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Een groot deel van mijn arbeidzaam leven bracht en breng ik door met denken, lezen,
uitzoeken, schrijven, publiceren, bezinning, overleg en discussie, interviews, speeches en
onvermijdelijk ook met management en toezicht. Als nevenproduct levert dat wel eens
puntige uitspraken op. Ik heb er enkele opgeschreven en die tevoren enkele mensen laten
lezen.1
Misschien zetten de uitspraken aan tot bezinning, discussie of toveren ze een glimlach op uw
gezicht. U mag het er ook hardgrondig mee oneens zijn. Of zelf een betere uitspraak
formuleren. Als u er in 2019 wat blijer van wordt of er anderszins mee gediend bent, heb ik
mijn doel bereikt.2
1. Veel kan zonder. OVERBODIGHEID is overal en MATIGHEID is een deugd.
2. Als je sommige burgers bezig ziet en ziet hannesen, denk je: kende het leven eerst maar
eens een PROEFRIT met een examinator.
3. Wie lang genoeg GEWOON doet, wordt op den duur vanzelf bijzonder. Wie elk jaar zegt
dat hij nog JONG is, moet op den duur wel oud zijn.
4. KLETSKOEK is koek die het beste uit de handel genomen kan worden. Wie het hiermee
eens is, hoeft per dag minder tijd te besteden aan het volgen van ‘social media’.
5. Alles heeft KLEUR. De bijdrage die je kunt leveren is om het leven VERDER kleur te
geven.
6. Wie niet veel VERWACHT, heeft gauwer genoeg. Denk als burger, bonusjager, deejee of
profvoetballer na over je verwachtingen.
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7. Je moet de RATIO het gevecht met de emotie niet laten beslechten in het voordeel van
de emotie. Dat geeft doorgaans namelijk een verstoorde relatie tot gevolg of een andere
teleurstelling.
8. Laat de WERKELIJKHEID niet door onbereikbare waandenkbeelden, idealen of dromen in
de war schoppen.
9. Voor ouderen geldt dat LOSLATEN het nieuwe houvast is.
10. LIKEN op Facebook is zinloos. Het is een vluchtig substituut voor machteloosheid of
quasi-positiviteit.
11. Het zijn niet de autorijders die parkeerplekken opheffen. Het zijn niet de wandelaars die
de Vierdaagse afschaffen. Het zijn niet de advocaten die het recht op verdediging willen
beperken. Doorzie de doorslaande PASSIE en EENZIJDIGHEID van de belanghebbende.
12. ZELFREFLECTIE wordt bepleit om de kans op het verkrijgen van betere mensen te
vergroten en de kans op verkeerd gedrag en zinloos handelen te verminderen.
13. Er is een grote behoefte onder mensen aan meer ZELFREFLECTIE, maar het besef dat dit
ook voor jezelf geldt, is bij tal van burgers slecht ontwikkeld. Afgaande op commentaren
op internet.
14. Zelfreflectie is zowel nuttig als te beperkt want deze bezinning bant MOREEL
VERWERPELIJK GEDRAG onvoldoende uit. De westerse en niet-westerse mens moet dus
ook op andere manieren in toom gehouden worden.
15. PROPORTIONALITEIT VAN GEDRAG verdient als POSITIEF referentiekader een hogere
plaats dan gangbaar is in Nederland. Een voorbeeld. Wie een ‘conventioneel’ iets van
1000 euro wil bestrijden of bevorderen, moet doorgaans niet een beleid ontwikkelen
dat 10.000 euro per jaar kost.
16. De vergunningverlener dient bij riskante initiatieven tevoren de persoonsgegevens vast
te leggen van alle betrokkenen en te wijzen op opdraaien voor negatieve gevolgen. Wie
als onderdeel van een collectief toch schade aan andermans have of goed veroorzaakt,
moet vaker volledig opdraaien voor aangericht LEED en HERSTEL dan thans het geval is.
Vergelijk de grote Haagse brand rond Oud en Nieuw.
17. WEGKIJKEN of traag SIGNALEREN van misstanden is een slechte eigenschap die veel te
veel voorkomt in bestuurlijk en politiek ‘Den Haag’ en daarbuiten.
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18. ‘VROEGE VOGELS SPOTTEN’ (‘early warning signals’ opsporen) betekent dat iemand oog
wil hebben voor wat komen gaat, maar zich nog in het verborgene bevindt. Als de
vroege vogels positief te duiden zijn, kun je ‘het laten gebeuren’. Politici gaan daar te
vanzelfsprekend vanuit.
19. ZELFVERTROUWEN mondt te vaak uit in zelfoverschatting, eigendunk,
schaamteloosheid, ongeremdheid of moreel verwerpelijk gedrag. Er is een irritante
maatschappelijke kostenpost verbonden met zelfvertrouwen.
20. SAMEN VREEDZAAM OP WEG GAAN is een waarde op zich die past in veel tradities,
zoals het humanisme en christendom.
21. Er bestaan veel DEUGDEN die een nieuw leven verdienen. Een ervan is het vermogen tot
ONDERGESCHIKTHEID: gewoon doen wat VERANTWOORDELIJKE anderen opgedragen
hebben. Een tweede deugd is COMPASSIE met een ander in nood. Maar paradoxaal: hoe
hoger de overheidsbelasting in een land als Nederland, hoe minder ondergeschiktheid
en compassie want burgers neigen dan tot verzet en zoeken naar sluiproutes.
22. ZELFAANMELDING is een aanvulling op mediation. Het verdient aanbeveling een
mogelijkheid te openen voor burgers om zichzelf aan te melden voor het op eigen
kosten vrijwillig ondergaan van GEVANGENISSTRAF, waarvan de maat door justitie
wordt bepaald. Een substituut dus voor boete, zoals uitgesproken in de vroegere biecht.
23. Verras jezelf eens dit jaar, door ergens GEEN MENING over te hebben. En verras jezelf
en de mensheid eens door te stoppen met Facebook. STOPPEN is op tal van gebieden
nuttig, naast MATIGEN.
24. Het begrip ‘LIFESTYLE‘ is teveel een vergoelijking van slecht persoonlijk gedrag. Wie door
eigen gedrag aan OBESITAS lijdt, moet niet zeuren over kritische zorgverzekeraars, een
lifestylecoach en eigen bijdragen.
25. In de geschiedenis komen veel actie-reactieprocessen voor. Een REACTIE slaat meestal
door. Daar zou meer rekening mee gehouden moeten worden. Dat we na het echec van
de aardbevingsproblematiek van Groningen het land ineens aardgasvrij zouden moeten
maken, is absurd.
26. Dat DIALOOGTAFELS (zoals op het vlak van klimaat) een jeukwoord is, moet worden
bestreden. Zo’n tafel kan de gekkigheid in de prullenmand doen belanden.
Herhaaldelijke gesprekken tussen mensen en organisaties met verschillende belangen
zijn namelijk van groot belang om te voorkomen dat één belang eruit kan springen en
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domineert, en leidt tot optochten, stakingen of wanorde met grote maatschappelijke
schade.
27. Bij alle discussie en besluitvorming moet ergens iemand EIGENAAR zijn van een
probleem en oplossing. Is het eigenaarschap zoek, dan acht niemand zich
verantwoordelijk. De kans op chaos is dan groot.
28. MACHTSSCHEEFHEID bestaat. Solistische bestuurders doen soms rare dingen. Bij de
bouw van een staat, gemeente, ziekenhuis of een andere individuele organisatie moet
daarom steeds voorzien worden in zowel doorzettingsmacht als tegenmacht (en kracht).
Dat heet: zorg voor ‘checks and balances’.
29. Het belang van rechters neemt elke dag toe omdat zij NORMEREND OPTREDEN in een
maatschappij die ‘moet kunnen’ doorontwikkeld heeft tot het - op te grote schaal
voorkomend - onfatsoenlijk, crimineel en ander wetsovertredend gedrag.
30. ZUINIGHEID en substantieel SPAREN zijn deugden omdat je daardoor steeds het besef
van schaarste goed ingeprent krijgt, sparen je met de voeten op aarde houdt en
consumentisme ter discussie stelt.
31. Maar weinig Zuid-Afrikanen uit de middle class gaan in het buitenland op vakantie,
zonder dat dit hun GELUKSGEVOEL aantast. Vakanties in het buitenland doorbrengen, is
alleen iets voor mensen die in een heel klein land wonen.
32. Doe iets ‘rondom je huis’: tuinieren, schilderen, aanplanten, snoeien, planten
bestuderen, oogsten, verbouwen, wandelen, schrijven, denken, luieren of mediteren,
een boek lezen, een ander helpen, een plan maken. Wie dat doet, ontdekt dat een groot
aantal dingen uit deze lijst ook op reis gedaan worden, maar onder minder comfortabele
omstandigheden.
33. Reizen kan slecht zijn voor het fysieke milieu, maar goed voor het innerlijke MILIEU van
de mens.
34. De maatschappij is nog steeds een enorm KAPITALISTISCHE ONVERMIJDELIJKHEID
omdat geld het belangrijkste ruilmiddel is. Het gevolg is het bestaan van bonussen,
corruptie, fraude, witwassen, integriteitsverlies, vergaande bodemexploitatie, etc.
Daarom is een regulerende staat nodig.
35. Meer KANTEN aan een kwestie zien, is meestal een voordeel. Met het feit dat een
pannenkoek twee kanten heeft, schiet je echter niets op.
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36. Een stokpaard berijden, moet je laten want het is geen paard.

Thomas Schats Internet
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