
Stel een canon samen
omhet Grote Vergeten
een halt toe te roepen

Hoe staat hetmet onze kennis?
Toen Brezjnev werd gevraagd
in één woord samen te vatten

hoe hetmet de Sovjet-Unie ging, was
zijn antwoord: ‘Goed.’ Toen hem
werd gevraagd wat zijn antwoord
zou zijn als hij twee woordenmocht
gebruiken, zei hij: ‘Niet goed.’
Ik zou in dezelfde geest willen be-

togen dat het in de eerste benade-
ring goed gaatmet onze kennis. Niet
alleen komt er steedsmeer informa-
tie beschikbaar, samenmet betere
technologie om die te verwerken,
ook is er een groeiend deel van de
wereldbevolking dat daar gebruik
vanmaakt. De totale informatie op
aarde wordt nu geschat op 1 zettaby-
te, dat is een 1met 21 nullen. Meer
dan tweemiljard wereldburgers
hebben op ditmoment via het inter-
net toegang tot een groot deel van
die immense hoeveelheid data.
In de tweede benadering gaat het

helemaal niet goed. Zoals Joshua
Foer terecht betoogt, gaan we steeds
slordigermet al die kennis om.We
vergeten steedsmeer of onthouden
nutteloze en onbelangrijke zaken.
Willen we het Grote Vergeten een

halt toeroepen, danmoeten we een
scherp debat voeren over wat we
precies willen onthouden en hoe. Er
is geen twijfel over dat er zonder fei-
tenkennis geen creativiteit en inno-
vatie kan bestaan. Minder duidelijk
is welke feiten we uit dit overstel-
pende aanbod aan informatiemoe-
ten selecteren. Hoe kunnenwe de
weg in het informatiegebergte vin-
den?Waar brengenwewegwijzers
aan om ons niet te verliezen?
Deze vragen zijn bijzonder perti-

nent bij het opstellen van een ca-
non. Dat is een typisch Hollands ge-
zelschapsspel geworden in navol-
ging van de historische canon, die
onder leiding van Frits van Oostrom
is opgesteld als antwoord op het ver-
dwijnende historisch besef. Samen
met enkele collega’s heb ikmet de
bètacanon, een lijst van vijftig on-
derwerpen uit de natuurweten-
schappen en techniek die iedere Ne-
derlander zoumoeten kennen, hard
aan dat spel meegedaan.
Een canon brengt begrippen in

kaart die de hub van het kennisnet-
werk vormen, de naaf waar vele spa-
ken bijeenkomen. Deze onderwer-
pen, die vanuit vele perspectieven
gezien kunnenworden, hebbenwat
wiskundigen een hoog ‘kusgetal’
noemen. Bij een stapeling van ato-
men in een kristal meet het kusgetal
hoeveel buuratomen aan een gege-
ven atoom raken. Hoe hoger het kus-

getal, hoe ‘mooier’ het kristal.
Bij het samenstellen van de bèta-

canonwas een hoog kusgetal een
belangrijk criterium. Neemhet on-
derwerp ‘evolutie’. Dat heeft vele fa-
cetten. Allereerst kunnenwe dit be-
naderen als een algemeen concept
uit de biologie: de verandering van
het leven op aarde door natuurlijke
selectie. Een tweedemogelijkheid is
een concreet geval te beschouwen
dat de essentie vangt, bijvoorbeeld
de verscheidenheid aan vinkjes op
de Galapagoseilanden. Een derde
weg is de persoonlijke benadering:
in dit geval de figuur Charles Dar-
win en zijn reismet de Beagle, inclu-
sief alle praktische en intellectuele
worstelingen. Al die perspectieven
werpen een ander licht op de evolu-
tietheorie en versterken elkaar.
Er is een andere goede reden ons

te concentreren op kernbegrippen
met veel facetten. Omdat onze per-
soonlijke kennisbasis toevalliger
wordt, neemt de diversiteit aan ach-
tergrondkennis toe. Het onderwijs
zal zich rekenschapmoeten geven
van deze fragmentatie. U kent het
peuterspeelgoed waarbij voorge-
vormde blokjes in uitgezaagde figu-
ren als een cirkel, vierkant of drie-
hoekmoeten worden getimmerd.
Waar vroeger iedereen hetzelfde
vierkantje in zijn plankje had, is er
nu eenwereld aan figuren. Daarmee
is er een groot risico dat de leraar
met geweld een vierkant blokje, met
hoeveel zorg ook uitgekozen, in een

rond of driehoekig gaatje slaat.
De gereedschapskist van de do-

cent dient daarom zo goedmogelijk
gevuld te zijn. De ene leerling kan
genieten van een abstract begrip, de
andere is gebaatmet een alledaags
voorbeeld. De droom van het onder-
wijs zou personal educationmoeten
zijn. Geen tweemensen zijn hetzelf-
de en ieder kind verdient een uiterst
individueel leertrajectmet opmaat
ontworpenmethoden.

Dít zoumijn advies zijn omhet
Grote Vergeten te stoppen en onze
feitenkennis te herstellen. Identifi-
ceer allereerst de universele kernbe-
grippen: ideeën, feiten, gebeurtenis-
sen die het waard zijn te onthouden.
Bestudeer die goed en vanuit vele
perspectieven. Neem de tijd en kom
regelmatig terug, zodat deze plek-
ken langzamerhand tot huisvrien-
den worden. Zo kan iedereen een in-
dividuele ‘klik’ vormenmet de eigen
ervaring en achtergrond. Zo’n geza-
menlijke canon vormt de basis voor
verdere kennisvermeerdering.
Goed gekozen feiten zijn slechts

de eerste stap in het bouwwerk van
kennis. De volgende stap betreft de
procedures waarmee we additionele
feiten kunnen vinden. Waar kunnen
we iets opzoeken en in welkemate
kunnenwe op deze verworven ken-
nis vertrouwen? En er is nog een an-

dere wijze om kennis te verkrijgen
dan onthouden of opzoeken. Je kunt
die ook zelf bedenken.
In de wetenschap wordt veel waar-

de gehecht aan het opbouwen van
kennis from scratch. De belangrijkste
ingrediënten zijn gezond verstand
en logisch redeneren. Zo had de le-
gendarische Italiaans-Amerikaanse
fysicus Enrico Fermi de gewoonte
zijn studenten allerlei vragen te stel-
len die jemoeilijk kon opzoeken en
zeker nietmoest onthouden, maar
die je gemakkelijk zelf kon afleiden.
Beroemde voorbeelden van Fermi’s
vragen zijn het aantal pianostem-
mers in Chicago, het aantal molecu-
len in de aardatmosfeer, of de tijd
die het duurt deMont Blancmet
graafmachines en vrachtauto’s af te
graven. Na enige oefening geeft een
berekening op de achterkant van
een envelop een goede eerste bena-
dering.
De vaardigheid feiten te genere-

ren in plaats van te reproduceren,
oefent een vaardigheid die feiten-
kennis overstijgt. Ze is ook relevant
omdat we demeeste feiten nog niet
kennen. Een van de essentiële func-
ties van kennis is te weten wat je
niet weet.
Zo zijn kosmologen er sinds kort

van overtuigd dat slechts 4 procent
van de inhoud van het heelal be-
kend is: die wordt gevormd door de
sterren, planeten, gaswolken, deel-
tjes en straling die demoderne ster-
renkunde in kaart heeft gebracht.
De overige 96 procent bestaat uit
nieuwe vormen vanmaterie en ener-
gie, donkerematerie en donkere
energie genoemd, waarvan de aard
en samenstelling nog onbekend is.
Ik noem dergelijke known unknowns
‘donkere kennis’: kennis waarvan we
weten dat zij bestaat, alleen de in-
houd is nog onbekend.
Daarnaast zijn er de unknown un-

knowns: zaken waarvan we niet eens
weten dat we ze niet weten. Dezelfde
kosmologenwaren zich twintig jaar
geleden niet bewust van het bestaan
van donkerematerie en energie. De
ontdekking van dat gebrek aan ken-
nis was een van de grote doorbraken
in de wetenschap. Als donkere ken-
nis het gedeelte van de kamer voor-
stelt dat nog niet verlicht is, zijn der-
gelijke doorbraken de ontdekking
van een poortje dat naar een geheel
nieuw vertrek leidt.
Joshua Foers hartstochtelijke op-

roep omhet vergeten te stoppen en
feiten weer een prominente rol te
geven, is belangrijk, zeker omdat
het de stem van een nieuwe genera-
tie is. We zijn te lang slordigmet on-
ze kennis omgegaan. Het is tijd voor
een frisse blik op wat het waard is
onthouden en begrepen te worden.
Dit is extra belangrijk omdat we

aan de vooravond van grote door-
braken staan. De echte explosie van
informatiemoet nog komen. Dat is
een beangstigende én een stimule-
rende gedachte. Juist omdat er nog
zulke grote terreinen zijn van de in-
formatieberg om te verkennen, is
het essentieel dat we goed bepakt op
reis gaan, met alleen die zorgvuldig
geselecteerde feiten op zak die het
raamwerk van onze kennis vormen.
Alleen dan kunnenwe deze reis,
misschien wel de spannendste uit
de geschiedenis van demensheid,
voortzetten.

Creativiteit en
innovatie kunnen
niet bestaan
zonder
feitenkennis
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Om de feitenkennis te herstellen
moet je allereerst weten welke
ideeën en gebeurtenissen het
waard zijn te worden onthouden.
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