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DE JONGE DENKERS DES VADERLANDS
OVER ONZE (IM)PERFECTIE
Bezwijken we onder een prestatiemaatschappij? Wil de mens zijn imperfectie niet onderkennen? Of moeten we
juist onze gebreken vieren?
De zeven nieuwe Jonge Denkers
des Vaderlands buigen zich over deze
vragen in hun artikelen. Faye Driebergen (Haganum), Line Hut (SGC Comenius Leeuwarden), Franka de Bruin
(Stedelijk Gymnasium Nijmegen),
Puck de Beer (Carolius Clusius College), Thessa Fennema (Stellingwerf College), Max Hell (Het 4e Gymnasium
Amsterdam) en Noor Sebregts (Theresialyceum) zijn de lichting van 2019.
Ze zijn geselecteerd uit een grote
reeks inzendingen door filosofieleerlingen (VO) uit heel Nederland. De vakjury,
bestaande uit Anna Krans (Lemniscaat),
Daan Roovers, Eveline Groot (Stichting

Maand van de Filosofie), politicus Peter
Kwint en Sake van der Wall (Vereniging
Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs), beoordeelde dit jaar zowel artikelen als pitches over het thema ‘de gebrekkige mens – geluk of tragedie?’. In
deze editie van iFilosofie leest u dus de
artikelen van de winnaars.
Praten we over perfectie, dan moeten we haar definiëren. Faye doet dit
aan de hand van een alledaags voorwerp: de stofzuiger. Gaat perfectie om
het geheel of juist om de losse onderdelen van dat geheel? Line analyseert het
begrip nader aan de hand van de klassiekers: Aristoteles, Leibniz en Voltaire. Zijn we ooit tevreden met ‘goed
genoeg’? Als het aan Franka ligt, is dit
juist het probleem van de huidige maatschappij. Vooral ons schoolsysteem

eist grootse prestaties van ieder. De
vraag is of dit een interne of externe
druk is. Is het verband tussen de overvloed aan burn-outs en de drang naar
perfectie een modern fenomeen, of in
wezen al veel ouder? Puck duidt de toenemende depressies en afnemende zelfwaarde aan als iets moderns.
Op poëtische wijze gaat Thessa in
op de grilligheden van de imperfectie,
en zo benoemt de kwetsbaarheden van
de huidige tijd. De mannelijke Jonge

Denker Max vindt dat we de mensen
met imperfecties – de homo loserens –
moeten eren, een plekje moeten geven.
Terug naar de wedstrijd: Noor werpt
een kritische blik op de voorwaarden voor
de inzending van de Jonge Denker wedstrijd. Dat we verwachten dat de Jonge
Denkers actueel, creatief en kritisch zijn,
is volgens haar tegenstrijdig aan de thema-

tiek. Kunnen de Denkers wel voldoen aan
deze eisen? We zijn toch immers slechts
een gebrekkige mens! Geheel in lijn met
het thema geeft dus iedere Jonge Denker
zijn of haar scherpe analyse.
Naast online publicaties laten de
zeven Jonge Denkers hun filosofisch
geluid horen op de diverse filosofische
festivals, van Tilburg tot Leeuwarden.

Dit initiatief wordt ondersteund door
de ISVW, Lemniscaat, Stichting Maand
van de Filosofie en de Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs. Als coördinator wens ik, Chester
Vacquier, u veel leesplezier!
Website: www.dejongedenkers.org
Mail: info@dejongedenkers.org

Van links naar rechts: De Jonge Denkers Noor, Franka, Thessa, Faye, Puck, Line, Max

WAT IS PERFECTIE? DE IMPERFECTE DEFINITIE
VAN PERFECTIE AAN HET LICHT BRENGEN
Geluk is de ultieme intrinsieke
waarde; het is het optimale einddoel dat iedereen wil bereiken. De
laatste jaren heeft men de overtuiging gekregen dat je gelukkig
wordt als je perfect bent. Dit perfectionisme kan zorgen voor massale positieve veranderingen,
maar kan nog veel meer dramatische gevolgen hebben. Sinds het
perfectionisme meer belangstelling heeft gekregen, krijgt ongeveer 13 procent van de werknemers in Nederland een burn-out,
zijn de depressiecijfers verdubbeld en is het aantal zelfmoorden
verdriedubbeld. Het perfectionisme kan leiden tot een aanhoudend
negatief zelfbeeld en levert vaak
meer ongeluk dan geluk op.
Tekst: Faye Driebergen

Een imperfecte definitie
Toch gek dat het perfectionisme dan nog
zo populair is. Als je de boekenwinkel inloopt vind je genoeg boeken die draaien
om perfect worden en zoveel mogelijk gebreken elimineren. Maar in al deze boeken wordt een andere definitie gegeven
voor perfectie of volmaaktheid. Geen
wonder dat de mensheid nog steeds gebrekkig is. Het lijkt mij dat we eerst duidelijk in ons hoofd moeten hebben wat
perfectie eigenlijk inhoudt. Zo hebben
we, na al dat ploeteren voor perfectie, in
ieder geval wat we willen. Wat alle boeken en artikelen gemeen hebben in hun
definitie van perfectie, is dat een perfect
mens of voorwerp geen gebreken mag
hebben. De schrijvers vervormen hun definities overigens wel, zodat ze hun standpunt kunnen bepleiten. Ik beschrijf perfectie als: geen gebreken bevattend, zo
goed als maar kan. Deze definitie roept,

zoals elke andere definitie van een filosofisch begrip, veel vragen op.
Het geheel van onderdelen
De eerste vraag die te boven komt, is de
vraag of iets perfect kan zijn, ook al bestaat het niet uitsluitend uit perfecte eigenschappen. Hierbij is het belangrijk
of je, bij beoordeling van de perfectie
van iets, datgene ziet als een geheel óf
als een bundel van eigenschappen of onderdelen. Neem bijvoorbeeld een stofzuiger. Als je aan een stofzuiger denkt,
denken de meeste mensen waarschijnlijk aan de stofzuiger zelf en niet aan alle tandwieltjes en onderdeeltjes waaruit
deze bestaat. Voor het perfectionisme is
het belangrijk of je iets als geheel ziet of
niet. Wie namelijk naar het geheel kijkt,
kan zeggen dat je ondanks gebrekkige
eigenschappen toch perfect kan zijn. Dit
betekent dat je stofzuiger kan bestaan

uit allemaal roestige onderdeeltjes,
maar dat de stofzuiger in het geheel nog
steeds perfect werkend is. Dan zijn de
gebrekkige eigenschappen dus niet nadelig voor je perfectie en kan je alsnog
perfect zijn, ook al bezit je geen of maar
enkele perfecte eigenschappen.
Dit zou alle lifecoaches meteen failliet doen gaan, want dit betekent dat we
niet per se al onze gebreken moeten aanpassen en dat het voor de mens dus niet
erg is om gebrekkige eigenschappen te

hebben. Elke stofzuiger kan dus perfect
zijn, ook al bestaat hij uit niets dan roestige onderdeeltjes. Maar dit zou wel weer
tegen de definitie van perfectie ingaan,
want als je gebrekkige eigenschappen
hebt, heb je dus gebreken. En als je gebreken hebt, ben je dus volgens de definitie
van perfectie niet perfect. Lastig hoor…
Exclusieve perfectie
Doorgaans gaan wij ervan uit dat er
niet slechts één perfect ding bestaat.

Bijna elk meisje uit een missverkiezing
heeft de ‘perfecte’ lach en een ‘perfect’
lichaam. Maar het valt te betwijfelen of
er eigenlijk wel meerdere dingen tegelijk perfect kunnen zijn.
Als je twee verschillende perfecte
dingen hebt, betekent dat dat ze beide
geen gebreken hebben, ze zijn immers
perfect. Maar als ze beide perfect zijn op
een andere manier, hebben zij blijkbaar
wel gebreken, want ze hebben eigenschappen niet die de ander wel heeft. Dit
levert dus een paradox op.
Hieruit volgt daarom de vraag: kan
iets ook perfect zijn op zijn eigen manier? Dat wil zeggen: moet iets om perfect te zijn, beschikken over alle eigenschappen die leiden tot perfectie? Kan
iets met een andere samenstelling ook
perfect zijn en kunnen daarom meerdere
dingen tegelijk perfect zijn?
Als je ervan uitsgaat dat je perfect
kan zijn op slechts één manier én je ervan uitgaat dat een perfect iets alleen
maar bestaat uit perfecte eigenschappen,
dan maak je het jezelf erg lastig. Dit betekent namelijk dat je je hele leven bezig
bent om al je eigenschappen perfect te
maken en dat kan dan maar op één ma-

nier. Dat is hetzelfde als je voortdurend Barbie probeert te zijn; niet erg
realistisch dus. Maar voor theïsten kan
het ook betekenen dat het perfecte wezen God is. Of ze in hun leven naar perfectie streven, hangt dan verder af van
de tak van geloof die ze aanhangen.
De uitzichten
Je kan er ook vanuit gaan dat er één ultieme stofzuiger bestaat, maar dat deze stofzuiger niet per se uit uitsluitend perfecte
onderdeeltjes bestaat. Waarschijnlijk
heeft dit tot gevolg dat je een lang en
triest leven leidt, omdat je nog steeds
streeft naar één vorm van perfectie. Het
mag dan zo zijn dat niet elke eigenschap
perfect hoeft te zijn, maar denk vooral
niet dat je er dan makkelijk vanaf komt.
Je kan ook, zoals een verstandig persoon
zou doen, accepteren dat je gebreken hebt
en dat het nou eenmaal niet realistisch is
om een specifiek ideaal na te streven. In
plaats van bij de pakken neer te zitten en
de zoektocht naar perfectie op te geven,
kan je jezelf ook verbeteren binnen je beperkingen. Focus je op de dingen die je
wél kan en gebruik deze om geluk te vinden, ervan uitgaande dat je dat zoekt.

Je kan er natuurlijk ook van uitgaan dat je op verschillende manieren
perfect kan zijn. Dit maakt alles een stuk
makkelijker. Ga je in combinatie hiermee ervan uit dat je niet volledig hoeft te
bestaan uit perfecte eigenschappen, dan
ziet alles er erg rooskleurig uit. Dit betekent namelijk dat je gebreken kan hebben en alsnog perfect kan zijn op je eigen
manier. Je kan alle zelfhulpboeken weggooien en inruilen voor zelfliefdeboeken!
Maar als je meent dat je uitsluitend perfecte eigenschappen moet hebben om perfectie te bereiken, kan je de zelfhulpboeken
weer uit de vuilnisbak vissen. Ook deze
methode leidt weer tot eindeloze zelfhaat
en een continue drang om jezelf te veranderen. Verandering kan echt wel goed
zijn, maar wanneer je doel totaal onrealistisch is - wat perfectie is - wordt het ongezond en mogelijk gevaarlijk.
Streven naar leven
Streven naar perfectie is ongelooflijk
verleidelijk. Ook ik heb dagelijks moeite om niet het allerbeste van mezelf te
vragen. Ook ik krijg een overweldigend
gevoel van teleurstelling wanneer ik
ook maar een minuscuul foutje maak.

Hierdoor kan ik jullie des te beter vertellen dat dit niet de manier van leven
is. Voordat we streven naar perfectie
moeten wij ons realiseren dat wij überhaupt niet weten wat perfectie is. Als
de samenleving niet eens duidelijk kan
vaststellen wat perfectie inhoudt, lijkt
het me onzinnig om er continu naar te
streven. Gebreken onderscheiden ons
van anderen. Ze zorgen dat we fouten
maken, waarvan we lessen leren en ze
houden ons nederig. Ik ervaar zelf perfectie als iets wat in meerdere vormen
kan komen en wat niet per se bestaat
uit uitsluitend perfecte eigenschappen,
haast imperfect. Ik zal jullie vertellen
dat het geen nut heeft om ergens naar
te streven waarvan je weet dat het onrealistisch en misschien niet eens wenselijk is. Het lijkt me echt niet zo slecht
om een beetje imperfect te zijn. Ik
denk dat het meer geluk oplevert om je
kostbare tijd te steken in het gebruikmaken van je goede eigenschappen en
gewoon je leven te leven, dan al je tijd
te spenderen om jezelf te veranderen
in iets wat je niet bent. En als je je nog
steeds beperkt voelt in je leven door je
gebreken: zoek een nieuwe hobby!

GOED GENOEG IS NIET PER SE MATIG
EEN VERDEDIGING VAN HET PRAGMATISME IN DE CONTEXT VAN STREVEN NAAR PERFECTIE
In de huidige meritocratie kan
het haast niet anders: streven
naar perfectie. In een cultuur
waarin je wordt beoordeeld op
basis van prestaties, ben je als individu - en als samenleving - gebonden aan een constante drang
naar de beste versie van jezelf.
Tilt dit niet te zwaar aan het menselijk bestaan? Is tevreden zijn
met ‘goed genoeg’ een teken van
zwakte, of zelfs van verzet tegen
vooruitstrevendheid? Of leven
we misschien al in de best mogelijke wereld en vereist perfectie
juist tekortkomingen? Is het wel
de moeite waard om ons met metafysische vragen zoals de laatste
bezig te houden…?
Tekst: Line Hut

De paradox van perfectie
Voordat de perfectie in dit essay besproken zal worden, is het wenselijk om deze term eerst nader te verklaren. Hierbij
wil ik beroep doen op de paper ‘Perfection: The Term and the Concept’. Tatarkiewicz wijst hierin op de verandering
van het woord ‘perfectie’. Waar het ten
tijde van Aristoteles (~400 v. Chr.)
meer iets als ‘compleetheid’ betekende,
is die definitie in de Nieuwe Tijd (lees:
Moderne Tijd) verschoven naar ‘perfectionering’. Indien zo gedefinieerd, verwijst perfectie niet meer naar een toestand waarin iets kan verkeren, maar
naar een toestand waarnaar gestreefd
dient te worden. Dit impliceert dat de
huidige toestand niet perfect is. Tatarkiewicz wijst op de paradox van perfectie: de perfectie is geen compleetheid,
maar vereist juist incompleetheid.

Leibniz’ maximum van essentie
Deze nieuwe manier van denken over
perfectie is ook terug te vinden in het
denken van Leibniz. In zijn werk Essais
de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal
(1710) formuleert Leibniz dat wij in de
best mogelijke wereld leven. Een theodicee is een argumentatie voor de rechtvaardiging van alle kwaad in de wereld
terwijl deze is geschapen door een goede, almachtige en alwetende God.
Hij beargumenteert zijn standpunt als volgt. Leibniz verstaat onder
‘perfectie’ dat het maximum aan essentie existeert. Er is namelijk een oneindige hoeveelheid aan mogelijkheden
die ernaar streeft gerealiseerd te worden. Volgens Leibniz kiest God de wereld die het meest perfect is, namelijk
die het rijkst is aan fenomenen en het

meest eenvoudig qua regels en wetten.
Leibniz stelt de perfectie van dingen
gelijk met morele perfectie (het grootste geluk of de grootste blijdschap).
Wat geldt voor de perfectie van
de essenties, geldt dus ook voor de perfectie van de ziel, de moraal, het geluk, het gemoed, et cetera. Leibniz
wijst erop dat degene die volledig inzicht heeft in de orde van de wereld en
de opeenvolging van de dingen, het
maximale aan geluk vindt.
Leibniz legt het uit aan de hand
van een schilderij dat als metafoor
dient voor het leven. Dit schilderij is
voor het merendeel afgedekt met een
doek en het kleine stukje van het schilderij dat wel zichtbaar is, toont enkel
onsamenhangende kleuren en chaos.
Wanneer de doek wordt weggehaald,
dan merk je pas de orde en de artistieke waarde van het schilderij op.
Enter Voltaire
Voltaire kon zich niet vinden in Leibniz'
optimisme en leverde kritiek met zijn
roman Candide Ou l'Optimisme (1759).

Als antwoord op het theodiceeprobleem stelt Leibniz de perfectie
van de dingen gelijk met de morele
perfectie. Maar hoe moeten we dit dan
begrijpen? Er zijn toch immers heel
veel mensen die niet gelukkig zijn, zoals mensen die leven in gebieden die
te kampen hebben met extreme armoede, oorlog of andere ellende?
In Candide Ou l’Optimisme beschrijft Voltaire op sarcastische en sati-

rische toon de gruwelijkheden waartoe
de mens in staat is. Het verhaal gaat
over de jongeman Candide die met zijn
leraar Pangloss op reis gaat en allerlei
afschuwelijkheden tegenkomt. In het
verhaal wordt het optimisme gerepresenteerd door Pangloss (die model
staat voor de filosofie van Leibniz). In
het eerste hoofdstuk legt Pangloss uit
aan Candide waarom ze volgens hem in
de best mogelijke wereld leven:

‘Het is bewezen’, zei hij, ‘dat alles niet
anders kan zijn dan het is. Want omdat alles voor een bepaald doel is gemaakt, is alles noodzakelijkerwijs voor
het beste doel gemaakt. Kijk maar: een
neus is geschapen om een bril te dragen; wij dragen dan ook brillen.’

dide raakt getekend door dit probleem. Pangloss laat de rechtvaardiging voor het kwaad zien aan de hand
van het bestaan van syfilis:

In het begin van het verhaal is Candide erg naïef en volgt hij de ideeën van
zijn leermeester op. Naarmate het verhaal vordert wordt Candide steeds wijzer en ziet hij in dat zijn leermeester
het bij het verkeerde eind had met zijn
misplaatste optimisme.

‘[…] het was iets onvermijdelijks in
de beste van alle werelden, een noodzakelijk kwaad, want als Columbus
niet op een eiland in Amerika deze
ziekte had opgelopen, die de bron
van de voortplanting besmet, die
vaak zelfs de geslachtsdaad belet, en
die duidelijk in strijd is met het grote doel van de natuur, zouden wij nu
geen chocolade en karmijn hebben.’

De filosofie van Candide
Wat is nou het filosofische aan Candide
en welke rol spelen de woorden ‘perfectie’ en ‘imperfectie’ bij Voltaire? Voltaire geeft in Candide Ou l'Optimisme
niet alleen kritiek op Leibniz, maar ook
op de metafysica en theologie in het
algemeen. Ten eerste stelt Voltaire het
theodicee-probleem aan de kaak. Can-

Deze rechtvaardiging hebben we ook
gezien bij Leibniz (zie metafoor). Pangloss geeft eenzelfde soort verklaring
voor het bestaan van syfilis: wanneer
je naar het kwaad kijkt, kijk je maar
naar een klein onderdeel van het schilderij. Voltaire wil ons waarschuwen
voor deze gedachtegang, omdat hiermee alle kwaad te verdedigen valt.

Wanneer Candide en Pangloss
een bezoek brengen aan een Turkse
wijsgeer, raakt de verhouding tussen
het optimisme en pessimisme onverschillig. Candide en Pangloss raadplegen de wijsgeer, maar ze krijgen alleen maar onverschillige antwoorden
terug. Wanneer ze vragen wat zij dienen te doen, krijgen ze te horen dat ze
hun mond moeten houden. Een link
met het einde van Wittgenstein's Tractatus is snel gemaakt: ‘Waarover men
niet spreken kan, moet men zwijgen.’
Tijdens het lezen van dit werk
valt je voortdurend op dat optimisme
en pessimisme tegenover elkaar staan.
Voltaire wijst erop dat beide geen antwoord kunnen geven op de vraag welke houding we tegenover de wereld
dienen aan te nemen. Voltaire lijkt in
dit boek een pragmatische houding te
prefereren: je moet niet discussiëren
over of de wereld nou goed of slecht
is. Men dient onverschillig te zijn tegenover perfectie en imperfectie.

‘If you never miss a plane, you're spending too much time at the airport’
- George Stigler

Het beste is de vijand van het goede
Ten slotte wil ik mijn eigen visie op
het streven naar perfectie uitwerken
aan de hand van het aanhalen van een
citaat: ‘Het beste is de vijand van het
goede.’ Deze uitspraak wordt vaak toegeschreven aan Voltaire.
Het Pareto-principe legt dit gegeven numeriek uit. Het duurt bijvoorbeeld meestal 20% van de volledige
tijd van een taak om 80% van die taak
te voltooien, terwijl het voltooien van
de laatste 20% van een taak 80% van
de inspanning vergt. Het bereiken van
perfectie is misschien niet mogelijk en
omdat toenemende inspanningen re-

sulteren in afnemende opbrengsten,
wordt verdere activiteit in toenemende mate inefficiënt.
Daarbij komt dat we ‘goed genoeg’ niet moeten verwarren met ‘matig’. Volgens mij is beweren dat iets
goed genoeg is, het eens zijn met de
volgende uitspraken:
1. Er zijn voldoende voordelen
2. Er zijn geen kritieke problemen.
3. De voordelen wegen ruimschoots op
tegen de problemen.
4. In de huidige situatie en alles bij elkaar genomen, zou verdere verbetering meer schade dan nut brengen.

Goed genoeg staat niet gelijk aan middelmatigheid. Het heeft te maken met
rationele afwegingen in plaats van
dwangmatig gedrag. Deze ‘goed-genoeg-benadering’ is een middel om
voortdurende vooruitgang aan te sturen
en uitmuntendheid te bereiken door
onze normen geleidelijk te behalen, uit
te dagen en te verhogen in plaats van
het streven naar de illusie van perfectie.
De meest effectieve aanpak voor elk streven is om te beginnen met ‘goed genoeg’
en de lat geleidelijk hoger te leggen om
uitmuntendheid te bereiken.

DE GEBREKKIGE MENS
Of het nu bewust of onbewust invloed op ons heeft, we kunnen eigenlijk wel met zekerheid zeggen
dat een deel van ons leven draait
om het streven naar perfectie. Dit
streven hoeft niet per se voor te komen in traditionele vorm, zoals het
behalen van goede schoolresultaten of het uitblinken in een sport,
maar het kan ook voorkomen in
onze relaties met andere mensen
of ons uiterlijk. Verkeren in een romantische relatie zoals men die alleen in films ziet of voldoen aan
het huidige schoonheidsideaal
klinkt bijna iedereen goed in de
oren. En de opmars van sociale media versterkt de neiging om onszelf
te vergelijken met anderen alleen
maar, een feit dat ook bijdraagt in
ons verlangen naar perfectie. Het
leven van de mensen die wij volgen

op deze media platforms lijkt immers zo… volmaakt.
Tekst: Franka de Bruin
Prestatiedruk
Daarnaast is prestatiedruk ook steeds
meer verweven in onze huidige maatschappij. Het gegeven dat een mens wil
uitblinken in bepaalde vlakken om zo
respect en aanzien te verkrijgen is natuurlijk ouder dan de mens zelf. Het is
ook terug te vinden in primitievere vormen van leven en we zouden hieruit
kunnen concluderen dat het een onderdeel is van evolutie. Maar tegenwoordig
lijkt dit oerverschijnsel steeds meer
door te slaan. De nieuwe generatie geeft
aan steeds meer te buigen onder de
druk om goede resultaten te leveren.
Een diploma halen is niet langer genoeg; er zijn per slot van rekening zo-

veel jongeren op de arbeidsmarkt met
een kersvers diploma. En er is een dikke
kans dat er veel tussen zitten met een
betere cijferlijst. Studies worden vaak
niet meer gekozen omdat ze interessant
lijken, maar omdat ze later zorgen voor
een goede baan. De middelbare school
lijkt tegenwoordig eerder een fabriek
die de functie heeft om zoveel mogelijk
leerlingen in een korte tijd van een diploma te voorzien in plaats van iets wat
het eigenlijk in zijn essentie is: een plek
om jezelf te ontplooien en vooral om te
leren, zodat de wereld om ons heen een
stuk interessanter en verklaarbaarder
wordt. Zo zien we dat de zucht naar perfectie ons beeld van educatie vervormt.
De beloning van waanzin
Het is niet vreemd dat mensen alsnog
meegaan in de waanzin van de huidige
maatschappij. Sterker nog, het is lo-

gisch. Goede prestaties zorgen tenslotte voor beloningen. In groep 3 en 4 in
de vorm van een sticker op een goed gemaakt dictee en aan het eind van de
lange weg van je opleiding in de vorm
een blaadje, een felicitatie en een handdruk. En met dat blaadje ga je dan de
wijde wereld in, op zoek naar werk,

waar de prestatiedruk minstens net zo
hard aanhoudt. En toch kiest een overgroot deel ervoor om dit pad te volgen,
waarschijnlijk omdat het de kans op
een dak boven je hoofd en een stabiel
inkomen aanzienlijk vergroot. Laten
we eerlijk zijn, we weten allemaal dat
geld tot op zekere hoogte wel degelijk

gelukkig maakt. Maar is die vette portemonnee het constante worstelen om
overal in uit te blinken waard?
Depressie
De gevolgen spreken voor zich: veel jongeren geven aan dat de effecten van
hun jacht naar volmaaktheid veel van
ze vraagt. Omdat ze zo gericht zijn op
het behalen van goede resultaten, kost
dit de kop van hun hobby’s, ontspanningen, vriendschappen of relaties.
Hun hele leven begint in het teken te
staan van het behalen van een bepaald
doel, meestal gedreven door extrinsieke factoren: geld, sociale erkenning of
het verwerven van respect. Dat is heel
link, want dit zorgt het overgrootste
deel van de tijd niet voor een verbetering van je zelfbeeld of een gelukkig gevoel. Het is dan ook geen wonder dat
veel studenten aangeven te lijden onder depressie of depressieve klachten.
Ligt het dan bij ons, als mensen
die deel uitmaken van onze maatschappij, waar deze cruciale fout zit, om dit

probleem op te lossen? En zo ja, hoe
doen we dat dan?
Kies iets wat je leuk vindt
Als we aspireren naar zo gelukkig mogelijk leven is het zeker van belang dat
we hier iets aan veranderen. Om
de prestatiegerichte maatschappij te
transformeren moeten we bij onszelf
beginnen. Stap één is natuurlijk de vicieuze cirkel te identificeren en te erkennen. Vervolgens is het zaak om het
patroon op individueel niveau te doorbreken in kleine stapjes: ten eerste, of
je nou op de middelbare school zit of
voor je bachelor gaat, je overgeven
aan het feit dat je niet in staat bent
om 24/7 goede resultaten te leveren.
En zelfs als je dat zou zijn, zou het ten
koste gaan van je mentale gezondheid
en persoonlijke relaties. Vooral op dit
punt is het belangrijk dat men een gulden middenweg vindt. Hoewel het zo
is dat goede cijfers niet per se gelukkig maken, maakt onderuitzakken en
geen klap meer uitvoeren onder het
mom van ‘rustig aan doen’ op de lange

termijn ook niet gelukkig. Dat brengt
ons naar het tweede kwestie: als je
kiest voor je toekomst, kies dan voor
iets wat je leuk vindt. Als je in de eerste of tweede klas van de middelbare
school zit, is dit nog niet per se van toepassing, maar je elimineert al een deel
van je studiemogelijkheden door in de
derde of vierde klas een profiel te kiezen. Veel leerlingen begaan de fout om
voor een NG/NT-profiel te gaan om zo
zoveel mogelijk open te houden. Je kan
met dit profiel namelijk zowel alfa als
bètastudies gaan volgen. We weten allemaal dat je met een bètastudie (afgezien van rechten, wellicht) een grotere
kans hebt op een baan die goed verdient. Sommige leerlingen kiezen daarom (in bepaalde gevallen zelfs onder
druk van hun ouders, maar dat is een
heel ander verhaal) niet voor wat hen
interesseert of ligt, maar voor een zekerdere toekomst, met alle gevolgen
van dien. En hier komen de extrinsieke factoren weer om de hoek kijken.
Studies laten zien dat keuzes gemaakt
uit de motivatie van intrinsieke facto-

ren een veel groter gevoel van voldaanheid geven. Ik kan het dus niet vaak
genoeg zeggen: laat je leiden door iets
wat jou nu gelukkig maakt, niet door
iets wat hypothetisch gezien later voor
meer inkomsten kan zorgen. Ten slotte is het ook belangrijk dat men hobby’s en interesses niet uit het oog verliest. Als je in je vrije tijd iets beoefent
wat je leuk vindt, kan dit een afleiding
zijn voor de eventuele stress die
school met zich meebrengt.
Als we denken aan onze toekomst, kijken we naar wat ons de
meeste garantie biedt, niet naar wat
ons gelukkig maakt. En ironisch gezien is dat misschien nog het grootste
gebrek van de mens: niet het feit dat
we niet in staat zijn om altijd de perfecte cijfers te halen of aan het schoonheidsideaal te voldoen of uit te maken
van die relatie die we alleen in films
zien, maar het feit dat we een ziekelijke drang hebben om constant te streven naar aanzien, geld en status. En ik
denk dat dit het enige gebrek is dat we
niet voor lief moeten nemen.

DE MAATSCHAPPIJ VERWACHT
Niemand heeft ooit genoeg gedaan. Niemand heeft ooit zijn doel
bereikt. Niemand heeft ooit zijn leven tot het absolute geleefd. Er is
altijd een beter. Het kan altijd beter. Het moet altijd beter.
Tekst: Puck de Beer
Moeten
De maatschappij waarin we nu leven
heeft haar zinnen gezet op perfectionisme en verlangt dit ook van de mensen die haar tot een maatschappij maken. Het is echter het tegenovergestelde van datgene wat we als mens, als
maatschappij, zouden moeten willen.
Begrijp me niet verkeerd: niet ‘moeten’ omdat het leven zo zou moeten
zijn, maar ‘moeten’ omdat het leven zo
zou kunnen. En beter zou zijn. Begrijp
je me niet? Dat is oké. Ik snap mezelf

ook niet altijd. Wat ik bedoel te zeggen is dat perfectionisme ons opbreekt. Het is perfectionisme waar we
naar streven, maar waarom? En belangrijker: wat zijn de gevolgen van deze zoektocht? Terug naar het begin.
Niemand heeft ooit genoeg gedaan.
Niemand heeft ooit zijn rust verdiend,
want er is nog zoveel meer te doen. De
wereld zit vol met problemen.
Perfectionisme als probleem
Denk eens met me mee en kies een willekeurig onderwerp waar jij je zorgen
over maakt. Het mag alles zijn, de klimaatverandering, het toenemende aantal zelfdodingen of wat je ook maar te
binnen schiet. Probeer je eens in te denken waar dit probleem vandaan komt.
Denk eens wat verder en dieper na dan
normaal. Het hoeft niet foutloos te zijn
en je mag stappen overslaan, dat doe ik

ook. Al is het maar om te voorkomen
dat je een enorm lange lijst aan stappen moet opschrijven.
Denk. Kijk om je heen. Ik daag je
uit. Een voorbeeld om te illustreren
wat ik bedoel.
De toenemende zelfdoding komt voort
uit de toenemende depressie. De toenemende depressie komt voort uit de
afnemende zelfwaarde.De afnemende
zelfwaarde komt voort uit de toenemende prestatiedruk. De toenemende
prestatiedruk komt voort uit het toenemende perfectionisme.
Goed, nog een voorbeeld.
De toenemende klimaatverandering
komt voort uit de groeiende economie.
De groeiende economie komt voort uit
de toenemende rijkdom.

De toenemende rijkdom komt voort uit
de toenemende zucht tot status. De toenemende zucht tot status komt voort
uit de toenemende eenzaamheid. De
toenemende eenzaamheid komt voort
uit de afnemende tijd met vrienden. De
afnemende tijd met vrienden komt
voort uit de toenemende tijdnood. De
toenemende tijdnood komt voort uit
het toenemende perfectionisme.

Eerlijk, ik geloof dat veel terugkeert naar
ons misplaatste verlangen naar perfectionisme. Perfectionisme geeft het idee dat
je het alleen moet doen. Want jij moet
nou eenmaal perfect zijn en iemand die
hulp nodig heeft is niet perfect. En juist
dat breekt mensen op, want we gunnen
het elkaar niet meer dat er iets mis kan
gaan. Alles moet perfect zijn en dat legt
een druk op de hele maatschappij.

Als kind moet je snel leren praten, mooi
tekenen en goed kunnen spellen. Als tiener moet je goed rekenen, sociaal zijn en
prachtige cijfers halen. Als jongere moet
je een mooi CV opbouwen, de etiquette
kennen en hoge scores halen. Als student
moet je studievereniging, een baan en
mooie resultaten balanceren. Als volwassene moet je een geweldige partner, leuke contacten en een goede baan hebben.
Amper authentiek
Moet ik nog doorgaan? Als we elkaar nou
eens zouden gunnen dat er iets misgaat.
Ik geloof dat onze wereld dan radicaal
verandert. Als we allemaal zouden accepteren dat we niet perfect zijn. En dat niet
kunnen worden. Als we nou eens mensen gaan waarderen om wie ze zijn.
Maar belangrijker: wat als jij jezelf
nou eens gaat waarderen voor wie jij
bent. Het perfectionisme van de wereld
heeft het individu van vandaag verdrongen door simpele eisen tot perfectie. De
huidige mens is nog nauwelijks authentiek. Nog nauwelijks tevreden met zichzelf. Want de mens van tegenwoordig is

Het is genoeg wanneer wij als imperfecte mensen
met elkaar kunnen zeggen dat dit voor nu genoeg is

imperfect. Maar wat we niet zien is dat
de mens altijd al imperfect is geweest.
Tijd voor verandering
Niemand heeft ooit zijn doel bereikt.
Omdat het beter kan. Moet. Zal. Meiden
offeren slaap op om er zogenaamd mooi
uit te zien. Jongens offeren tijd op om
het goede lichaam te hebben. Ouders offeren liefde op om hun kinderen perfect
te laten lijken. Maar in dit alles bereiken
we nooit het doel dat we hebben, omdat
dit doel simpelweg te perfect is.
Het is tijd voor verandering.
Maar dat is nou een zaak die makkelijker getypt dan nageleefd is. De maatschappij verwacht van ons perfectionisme. Hoe kunnen we haar dan iets

anders geven? Ik heb het eigenlijk al
gezegd. Het is simpeler dan we denken. We kunnen haar iets anders geven omdat wij zelf de maatschappij
maken. Een groep wordt beïnvloed
door de leden die haar tot een groep
maken en juist daarom hebben wij de
macht om te veranderen wat de groep
uitdraagt. Omdat we individuen zijn
en individuele meningen hebben. Imperfecte meningen.
Naar een betere wereld
Ik geloof dat het imperfect zijn van de
mens iets is waar we niet alleen mee
moeten leven, maar wat we moeten
omarmen. En dan samen vanuit een
imperfecte wereld gaan streven naar

een betere wereld. Begrijp me niet verkeerd, want ik weet dat dit hetzelfde
klinkt. Hetzelfde als het streven naar
de perfecte wereld. Maar op een gegeven moment is het ook genoeg. Het is
genoeg wanneer wij als imperfecte
mensen met elkaar kunnen zeggen dat
dit voor nu genoeg is. Dat we voor nu
rust mogen pakken. En dan? Dan gaan
we naar het volgende, na het genieten
van onze rust, om dat weer op te pakken. Zodat we uiteindelijk kunnen terugkijken op onze eerste imperfectie,
die we iets beter hebben gemaakt en
met een frisse blik de wereld weer iets
kunnen verbeteren. Beter. Niet perfect. Want perfect is niet zo dichtbij
ons bed als we onszelf doen geloven.

VAN DE DAKEN
Gaat u er eens even goed voor zitten. Hoeveel manieren kunt u bedenken om mij flink te beledigen?

gen noemen. En zelfs als het mocht,
zou ik dan blank of wit moeten zeggen? Het schijnt dat we daar ook al
een discussie over zijn begonnen.

Tekst: Thessa Fennema
Laat ik me eerst even voorstellen. Ik
ben een blanke meid, met lange, zwarte
wimpers en een wespentaille. Zestien
jaar geleden ben ik luid schreeuwend
ter wereld gekomen, met alle potentie
de typisch Hollandse, jonge vrouw te
worden die ik momenteel ben. Heeft u
al een beeld van mij gekregen?
Moment, ik moet de vorige alinea
even controleren. Mag ik mezelf wel
beschrijven als blank? Gezien het onfatsoenlijk is om over mijn medemens
te spreken in kleur, weet ik niet zo zeker of ik mijn eigen kleur wel zou mo-

Taboewoorden
Onder het mom van ‘we mogen elkaar
niet kwetsen’ beginnen steeds meer woorden taboe te worden. Het jargon van politici, journalisten en docenten wordt langzamerhand kleiner en kleiner. Zo zijn
woorden als ‘allochtoon’ en ‘laagopgeleid’ vervangen door zogenoemde ‘algemene beschrijvingen’, want deze woorden zouden een negatieve bijklank
hebben gekregen. De algemene beschrijvingen die dergelijke woorden vervangen, zijn de kleine wollen kussentjes van
de Nederlandse taal: nutteloos en onbruikbaar, maar leuk voor de sier.

Nederland twitterland
Het langzaam leegkrassen van ons
woordenboek lijkt echter nog niet genoeg te zijn; een steeds groter groeiende groep verveelde Nederlanders zit
achter een rosé-kleurige iPhone te
wachten totdat er weer een tweet verschijnt over welke ze kunnen schreeuwen dat deze ze kwetst. Het hardwerkende, trotse volk dat Nederland ooit
kenmerkte, heeft plaats moeten maken voor een stel kleinzerige vaccinsceptici met een glutenallergie.
Hoewel de meeste controversie
oproepende berichten inderdaad niet
geweldig zijn verwoord, lijkt de heisa
die ze creëren toch een behoorlijke
overreactie. Tienduizenden malen worden de ‘misplaatste’ berichten en ‘ongepaste’ tweets gedeeld en na slechts

vierentwintig uur heeft een leger facebookslaven al een compleet essay in
de reacties geschreven. Scrollend (en
zuchtend) door soortgelijke twitteroorlogen en facebookdiscussies bekruipt
me langzamerhand het gevoel dat het
men niet zozeer gaat om de stortvloed
aan beledigingen die zogenaamd ervaren worden. Nee, het lijkt eerder een
kwestie te zijn van angst.
Angst
Het woord ‘dik’ durven wij niet meer te
gebruiken. Sommige mensen hebben
nou eenmaal stevige botten of een passie voor plussize mode. Dik is een belediging geworden, net als zoveel andere
eens zo normale woorden. Alles door dezelfde onderliggende angst. Angst om te
kwetsen of gekwetst te worden. Angst
om ‘het slachtoffer’ te worden van stereotypes. Angst om te bekennen dat men
beperkingen heeft, en daarmee te erkennen dat men een beperkt mens is.

In een tijdperk waarin vrouwen in de publiciteit komen met emotionele verhalen
over het eindelijk durven dragen van een
bikini, liggen dit soort welvaartsziekten
al gauw op de loer. En hoewel er steeds
meer aandacht aan wordt besteed, lijkt
er nog geen verandering in zicht.

Waar was ik?
Terug naar mij, die blonde. In de eerste alinea heb ik over mezelf gesproken, nu is het echter tijd dat u over
mij spreekt. Welk beeld heeft u van
mij gekregen? Dom? Geprivilegieerd?
Egocentrisch? Of misschien juist intel-

Het stigma rondom onze gebreken is een lelijke,
open wond in de Nederlandse cultuur

ligent en gedurfd? Ik kan het allemaal
niet bedenken, dus roept u maar.
Schreeuwt u het gerust van de daken.
Spreekt u over mij zoals het u bevalt.
Het stigma rondom onze gebreken is
een lelijke, open wond in de Nederlandse cultuur. Dat terwijl verandering, zoals gewoonlijk, maar erg moeizaam lijkt te komen. Mogelijk is het
echter wel. Langzamerhand kunnen
wij de angst en schaamte rondom alledaagse beperkingen uit onze cultuur
verdrijven en vervangen met een
nieuw vertrouwen in onszelf, elkaar
en zelfs in onze gebreken.

Roept u maar
Met één conversatie, één tweet, één artikel en één woord per keer zal het gaan.
In dat tempo zullen wij door het mijnenveld der taal en omgangsnormen moeten lopen. Lopen? Kruipen. Met slechts
hoop en een greintje vertrouwen op zak,
zwoegend naar een betere samenleving.
Langs vooroordelen, stigma’s, ondoordachte opmerkingen en een aantal van
onze karaktereigenschappen zullen we
moeten gaan, tot we eindelijk de rode
pen naast ons woordenboek weer kunnen wegstoppen in een lade.

Voor de laatste keer vandaag vraag ik u
uw mening over mij te delen. Alstublieft, schreeuw het van de daken! Door
de angst voor een eenvoudig oordeel
van ons af te laten glijden, kunnen we
langzamerhand weer eerlijker met elkaar spreken. Spreken zonder bang te
hoeven zijn dat zelfs persoonsbeschrijvingen al als kwetsend worden ervaren.
Een nieuw vertrouwen opbouwen en
onze gebreken leren vieren. Dus, zegt u
gerust wat u van mij vindt. Roept u
maar, ik ben de angst verloren.

‘I’M A LOSER BABY, SO WHY DON’T YOU KILL ME?’
Aan het eind van elke gymles
roept onze gymdocent ons bij elkaar en spelen we een potje voetbal. De klas wordt verdeeld in
twee groepen, de doeltjes worden
klaargezet en een bepaalde blik
verschijnt op de gezichten van
mijn klasgenoten. Als je die blik
ziet dan weet je dat je niet langer
even met ze kan gaan praten over
de nieuwe Star Wars-film, of vragen wat het huiswerk voor Duits
ook alweer was. Als je die blik ziet
weet je dat het spel begonnen is.
Als je die blik ziet sta je niet meer
tegenover elkaar als vrienden,
maar als tegenstanders, als vijanden. Zelfs bij de liefste leerlingen
kan je die blik zien. Een enorme
ontlading testosteron verandert ze
nou eenmaal in professioneel getrainde soldaten. Dan start het
spel. Meteen begint het fanatieke
geschreeuw, de harde trappen en
aanwijzingen wat je allemaal wel

niet beter kan doen. Als er gescoord wordt door je team, gaat er
een luid gejuich door het team
heen, als er gescoord wordt bij je
team wordt er ‘verdomme!’ geschreeuwd en de keeper wordt uitgescholden. Aan het eind heb je gewonnen, of verloren. Bij gelijkspel
heeft niet iedereen gewonnen,
maar iedereen verloren.
Tekst: Max Hell
Winners en losers
Ik vind het niet erg om te verliezen. Bovenstaande ‘winner-loser-mentaliteit’ is
mij grotendeels onbekend (behalve bij
Monopoly) Ik vraag me af waar die mentaliteit vandaan komt. Wat maakt dat
het zo belangrijk is om te winnen? Het
lijkt namelijk niet alleen in voetbal belangrijk te zijn, maar ook in de maatschappij. Op economisch gebied wordt
er gepraat over ‘losers’ en ‘winners’,
evenals op sociaal en politiek gebied.

Onze samenleving lijkt een goed idee te
hebben van wat een loser is, maar klopt
dat idee? Of nog beter, wat is dat idee?
Bestaat er wel zoiets als winnen? Is het
echt zo erg om te verliezen? Is een loser
zijn misschien zelfs wel iets positiefs?
De term loser komt veel voor in populaire media. Er zijn nummers over geschreven, verschillende films over gemaakt (vaak in de vorm van comedy) en
ook in series zien we deze verliezers terug.
Het meest wordt er nog wel over winners
en losers gepraat door de duizenden motivational speakers die op YouTube en andere media uitleggen hoe wij onze levens
moeten beteren. Ondanks al deze voorbeelden is het nog lastig om te zeggen wat
nou precies winnen en verliezen is, omdat
het erg van de situatie afhangt. Om dit
iets duidelijker te krijgen, heb ik de ‘losers’ ingedeeld in drie categorieën.
De economische loser
De loser die het makkelijkst uit te leggen
is, is de ‘economische loser’. Over het al-

gemeen wordt daar op de volgende manier over gedacht: arme mensen verliezen en rijke mensen winnen. Misschien
wel doordat de economische loser vrij
makkelijk aan te duiden is, is dit één van
de meest simplistische manieren om
naar de samenleving te kijken. Er wordt
bij de economische loser namelijk alleen
gekeken naar de hoeveelheid geld die je
op de bank hebt staan, niet naar hoe het
op de bank gekomen is. Dat vind ik verkeerd, omdat ik vind dat iemand die weinig geld verdient met een nobele taak zoals het opruimen van de straat een minder grote verliezer is dan iemand die veel
geld verdient aan het verkopen van wapens, omdat de wapenverkoper geld verdient aan het lijden van anderen, waar
de schoonmaker mensen helpt.
De carrièreloser
Een tweede loser is de ‘carrière-loser’.
Deze loser is bijvoorbeeld de politieke
partij zonder zetels, of de accountant
die maar geen promotie kan krijgen.
Ook deze loser wordt vaak te simpel
verkozen; er wordt hier namelijk een
sociale betekenis gekoppeld aan de wer-

king van de maatschappij. Het vroegste
dat we hiermee te maken krijgen is tijdens onze schooltijd. Daar wordt bepaald of we winnen of verliezen door te
kijken naar onze cijfers, waarmee naast
onze overgang ook ons niveau bepaald
wordt. Later heeft het te maken met
hoe goed je bent in je werk en of je erin
vooruitgaat of niet. Het opklimmen
van vakkenvuller tot manager bij de

Lidl wordt bijvoorbeeld gezien als een
echte winsituatie, waar ontslagen worden definitief verlies is.
De sociale loser
Als laatste hebben we de ‘sociale loser’,
de loser waar men het meestal over
heeft. Dit is de loser die niet voldoet aan
onze sociaal-maatschappelijke maatstaven, de persoon die buiten de samenle-

ving staat. Eigenlijk zouden de eerste
twee losers gezien kunnen worden als
facetten van de sociale loser, aangezien
de reden dat die twee als losers gezien
worden is dat ze niet voldoen aan maatschappelijke maatstaven. De sociale loser is bijvoorbeeld iemand met weinig
of geen vrienden, iemand die veel alleen
is en door velen gezien wordt als een
nietsnut. Het leven van de sociale loser
is een chaos, hij hoort nergens bij en
droomt dat hij meer dingen meemaakt.
De loser als übermensch
Wat alledrie de losers met elkaar gemeen hebben, is dat ze anders zijn. Anders dan wat ‘hoort’ en daarom ‘mislukt’. Ze zijn losgeraakt van de norm.
Eerlijk gezegd doet de loser me een
beetje denken aan de übermensch van
Nietzsche. Nietzsche dacht dat de realiteit pure chaos was. Alles en iedereen
die orde zou proberen te brengen in
deze chaos, zou fout zijn, omdat er
simpelweg geen orde is. De samenleving, orde in onze wereldse chaos, is
dus ook verkeerd. De übermensch zou
deze chaos erkennen, en deze zelfs om-

armen. Nietzsche was ook voorstander
van het individualisme, en dus zou
ook de übermensch moeten ontsnappen aan het systeem, en los moeten komen te staan van de samenleving, levend in omarmde chaos.
De loser voldoet aan deze criteria: de loser heeft de chaos van de wereld omarmd, het leven van een loser
wordt vaak gekenmerkt als chaotisch.
Ook staat hij op een bepaalde manier
los van maatschappelijke standaarden, of staat er in elk geval buiten. Is
de loser de übermensch?
Leve de loser
Dat gaat misschien een beetje ver, maar
er valt wel wat te zeggen voor het losstaan van de loser van de samenleving.
Los van de sociale stress, los van ruzies,
discussies en onenigheden en los van
klassieke ambitieuze idealen. Wat overblijft is een eigen wereld, in te vullen
hoe je maar wil. Losstaan van de samenleving is een kans om creatief te zijn,
niet te hoeven luisteren naar iemand
die precies weet wat je moet doen,
maar gedwongen te luisteren naar je-

zelf, naar wat jij denkt dat je moet
doen. Je leidt dan je eigen leven, niet
een leven dat tweehonderd jaar geleden voor de gemiddelde mens bedacht
is. Het is een kans om uniek te zijn, een
uniek leven te leiden, een leven met
een nieuw verhaal. De loser hoeft niet
de zoveelste cyclus film, reboot of remake te zijn maar kan een nieuwe, frisse
blik op een oud genre hebben.
We duiden mensen in het dagelijks leven vaak aan als loser zonder
dat we echt nadenken over wat winnen
en verliezen is. Iedereen kent wel een
loser, en veel mensen zullen zichzelf
ook weleens als een loser beschouwen.
Daarop wil ik graag zeggen dat dat
geen ramp is. Verliezen is niet het einde van de wereld (behalve als je een
atoomoorlog verliest), en niet hetzelfde
zijn als ‘de rest’ is niet zo negatief als
‘de rest’ het maakt. Denk de volgende
keer dat je een partijtje voetbal wint
dus eens na voordat je de tegenstanders spottend ‘losers’ noemt, en vraag
je eens af of ze wel echt verloren hebben. En als je je dan echt dapper voelt,
gebruik dan loser eens als compliment.

NIKS IS PERFECTIE EN PERFECTIE IS NIKS
In onze maatschappij wordt de
lat steeds hoger gelegd, op allerlei gebieden. Er wordt van alles
van ons verwacht en verlangd, en
wij, de mensheid, behoren onze
omgeving te behagen. Naar wat/
wie kijken we op? Welk principe
zijn we aan het nastreven? Perfectie? Wat is perfectie eigenlijk?
Mijn docent liet mij kennismaken met deze wedstrijd. Die
sprak me wel aan, en ik vind het
tof om na te denken (ik kan ook
niet echt anders, het zit in mijn
karakter, en ik heb - nog - niet bepaald een ‘uitknop’ gevonden
voor mijn gedachtenspinsels) én
om te schrijven. Dus ik was wel
benieuwd naar deze wedstrijd.
En waar ik toen toch op stuitte…
Tekst: Noor Sebregts

- Actueel: De Jonge Denker stelt filosofische (begin)vragen die relevant zijn
voor de wereld van nu en schetst een
heldere alledaagse context.
- Creatief: De Jonge Denker brengt
nieuwe (speculatieve) ideeën en alternatieve hypotheses in en kan doordenken
op de implicaties daarvan.
- Kritisch: De Jonge Denker gaat
duidelijk in op argumenten op basis van
heldere, consistente redeneringen.
- Presentatie: De Jonge Denker is talig en in stijl helder, gevat en overtuigend.
- Houding: De Jonge Denker heeft
een actieve, open en luisterende houding waaruit interesse blijkt voor andere perspectieven.
- Begeleiding: De Jonge Denker
stimuleert het voeren van diepgaande
gesprekken waarin begrip is voor elkaar en zonder direct oordeel op elkaar gereageerd wordt.

- Vragen: De Jonge Denker helpt aannames en begrippen te verhelderen door
voorbeelden aan te dragen en/of vragen
te stellen (in reactie op anderen).
Bron: http://www.dejongedenkers.org/
Een wolf in schaapskleren
Toen ik het aan mij overhandigde A4’tje
las, ging ik nadenken over gebreken en
perfectie. Ik wilde wat meer informatie
hebben over deze opdracht, dus googelde
ik natuurlijk naar jongedenkers.org.
Daar vond ik bovenstaande zeven punten. Grappig is het, dat ik een essay ga
schrijven over het streven naar perfectie,
en de gebreken in de maatschappij, want
in diezelfde opdracht schuilt al het probleem, als een wolf in schaapskleren.
Dit is geen aanval overigens, of
ja, geen volledige aanval. Ik las wel
net dat ik kritisch moest zijn toch?

Het is trouwens wel heel goed dat dit
soort opdrachten bestaat, en dat leerlingen worden geprikkeld om na te
denken over dit soort thema’s. Maar
mijn excuses, ik kon het niet laten om
dit er toch in te zetten. Terwijl wij nadenken over welke gebreken er in
onze maatschappij zitten, die perfectie

afdwingen, doe ik er zo zelf aan mee.
Blijkbaar mag ik om succesvol te zijn
in deze opdracht, om te slagen, om deze opdracht met stipte perfectie te voltooien, niet zomaar mijn geest laten
vloeien. Nee, ik word geacht daar zeven punten bij te gebruiken. Maar dat
zou ik natuurlijk ook niet kunnen

doen. Ik zou gewoon mijn eigen gang
kunnen gaan. Maar, dan slaag ik weer
niet in de opdracht en heb ik gefaald.
Onderweg naar perfectie?
Heb ik dan gefaald? Ik ben wel kritisch
geweest. En origineel, gok ik. Ben ik nu
actueel? Ja, het speelt zich wel nu af. Ik
stel ook tamelijk veel vragen, volgens
mij. Is dit essay dan nu onderweg naar
perfectie? Ik denk het wel, als ik zo kijk
naar die zeven punten. Maar die zijn de
standaardnorm, en ik kan mezelf daar
helemaal niet aan meten, want iedereen
is totaal anders. De persoon die deze zeven punten heeft bedacht, is alweer anders dan ik ben. Mijn hersenen werken
anders. Ik kan eigenlijk nooit perfect
zijn, ook niet als ik ernaar zoek. Misschien wel juist niet als ik ernaar zoek,
maar als ik niet aan die punten voldoe
en mijn hersenen volledig de kans geef
vrijuit te kraken, piepen en filosoferen,
kan ik het ook nooit goed doen. Is dit
dan de paradox van perfectie?

Op de site staat ook, dat ik in dit essay
vooral moet voldoen aan de eerste vier
punten, dus laten we het daar dan vooral even over hebben.
Actueel, creatief, kritisch
Actueel: ja, ik moet actueel zijn. Ik kan
zo wel een aantal actuele problemen opnoemen omtrent perfectie. Was dat dan
de bedoeling van de opdracht? Nou ja, ik
doe het wel gewoon. Er zijn ontzettend
veel actuele ‘perfectieproblemen’. Ik bespeurde het al in de allereerste schoolweek: de herkansingsweek stond op het
menu. Ik zag iedereen in mijn blikveld
zich ijverig inschrijven voor de herkansingen. Zelfs de leerlingen die al zevens hadden gehaald, iedereen wil het beter doen,
iedereen wil hoger. We moeten het beste
halen, een zeven is al lang niet meer
goed genoeg joh! Het streven naar perfectie loopt hier volledig uit de hand, omdat
leerlingen uiteindelijk hierdoor zichzelf
kwalijk gaan nemen ‘slechts’ zevens te halen. Dat is dus waar we heen gaan. Geen
één cijfer is een indicatie voor je slagen,
want misschien heb je elke vraag wel ex-

pres fout beantwoord en haal je een 1
voor je herkansing. Maar weet je ondertussen precies waar het over gaat, en beheers je de stof volledig.
Creatief: we moeten natuurlijk creatief
zijn, vooruitstrevend zijn, origineel zijn.
We zoeken de ruimdenker in de maatschappij. Het moet steeds gekker, breder,
anders. We verlaten het land van simpel,
en reizen naar het land van complex. Hier
schuilt ook zeker een perfectieprobleem
in. Er zit een bepaalde grens aan waar we
heen gaan toch? Het kan vanaf een bepaalde plek niet gekker, origineler, maar de
drang naar meer groeit en groeit. Ben ik
nu creatief bezig? Ik weet het niet. Misschien is dit wel heel voorspelbaar.
Kritisch: er staat dat ik in moet gaan
op argumenten op basis van heldere,
consistente redeneringen. Tja, dat ben
ik dus totaal niet aan het doen. Ik
weet überhaupt niet of iemand me kan
volgen. Maar dan ben ik toch juist kritisch op de criteria? Ik moet toch niet
zomaar volgen wat er staat, want ik
moet kritisch zijn, dus moet ik niet

doen wat er staat, maar autonoom nadenken en handelen, maar dan voer ik
de opdracht niet goed uit. Wat moeilijk zeg, deze opdracht.
Niks!
Maar wat is perfectie nou eigenlijk?
Wat is het, in wezen? Ik zocht het net
op, en ik las dit: ‘zonder fouten of gebreken, volmaaktheid’. Iedereen heeft
gebreken, niemand is volmaakt. Ik
denk dat ik het weet. Volgens mij is het
‘niks’! Dát heb ik geprobeerd duidelijk
te maken. Het is niks. Je kan het niet
op één bepaalde manier goed, of perfect doen, of slecht. Er is niet zoiets als
perfectie. Maar we streven er wel naar.
Waarom? Als we nadenken, komen we
toch tot de conclusie dat het niks is.
Vandaar dat ouders altijd tegen hun
opgroeiende kinderen zeggen: ‘Niemand
is perfect schatje’. Nee klopt, niemand is
perfect. Zullen we dan ook ophouden
met doen alsof perfectie bestaat?
De mens die streeft naar perfectie, ís
de gebrekkige mens.
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