis, maar de marketing betekenis, oftewel de motivatie die iemand heeft 
om voor jou als dienstverlener te kiezen.  
Ik kan wel beweren dat ik goed ben, maar het is de tevreden de klant die dat 
bepaalt. De klant moet ervan overtuigd zijn dat 'ie niet een kopie gekocht heeft, 
maar een intelligent in elkaar gestoken origineel dat speciaal voor hem is 
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gemaakt. ICT-ers zijn notoir slecht in het verkopen van hun producten en hoe die 
te gebruiken, voornamelijk omdat ze praten in hun eigen taal, de taal van 
techniek. ICT-ers hebben vaak geen idee waar hun producten bij hun klant toe 
leiden. Ze zijn vaak te gericht op hun eigen ding en niet de betekenis van hun 
ding. En dan is het maar goed dat ik dat voor ze doe. Omdat ik daarbij gebruik 
maak van het volgende principe: 
 

22.  Wil ik klant zijn bij mijzelf? 
Dit is een vraag die ik mezelf bijna dagelijks stel als het over mijn opdrachten 
gaat. Het houdt me scherp en het nodigt me uit om telkens te zoeken naar 
verbeteringen. 
Het is ook een vraag die ik in de context bij mijn opdrachtgevers stel. Zou jij het 
resultaat van jouw project zelf gaan gebruiken? En wat is ervoor nodig om jouw 
klant dat te laten doen?  
 

En dan ben ik bij de laatste uitspraak uit mijn selectie.  
 
23.  Omdat schoenmakers altijd bij hun leest zijn gebleven, zijn er niet heel veel meer 

over. 
Ik heb lange tijd voor werkgevers gewerkt waarbij mijn taak best generalistisch 
was. Iets met algemeen management van mensen. Ondanks het feit dat ik dat 
goed kon en daar succesvol in was, betekende dit voor mij aan de ene kant dat ik 
niet mezelf was. Ik wilde eigenlijk helemaal geen zeggenschap over anderen. En 
vanwege het algemene karakter van mijn werk betekende het ook dat er veel 
meer mensen waren die dat konden. Dat maakte me inwisselbaar en dat is me 
ook een paar keer overkomen.  
Zo wilde ik niet werken.  
Omdat het te ver van mijn manier van leven afstond.  
Omdat het teveel ging over winnen van een wedstrijd die geen wedstrijd is. 
Omdat ik telkens moest aanvallen. 
Omdat ik niet terzijde kon staan, ik zat er middenin. 
Omdat ik dingen deed die anderen beter konden en leuker vonden. 
Omdat ik water bij de wijn deed. 
Omdat mijn toegevoegde waarde alleen voor de wedstrijd was. 
 
Er was voor mij een noodzaak om mezelf her uit te vinden. 
Ik ben dus van mijn leest weggelopen en andere schoenen gaan maken.  
En die lopen best prettig. 

 
 


