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Om de essentie van organisatie te ontdekken, moet men zo klein durven worden als Alice

(met een knipoog naar Lewis Carroll)
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VOORWOORD

Dit boek gaat over een student die ontevreden is over wat ze te horen krijgt tijdens een college
Enterprise Architecture (inderdaad, in het Engels!). Dat vak zou inzicht moeten bieden in de
samenhang van organisatie en ICT1, maar volgens de student is dat niet zo. Op zoek naar een
diepgaand inzicht in wat zij denkt dat de kernbegrippen zouden moeten zijn, namelijk communicatie, informatie, actie en organisatie, belandt ze in Kabouterland, waar een oneindig lijkende
bron van waardevolle ideeën en inzichten voor haar open gaat. Nadat ze alles waar ze naar
zocht, heeft gevonden, keert ze terug naar Mensenland, geheel tevreden over haar avontuur en
geheel toegewijd aan de missie van Enterprise Engineering2.
Evenals de hoofdfiguur, Alice, zal de lezer beloond worden met waardevolle nieuwe ideeën
over en inzichten in zaken die niet alleen van belang zijn voor professionals en studenten op
het gebeid van organisatie en ICT. Het is goed voor iedereen om een juist begrip te hebben van
organisatie en van de rol van ICT in de moderne maatschappij. Er gaat zo veel verkeerd en er
zijn maar zo weinig mensen die de echte oorzaken begrijpen van de eindeloze mislukkingen in
ICT-projecten en in projecten van organisatieveranderingen in het algemeen.
De sleutel tot dezelfde bron van verlichting als waarvan Alice heeft gedronken, is in uw
handen. Het enige dat u moet doen is verder lezen. Al lezende zult u een geheel nieuw inzicht
verkrijgen in communicatie, informatie, actie en organisatie. De prijs daarvoor is dat u uw huidige wijze van denken over organisatie en ICT laat vallen. Maar dat is geen hoge prijs, zou ik
zeggen, want die bleek toch al niet erg bruikbaar.
Wat hebben deze serieuze zaken met tuinkabouters te maken? Dat is een geheim dat voor u,
al lezende, onthuld zal worden. U zult ontdekken dat moderne samenlevingen krioelen van
blauwe en groene tuinkabouters, tot voordeel van ons allemaal. U moet alleen alert zijn op rode
tuinkabouters, want die kunnen niet bestaan ...
Voorburg, 11 mei 2020,
Jan Dietz

1

ICT staat voor de (moderne) informatie- en communicatietechnologie.

2

Enterprise Engineering biedt een ontwerpgerichte blik op organisaties.
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ALLES IS ROOD, GROEN OF BLAUW

“Bullshit is a greater enemy of truth than lies are”. Dit citaat van Harry Frankfurt schiet door
Alice’s hoofd, terwijl ze een college over Enterprise Architecture volgt. Sinds ze Frankfurt’s
essay3 heeft gelezen, ziet ze snel en haarscherp of iemand staat te wauwelen (dat vindt ze zelf
een mooie vertaling van “talking bullshit”). Zoals ze ook uit eigen ervaring weet, verval je
gauw tot gewauwel als je over iets moet praten zonder dat je er goed over hebt nagedacht.
Daarom, zegt Frankfurt, stellen wauwelaars hun persoonlijke oprechtheid boven de waarheid
van hun gedachten. Omdat ze onmogelijk trouw kunnen zijn aan de feiten, proberen ze trouw
te zijn aan zichzelf.
Niet in staat tot verder luisteren, beginnen Alice’s gedachten af te dwalen. Ze is er zeker
van dat je communicatie, informatie, actie en organisatie, daar ging het college van vandaag
over, beter moet kunnen begrijpen. Er moet een samenhangende theorie mogelijk zijn dat de
essentie van organisatie laat zien en de juiste plaats van de moderne informatie- en communicatietechnologie (ICT) daarbinnen. Het staat voor Alice als een paal boven water dat je zonder
zo’n theorie geen grote veranderingen in organisaties en in de samenleving als geheel kunt
overzien, en ook geen effectief gebruik kunt maken van die prachtige ICT. Maar ze is nog geen
steek verder gekomen sinds het idee bij haar heeft post gevat dat die theorie moet bestaan.
Soms bekruipt haar dan ook de bange gedachte dat wat zij wil gewoon niet kan. Op zulke momenten kan ze zich erg moedeloos voelen, en gaat ze zich vaak te buiten aan het eten van chocola. En dan denkt ze er soms ook over te stoppen met haar studie.
Terwijl deze gedachten in haar hoofd spelen en elkaar de voorkeur betwisten, wordt haar
blik ineens gevangen door een kabouter die met ferme tred vanaf de deur van de collegezaal,
voor de brede lessenaar langs, in de richting van de ramen loopt. Omdat Alice gewoontegetrouw op de eerste rij zit, kan ze het tafereel van heel dichtbij gadeslaan. De kabouter heeft een
beetje golvend, grijs haar en, terwijl hij stevig doorstapt, zegt hij duidelijk verstaanbaar telkens: alles is rood, groen of blauw. De toon waarop hij dat zegt, is nogal zelfverzekerd. Maar,
denkt Alice meteen, hij is er vast nog niet heel zeker van, want als je iets zeker weet, hoef je
dat niet zo vaak voor jezelf te herhalen (dat de kabouter het niet tegen zichzelf maar tegen haar
zou kunnen hebben, komt niet in haar op).
Alice is zo in beslag genomen door deze en andere gedachten over het voorval, dat ze bijna
vergeet te bedenken dat een kabouter die al pratend door een collegezaal loopt, verre van gewoon is! Omdat ze nu erg benieuwd wordt naar wat haar medestudenten ervan vinden, kijkt ze
om zich heen, en naar de docent, maar die lijken er allemaal niets van te merken. En als ze
daarop de kabouter met haar ogen probeert terug te vinden, ziet ze hem nog net door een kleine
opening in de muur onder het voorste raam verdwijnen. Haar nieuwsgierigheid is inmiddels zo
groot geworden (ze moet en zal weten wat er achter die kabouter steekt!), dat ze zich geen
moment bedenkt. In één zwaai springt ze over de bank, stuift de collegezaal uit, en holt zo hard
ze kan naar het plantsoen onder het raam waar ze de kabouter heeft zien verdwijnen. Als ze

3

Frankfurt, H.G.: On Bullshit, Princeton University Press, New Jersey, 2005
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daar aankomt, kan ze nog net zien dat hij een luikje in de grond opent, eronder kruipt, en het
achter zich laat dichtvallen. Alice haast zich nog wel naar die plek, maar met geen ander voornemen dan daar te gaan zitten huilen van teleurstelling (want dat ze de kabouter nog verder zal
kunnen volgen, lijkt haar volstrekt uitgesloten). Wanneer ze zich echter moedeloos op haar
knieën laat zakken, ziet ze op het luikje een strip met een rood, een groen en een blauw pilletje,
waarboven staat geschreven: "EET ME”.

Weer bedenkt Alice zich geen moment. Ze rukt de strip van het luikje af, drukt de pilletjes
eruit, steekt ze in haar mond en slikt ze door. In nog geen tien tellen is Alice gekrompen tot het
formaat van een kabouter, en past ze gemakkelijk in het gat onder het luikje. Zonder aarzelen
trekt ze het luikje omhoog en springt ze in het gat, waarna ze in een steile, pikdonkere en bochtige tunnel belandt en daar met een duizelingwekkende vaart doorheen glijdt. Ze heeft geen
idee hoe lang ze zo glijdt als het ineens lichter wordt en het einde van de tunnel in zicht komt.
Met een plof valt ze in het gras van een weide die hoog op een heuvel blijkt te liggen, en vanwaar ze uitkijkt over een prachtig dal.
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Hoewel het uitzicht werkelijk schitterend is, kan Alice er nog niet echt van genieten. Om
verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat ze nog erg moet wennen aan haar miniatuurgestalte, maar ook omdat ze geen flauw idee heeft hoe ze weer terug kan komen bij het luikje in de
tuin, en nog minder hoe ze weer haar normale proporties kan terugkrijgen. Voorlopig lijkt er
echter niets anders op te zitten dan zich in haar lot te schikken, een lot waarvoor ze trouwens
zelf heeft gekozen, moet ze toegeven. Ze begint voorzichtig om zich heen te kijken, en zo gebeurt het dat ze niet ver van haar vandaan de grijze kabouter ontwaart om wie ze zich in dit
avontuur heeft gestort. Hij zit te schrijven en schijnt in die bezigheid helemaal op te gaan.
Maar dan draait hij zijn hoofd naar haar toe, er verschijnt een glimlach op zijn gezicht, en hij
wenkt haar. Dat is voor Alice voldoende om zich over haar angst en de vele onzekerheden heen
te zetten. Ze loopt zo snel als haar kleine beentjes dat toelaten naar de kabouter en gaat naast
hem zitten. De kabouter neemt het woord:
Hallo, ik had je al verwacht. Hoe heet je eigenlijk?
Dus jij wist dat ik je zag en je had het tegen míj, daar in de collegezaal.
Inderdaad, maar zeg me nou eens hoe je heet.
Ik heet Alice, en jij?
Sapio.
Wat een rare naam, denkt Alice, maar lang neemt die gedachte haar niet in beslag want ze is
nog steeds behoorlijk beduusd van de grote verandering die zich in en met haar heeft voltrokken. Dus zegt ze:
Waar ben ik, wat moet ik hier, en hoe kom ik weer terug in de gewone wereld?
Ho, ho, mijn beste Alice, niet zoveel vragen tegelijk, één voor één graag. Waar je bent laat
zich gemakkelijk raden: in Kabouterland. Wat je hier komt doen, zou je eigenlijk ook niet hoeven te vragen. Je bent toch op zoek naar een beter begrip van communicatie, informatie, actie
en organisatie, of niet soms?
Ja, dat klopt, maar wat weet jij daar nou van, je bent toch maar een kabouter! Oh, sorry, ik
bedoel het niet beledigend hoor, maar gewoon, nou ja, ik bedoel, dat zijn toch problemen in de
echte, eh ... ik bedoel in mijn wereld, niet in de jouwe.
Het geeft niet dat je dat niet weet, en ik zal je spontane reactie zeker niet als een belediging
opvatten, maar wij kabouters kennen ook communicatie, informatie en actie, net als jullie, en
wij vinden het van veel zaken ook praktisch om ze georganiseerd te doen. Bovendien is jouw
wereld niet zo verschillend van de onze als je misschien denkt. Alleen, jij komt uit Mensenland
en nu ben je in Kabouterland, snap je?
Ja natuurlijk, het was echt dom wat ik zei, maar hoe zou je mij kunnen helpen?
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Dat zul je allemaal nog wel ervaren, en een beetje heb ik het al gedaan toen ik door de collegezaal liep. Weet je nog wat ik toen zei?
Ja, dat weet ik nog goed, omdat ik het zo raar vond en omdat ik niet begreep waarom je het
steeds herhaalde. Je zei: alles is rood, groen of blauw.
Juist, dat heb je goed onthouden, en je doet er goed aan dat ook nooit meer te vergeten!
Maar wat hebben kleuren nou met communicatie en zo te maken? Trouwens, het is niet
eens waar dat alles rood, groen of blauw is, kijk maar naar mijn kleren bijvoorbeeld.
Ha, ha, natuurlijk zijn jouw kleren niet rood, groen of blauw, net zo min als alles hier om
ons heen. Ik heb het ook niet over alle dingen, maar alleen over communicatie, informatie,
actie en organisatie. Ik heb het erover dat je bij het bestuderen daarvan drie niveaus kunt onderscheiden, en wij kabouters vinden het gewoon leuk om ze met de namen van de drie primaire kleuren aan te duiden, dat is alles.
Oh, ik wist niet dat je het figuurlijk bedoelde, dat weet ik dan nu, maar begrijpen doe ik er
nog steeds niets van.
Dat komt wel, als je je ogen maar goed de kost geeft.
Hoewel ze graag wil begrijpen wat Sapio bedoelt, raakt Alice een beetje geïrriteerd door de
belerende toon die hij, vindt ze, aanslaat. Dat heeft niets te maken met het feit dat Sapio een
kabouter is, hetzelfde gevoel bekruipt haar ook bij veel docenten in de Mensenwereld. Tegelijkertijd is ze er steeds meer van overtuigd geraakt dat Sapio haar van dienst kan zijn, en dus
besluit ze de dingen maar over zich heen te laten komen, en te proberen haar ergernis kwijt te
raken. Zodoende laat ze haar blik glijden over het dal dat zich aan de voet van de heuvel voor
haar uitstrekt, en dat een ongekend prachtige aanblik biedt. En als ze vervolgens de drukke
bedrijvigheid van de talrijke kabouters daar beneden ontdekt, en vooral de bonte kleurenpracht
van hun puntmutsen, slaakt ze een kreet van verrukking.
Wat is er?, vraagt Sapio benieuwd.
Al die kleuren van al die puntmutsen, wat mooi!
Hoezo al die kleuren van al die puntmutsen? Ik zei je toch dat er maar drie kleuren zijn:
rood, groen en blauw!
Maar je zei ook dat je die figuurlijk gebruikt, voor de drie niveaus waarop je communicatie,
informatie, actie en organisatie kunt begrijpen, en dat verder alles gewoon elke kleur kan hebben, dus ook puntmutsen. Trouwens, kijk dan zelf.
Ik kijk ook, en ik zie alleen maar rode, groene en blauwe puntmutsen. Bovendien kunnen
puntmutsen van kabouters geen andere kleur hebben dan rood, groen of blauw. Die kleuren
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hebben nou juist te maken met de drie niveaus die ik je noemde. Ik denk dat je zoveel kleuren
ziet omdat je het onderscheid nog niet kent, en misschien ook omdat je er van een te grote afstand naar kijkt. Weet je wat, ga eens naar beneden, wandel door het dal en praat met de kabouters daar. Het onderscheid dat ik bedoel, kun je het beste leren door het zelf te ervaren. Bovendien wil ik nu weer verder werken aan mijn boek over tuinkabouters.
Het is duidelijk dat Sapio even geen prijs meer stelt op haar aanwezigheid en het onderwerp
van zijn boek komt haar zo onzinnig voor dat ze daar verder niets van wil weten. Bovendien is
Alice intussen zo nieuwsgierig geworden, naar het onderscheid in de drie niveaus van communicatie, informatie, actie en organisatie, maar ook gewoon naar wat kabouters zoal doen, dat ze
graag een kijkje in het dal wil nemen. En dus staat ze op en daalt ze over een smal paadje af
naar het bedrijvige Kabouterland. Dat valt niet mee. Regelmatig moet ze uitwijken voor een
vallende eikel en zelfs grassprieten blijken soms behoorlijk hinderlijk te zijn. Eén keer moet ze
echt een heel eind omlopen, omdat er een kolonie mieren haar pad kruist. Of Alice nou hoog of
laag springt, de mieren gaan er niet voor opzij. Ze kent al die dingen natuurlijk wel, maar nog
niet in haar miniatuurgestalte. Wat ze nu ervaart is allemaal heel anders. Ondanks de hinderlijke kant van het klein zijn, of misschien juist dankzij, verandert haar houding tegenover de eikels, de dennenappels, de mieren en al het andere dat ze op haar tocht ziet. Het gezegde dat het
om de kleine dingen in het leven gaat, krijgt ineens een heel andere betekenis. Ze beseft dat ze
in haar eigen Mensenland toch vaak onnadenkend en soms zelfs laatdunkend is geweest over
die kleine zaken in de natuur. Ze neemt zich voor niet meer achteloos op een kolonie mieren te
stappen of tegen een eikel te schoppen, laat staan op een paddestoel te trappen. Want een paddestoel kan best het huisje van een kabouter zijn, denkt ze, hoewel ze dat nog niet kan weten.

12
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ROOD STAAT VOOR PERFORMA

Als ze het dal heeft bereikt, wandelt Alice wel een uur zomaar wat door de straten en over de
pleinen en geniet ze van alles wat ze ziet, hoort en ruikt (want soms komen haar de heerlijkste
geuren tegemoet, van planten en bloemen, van brood en gebak, en van wat volgens haar heel
exquise gerechten moeten zijn). De kabouters die ze tegenkomt zien er opgewekt en vriendelijk
uit. In de winkeltjes is het een gezellige drukte, en in de vele werkplaatsen die ze passeert
heerst een vrolijke bedrijvigheid. In al die drukte en bedrijvigheid is ze nog steeds onopgemerkt gebleven, maar niet voor lang meer. Als ze een steegje inslaat, op zoek naar een plek om
even uit te rusten, komt een kabouter haar tegemoet. Zodra hij4 vlak bij Alice is, houdt hij zijn
pas in. Als vanzelf stopt Alice ook en kijkt hem aan.
Hallo, ik ben Performa, hoe heet jij?
Alice schudt de haar toegestoken hand en vertelt hoe ze heet.
Jij komt uit een ander land hè? Uit welk, en hoever is dat hier vandaan?
Ik kom uit Mensenland , maar ik zou niet weten hoever dat hier vandaan is.
Hoezo niet, je weet toch wel hoe lang je gereisd hebt?
Eigenlijk niet. Ik ben een tijd met een grote vaart door een donkere tunnel gegleden, en toen
was ik hier, nou ja, daar boven op de heuvel, bij Sapio.
Oh, ik snap het al, je bent een gaststudent van Sapio.
Eh ... als je het zo wilt noemen, ja, misschien.
Dat Performa eigenlijk niet zo verbaasd is over haar aanwezigheid, en dat Sapio waarschijnlijk wel vaker studenten naar Kabouterland haalt, neemt haar bezorgdheid over hoe ze
ooit weer terug moet keren in de Mensenwereld voor een groot deel weg. Dus praat ze monter
verder:
Het komt inderdaad door Sapio dat ik nu in Kabouterland ben. Hij heeft me onbedwingbaar
nieuwsgierig gemaakt door zijn stellige bewering dat alles rood, groen of blauw is, althans al-

Het gebruik van het woord "hij" hier zegt niets over het geslacht van de kabouter. Dat zou vrouwelijk of
mannelijk of wat dan ook kunnen zijn. In Kabouterland heeft men de uiterst praktische afspraak gemaakt
dat sekseverschillen geen weerslag vinden in voornaamwoorden, en het is louter toeval dat ze precies die
voornaamwoorden gebruiken die in de mensentaal mannelijk heten te zijn.
4
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les wat met communicatie, informatie, actie en organisatie te maken heeft, naar ik later begreep.
Ja, van Sapio kun je heel wat leren. Hij
weet echt alles over communicatie, informatie, actie en organisatie in Kabouterland
en hij vindt het ook nog eens leuk om er
over te vertellen.
Het valt Alice nu pas op dat de kleur van
Performa’s puntmuts rood is. Daar wil ze
meer over weten:
Eh, Performa, zou je mij willen laten zien
wat jij zoal doet, en me uitleggen waarom je
een rode puntmuts draagt?
Natuurlijk, loop een eindje met me mee. Ik
ben juist op weg om een partij kruiwagens
te bestellen voor het bedrijf waar ik werk.

Ze hoeven maar een paar straten door om het gebouw te bereiken waar Performa moet zijn.
Aan de voorgevel hangt een groot uithangbord waarop een kruiwagen is getekend, waaronder
“Malum”5 staat geschreven, in fraaie krulletters. Performa gaat haar voor door de deur en loopt
naar de kabouter die in een hoek van het vertrek staat dat ze nu binnentreden. Alice ziet meteen
dat deze kabouter net als Performa een rode puntmuts draagt, en dat hij opmerkelijk netjes is
gekleed, nog beter zelfs dan Performa, van wie ze dat al eerder vond. Performa begroet de kabouter, die hij Probus Vilis noemt, en stelt Alice aan hem voor. Er ontspint zich een luchtig
gesprek dat vooral over eikelen gaat, een geliefde sport van kabouters, en over gegist druivensap, waar ze al even enthousiast over blijken te zijn. Dan richt Performa zich tot Alice:
Alice, je hebt natuurlijk al gezien dat wij allebei een rode puntmuts dragen. Kabouters die
een rode puntmuts dragen, worden rode kabouters genoemd. De functie van rode kabouters is
het volvoeren van originele transacties.
Een originele transactie is een patroon van acties dat uitmondt in het tot stand brengen van
een origineel product. Een voorbeeld van zo'n product is het door Probus Vilis aan mij geleverd
hebben van een aantal kruiwagens. Sapio noemt zulke transacties graag originele transacties,
om ze duidelijk te onderscheiden van informationele en documentele, maar dat vinden wij een
beetje rare woorden. Dus hebben we een compromis gesloten, en spreken we van O-transacties
(de O van origineel), I-transacties (de I van informationeeel) en D-transacties (de D van documenteel).
5

Kabouters hebben een grote voorliefde voor Latijn; “malum” betekent appel.
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Daar kan ik geen touw aan vastknopen, zegt Alice, die meteen bedenkt dat die uitdrukking
misschien onbekend is voor de twee kabouters. Maar ze denken te begrijpen wat Alice bedoelt
en verzekeren haar dat alles gaandeweg duidelijk zal worden.
Performa legt vervolgens uit dat elke transactie wordt volvoerd door twee kabouters, een in
de rol van initiator (de opdrachtgever of klant) en de ander in de rol van executor (de uitvoerder of leverancier), en dat een transactie in drie fasen verloopt. De eerste fase heet de opdrachtfase. Dat is een gesprek, ofwel een conversatie zoals kabouters liever zeggen, waarin de initiator en de executor het eens proberen te worden over het tot stand te brengen product. De opdrachtfase wordt afgesloten door de belofte van de executor om het overeengekomen product
tot stand te brengen. Daarvoor moet die vervolgens dus actie ondernemen, vandaar dat kabouters de conversatie in de opdrachtfase een actagene6 conversatie noemen. Na de opdrachtfase
begint de uitvoeringsfase, waarin de executor de benodigde acties onderneemt om het overeengekomen product tot stand te brengen. Zodra dat is gebeurd, wendt hij zich tot de initiator en
start hij de resultaatfase van de transactie. Dat is een conversatie, waarin ze proberen het erover eens te worden dat wat nu tot stand is gebracht klopt met wat eerder was afgesproken.
Zodra de initiator het gecreëerde product aanvaardt, is de transactie succesrijk afgesloten en is
het product, dus het resultaat van de transactie, een feit. De conversatie in de resultaatfase
noemen kabouters daarom een factagene7 conversatie.
Alice lijkt het te begrijpen maar ze vindt het wel een hoop nieuwe termen en vraagt zich af
of dat nou nodig is. Tegelijkertijd vindt ze de woorden ‘actageen’ en ‘factageen’ wel heel toepasselijk. Ze dragen die bij aan haar begrip.
Dus een transactie is meer praten dan doen!, grapt Alice.
Praten ís doen!, zegt Performa.
Door dit resolute antwoord is Alice een beetje van haar stuk gebracht en ze heeft al lang
spijt van haar goed bedoelde interruptie. Een beetje bedeesd vraagt ze Performa wat hij precies
bedoelt. Performa's toon is meteen milder:
Wat ik bedoel is dat je door iets te zeggen ook iets doet, namelijk het veranderen van de
toestand van wat wij de coördinatiewereld noemen. Als ik jou bijvoorbeeld vraag mij te vertellen hoe laat het is, heb ik de toestand van die wereld al veranderd. Het is heel simpel: eerst had
ik je het nog niet gevraagd en daarna wel. Flauw, zul je misschien willen zeggen. Vaak is het
ook onbelangrijk of je praten beschouwt als iets doen of niet, maar soms is het héél belangrijk.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de actagene en de factagene conversatie in een transactie.

Het woord “actageen” heeft deels een Latijnse en deels een Griekse oorsprong. Het betekent actie
voortbrengend.
6

7

Het woord “factageen” betekent feit voortbrengend.
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Waarom gebruik je zo'n moeilijk woord: coördinatiewereld? Ik snap wel een beetje wat je
bedoelt, denk ik, maar je kunt toch ook gewoon wereld zeggen?
Dat is nodig om die wereld te onderscheiden van de productiewereld, dat is de wereld waartoe de feiten behoren die het resultaat zijn van transacties, de producten dus. We spreken daarom ook van productiehandelingen en van coördinatiehandelingen. Om deze zaken gemakkelijk
te onthouden, hebben de kabouters de volgende lijfspreuk bedacht:
coördinatie
zit onvermijdelijk
in elke communicatie
en productie
vormt noodzakelijk
de kern van een transactie
Let maar eens op wat er gebeurt in de conversatie die ik nu ga voeren met Probus Vilis.
Performa:
Ik verzoek - 10 stuks Quadra 75 zijn geleverd, op dag 731.513, door Malum aan Hortus.
Probus Vilis:
Heppum.
Omdat alle onbegrip van Alice's gezicht valt af te lezen, licht Performa toe wat er is gezegd:
Hortus is het bedrijf waar ik werk en Malum is, zoals je weet, het bedrijf waar Probus Vilis
werkt. Voor de twee bedrijven is het van belang dat degenen die hen vertegenwoordigen in een
transactie, daartoe bevoegd zijn, en dat zijn wij. Verder is Quadra een bepaald model kruiwagen en 75 de inhoud ervan in sp, dat staat voor standaard puntmuts.
Zoiets had ik wel gedacht, maar waarom zeg je het zo raar?, reageert Alice.
De taal die ik sprak was de Officiële Kaboutertaal, afgekort: OK. Die kende je nog niet, en
daarom klonk wat ik zei jou wat vreemd in de oren.
Ja ja, ik begin er wat van te begrijpen. En wat voor raars antwoordde jij daarop, Probus
Vilis?
Oh, heppum bedoel je. In een conversatie antwoordt degene tegen wie iets wordt gezegd
altijd met heppum als hij denkt de boodschap te hebben begrepen. Wanneer je denkt het niet of
niet helemaal te hebben begrepen, zeg je: heppum niet. De ander probeert dan op een andere
manier duidelijk te maken wat hij wil zeggen. In transacties proberen we heel secuur te zijn en
elk misverstand te voorkomen, vandaar dat we dan altijd OK praten.
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Sinds kabouterheugenis doen we het zo, vult Performa aan. Volgens wijze kabouters, zoals
Sapio, is dat een kwestie van evolutie. Het is gewoon beter. Als je niet OK spreekt, worden er
veel meer fouten gemaakt. Maar laat ons onze conversatie voortzetten. De beurt is nu aan Probus Vilis.
Probus Vilis:
Ik beloof - 10 stuks Quadra 75 zijn geleverd, op dag 731.513, door Malum aan Hortus.
Performa:
Heppum.
De opdrachtfase, Alice, is nu met succes afgerond, zegt Performa. Wat we je hebben laten
zien is de kortst mogelijke uitvoering van die fase. De belangrijkste stappen daarin zijn het
verzoek door de initiator en de daarbij behorende belofte door de executor. Met bijbehorend
bedoel ik dat ze over hetzelfde product gaan.
Het resultaat van een coördinatiehandeling is een coördinatiefeit. Bijvoorbeeld, het resultaat
van een verzoek betreffende het product P is het verzocht zijn van P. Coördinatiefeiten dienen
als agenda voor kabouters. Agenda betekent: dingen die je moet doen. Elke kabouter, moet je
je voorstellen, heeft een eigen agenda, een lijst dus van dingen die hij moet doen. Door daarvan
dingen te doen wordt de lijst kleiner, maar door nieuwe transacties aan te gaan, groeit de lijst.
Het enkelvoud van agenda is agendum, maar we gebruiken het woord “agenda” ook wel alsof
het enkelvoud is. We spreken dus ook van agenda’s.
Wat grappig. In Mensenland bestaan ook agenda's en dat is net zo iets. Daar schrijf ik bijvoorbeeld in welke colleges er elke dag zijn en wanneer er iemand jarig is.
Dat kan zijn, antwoordt Performa op deze onderbreking van zijn verhaal. Wij kabouters
volgen geen colleges en aan verjaardagen doen we ook niet. Laat me dus doorgaan. Toen ik
mijn verzoek deed, werd er een agendum toegevoegd aan de agenda van Probus Vilis, en door
zijn belofte ook weer een, namelijk: zorg dat je je belofte nakomt. Hoe hij dat doet, is helemaal
zijn zaak. Ik let alleen maar op het resultaat dat hij gaat opleveren. Als je morgen terug komt,
kun je meemaken hoe onze transactie wordt voltooid.
Morgen al?
Ja zeker, morgen is het dag 731.513, vandaag is het namelijk dag 731.512. En Probus Vilis
heeft beloofd op die dag te leveren, dus gaat hij dat ook doen.
Oh, dat wist ik niet, maar wat een vreemde manier om de dagen aan te duiden.
Het is helemaal geen vreemde manier, het is juist een gemakkelijke. We tellen gewoon de
dagen die zijn verstreken, vanaf het begin van de dagtelling. En telkens als er een duizendtal
rond is vieren we feest. Over 488 dagen vieren we dat het 732e duizendtal rond is.
Dat klinkt leuk! Bij ons hebben we nog niet zo lang geleden het 2000e jaar gevierd, namelijk toen het jaartal veranderde van 1999 naar 2000. Een jaartal is net zoiets als jullie duizend-
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tal. Vandaag is het in Mensenland 3-5-2020. Het huidige jaar is 2020. De 5 staat voor de vijfde
maand in het jaar en de 3 staat voor de derde dag van die maand. Onze dagtelling is begonnen
met 1-1-1.
Dan hebben jullie dat 2000e jaar volgens mij een jaar te vroeg gevierd, want toen waren er
pas 1999 jaren voorbij, antwoordt Performa gevat.
Dat gaat te vlug voor Alice, daar moet ze later nog eens over nadenken, maar zo belangrijk
is het toch niet, of wel? Ze begint steeds beter te begrijpen wat een transactie is. Toch heeft ze
nog wat vragen:
Wat ik van jullie transactie heb gezien, snap ik nu, denk ik. Maar je zei zelf al dat de opdrachtfase daarvan, dus de actagene conversatie, zo kort mogelijk was. Hoe lang kan die worden en waar ligt dat aan?
O ja, dat was ik vergeten uit te leggen. Onze conversatie kon zo kort zijn, omdat Probus
Vilis en ik het snel eens konden worden over het product, en ook omdat we elkaar en elkaars
bedrijf goed kennen. Maar als ik met een vreemde zaken zou moeten doen, zou ik eerst een
aantal vragen hebben. Bijvoorbeeld, over de artikelen die zijn bedrijf levert, met welke kwaliteit, enzovoorts, en ik zou zijn betrouwbaarheid willen nagaan. Ook de andere partij zal vragen
hebben, bijvoorbeeld naar de artikelen van Hortus en naar mijn bevoegdheid om namens Hortus zaken te doen.
Ik denk dat ik dat ook begrijp, zegt Alice, maar ik heb toch nog één vraagje:
Hoe zou de opdrachtfase zijn verlopen als Probus Vilis niet in staat zou zijn het product dat
jij voorstelde, tot stand te brengen?
Dat is een heel goeie vraag, Alice. Dat kan inderdaad gebeuren. Het had bijvoorbeeld kunnen zijn dat er geen 10 stuks Quadra 75 meer voorradig waren. In dat geval zou Probus Vilis
mijn verzoek hebben moeten afwijzen en zouden we zijn gaan onderhandelen over een ander
tot stand te brengen product, bijvoorbeeld over 6 stuks morgen en 4 stuks later, of 6 stuks Quadra 75 en 4 andere kruiwagens.
Dus eigenlijk kun je beter eerst informeren naar de haalbaarheid van wat je wil.
Juist, ja. Eigenlijk zou ik eerst hebben moeten informeren naar wat er beschikbaar is vóórdat ik mijn verzoek deed, maar dat had ik eigenlijk al gedaan. Ik wist namelijk dat Malum nog
voldoende Quadra's 75 in voorraad heeft. Waar het om gaat in de opdrachtfase van een transactie, is dat de initiator en de executor het eens worden over het tot stand te brengen product. De
initiator verzoekt daar om en de executor belooft het. Door die handelingen committeren zij
zich aan het succesrijk volvoeren van de transactie. Het verloop van een actagene conversatie
kan overigens vele vormen aannemen. Het is bijvoorbeeld niet eens noodzakelijk dat de initiator de conversatie start. Soms komt Probus Vilis gewoon bij mij langs met de vraag of ik iets
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nodig heb of met de mededeling dat er een nieuwe kruiwagen uit is, en dat kan dan een transactie tot gevolg hebben, snap je? Maar laten we nu gaan, ik heb nog andere dingen te doen.
Ze nemen afscheid van Probus Vilis en lopen weer de straat in. Alice is in een goed humeur.
Ze heeft het gevoel dat ze iets heeft geleerd dat belangrijk is, en terwijl ze aan Performa's zijde
voortstapt, memoreert ze het gebeurde en probeert ze het in haar eigen woorden samen te vatten. Dat leidt dan tot de allerlaatste vraag:
Eh, Performa, bestaan O-transacties alleen tussen bedrijven of komen ze ook binnen bedrijven voor?
Ja zeker, ook binnen bedrijven. In elke situatie waarin originele nieuwe feiten tot stand
worden gebracht, is er sprake van een O-transactie. Het kan alleen maar op die manier. Elk
origineel feit is dus het resultaat van een O-transactie, en elke met succes volvoerde O-transactie heeft het ontstaan van originele feiten tot gevolg.
Waarom leg je zo de nadruk op origineel?
Omdat dat heel belangrijk is. Het tegengestelde van origineel is afgeleid of afleidbaar. Voor
elk afleidbaar feit is een regel op te stellen waarmee het kan worden afgeleid, door wiskundige
of logische berekening, uit originele feiten. Dat afleiden is het werk van groene kabouters. Daar
moet je maar eens met een van hén over praten.
Dat zal ik zeker doen, maar hoe zit het nu met transacties binnen een bedrijf?
Wat je meestal ziet, is dat de executor van een transactie voor het tot stand brengen van het
overeengekomen feit, nieuwe transacties moet aangaan, in de rol van initiator dus, waarvan de
resultaten bijdragen aan het uiteindelijk te bereiken resultaat. Die transacties kunnen binnen
hetzelfde bedrijf worden volvoerd, maar dat hoeft niet. Er zijn altijd ook wel spullen die je bij
derden bestelt. Bijvoorbeeld, als Probus Vilis niet uit voorraad zou kunnen leveren, moet hij
een transactie aangaan met de werkplaats van Malum, maar het zou ook een andere werkplaats
kunnen zijn. De uitvoeringsfase van zo'n transactie bestaat meestal weer uit een aantal andere
transacties, en die transacties kunnen ook weer samengesteld zijn. Zodoende krijg je boomstructuren van transacties. Zo'n boomstructuur noemen we een bedrijfsproces.
De toon van Alice's 'hum' dat daarop volgt, drukt eerder uit dat het nu even genoeg is geweest dan dat ze het allemaal perfect heeft begrepen. Performa merkt dat ook en doet er verder
het zwijgen toe. Even later bereiken ze het gebouw van Hortus en nemen ze afscheid.
Vergeet niet morgenmiddag hierheen te komen, dan kun je de afsluiting van de levering van
de kruiwagens meemaken, zegt Performa nog.
Dat belooft Alice.
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Oh, Performa, toch nog één vraag, maar echte de allerlaatste. Jullie praten steeds over producten, en elke keer denk ik dat jullie er toch iets anders mee bedoelen dan wat ik gewend ben
er onder te verstaan. Bijvoorbeeld, voor mij zijn kruiwagens producten, maar voor jullie is het
geleverd zijn van een partij kruiwagens een product.
Ik snap je probleem, Alice. Er is inderdaad een verschil maar dat is ook weer niet zo groot.
Ik denk dat wij ietsje preciezer zijn, omdat we steeds kijken naar het resultaat van een transactie, zowel het resultaat dat de initiator beoogt als het resultaat dat de executor tot stand brengt.
Een product is dus altijd het effect van een productiehandeling. Je kunt bijvoorbeeld iemand
vragen appels te kweken, en dan is het resultaat van die transactie gekweekte appels. Zo kun je
ook vragen om een kruiwagen te monteren, te transporteren en te verkopen. Het resultaat is dan
respectievelijk een gemonteerde, een getransporteerde en een verkochte kruiwagen, snap je?
Ja, nu snap ik het, en ik begrijp ook wat je met iets preciezer bedoelt. Ik moet er nog meer
over nadenken, maar ik zie zeker het nut van die precisie. Dank je wel dus, en tot morgen.
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GROEN STAAT VOOR INFORMA

De volgende ochtend wordt Alice vroeg maar heerlijk uitgerust wakker. Ze kijkt al uit naar het
vervolg van de transactie tussen Performa en Probus Vilis, want ze heeft duidelijk het gevoel
op het goede spoor te zijn bij haar zoektocht naar een samenhangend begrip van communicatie,
informatie, actie en organisatie. Bovendien is ze zich op haar gemak gaan voelen in Kabouterland. Ze denkt er nog maar af en toe aan hoe ze weer terugkomt in Mensenland, en als dat
gebeurt, maakt ze zich er geen grote zorgen meer over.
Maar eerst wacht haar nog een lekker ontbijt in herberg De Cantharel, waar ze de nacht
heeft doorgebracht. De tafeltjes zijn gezellig gedekt met placemats waarop de geschiedenis van
Kabouterland is uitgebeeld. Alice leert daarvan dat de eerste bewijzen van het bestaan van kabouters dateren van ongeveer 800 duizendtallen geleden, en dat veel mensen denken dat kabouters niet bestaan. Nou, die mensen zal ze wel eens uit de droom helpen, als ze terug is! Op
elk tafeltje staat ook een vaasje anemoontjes, haar lievelingsbloemen. Eerst denkt Alice nog dat
dat gewoon is maar dat is het natuurlijk niet. Dan bedenkt ze dat de kabouters hun eigen miniatuuranemonen kweken. Genetische manipulatie, schiet het door haar hoofd, maar dat weet ze
niet zeker en ze bekommert zich er nog minder om. De anemoontjes zijn gewoon prachtig, ze
staan leuk en ze houdt ervan.
Na het ontbijt stort ze zich weer in de plezierige drukte van het dagelijkse leven in Kabouterland. Omdat het vervolg van de transactie pas 's middags is, neemt ze zich voor eerst met
een groene kabouter te gaan praten. Terwijl ze op haar gemak wandelt en rondkijkt, valt het
haar op dat ze heel gemakkelijk rode kabouters onderscheidt van andere, maar dat het verschil
tussen groen en blauw nog niet zo scherp is. Na een poosje treft ze een kabouter met een groene puntmuts aan die, op zijn knieën gezeten, met een stokje streepjes trekt in het zand. Alice
gaat pal voor hem staan en groet hem. De kabouter kijkt enigszins verstoord op, maar zodra hij
Alice ziet, verschijnt er een glimlach op zijn gezicht. Hij groet haar terug en ze maken kennis
met elkaar. Hij heet Informa.
Ik ben een gaststudent van Sapio, zegt Alice, met enige trots in haar stem. Ik kom uit Mensenland. Daar heeft Sapio me zo nieuwsgierig gemaakt naar de drie kleuren van communicatie,
informatie, actie en organisatie, dat ik hem achterna ben gegaan.
Dat dacht ik al, zegt Informa. En, ben je inmiddels wat wijzer geworden?
Ja, dat denk ik wel. Ik ben gisteren op bezoek geweest bij Performa, een rode kabouter, en
vanmiddag ga ik weer naar hem terug om de afloop van een originele transactie mee te maken.
Performa? Ja, die ken ik, dus die heb je al ontmoet. Dan ben je dus al een beetje op de
hoogte van wat rode kabouters doen, en nu wilde je zeker van mij weten wat de bezigheden
van groene kabouters zijn?
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Inderdaad, daarom ben ik naar je toe gekomen, maar als het nu niet schikt, kom ik later
terug of zoek ik een andere groene kabouter, hoor.
Nee, ik heb wel tijd voor je, en misschien is een kleine onderbreking van mijn werk ook
goed, want ik liep een beetje vast, eerlijk gezegd.
Wat was je eigenlijk aan het doen, met dat stokje in het zand?

Aan het rekenen, een klusje van Performa. Hij heeft een probleem met het onderhoud van
de duizenden kruiwagens die verspreid over heel Kabouterland worden gebruikt. Er zijn een
stuk of vijftig onderhoudskabouters die van de ene plek naar de andere trekken om die kruiwagens te smeren en bij te verven en zo. Elke onderhoudskabouter werkt er per dag zo'n zes tot
acht af. Performa denkt nu dat het er meer zouden kunnen worden door de routes die de kabouters volgen slimmer te bepalen, waardoor ze minder tijd kwijt zijn aan reizen.
Dat klinkt heel goed, maar dat lijkt me niet zo eenvoudig. Optimaliseren heet dat, hè, gaat
Alice verder, alsof ze daar helemaal in thuis is. Maar dat is niet zo; het is wel waar dat ze enkele colleges over optimaliseren heeft gevolgd.
Klopt, het is een optimaliseringsprobleem dat bij ons bekend staat als de 'travelling sales
gnome'. Er zijn verschillende rekenmethoden die tot bevredigende oplossingen leiden.
En dat is dus wat groene kabouters doen: rekenen, oppert Alice.
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Rekenen is één van de dingen die we doen. Groene kabouters vervullen drie functies zou je
kunnen zeggen, die alledrie het werk van rode kabouters ondersteunen. De eerste is het onthouden van feiten. Wij onthouden de feiten die door rode kabouters tot stand worden gebracht,
zoals het geleverd hebben van een partij kruiwagens, tenminste als ze ons vragen dat te onthouden. Die kennis leveren wij weer als ze daar behoefte aan hebben, want rode kabouters
onthouden zelf niets. Dat is dus de tweede functie: het delen van feiten. Dat kunnen originele
feiten zijn, maar ze kunnen ook om afgeleide feiten vragen, zoals bijvoorbeeld de maandomzet
van de firma Malum. Die berekenen wij dan. Dat is dus de derde functie van groene kabouters.
Trouwens, ook afgeleide feiten onthouden we soms. Op het verschil tussen originele en afgeleide feiten letten we eigenlijk niet zo. Als we de gevraagde feiten paraat hebben, geven we die
meteen, en anders kijken we of er een rekenregel is waarmee we ze kunnen berekenen.
Performa hamerde nogal op het onderscheid tussen originele en afgeleide feiten, onderbreekt Alice hem, en ik hoor jou nu zeggen dat het er niet zo toe doet.
Je moet me wel goed begrijpen. Voor rode kabouters is het onderscheid tussen originele en
afgeleide kennis heel belangrijk. Alleen zij zijn immers in staat originele feiten tot stand te
brengen en daarmee de toestand van hun productiewereld te veranderen. Wij groene kabouters
veranderen die wereld niet, wij onthouden en verspreiden slechts kennis er over. Ook als we
nieuwe kennis afleiden uit bestaande, verandert daarmee de toestand van die wereld niet. Die
wordt alleen anders voorgesteld, toegespitst op de behoeften van de rode kabouters, snap je.
Hum, ja. En waarnaar wordt eigenlijk het meest gevraagd, naar originele of naar afgeleide
feiten?
O, veruit het meest naar afgeleide feiten, maar vraag me niet waarom. Dus je kunt wel nagaan waar groene kabouters de meeste tijd aan kwijt zijn. Er zijn bijvoorbeeld diverse grote
groepen groene kabouters die niets anders doen dan statistische informatie berekenen. Je kunt
het gekste niet bedenken of ze maken het. Heel populair is het Statistisch Honderddagenboekje.
Maar voor wie is dat boekje dan bedoeld?
Tja, er zullen wel rode kabouters zijn die daar behoefte aan hebben. Kijk, dat is nou iets
waar wij ons niet mee bemoeien. Rekenen vinden we gewoon leuk, en dus doen we het als
erom wordt gevraagd.
Alice begint aardig door te krijgen wat de rol van groene kabouters is, en ze kan zich ook
heel goed voorstellen dat het hun zorg niet is wat rode kabouters met de geleverde informatie
doen. Een kwestie van ‘separation of concerns’ schiet het door haar hoofd; dat heeft ze wel
eens op college gehoord. Het gaat erom dat je je niet met alle aspecten van een probleem tegelijkertijd moet willen bezig houden. Dat kan geen mens. Laat staan een kabouter, grapt Alice
inwendig, maar meteen voelt ze een blos van schaamte opkomen. Foei, ze meent het ook helemaal niet, de gedachte schoot gewoon door haar hoofd. Want ze beseft heel goed dat kabouters
geenszins dom zijn. Ze roept zichzelf tot de orde, probeert Informa aan te kijken alsof er niets
is gebeurd, en zegt:
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Ik heb nog een vraag over de onthoudfunctie. Het lijkt me dat jullie toch niet álles kunnen
onthouden.
Inderdaad, we onthouden wel veel en dat vinden we ook leuk, maar niet alles. Om er zeker
van te zijn dat er geen kennis verloren gaat, hebben de kabouters al lang geleden informatie
bedacht. Dat is vormgegeven gedachte, zou je kunnen zeggen. De vorm waarin wij gedachten
uitdrukken is samengesteld uit een beperkt aantal figuurtjes, die iedereen makkelijk kan tekenen. Schrijftekens noemen we die, en het tekenen van schrijftekens noemen we schrijven, logisch hè? Bepaalde opeenvolgingen van tekens heten woorden, en uit woorden kun je zinnen
maken, snap je? Een zin is dus eigenlijk een opgeschreven gedachte. Naast de gesproken taal
hebben we dus ook de geschreven taal. Het herleiden in je hoofd van de gedachte die door een
opgeschreven zin wordt voorgesteld, noemen we lezen. Behalve het werken met getallen, vinden de meeste groene kabouters het ook leuk om met woorden en zinnen te spelen. Ik vind zelf
bijvoorbeeld het woord "zin" nogal grappig.
Hoezo grappig?
Nou, je kunt bijvoorbeeld zeggen: een zin heeft zin, of: wat is de zin van deze zin? Dat is
toch grappig!
Ik zie er de lol niet van in, je had ook gewoon kunnen zeggen: een zin heeft betekenis, en:
wat is de betekenis van deze zin? Dat is toch een stuk duidelijker!
Als je zulke spelletjes niet leuk vindt, zul je de lijfspreuk van de groene kabouters ook wel
niet kunnen waarderen. Ik geef hem je toch:
alleen een zin met zin
is voor ons pas informatie,
middel tot communicatie,
een zin zonder zin is onzin
Nou, die vind ik toch wel grappig hoor, zegt Alice gemeend. Ja, leuk! Maar, eh, hoezo is
informatie middel tot communicatie? Communicatie is toch het uitwisselen van informatie,
althans zo heb ik het geleerd.
Dan heb je het toch niet goed geleerd, dus laat ik je dat uitleggen. Communicatie is het delen van gedachten tussen personen, dus bijvoorbeeld tussen mensen of tussen kabouters. Dat
kan alleen maar doordat de ene persoon zijn gedachte uitdrukt in zinnen, dus informatie produceert, en de ander die zinnen interpreteert, dat wil zeggen, daaruit gedachten herleidt. Wel beschouwd is dat een nogal klunzige manier van communiceren natuurlijk, maar het is niet anders. Het beste wat je kunt doen, is daarom steeds OK praten en schrijven.
Elk origineel productiefeit, als resultaat dus van een succesrijke O-transactie, wordt opgeschreven, in een OK-zin, op een bruine blaadje. Zo'n beschreven blaadje heet een document.
Elk nieuw document dat we maken, geven we aan een blauwe kabouter om te bewaren. Wat
blauwe kabouters precies doen met documenten, moet je maar eens aan een van hen vragen.
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Als wij een document nodig hebben, vragen we gewoon aan een blauwe kabouter een kopie
ervan te geven, snap je?
Ja, dat snap ik, en ik wil zeker ook nog met een blauwe kabouter praten. Eh ... die afgeleide
feiten, worden die ook vastgelegd in documenten?
Wat denk je zelf? Afgeleide feiten hoef je natuurlijk niet vast te leggen, omdat je ze altijd
weer opnieuw kunt berekenen. Maar soms schrijven we ze toch op, vooral als het feiten betreft
waar veel naar wordt gevraagd. Het is een kwestie van afwegen dus. Het Statistisch Honderddagenboekje is daar een goed voorbeeld van.
Juist ja, reageert Alice. Jullie functie met betrekking tot de kennis van de productiewereld
begrijp ik nu, maar hoe zit het met de coördinatiewereld? Daar heeft Performa me ook over
verteld. Als ik het me goed herinner, is het resultaat van een transactie altijd een of meer feiten
in de productiewereld, en hebben de communicatieve handelingen in de twee conversaties veranderingen in de coördinatiewereld tot gevolg.
Inderdaad, zo zit het precies. Welnu, we kunnen ook feiten in de coördinatiewereld, zoals
verzoeken en beloftes en zo, onthouden en er zelfs afgeleide feiten over berekenen.
Dat dacht ik al, maar bij de opdrachtconversatie die ik heb meegemaakt, was toch geen
groene kabouter aanwezig.
Ik weet dat rode kabouters het verloop van een transactie soms niet laten onthouden door
een groene kabouter. Waarom dat zo is, weet ik niet, dat zijn mijn zaken ook niet, vraag dat
maar aan Performa.
Dat zal ik zeker doen. Ik heb daar toch nog een vraag voor jou over. Onthouden jullie die
coördinatiefeiten altijd zelf of schakelen jullie daar ook blauwe kabouters bij in?
Een slimme vraag, Alice. Ja zeker, dat gebeurt ook. Net als bij de productiefeiten, is het een
afweging van wat het meest efficiënt is. Als de rode kabouters het nodig vinden het verloop
van een conversatie zorgvuldig te onthouden, maken we documenten aan, die we vervolgens
aan blauwe kabouters geven om te bewaren.
Alice is zichtbaar blij met het compliment van Informa. Ze heeft ook zelf het idee dat ze de
functies van groene kabouters nu goed begrepen heeft. Daarmee is de puzzel van communicatie, informatie, actie en organisatie een flink stuk verder opgelost.
Om heel precies te zijn, vervolgt Informa, ligt de zaak nog eenvoudiger. Ik zei wel dat
groene kabouters zowel productiefeiten als coördinatiefeiten onthouden, maar eigenlijk onthouden ze alleen coördinatiefeiten. Dat is voldoende, omdat de kabouters, op voorstel van
Sapio, hebben afgesproken dat het begin van het bestaan van een productiefeit samenvalt met
het aanvaard zijn van het transactieresultaat. Bovendien is een coördinatiefeit meer omvattend
dan een productiefeit. Het bestaat uit vier delen: degene die de coördinatiehandeling verricht,
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degene tot wie hij zich richt, de intentie, en het product. Maar het voert te ver daarover uit te
weiden, denk ik.
Oh, maar ik heb nog wel even tijd hoor! En je hebt me nu wel heel nieuwsgierig gemaakt
door weer een vreemd woord te gebruiken: intentie, reageert Alice.
Goed dan, zegt Informa. De rollen van de twee kabouters begrijp je wel, denk ik, en wat
een product is weet je inmiddels ook. Het gaat dus alleen om het begrip intentie. De intentie is
de sociale ‘houding’ zou je kunnen zeggen van degene die de coördinatiehandeling verricht ten
opzichte van het product. Voorbeelden van intenties zijn verzoeken en beloven. Als je nu het
coördinatiefeit van de aanvaarding van een transactieresultaat onthoudt, weet je dus ook het
product en ook nog eens het tijdstip waarop dat tot stand is gekomen. Dan hoef je daarnaast
niet ook nog eens het product apart te onthouden.
Alice knikt begrijpend, en omdat ze geen vragen meer heeft en ze Informa niet onnodig wil
ophouden, bedankt ze hem en neemt ze afscheid. Het is nog geen middag, dus bij Performa kan
ze nog niet terecht. Daarom besluit Alice op zoek te gaan naar een blauwe kabouter.
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BLAUW STAAT VOOR FORMA

Na het gesprek met Informa is voor Alice de betekenis van groen even helder als die van rood.
Als gevolg daarvan ziet ze naast zuiver rode en groene puntmutsen nu alleen nog maar zuiver
blauwe. Het valt Alice meteen op dat die in de meerderheid zijn. Het wemelt werkelijk van de
blauwe kabouters in Kabouterland. Al eerder was het haar opgevallen dat er meer groene dan
rode kabouters zijn. Ze spreekt de eerste blauwe kabouter die haar pad kruist aan:
Hallo, hoe heet je?
Ik heet Forma en jij?
Ik heet Alice. Mag ik je wat vragen?
Natuurlijk, ga je gang.
Eigenlijk heb ik maar één vraag, namelijk: wat doen blauwe kabouters?
Zal ik je daar eens een kort en bondig antwoord op geven? Blauwe kabouters doen wat
groene kabouters hen vragen te doen.
Ja, dat wist ik al een beetje. Wat ik bedoel is: wat houdt dat in, welke functies vervullen
blauwe kabouters precies? Waar ben je bijvoorbeeld nu mee bezig?
Ik ben op weg naar Informa om deze mapjes af te geven, zegt Forma, daarbij gebarend naar
een grote tas op zijn rug, die vol zit met bruine mapjes.
Waar komen die mapjes dan vandaan, en wat zit er in?
Die komen allemaal uit de documentheek hier om de hoek.
Documentheek? Wat is dat nou weer?
Nee maar! Weet je echt niet wat een documentheek is? Dat is een hele grote ruimte, meestal
een hol onder de grond, met rekken en vakjes waarin wel duizenden mapjes kunnen worden
opgeslagen. In elk mapje zitten een of meer documenten. Het mapje is een schutblad dat dient
om de documenten bij elkaar te houden en om ze te beschermen.
Dus het vervoeren van documenten tussen documentheken en groene kabouters is een van
jullie functies.
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Inderdaad. We vervoeren trouwens niet alleen documenten tussen documentheken en groene kabouters, maar ook tussen kabouters onderling en tussen documentheken onderling.
Ja, ja. En wat doen blauwe kabouters nog meer, behalve het vervoeren van documenten?
Een andere functie van blauwe kabouters is
het bewaren van mapjes. Eigenlijk zijn dat
twee functies, namelijk opbergen en terughalen. Ik berg mapjes met documenten op
in een documentheek en haal ze, als het
nodig is, weer tevoorschijn.
En als nu een andere blauwe kabouter een
mapje dat jij bij je hebt nodig heeft, moet
hij dan wachten tot het terug is?
Nee, stel je voor, dan zouden groene kabouters veel te lang moeten wachten. En
dat kan echt niet hoor, dan heb je de elfen
aan het dansen!
Van die uitdrukking schiet Alice even onbedaarlijk in de lach, een verbouwereerde
Forma achterlatend. Ze vertelt hem maar
gauw waarom ze zo moest lachen.
Hoewel Forma er de lol niet van inziet, neemt hij genoegen met haar uitleg en vervolgt hij
zijn verhaal:
Wat in de mapjes zit die ik bij me heb, noemen de groene kabouters wel documenten, maar
in plaats van de originele documenten die ze ooit zelf hebben geschreven, zijn het altijd kopieën die door blauwe kabouters zijn gemaakt. De baas van een documentheek staat namelijk niet
toe dat er originele documenten worden afgegeven. Daarom laat hij, telkens als dat nodig is,
kopieën maken.
Terwijl Forma praat, bedenkt Alice dat de betekenis van "origineel" in origineel document
een andere is dan die in origineel feit, en dat bijvoorbeeld ook afgeleide feiten in een origineel
document kunnen zijn vastgelegd. Het vervult haar met een gevoel van trots dat ze dat onderscheid zo en passant opmerkt, terwijl ze ook terdege begrijpt dat het een goede gewoonte is
nooit originele documenten weg te geven. Alsof ze alles al helemaal snapt, vervolgt Alice:
Dat is dus de vierde functie van blauwe kabouters, het kopiëren van documenten.
Inderdaad, het kopiëren van documenten, ofwel het overschrijven van informatie, is de
vierde functie van blauwe kabouters. In elke documentheek vind je tientallen kabouters die
kopieën maken. Die noemen we overschrijvers.
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Ja, ja. En die overschrijvers weten zodoende natuurlijk een heleboel van wat groene kabouters ter ore komt en wat ze aan rode kabouters vertellen.
Nee, Alice, nou vergis je je toch echt. Daar weten ze niets van, waarom zouden ze? Blauwe
kabouters lezen niet, ze kopiëren alleen. De betekenis van wat er geschreven staat, is een zaak
van de groene en de rode kabouters, daar bemoeien wij ons niet mee. Ieder het zijne, zeg ik
maar. Dat is ook de boodschap in de lijfspreuk van de blauwe kabouters, luister maar:
Overschrijven of natekenen,
't heeft niets te betekenen
Het had Alice zo vanzelfsprekend geleken dat je weet wat je overschrijft, dat ze er niet bij
stil had gestaan dat dat eigenlijk niet hoeft. Andermaal beseft ze de praktische waarde van het
principe ‘separation of concerns’. Terwijl haar gedachten verder gaan, bedenkt ze dat deze wijze van werken misschien ook wel beter is dan wat ze in Mensenland is gewend. Die verdeling
in rode, groene en blauwe kabouters schijnt haar steeds meer een hele nuttige en efficiënte toe.
Tegelijkertijd moet ze bekennen dat haar nieuwsgierige inslag het haar wel erg moeilijk zou
maken om als blauwe kabouter te functioneren. Ze heeft nog meer vragen:
Tot de functies van blauwe kabouters behoren dus het vervoeren en bewaren van documenten, en het overschrijven van documenten. Doen jullie nog meer?
Ja, er is nog iets. Omdat de rode kabouters steeds maar weer nieuwe O-transacties volvoeren, en de groene kabouters daar documenten van maken, en blauwe kabouters vervolgens elk
document weer een aantal keren overschrijven, groeit de hoeveelheid documenten alsmaar. Dat
leidt ertoe dat documentheken soms uitpuilen. Je kunt natuurlijk steeds weer nieuwe documentheken bouwen, maar waar is het einde? Soms is het daarom nodig documenten weg te doen,
ze te vernietigen, eerst de kopieën en uiteindelijk ook de originelen.
En als er dan naar zo'n document wordt gevraagd, wat doen jullie dan?
Dan valt er niets meer te doen, helaas. Dat zijn situaties waarin je groene kabouters rood
kunt zien aanlopen, snap je? Maar ja, wat moeten we? Vol is vol. Gelukkig komt het niet zo
vaak voor. We vernietigen altijd eerst de documenten waar al heel lang niet meer naar gevraagd
is. Veel rode en groene kabouters vinden dat een idiote regel, want soms kan oude informatie
juist heel waardevol zijn, zeggen ze. Nou laat ze dan maar een betere regel bedenken!
Dat is dan dus de vijfde functie van blauwe kabouters, het vernietigen van documenten,
onderbreekt Alice hem, omdat ze niet zo’n interesse heeft in die regels.
Juist ja, en daarmee ken je ze allemaal. Mij dunkt dat blauwe kabouters heel wat werk verzetten in Kabouterland, ik kan wel zeggen: verreweg het meeste. Maar je hoort ons niet klagen,
hoor. Kom, ik moet nu maar weer eens verder gaan, anders begint Informa straks nog te mopperen.
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Alice merkt dat ze zich dat aantrekt, dat Informa zou kunnen gaan mopperen, maar waarom
precies begrijpt ze niet goed. Ze heeft toch niks met kabouters! Of wel? Het is best wel verwarrend. Eergisteren waren haar gedachten alleen nog maar bij haar vriendinnen, bij het concert
waar ze volgende week zaterdag naar toe gaan, en bij de jongen van wie ze stiekem hoopt dat
die daar ook is. Toch is het onmiskenbaar dat de kabouters een plaatsje in haar hart beginnen te
veroveren. Zonder dat ze er nu zelf getuige van is, zou het nooit in haar zijn opgekomen dat
kabouters hun zaakjes wel eens veel beter op orde zouden kunnen hebben dan mensen! Kabouters kende ze slechts van verhaaltjes uit haar kindertijd. Daarna beschouwde ze die rare figuurtjes bijna letterlijk als kinderlijk, iets waar ze zich nu voor schaamt.
Door de strikte scheiding van rode, groene en blauwe productie is Kabouterland heel transparant georganiseerd. Dat is onmiskenbaar. En vervolgens voegt het transactieconcept daar nog
eens een enorme vereenvoudiging aan toe van de structuur van bedrijfsprocessen, en een heldere bepaling van bevoegdheid en verantwoordelijkheid. Het is haast niet te geloven, denkt Alice,
dat je met de juiste concepten en de juiste abstractie de meest ondoorgrondelijke kluwens van
bedrijfsprocessen intellectueel beheersbaar kunt maken. Want dat weet ze nu zeker, en dat is
inderdaad de term: intellectuele beheersbaarheid. Als je dat kunt bereiken, kun je de moeilijkste zaken aan, omdat je steeds inzicht en overzicht hebt.
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FEITEN ZIJN INTERSUBJECTIEF

Omdat het al bijna middag is, loopt Alice vast in de richting van Hortus, het bedrijf waar Performa werkt. Ze heeft een heel tevreden gevoel over wat ze tot nu toe gedaan en geleerd heeft.
Daaraan helpt ook nu weer de ontspannen vrolijkheid mee van de vele bedrijvige kabouters die
ze om zich heen ziet. Als ze bij het gebouw van Hortus aankomt, haalt Probus Vilis juist de
laatste kruiwagen van een grote kar. Ze begroet Probus Vilis en loopt met hem mee naar Performa.
Probus Vilis:
Ik verklaar - 10 stuks Quadra 75 zijn geleverd, op dag 731.513, door Malum aan Hortus.
Performa:
Heppum.
Alice hoort meteen dat er OK wordt gesproken en begrijpt dat dit het begin is van de resultaatfase van de transactie die Performa en Probus Vilis de vorige dag waren begonnen. Ze ziet
vervolgens dat Performa de kruiwagens telt, er omheen loopt en er af en toe een betast als was
hij ze aan het keuren. Dan wendt hij zich weer tot Probus Vilis.
Performa:
Ik aanvaard - 10 stuks Quadra 75 zijn geleverd, op dag 731.513, door Malum aan Hortus.
Probus Vilis:
Heppum.
Ze lopen daarop samen naar een kastje aan de muur, en Performa wenkt Alice zich bij hen
te voegen. Hij haalt er een flesje uit en voor ieder een glaasje. Performa neemt het woord:
Wat je nu hebt meegemaakt, Alice, is de succesrijke afronding van de resultaatfase van de
transactie die we gisteren zijn begonnen. Daarmee is de transactie volvoerd. De feiten in de
productiewereld bestaan dus vanaf nu.
Dat had ik al begrepen, ja, maar waarom dat flesje en die glaasjes? Ben je vandaag jarig of
zo?
Zoals ik gisteren al zei, doen kabouters niet aan verjaardagen. Wij hebben andere gebruiken. Eén daar van is dat een geslaagde O-transactie wordt beklonken met een glaasje gegist
druivensap. Dat gaan we nu dus doen. Drink je er een mee?
Alice is een beetje overdonderd door de snelheid waarmee de transactie werd afgesloten en
waarmee vervolgens het beklinken wordt ingezet. Ze vindt echter dat ze ook dat moet meemaken, al heeft ze haar bedenkingen bij de smaak van het gegiste druivensap. Ze stemt dus toe en
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zo heffen ze even later gedrieën het glas. De smaak valt gelukkig heel erg mee. Sterker nog, ze
geniet er zo van dat ze nog een glaasje neemt, om daarna haar volgende vraag te stellen:
Die conversatie was natuurlijk zo kort
omdat jullie elkaar goed kennen, zoals
dat ook voor de opdrachtfase gold.
Niet alleen daardoor, antwoordt Performa. De belangrijkste oorzaak van het
langer duren van een resultaatfase en, in
het ergste geval, ook van het mislukken
van de transactie, is het niet voldoen van
het door de executor geproduceerde resultaat aan wat in de opdrachtfase was
overeengekomen.
Je bedoelt als Probus Vilis minder dan
tien kruiwagens had afgeleverd.
Bijvoorbeeld, maar ook als het er
meer zouden zijn, of als ze beschadigd
waren of als hij te laat of te vroeg zou
zijn geweest. Er kunnen heel veel redenen zijn waarom de initiator van een
transactie niet bereid is zomaar de aanvaarding uit te spreken. In plaats daarvan verwerpt hij dan de verklaring door de executor.
En wat gebeurt er dan?
Dan gaan ze in discussie en komen ze al of niet alsnog tot overeenstemming. Als dat niet
lukt, zijn er twee mogelijkheden. De ene is dat de executor voet bij stuk houdt omdat hij vindt
dat het resultaat voldoet aan de afspraak. Dan belandt de transactie in een impasse. De andere
mogelijkheid is dat de executor ook vindt dat het geleverde resultaat niet goed is, en dat hij
kans ziet het beter te doen. Hij kan dan zijn verklaring herroepen en de productiehandeling
opnieuw uitvoeren, zodanig dat hij een resultaat bereikt dat wel acceptabel is.
Dat is me dan duidelijk, maar ik heb nog wat andere vragen. Waarom was het nodig dat jij
het product aanvaardde? Is het niet voldoende dat Probus Vilis de kruiwagens hier neerzet?
Nee, zo eenvoudig is het toch niet. Een transactie is een samenspel van subjecten, dus sociale individuen, zoals mensen en kabouters, dat zich afspeelt in de coördinatiewereld. Dat is de
intersubjectieve werkelijkheid van de betrokkenen, die naast de gemeenschappelijke objectieve
werkelijkheid en ieders persoonlijke subjectieve werkelijkheid bestaat.
Dat kan ik zo vlug niet volgen, onderbreekt Alice hem.
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Goed, om te beginnen is er de objectieve werkelijkheid. Die omvat alle zaken waarvan wij
vinden dat ze een bestaan buiten ons hebben; die zijn er dus ook als wij er niet zouden zijn. Tot
de objectieve werkelijkheid behoren bijvoorbeeld die eikels daar en kruiwagens die hier staan.
Mee eens?
Daar kan Alice het mee eens zijn.
Ieder van ons heeft ook een subjectieve werkelijkheid. Dat zijn je eigen gedachten: alles wat
je weet, vindt, gelooft enz. Maar die werkelijkheid is voor nu niet van belang.
Dat begrijp ik ook, zegt Alice.
Dus, gaat Performa verder, naast de objectieve werkelijkheid en ieders subjectieve werkelijkheid is er de intersubjectieve werkelijkheid. In de meest letterlijke zin construeren subjecten
die werkelijkheid samen. Wat zich in de intersubjectieve werkelijkheid afspeelt, is tegelijkertijd
het allerbelangrijkste in een organisatie, belangrijker dus dan wat zich in de objectieve werkelijkheid bevindt.
Dat begrijp ik toch nog niet, zegt Alice. Wat is er nou objectiever dan dat hier tien kruiwagens staan? Iedereen kan dat toch zien!
Er staan hier inderdaad tien kruiwagens, maar daaraan kun je niet zien dat die door Probus
Vilis namens Malum zijn geleverd aan mij, als vertegenwoordiger van Hortus. Daarom is het
nodig dat Probus Vilis verklaart dat het deze tien kruiwagens zijn die hij heeft geleverd. Vervolgens betekent de aanwezigheid van de kruiwagens hier ook nog niet dat ze door mij, namens Hortus, in eigendom zijn aanvaard. Dat moet ik dus ook nog doen.
Ja, ja, nu begint het te dagen. Jullie product is het in eigendom overgedragen zijn van de
kruiwagens. Dat feit kan niet tot de objectieve werkelijkheid behoren, want dat kun je nergens
aan zien, dus moet het tot de intersubjectieve werkelijkheid behoren.
In de roos, Alice! En waar het uiteindelijk om gaat, is de aanvaarding door mij van dat product. Daarin vindt de eigendomsoverdracht pas echt plaats. Trouwens, ook objectieve feiten
zien wij als het resultaat van transacties. Bijvoorbeeld, als ik jou zou vragen vast te stellen
hoeveel kruiwagens hier staan, zou jij ook een productiefeit gaan creëren. Nadat jij verklaard
hebt dat het er tien zijn, zou ik dat resultaat kunnen aanvaarden, waardoor het productiefeit zou
beginnen te bestaan, snap je? Vanaf dat moment zouden wij overeenstemming hebben over het
feit dat hier tien kruiwagens staan. Dus eigenlijk is alle feitenkennis intersubjectief.
Maar is het niet raar om objectieve feiten als resultaten van transacties te beschouwen? Ik
bedoel, iedereen kan toch zien dat hier tien kruiwagens staan. Daarvoor heb je jouw transactie
toch niet nodig.
Ik kan met je meegaan als het objectieve feiten betreft die alleen voor jou persoonlijk van
belang zijn. Bijvoorbeeld, toen jij door Kabouterland liep zou je hebben kunnen waarnemen
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hoeveel kabouters en winkels en bomen enz. er zijn. Maar stel je nu voor dat de manager van
Malum de behoefte voelt te weten hoeveel kruiwagens er echt op voorraad zijn, dus niet volgens de administratie maar in werkelijkheid. Dan zou je toch echt de transactie nodig hebben
waarover ik sprak en het zou belangrijk zijn de rol van executor in die transactie toe te wijzen
aan een competente kabouter, snap je?
Ja, min of meer.
Toch vindt Alice het allemaal wel erg ver gaan. Ze voelt vermeende zekerheden wegglijden,
en dat maakt haar onrustig. Om haar zekerheid te herwinnen poneert ze iets dat maar voor één
uitleg vatbaar kan zijn:
Het kan toch niet zo zijn dat jij, Performa, de levering van tien kruiwagens aanvaardt terwijl er maar negen staan!
Het klinkt absurd, Alice, maar in theorie zou ik dat inderdaad kunnen doen. Ik doe dat niet
omdat het onverantwoord zou zijn. Ik wil daarmee alleen maar duidelijk maken dat een feit in
de objectieve productiewereld echt alleen maar bestaat bij de gratie van zijn aanvaarding in de
(intersubjectieve) coördinatiewereld.
Probus Vilis vult het betoog van Performa aan:
Misschien helpt het, Alice, als we een situatie zonder materiële zaken als voorbeeld nemen.
Stel dat ik bevoegd zou zijn jou tot medewerkster van Malum te benoemen en dat jij me zou
verzoeken dat te doen. Het tot stand te brengen feit is dan dus dat jij met ingang van een bepaalde datum medewerkster bent van Malum. Ik kan dat dan verklaren en jij kunt het vervolgens aanvaarden. Het feit zelf kun je echter nergens zien. Toch is dat feit even werkelijk als dat
hier tien kruiwagens staan.
Ik geloof dat ik het begin te snappen. Allereerst zijn dus veel feiten immaterieel. Die kun je
niet waarnemen, dus daar kun je het alleen maar intersubjectief over eens worden. Vervolgens
is het bevoegd zijn tot het verrichten van bepaalde intersubjectieve acties heel belangrijk, hè?
Dat is inderdaad essentieel! Als ik jou, zonder daartoe bevoegd te zijn, zou benoemen tot
medewerkster van Malum, zou dat geen enkel effect hebben, zelfs als je het zou aanvaarden.
Performa vult aan:
En als jij in plaats van mij de partij kruiwagens aanvaard zou hebben, zou Probus Vilis daar
geen genoegen mee hebben genomen, ook weer domweg omdat jij niet de vereiste bevoegdheid hebt.
Helder, antwoordt Alice. En hoe komt iemand aan de bevoegdheid tot het volvoeren van
een transactie?
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Oh, dat bepalen andere rode kabouters, antwoordt Performa. Zo'n bevoegdheid is ook gewoon weer een productiefeit, en dus het resultaat van een transactie.
Nog één vraagje, Performa:
Wat zei je zojuist tegen die groene kabouter die bij de deur stond?
Oh, heb je dat gezien? Dat heb je heel goed opgemerkt! Ik vertelde hem wat de gecreëerde
productiefeiten zijn, dat doen we bij elke transactie.
Ja, natuurlijk, dat had ik kunnen weten, na mijn gesprek met Informa. Maar die zei dat
groene kabouters niet het product van een geslaagde transactie onthouden maar het coördinatiefeit waarin dat wordt aanvaard.
Helemaal juist en heel goed van je, antwoordt Performa, ik wist alleen niet dat Informa al
zo gedetailleerd en precies was geweest. Dat heb ik die groene kabouter inderdaad verteld.
Maar waarom deed je dat niet bij de andere processtappen?
Dat vond ik niet nodig. Het laten onthouden van het gehele verloop van een transactie doen
Probus Vilis en ik meestal niet omdat wij, zoals ik al eerder zei, elkaar goed kennen. Als het
om een transactie met een ander bedrijf gaat, wordt het verloop ervan vaak wel onthouden. Dat
geeft je de mogelijkheid daar later nog eens op terug te komen, als er zich bijvoorbeeld problemen voordoen.
Als ze afscheid nemen, heeft Performa nog een keer de glaasjes bijgevuld. Alice besluit
eerst wat te wandelen en intussen alles wat ze geleerd heeft te overdenken. Als er tenslotte geen
enkele vraag meer in haar opkomt, niet over rode, niet over groene, en niet over blauwe kabouters, besluit ze terug te keren naar Sapio.
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OVER ORGANISATIE

Het beklimmen van de heuvel neemt meer tijd dan Alice had gedacht, maar het is mooi weer en
daarom vindt ze het niet erg. Bovendien zorgt de lichamelijke inspanning ervoor dat haar
gedachten nog beter geordend raken. Sapio zit al te wachten, benieuwd naar haar verhaal (dat
hij natuurlijk al lang kan raden, maar dat weet Alice niet). Het valt haar nu pas op dat Sapio een
driekleurige puntmuts draagt: bovenaan rood, in het midden groen en onderaan blauw. Daar
moet ze natuurlijk het fijne van weten. Maar eerst vertelt ze hem haar belevenissen van de
afgelopen twee dagen, in het bijzonder de ontmoetingen met Performa, Informa en Forma. Sapio knikt goedkeurend als ze haar verhaal beëindigt.
En weet je wat ik nou zo sterk vind?, zegt Alice. Dat Informa toevallig iets aan het berekenen was voor Performa, en dat Forma toevallig documenten voor Informa bij zich had!
Dat is toch minder sterk dan je denkt, Alice. Alle rode kabouters noemen we namelijk Performa, alle groene kabouters Informa en alle blauwe kabouters Forma.
Alice is verbaasd en beduusd tegelijk, alsof ze wreed uit een mooie droom is gewekt. Dan
schiet haar te binnen dat Performa met Probus Vilis heeft gesproken, met een rode kabouter
dus die niet Performa heet. Ze verheugt zich al op het beteuterde gezicht dat Sapio zo dadelijk
zal trekken.
Nou, maar ik heb anders een rode kabouter ontmoet die niet Performa heet maar Probus
Vilis!
Haar woorden schijnen geen enkele indruk op Sapio te maken, en Alice weet even niet
meer hoe ze het heeft. Sapio vermoedde al wat er in Alice's hoofd broedde en neemt zich voor
extra vriendelijk te zijn:
Beste Alice, ik ben er niet op uit je in de val te laten lopen. Wat ik zei, is waar. Probus Vilis
is een bijnaam waarmee de andere Performa die je hebt ontmoet, hem aanspreekt. Het geven
van bijnamen is een omgangsvorm tussen kabouters, een uiting van wellevendheid. Je drukt
ermee uit wat je van iemand vindt; "probus" betekent "goed, degelijk" en "vilis" betekent
"goedkoop, niet duur”. Het zijn Latijnse woorden; Latijn is een geliefde taal onder kabouters,
maar dat had je al begrepen, denk ik. Door hem zo te noemen drukt jouw Performa uit dat hij
tevreden is over wat de ander levert, snap je? Andere kabouters spreken hem misschien met
andere bijnamen aan.
Oh, zit dat zo, daar zou ik nooit aan gedacht hebben. Het is zo heel anders dan hoe mensen
namen gebruiken. Maar wat doen kabouters dan als ze met elkaar over een kabouter praten die
er zelf niet bij is? Het lijkt me dat je dan toch gemakkelijk problemen krijgt.
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Een beetje lachend antwoordt Sapio:
Kabouters, Alice, praten alleen mét elkaar, nooit óver elkaar. Óver iemand praten geeft
vrijwel altijd problemen, ongeacht of je de goede of de verkeerde kabouter in gedachten hebt,
daar zijn we in Kabouterland inmiddels wel achter!
Alice valt andermaal in verbazing over hoe goed kabouters het leven in Kabouterland geregeld hebben. Zou het daardoor komen dat het er allemaal zo ontspannen en vrolijk aan toeging,
daar beneden, vraagt ze zich af. Want wat Sapio zegt is helemaal waar. Ze weet uit eigen ervaring hoe vervelend het kan zijn als je over anderen praat, en dat je soms van iemand dingen te
horen krijgt die je zelf lang geleden in vertrouwen tegen een ander hebt gezegd (en waar je al
lang spijt van hebt).
Als ik goed naar je heb geluisterd, Alice, begrijp je inmiddels al heel wat van communicatie, informatie, actie en organisatie en van de samenhang daartussen. Bovenal heb je ervaren
dat er drie kwaliteiten van kabouters een cruciale rol spelen bij het uitvoeren van productiehandelingen en coördinatiehandelingen, namelijk performa, informa en forma, en dat wij die
graag respectievelijk aanduiden met rood, groen en blauw. Maar misschien is het goed nog een
paar puntjes toe te lichten, en misschien heb je ook nog vragen.
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Ja, die heb ik wel. Wat ik me bijvoorbeeld afvraag, is of ik nou wel voldoende weet wat
organisatie is. Het is zo weinig aan bod geweest, vind ik.
Goed, laten we bij organisatie beginnen, de andere zaken komen dan vanzelf ook ter sprake. Een organisatie is een groep kabouters die gezamenlijk goederen of diensten leveren aan
anderen. Ze doen dat samen omdat het teveel werk is of te moeilijk voor één kabouter. Neem
bijvoorbeeld die Performa die namens Malum kruiwagens levert. Hij zou dat in principe in zijn
eentje kunnen doen. Maar dan moet hij over alle vakkennis en vaardigheid beschikken om
kruiwagens te maken en te leveren, en hij moet dat ook nog zo snel kunnen dat hij aan de vraag
naar kruiwagens kan voldoen. Welnu, op beide punten zal hij tekort schieten. Het maken van
een moderne kruiwagen zoals een Quadra 75 vraagt om verschillende specialismen, en het kost
bij elkaar wel 30 uur om er een te vervaardigen. Bij Malum werken nu zeker 100 Performa's in
zo'n 40 verschillende specialismen, en daarnaast zijn er nog de nodige Informa's en Forma's
natuurlijk. Gezamenlijk lukt het hen om voldoende kruiwagens te produceren van hoge kwaliteit en om die tijdig te leveren. Het georganiseerd zijn van die kabouters bestaat eruit dat ze het
volvoeren van hun transacties op elkaar afstemmen. Zo lukt het hen dus om als één geheel te
opereren, begrijp je?
Hm ja, in grote lijnen wel, maar hoe zit het nou precies?
Kabouters beïnvloeden elkaar in communicatie. Er zijn twee vormen van beïnvloeding:
interactie en interstrictie. Van interactie is sprake als ze de conversaties voeren die de opdrachtfase en de resultaatfase van een transactie zijn, dus de actagene en de factagene conversatie.
Dus er vindt interactie tussen de twee Performa's plaats die samen een transactie volvoeren.
Maar dan heb je het over twéé kabouters. Van Performa heb ik begrepen dat er vaak binnen een
transactie een andere transactie wordt gestart, met een andere kabouter als executor. Hoe hangen die transacties dan samen?
Inderdaad, en die transacties zijn onderdeel van hetzelfde bedrijfsproces. Zoals je weet, is
een bedrijfsproces een boomstructuur van transacties. Denk weer even aan de leveringstransactie die je hebt meegemaakt. Tijdens de uitvoeringsfase kunnen er door de verkoper een aantal
andere transacties zijn gestart. Voor elk van die transacties kan hetzelfde gelden, enzovoorts,
tot je uiteindelijk een transactie hebt die niet meer samengesteld is, bijvoorbeeld het monteren
van een wiel aan een kruiwagen of het transporteren van een kruiwagen. Pas als al die ingesloten transacties voltooid zijn, kan de verkoper van Malum aan de inkoper van Hortus verklaren
dat de gevraagde kruiwagens geleverd zijn.
Je praat ineens over verkoper en inkoper in plaats van over Probus Vilis en Performa. Dat is
zeker omdat ze allebei Performa zijn.
Klopt, maar niet alleen daarom. Kijk, zoals je nu weet is een bedrijfsproces een boomstructuur van transacties. De rollen van initiator en executor in die transacties moeten worden vervuld door rode kabouters, en wel door rode kabouters die daartoe bevoegd zijn, dat weet je
ook. Maar wie dat precies doet, is voor het begrijpen van het bedrijfsproces minder belangrijk.
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Anders gezegd, in plaats van Probus Vilis had ook een andere verkoper van Malum de rol van
executor kunnen spelen in de leveringstransactie. Om het onderscheid tussen een functie van
een rode kabouter (bijvoorbeeld: verkoper bij Malum) en het executor mogen zijn in een transactie tot uitdrukking te brengen, hebben we het begrip actorrol ingevoerd. Dat is de bevoegdheid om executor te zijn in precies één soort transacties, bijvoorbeeld in het leveren van kruiwagens. Een actorrol kun je toekennen aan zoveel subjecten als je wilt. Die subjecten kunnen
dan dus allemaal optreden als executor in transacties van die transactiesoort. Een subject dat
een actorrol vervult noemen we een actor. Elk subject kan meerdere actorrollen vervullen en
elke actorrol kan door meerdere subjecten worden vervuld.
Ik begin het te begrijpen, geloof ik. En wanneer kun je nou zeggen dat een organisatie bestaat? Als je alle actorrollen hebt bepaald of als je die hebt toegewezen aan subjecten?
Dat zijn verschillende dingen, antwoordt Sapio, die na elkaar komen. Je ontwerpt een organisatie door het vaststellen van de transactiesoorten en de actorrollen, zodanig dat elke actorrol
executor is in precies één transactiesoort. Tegelijkertijd kan die actorrol initiator zijn in meerdere transactiesoorten, en misschien wel in geen. Na ontwerpen komt implementeren. Je implementeert een organisatie door de actorrollen toe te wijzen aan subjecten. Die subjecten verwerven daarmee de bevoegdheid, en de bijbehorende verantwoordelijkheid, om de toegewezen
actorrol te vervullen. Daarom selecteer je subjecten op hun competenties. Tenslotte, men zegt
dat een organisatie operationeel is, als er daadwerkelijk transacties worden volvoerd, dus als er
zich een of meer bedrijfsprocessen voltrekken. Dat doe je dus door een geïmplementeerde organisatie ‘aan te zetten’.
Ik moet daar nog iets aan toevoegen, gaat Sapio verder, voordat Alice hem kan onderbreken. Zoals ik het net heb verteld, klinkt het namelijk nogal mechanistisch, maar dat is het niet.
Transacties vinden dus plaats in communicatie, namelijk door het verrichten van coördinatiehandelingen waarin de subjecten verplichtingen aangaan en nakomen. Dat is het werkingsprincipe van organisaties. Maar, er is nog een andere vorm van communicatie, die wij secundaire
communicatie noemen. In die secundaire communicatie stemmen kabouters voortdurend de
sociale en culturele normen op elkaar af die ze toepassen in de primaire communicatie, dus in
het volvoeren van transacties.
Ik geloof dat ik het begrijp. Thuis praat ik ook veel met mijn vriendinnen over van alles en
nog wat, en ik ben me ervan bewust dat we zodoende ook onze sociale en culturele normen
checken, en bijstellen als dat nodig is.
Ik zou het niet beter hebben kunnen zeggen, prijst Sapio haar. Sommige kabouters noemen
die secundaire communicatie daarom wel de ‘smeerolie’ van Kabouterland.
Helemaal duidelijk en heel toepasselijk ook, die smeerolie. En wat is die andere manier van
onderlinge beïnvloeding, die je interstrictie noemde?
Voor elk soort agendum, dus een coördinatiefeit waarop je geacht wordt te reageren, is er
een bedrijfsregel (ook wel business rule genoemd), dat is een richtlijn voor het afhandelen ervan. In de bedrijfsregels voor een actorrol staat niet alleen wat er moet worden gedaan, maar
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ook onder welke condities. Een conditie zegt wat er het geval moet zijn in de productiewereld
en/of in de coördinatiewereld, dus welke feiten daarin moeten bestaan of juist niet het geval
mogen zijn. Die feiten worden meestal door andere actoren tot stand gebracht. Op die manier
beïnvloeden actoren elkaar dus ook, maar nu indirect, in tegenstelling dus tot interactie. Die
vorm van onderlinge beïnvloeding noemen we interstrictie8. Daardoor beperken kabouters als
het ware elkaars speelveld. Net als interactie behoort interstrictie tot de primaire communicatie.
Om te benadrukken dat je beide soorten van communicatie nodig hebt om een organisatie ‘gesmeerd’ te laten werken, heb ik dit als mijn lijfspreuk bedacht:
communicatie is de draad waarvan organisatie wordt geweven.
Het lijkt Alice allemaal aardig duidelijk maar intussen is er een andere vraag in haar hoofd
opgekomen. Ze begrijpt dat rode, groene en blauwe kabouters elk hun eigen soort productiehandelingen hebben, maar dat ze in het uitvoeren van coördinatiehandelingen niet van elkaar
verschillen. Maar tegelijkertijd heeft ze het gevoel dat rood, groen en blauw ook in coördinatiehandelingen een rol spelen. Ze weet alleen niet precies hoe en vraagt het daarom aan Sapio.
Weet je, Alice, bespreek deze kwestie met Performa, Informa en Forma, het liefst met alle
drie tegelijk. Oh, dat komt goed uit. Ze zitten toevallig nog bij mij thuis. We hadden een bespreking vanmiddag en ik denk dat ze nog niet weg zijn.
Goed, dat zal ik doen. Ik moet ineens denken aan wat ik ooit in een studieboek heb gelezen
over hoe bedrijfsprocessen worden gestart, namelijk door een externe gebeurtenis of event.
Hoe moet ik zo'n event nou begrijpen in relatie tot een transactie?
Het is goed dat je dat ter sprake brengt, want het is nogal verwarrend om het zo te stellen.
Kijk, een gebeurtenis ofwel event is een toestandsverandering op een bepaald moment, dus het
tot stand komen van een feit, hetzij in de productiewereld hetzij in de coördinatiewereld. Maar,
omdat een event in de productiewereld samenvalt met een aanvaarding in de coördinatiewereld, beperk ik me tot de coördinatiewereld. Belangrijk is dat je snapt dat een event iets passiefs is: het is het resultaat van een actie, maar het is zelf geen actie, en het kan ook geen actie
teweeg brengen. Ze kunnen wel aanleiding zijn tot actie. Neem bijvoorbeeld weer de inkoper
van Hortus die een leveringstransactie start door het doen van een verzoek. Het gevolg daarvan
is een event in de coördinatiewereld, namelijk het begin van de toestand “verzocht” van de
transactie. Die gebeurtenis (ook wel business event genoemd) is een agendum voor de verkoper
van Malum. Als hij daarvan kennis neemt, kan hij er op reageren, bijvoorbeeld door te beloven.
Je kunt je het verloop van een transactie dus voorstellen als het 'springen' van de ene toestand
naar de andere, totdat uiteindelijk de toestand “aanvaard” is bereikt. Elk event is een agendum
voor de actor die ‘aan zet is’.
Dat kan ik volgen, denk ik. Maar je moet toch ook weten dat er iets in de productiewereld is
veranderd als dat belangrijk voor je is. Hoe komen kabouters dat te weten?
8

De oorsprong van "interstrictie" bestaat uit de Latijnse woorden "inter", dat tussen betekent, en "stringere" dat beperken betekent.
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Heel eenvoudig. Ze nemen alleen maar kennis van feiten als ze die nodig hebben, dat wil
zeggen, als ze voorkomen in de conditie van een bedrijfsregel. Dat is nou precies het wezen
van interstrictie! Wanneer het betreffende feit precies tot stand gekomen is, is niet zo interessant. Als jij bijvoorbeeld een kaartje voor de bioscoop wilt kopen, is het voldoende te weten
wat zo’n kaartje op dat moment kost. Dat die prijs gisteren is vastgesteld, en vorige week misschien anders was, is voor jou dan niet relevant, toch?
Nee, inderdaad, ik had er alleen niet eerder zo over gedacht.
Alice, het wordt donker en mijn maag begint te knorren. Mag ik je uitnodigen om een hapje
bij mij thuis te eten? Ik wil je daarna nog een heel ander verhaal vertellen over Kabouterland.
En dan kun jij vooraf dat gesprek met Performa, Informa en Forma hebben over coördinatiehandelingen.
Dat lijkt Alice een goed idee. Samen lopen ze naar Sapio's huisje. Performa, Informa en
Forma staan daar nog samen te praten, zoals Sapio had vermoed. Hij stelt Alice voor het gesprek met hen in zijn tuinhuisje, dat even verderop ligt, te voeren. Dan kan hij zelf ongestoord
aan de bereiding van hun eten beginnen.
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OVER RODE, GROENE EN BLAUWE GEDAANTES

Het tuinhuisje blijkt een kringetje van dunne paddestoelen te zijn, zodanig geformeerd dat je er
gemakkelijk tussen kunt zitten, en dat je toch beschermd bent tegen zon en regen omdat de
kapjes op elkaar aansluiten. Zodra ze in het tuinhuisje zijn aangekomen en ieder van hen op
een eikel is gaan zitten, steekt Alice van wal:
Sapio zei me dat ik de
vragen die ik nog heb
over rood, groen en blauw
het beste met jullie tegelijkertijd kon bespreken.
Wat ik me namelijk afvraag is dit: in het uitvoeren van coördinatiehandelingen, moet je dan niet
een beetje rood, groen en
blauw kunnen zijn, omdat
je bijvoorbeeld moet begrijpen wat je hoort en in
zinnen moet kunnen uitdrukken wat je wilt zeggen? En natuurlijk, omdat
je onderlinge verplichtingen wilt aangaan.
Dat klopt inderdaad, zegt Performa, maar ik kan me ook voorstellen dat je het niet meteen
begrijpt, want het is best wel een beetje ingewikkeld. Tegelijkertijd is het simpel en logisch,
maar zo gaat dat met ingewikkelde dingen. Iets is ingewikkeld omdat en zo lang je geen manier
hebt gevonden om het simpel te zien. Dat moet jij uit jouw studie toch ook weten, dat het altijd
gaat om het vinden en toepassen van de juiste theorie.
Ik weet dat je altijd naar de theorie moet zoeken die zowel geschikt is als het eenvoudigst,
en dat er niets praktischer is dan een goede theorie9.
Juist ja. De theorie die wij toepassen heet de PSI-theorie10. Die zegt dat het verrichten van
coördinatiehandelingen op drie niveaus van abstractie plaatsvindt: het rode, het groene en het
Alice gooit hier Albert Einstein, William of Ockham, en Kurt Lewin op één hoop, maar het zij haar
vergeven.
9

10

PSI staat voor Performing in Social Interaction.
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blauwe. Laat ik als voorbeeld nemen dat een Performa P1 een Performa P2 verzoekt een partij
kruiwagens te leveren. Zoals je gisteren al hebt gehoord, zou P1 dat zo in OK zeggen:
Ik verzoek – 10 stuks Quadra 75 zijn geleverd, op dag 731.513, door Malum aan Hortus.
Het blauwe niveau in dat verzoek betreft het uitspreken van die zin door P1 tegenover P2,
of het tonen van de opgeschreven zin door P1 aan P2.
Dat is toch raar, onderbreekt Alice hem, dat je die zin op zou schrijven als de andere Performa, P2 dus, tegenover je staat?
Daar ga je dus van uit, dat P1 en P2 tegenover elkaar staan, maar dat had ik niet gezegd.
Natuurlijk, als dat het geval is, zullen ze tegen elkaar praten, maar als dat niet zo is, zullen ze
hun afstand moeten overbruggen, en dat zou met geschreven berichten kunnen.
Ja, natuurlijk, dat was een beetje dom van me. Maar dat is dus het blauwe niveau, begrijp ik
nu, het uitwisselen van tekens, gesproken of geschreven of hoe dan ook maar geuit.
Precies, en het onbeschadigd overbrengen van de uiting van P1 naar P2 is een voorwaarde
voor het slagen van de coördinatiehandeling op het daarboven gelegen groene niveau. Daar
gaat het over de betekenis van de zin. Dus dat het een verzoek is van P1 aan P2 en wat dat verzoek precies inhoudt.
Die voorwaarde noemen we de forma conditie, vult Forma aan, en de acties van het uiten
van de zin door P1 en het waarnemen ervan door P2, noemen we formatieve acties. Die zijn
allebei minimaal één keer nodig, zoals je zult begrijpen. Maar soms moeten ze herhaald worden, omdat een of meer tekens tijdens de transmissie van de een naar de ander zijn verminkt. Ik
kom daar straks op terug.
Dank je wel voor deze toelichting, zegt Performa, waarna hij zijn betoog voortzet:
Het begrijpen van de overgedragen zin bevindt zich dus op het groene niveau, en het is een
voorwaarde voor het slagen van de coördinatiehandeling op het, daarboven gelegen, rode niveau. Daar gaat het om het tot stand komen van de verplichting van P1 jegens P2, dat wil zeggen het verzocht hebben door P1 aan P2 om iets te doen.
Die voorwaarde noemen we de informa conditie, onderbreekt Informa nu. Alleen, dat is
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Je kunt er nooit 100% zeker van zijn dat je iemand hebt
begrepen. Het formuleren van P1’s gedachte in een zin en het interpreteren van de zin door P2,
dus het vormen van een gedachte in zijn geest, zijn nu eenmaal processen die voor de ander
niet kenbaar zijn. Helaas komen misverstanden altijd pas later aan het licht, als het al gebeurt.
Om ze zoveel mogelijk uit te sluiten laten wij op het informeren altijd het confirmeren volgen.
Dat heb je gisteren van dichtbij meegemaakt. Het confirmeren bestaat uit “Heppum” of “Heppum niet”. In het eerste geval gaan beiden er van uit dat P2 begrepen heeft wat P1 heeft ge-
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zegd. In het tweede geval denkt P2 dat het niet zo is. P1 zal dan dezelfde gedachte in een andere zin uitdrukken, net zo lang totdat P2 “Heppum” kan zeggen.
Ja, ik vond het meteen al een hele goeie manier van doen, dat expliciete confirmeren, dat
zouden ze in Mensenland ook moeten doen, reageert Alice, duidelijk overtuigd van het praktische nut ervan en andermaal zich bewust van die fundamentele onzekerheid over het begrijpen
van elkaar.
Ja, zo zit het, herneemt Performa het gesprek, na Informa bedankt te hebben voor deze toelichting:
Op het rode niveau gaat het dus om het totstandkomen van het gehouden zijn van P1 aan
zijn verzoek, maar ook om het totstandkomen van de sociale verplichting bij P2 om daarop
adequaat te reageren. Samen noemen we dat de performa conditie. Pas als ook daaraan is voldaan kun je de coördinatiehandeling geslaagd noemen. Helaas geldt ook hier dat je niet meteen
kunt vaststellen of aan die conditie is voldaan. Pas later kan blijken dat het niet het geval is.
Zo’n situatie noemen we sociaal wangedrag en die nemen we heel ernstig. In Kabouterland
mag je één keer sociaal wangedrag vertonen, na de tweede keer wordt je opgepakt en voorgoed
in het Huis van Bewaring geplaatst.
Jeetje, roept Alice, zichtbaar geschrokken van deze taal. Jullie zijn wel erg streng! Maar je
kunt toch niet altijd beloven wat iemand je vraagt te doen!
Dat bedoel ik ook niet. Natuurlijk kun je niet altijd beloven als een respons op een verzoek,
maar dan moet je het verzoek afwijzen. Dat is ook een geldige respons. Waar het om gaat is dat
je, hoe dan ook, een respons geeft, dus een coördinatiehandeling verricht. Wat we niet toestaan
is dat P2 in dit geval niet reageert, dat hij de sociale plicht om adequaat te reageren op het verzoek van P1 negeert. Die plicht geldt even hard als de verplichting die P1 is aangegaan. Bovendien kan P1 niet achteraf zeggen dat zijn verzoek maar een geintje was. Onwaarachtigheid
bij het verrichten van coördinatiehandelingen geldt dus als sociaal wangedrag.
Nou snap ik het, en daar ben ik het ook mee eens, hoewel ik de straf nog steeds erg hoog
vind. Het werkt natuurlijk wel, denk ik. Maar dwalen we niet een beetje af? Ik bedoel, waar ik
eigenlijk naar vroeg was hoe jij, terwijl je een Performa bent, ook een groene, en misschien
zelfs wel een blauwe, gedaante kunt aannemen.
Ik was je vraag niet vergeten, hoor, maar de uitleg die ik heb gegeven, en de aanvullingen
van Informa en Forma, waren nodig om je te laten zien dat we alle drie een rode, een groene en
een blauwe gedaante kunnen en moeten aannemen als we coördinatiehandelingen verrichten.
Er is geen andere manier om dat te doen. Het echte onderscheid tussen rode, groene en blauwe
kabouters zit dus niet aan de coördinatiekant maar aan de productiekant. De productiehandelingen van Forma zijn altijd documenteel, die van Informa zijn altijd informationeel, en die van
mij zijn altijd origineel. Maar de verplichtingen die we aangaan en nakomen in onze transacties
zijn allemaal eender. En voor sociaal wangedrag in een transactie gaat een Forma of Informa
even snel het Huis van Bewaring in als een Performa!
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Juist, ja, nou snap ik het, geloof ik, juicht Alice, die helemaal in haar sas lijkt te zijn met het
verworven inzicht. En jullie noemen de transacties waarin die onderscheiden productiehandelingen voorkomen D-transacties, I-transacties en O-transacties.
Je heptum, lachen Performa, Informa en Forma in koor.
Ik ben je nog de uitleg over de transmissie schuldig, zegt Forma dan. Eigenlijk is er altijd
een fysiek transport van zinnen bij het uitvoeren van coördinatiehandelingen. Alleen, bij mondelinge communicatie wordt dat gemakkelijk vergeten omdat de fysieke vorm vluchtig is.
Maar als kabouters schriftelijk communiceren, zit er niets anders op dan documenten te maken.
Dat doen ze in hun blauwe gedaante. Vervolgens geven ze (ook in hun blauwe gedaante) opdracht aan een blauwe kabouter om het document naar de andere kabouter te brengen, voor wie
het bericht is bedoeld. Wat de eerste kabouter dus doet is het starten van een D-transactie, met
deze blauwe kabouter als de executor. Zodra de blauwe kabouter het document bij de andere
kabouter heeft afgeleverd is die in staat het te lezen (dat wil zeggen het in zijn blauwe gedaante
te percipiëren), te interpreteren (in zijn groene gedaante), en tenslotte in zijn rode gedaante de
verplichting aan te gaan die daar bij hoort.
Oh, zo zit dat, reageert Alice. En als een rode kabouter wil informeren naar de productiefeiten van O-transacties, dan kan hij in zijn groene gedaante initiator zijn van I-transacties!
In de roos, Alice, gaat Informa verder. Zo zit dat. Een rode kabouter kan initiator zijn in
groene en in blauwe transacties. En dan nog iets: een groene kabouter kan initiator zijn van
blauwe transacties, bijvoorbeeld om documenten op te vragen aan een blauwe kabouter. Dat
doet hij dan in zijn blauwe gedaante. Alleen blauwe kabouters kunnen maar in één categorie
van transacties deelnemen, namelijk de blauwe.
Maar voor het verrichten van coördinatiehandelingen moeten ze wel alle drie de gedaantes
kunnen aannemen, zegt Alice.
Juist ja, zo zit dat, antwoordt Informa.
Alice denkt het nu allemaal te hebben begrepen, maar heeft nog één vraag. Die gaat over
het onderscheiden van de drie categorieën transacties in een en dezelfde organisatie. Ze heeft
namelijk het beeld in haar hoofd van een wirwar van rode, groene en blauwe transacties en de
bijbehorende rode, groene en blauwe kabouters. Ze stelt de vraag aan Performa.
Dat zit zo, zegt Performa. Heel Kabouterland kun je zien als één grote verzameling bomen
van O-transacties, I-transacties en D-transacties met hun bijbehorende O-, I-, en D-actoren.
Elke enterprise omvat een deel daarvan. Op de grens van de organisatie ‘liggen’ de transacties
waarvan de initiator in de omgeving van de organisatie zit en de executor erbinnen, of omgekeerd. De grenstransacties, de bijbehorende interne actoren, en alle transacties (en bijbehorende actoren) die in dezelfde boomstructuur zitten, vormen samen de O-organisatie van die enterprise. De categorie van de transacties in de O-organisatie is origineel. Naast de O-organisatie
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bestaan er nog twee andere aspectorganisaties, namelijk de I-organisatie en de D-organisatie.
De I-organisatie bestaat uit de I-transacties en de bijbehorende I-actoren, die nodig zijn, en
voldoende, om de O-organisatie te ondersteunen. Op een vergelijkbare wijze bestaat de D-organisatie uit de D-transacties en de bijbehorende D-actoren, die nodig zijn, en voldoende, om
de I-organisatie te ondersteunen. Samen vormen de O-, de I-, en de D-organisatie de complete
organisatie van de enterprise. Daarom noemen we ze aspectorganisaties. Door je te concentreren op een van de aspectorganisaties zie je alleen maar de transacties en actoren die daarin
voorkomen en kun je de andere even vergeten. Een kwestie van ‘separation of concerns’!
Juist ja, antwoordt Alice, ik begrijp het, denk ik. Maar er schiet me nu nog iets te binnen.
Sapio zei dat jullie secundaire communicatie de smeerolie van Kabouterland noemen. Hoe gaat
dat precies? Dus hoe zorgen jullie ervoor dat er voldoende ‘gesmeerd’ wordt, zogezegd.
Goeie vraag, Alice, zegt Informa. Daar hebben we inderdaad een georganiseerde oplossing
voor. Verspreid over Kabouterland vindt je zogeheten praathuisjes. Daar komen wij elke dag na
werktijd bij elkaar, om vooral over andere dingen dan ons werk te praten, en intussen gegist
druivensap te drinken.
Wat daarbij heel belangrijk is, vervolgt Forma, is dat we dan in het halletje de puntmuts die
we op dat moment dragen op de kapstok zetten. In het praathuis heeft dus niemand een puntmuts op. Daar zijn we allemaal gelijk, en dat is heel belangrijk, vinden we, om zo goed mogelijk aan secundaire communicatie te doen.
En wat daarbij ook helpt, vult Performa aan, is dat in elk praathuis boven de afhaalplaats
van het gegiste druivensap dit bord hangt, en hij laat Alice het volgende plaatje zien.
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Dat bord bevalt Alice heel erg. Wat mooi, denkt ze en, inderdaad, hoe waardevol. En wat
een verbluffend goed idee weer, die praathuisjes. De kabouters blijven haar verbazen.
Ze bedankt Performa, Informa en Forma voor hun bereidwilligheid en geduld. Ze spoedt
zich vervolgens naar het huisje van Sapio, want ze heeft intussen behoorlijke trek gekregen. De
heerlijkste geuren komen haar al tegemoet. Sapio en Alice genieten van de maaltijd die Sapio
heeft bereid, onderwijl alleen maar over koetjes en kalfjes pratend. Secundaire communicatie
dus, merkt Alice op.
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DE INVASIE DOOR DE INFORMATICI

Als ze van tafel zijn gegaan, lopen Sapio en Alice naar de zitkamer. Daar staan drie heel comfortabel ogende stoelen: een rode, een groene en een blauwe. Alice moet inwendig lachen om
dit grapje van Sapio. Echt iets van hem, denkt ze. Ze is er inmiddels aan gewend, maar wordt
toch telkens weer verrast, blij verrast wel te verstaan. Want ondanks zijn betweterigheid vind
ze hem echt aardig, en niet alleen om het feit dat ze een hoop van of via hem heeft geleerd. Bij
het knapperende haardvuur begint Sapio aan het verhaal dat Alice nog tegoed heeft.
Waarover ik je nog wilde vertellen, is de invasie van Kabouterland door de Informatici, nu
zo’n dertienduizend dagen geleden. Waar ze vandaan kwamen, weten we nog steeds niet.
Waarschijnlijk niet van heel ver want ze lijken toch wel op ons. Alleen hun puntmutsen zijn
helemaal kleurloos, waardoor het lijkt of ze er geen op hebben! Je kunt wel begrijpen dat het
voor ons lastig was hen te plaatsen omdat ze niet rood, niet groen en niet blauw waren. Wat ze
zeker wel waren, was vredelievend en daar waren we al heel blij mee. Ze wilden namelijk niets
van ons hébben, zoals het meestal gaat bij een invasie, maar ons juist iets géven. Pas later hebben we ervaren dat het rampzaliger kan zijn iets te krijgen dan iets te moeten afstaan.
Daar kan ik geen chocola van bakken, zegt Alice, die een steeds vrijmoediger houding tegenover haar leermeester aanneemt.
Hè, antwoordt Sapio, wat zeg je me daar voor iets onbegrijpelijks? Wat is dat, chocola bakken? Zeker weer een gewoonte uit Mensenland.
Ja, sorry, reageert Alice snel. Het slaat nergens op, hoewel ik chocola erg lekker vind ...
maar ga alsjeblieft verder. Ik zal je niet meer in de rede vallen.
Je mag me best in de rede vallen, hoor, dat vind ik niet erg. Je zei alleen iets dat ik niet begreep. Ik zal gauw verder gaan, dan wordt het vanzelf wel duidelijk voor je. Dat volk dus, dat
op een dag Kabouterland binnenviel, noemen we Informatici. Hoe ze eigenlijk heten, weten we
niet, want wij spreken hun taal niet en zij niet de onze. We vingen echter vaak een klank op die
lijkt op ons woord "informatie", en daarom zijn we ze Informatici gaan noemen.
Nadat ze een poos het reilen en zeilen in Kabouterland hadden gadegeslagen, kwamen ze
met een idee. Je snapt wel dat het niet meeviel dat aan ons duidelijk te maken. Want er waren
maar een paar woorden uit hun taal die wij inmiddels kenden en zij hadden wat woorden uit
onze taal opgevangen. Het was dus veel handen- en voetenwerk, als je begrijpt wat ik bedoel.
Het lijkt me inderdaad niet gemakkelijk geweest. En wat wilden ze jullie vertellen?
Het viel om de drommel niet mee! Ik kan me nu nog opwinden over de miskleunen die
daarvan het gevolg zijn geweest! Welnu, wat ze beweerden, zo goed en zo kwaad als dat ging,
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was dat ze in staat waren blauwe tuinkabouters te maken, en dat wilden ze ons per se laten
zien. Ook al toonden we duidelijk niet veel interesse, er was geen ontkomen aan. In die zin
gedroegen ze zich wel als echte bezetters.
Tuinkabouters zeg je, wat zijn dat?
Een tuinkabouter is een kabouter die sprekend lijkt op een echte kabouter maar het niet is.
Tuinkabouters zijn dus namaak- of kunstkabouters, geen echte. En omdat ze niet echt zijn,
hebben ze geen huisje nodig om in te wonen, en kun je ze dus even goed in de tuin zetten. Dan
doen we dan ook en daarom noemen we ze tuinkabouters.
Ik snap het. Een blauwe tuinkabouter is dus een namaakkabouter die dezelfde dingen kan
doen als een echte blauwe kabouter.
Om heel precies te zijn, ze kunnen dezelfde productiehandelingen verrichten, hun onderlinge coördinatie is een andere zaak. Veel echte blauwe kabouters konden we toen vervangen door
zulke tuinkabouters. De echte kabouters werden vervolgens omgeschoold tot groene of rode
kabouter. Maar dat was niet het enige voordeel. Tuinkabouters doen alles ook veel beter en
sneller. Moderne blauwe tuinkabouters kunnen ongelooflijk veel documenten in een mum van
tijd over grote afstanden vervoeren, en ze kunnen ook onvoorstelbaar snel kopieën maken. Wat
de Informatici hebben bedacht om dat voor elkaar te krijgen, is het coderen van schrijftekens in
rijtjes van binaire tekens, ook wel bits genoemd. Alle blauwe tuinkabouters zijn onderling verbonden met draadjes onder de grond, waarlangs die bits razendsnel kunnen worden vervoerd.
In tegenstelling tot echte blauwe kabouters hoeven blauwe tuinkabouters dus niet meer te lopen. Dat zouden ze ook niet kunnen, want ze staan roerloos in de tuin.
Jeetje, wat knap! En het bewaren van documenten, hoe doen ze dat?
Dat gaat ook al heel gemakkelijk. Omdat bits microscopisch klein kunnen worden gerepresenteerd, zijn de documentheken heel veel kleiner geworden. Ze nemen zo weinig plaats in, dat
elke blauwe tuinkabouter een hele grote documentheek in zich bergt. Bovendien is intussen de
inhoud van de documenten veel gevarieerder geworden. Die bestaat niet meer alleen uit zinnen,
maar ook uit plaatjes en filmpjes en stukjes geluid.
Goh, ongelooflijk. En hoeveel van die blauwe tuinkabouters zijn er nu in Kabouterland?
Verreweg de meeste blauwe kabouters zijn tegenwoordig tuinkabouters. Het valt alleen niet
zo op omdat ze, zoals ik al zei, sprekend lijken op echte. Eén ding moet ik de Informatici echt
nageven: ze zijn keien in het nabootsen van blauwe kabouters. Het werkt allemaal perfect.
En de andere, de groene kabouters bijvoorbeeld, kunnen ze die ook namaken?
Het lijkt wel of je gedachten kunt lezen, daar wilde ik juist over gaan vertellen. Toen de
informatici een aantal jaren blauwe tuinkabouters hadden gemaakt en overal in Kabouterland
hadden neergezet en met elkaar verbonden, kwamen ze op een dag opgewonden beweren dat
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ze in staat waren groene tuinkabouters te maken. Nou dat geloofden veel kabouters niet, vooral
de groene kabouters zelf natuurlijk. Tja, die voelden zich behoorlijk bedreigd in hun bestaan,
net zoals de blauwe kabouters eerder trouwens. Het valt ook niet mee iets te moeten opgeven
dat je goed en graag doet, zoals rekenen, omdat een kunstding het veel beter kan!
Dus die groene tuinkabouters kunnen echt rekenen?
Reken maar! Kun je je nog het probleem van de 'traveling sales gnome' herinneren, waar
die Informa die je hebt ontmoet mee bezig was? Dat is voor een moderne groene tuinkabouter
een fluitje van een cent11.
En de andere functie van groene kabouters, het onthouden van feiten, kunnen tuinkabouters
dat ook?
Wat denk je zelf?
Eh ... onthouden is iets dat je kunt doen met behulp van blauwe tuinkabouters. Alleen de
eerste keer tekenen blijft denk ik iets dat door echte groene kabouters moet worden gedaan,
omdat je daarvoor moet snappen waar het over gaat.
Dat heb je heel goed opgemerkt, Alice. Bij het begrijpen ligt de grens van wat een groene
tuinkabouter kan. Alles waarvoor begrijpen niet nodig is, kan hij doen, alles waarvoor begrijpen wel nodig is, kan alleen door een echte groene kabouter worden gedaan.
Dus er blijft toch nog heel wat over voor echte groene kabouters.
Toch niet. De Informatici hebben namelijk iets bedacht waardoor er heel veel binnen het
bereik van groene tuinkabouters is gekomen. Wat ze hebben bedacht, heet formaliseren. Het
komt er op neer dat je als uitdrukking van een bepaalde gedachte één zin (of hoogstens een
paar zinnen) kiest. Alleen die afgesproken zinnen geef je aan groene tuinkabouters, want alleen
die zinnen zijn ze in staat te 'herkennen' en te produceren. Op die manier is de Formele Officiële Kaboutertaal ontstaan, afgekort als FOK.
Dus je kunt tegen een groene tuinkabouter gewoon FOK praten, en dan begrijpt hij wat je
bedoelt?
Zo zou je dat kunnen zeggen, maar wees alsjeblieft voorzichtig met zulke woorden als "begrijpen". Echt begrijpen, zoals groene kabouters dat doen, kunnen ze natuurlijk niet, alleen lijkt
het verschrikkelijk echt. De Informatici noemen groene tuinkabouters daarom kunstmatig intelligent. Dat vind ik een heel toepasselijke kwalificatie. Het geeft duidelijk aan dat ze niet echt
intelligent zijn, maar dat kabouterlijke intelligentie heel goed kan worden nagebootst. Ook op

De oplettende lezer heeft natuurlijk al eerder begrepen dat de kabouters in de loop der tijd uitdrukkingen uit de taal van de Informatici zijn gaan overnemen.
11
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dit punt kan ik niet anders dan vol bewondering zijn voor de Informatici: het zijn ook keien in
het nabootsen van groene kabouters.
Na enig nadenken over de enthousiaste woorden van Sapio, rijzen er toch vragen bij Alice,.
Ze stelt die maar meteen:
Maar hoe gaat het rekenen van die groene tuinkabouters nou precies, want moeten ze als
uitkomst niet zinnen in FOK produceren die je niet eerder hebt ingevoerd?
Een hele goeie vraag, Alice! Dat klopt. De truc van het formaliseren is ook de basis voor
het rekenen dat groene tuinkabouters doen. Ze verwerken FOKse zinnen volgens regels die
ooit door echte groene kabouters zijn uitgedacht en ingevoerd in de groene tuinkabouters. Dat
invoeren noemen Informatici programmeren. Een eenvoudig voorbeeld van zo'n regel is het
optellen van twee getallen. Door het toepassen van rekenregels worden FOKse zinnen geproduceerd die de uitkomsten van berekeningen voorstellen.
Dus ze kunnen alleen regels uitvoeren die zijn geprogrammeerd?
Ja en nee. Kijk, rekenregels zijn óók FOKse zinnen, en dus kun je regels bedenken, we
noemen die metaregels, waarmee nieuwe rekenregels kunnen worden gemaakt. Op die manier
zijn groene tuinkabouters in staat zelf nieuwe programma's te maken of bestaande aan te passen. Sommige Informatici vinden het toepassen van dat kunstje pas échte kunstmatige intelligentie, maar voor mij is het gewoon meer van hetzelfde.
Dat zijn toch wel erg vergaande ideeën, die Alice zich in de gauwigheid moet eigen maken.
Dat kost meer tijd, en die gaat ze zich ook gunnen. Er sluimert nog een vraag in haar hoofd die
ze ook al had willen stellen toen het over de blauwe tuinkabouters ging. Voordat ze die misschien nog gaat vergeten ook, stelt ze hem:
Sapio, wat je nu hebt verteld over blauwe en groene tuinkabouters betreft hun productiehandelingen. Dat die kunnen worden nagebootst door respectievelijk blauwe en groene tuinkabouters, begrijp ik inmiddels grotendeels. Maar ik heb vlak voor ons eten, zoals je weet, een
tijdje met Performa, Informa en Forma gepraat over de rode, groene en blauwe gedaantes van
kabouters. Die nemen ze alle drie aan als ze coördinatiehandelingen verrichten. Hoe gaat dat
dan bij blauwe en groene tuinkabouters? Die kunnen toch geen verplichtingen aangaan en nakomen?
Een hele slimme opmerking, Alice, en een hele goeie vraag, want ik was zelf vergeten dat
ook ter sprake te brengen. Zoals je zegt, tuinkabouters, van welke kleur ook, kunnen geen verplichtingen aangaan en nakomen, dus die rode gedaante bestaat voor hen niet. Daar lag inderdaad een probleempje, want ook tuinkabouters moeten kunnen coördineren. De Informatici
vonden dat wij ons druk maakten om niks, maar die hebben nooit goed begrepen wat het belang van verplichtingen is en van de bijbehorende bevoegdheid en verantwoordelijkheid. Hun
standpunt in al die gesprekken was simpelweg dat alles kan worden geautomatiseerd en dat het
slechts een kwestie van tijd zou zijn totdat het ook zover is. Dat is nogal aanmatigend en dom
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van ze, maar op een gegeven moment zijn we maar opgehouden te proberen hen hun ongelijk
te laten inzien. Welnu, van het coördineren door blauwe en groene tuinkabouters hebben we, na
lang nadenken, besloten dat het inderdaad kan worden nagebootst. Het is namelijk niet nodig
hen te kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de
productiefeiten. Als je FOK praat is alles geformaliseerd en ligt het bij voorbaat vast wat er uit
een berekening komt. Hetzelfde geldt voor alle blauwe acties op bits.
Dan hoef je ook niet meer te rekenen, flapt Alice er uit.
Ha ha, daar heb je me tuk, denk je zeker. Ik bedoelde echter alleen dat de rekenregels vaststaan. Er is bijvoorbeeld een rekenregel om iemands leeftijd uit te rekenen. Die rekenregel zit
ook in groene tuinkabouters. Dus als je een groene tuinkabouter naar jouw leeftijd zou vragen,
moet hij die nog wel berekenen, ook al gaat dat razendsnel.
Welnu, we vonden dus dat de onderlinge coördinatie tussen blauwe en groene tuinkabouters
simpeler zou kunnen. Dat gebeurt door middel van commands en acknowledgements, dat zijn
woorden uit de taal van de Informatici. Patronen van commands en acknowledgements heten
protocollen. Bijvoorbeeld, als je een groene tuinkabouter het command geeft om jouw leeftijd
uit te rekenen, antwoordt hij dat hij het ‘begrepen’ heeft en dat hij het zal doen. Het is een
combinatie van confirmeren en beloven, zou je kunnen zeggen, maar het is erg gevaarlijk er zo
over te praten, want tuinkabouters kunnen niet beloven natuurlijk.
Waarom vind je dat zo gevaarlijk?
Dat zal ik je vertellen. Ik betrap me er zelf ook wel eens op dat ik zulke dingen zeg en dan
niet meteen besef dat het een kaboutermorfe metafoor is.
Toe maar, gooi er nog maar weer een onmogelijk rare term tegenaan!
Zo raar is die anders niet. Je hebt toch wel van antropomorf gehoord? Dat is een oorspronkelijk Grieks woord dat ‘op mensen gelijkend’ betekent. De mens heeft, zoals je ongetwijfeld
zelf veel beter weet, de neiging om de dingen om zich heen op zichzelf te betrekken en vanuit
zichzelf te verklaren. Daarom vind je het waarschijnlijk heel gewoon tegen je fiets12 te zeggen
dat die stom is, bijvoorbeeld als je er mee bent gevallen. Dat heet dus antropomorf. Omdat
kabouters nooit in aanraking zijn gekomen met de oude Grieken, is er geen Grieks woord voor
kaboutermorf.
Ik kan je weer volgen. Maar het gevaar ervan zie ik nog niet zo, zegt Alice.
Het gevaar is dat je vergeet dat je in metaforen spreekt en gaat denken dat fietsen echt stom
kunnen zijn en dat tuinkabouters echt kunnen beloven en zo. Probeer daarop steeds heel alert te
zijn.

Hoewel kabouters niet fietsen, weet Sapio wel degelijk wat een fiets is. De verklaring is natuurlijk dat
hij af en toe in Mensenland komt en dat hij gaststudenten heeft die soms ook over fietsen praten.
12
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Om mijn verhaal af te maken, we hebben het dus helemaal prima gevonden dat tuinkabouters coördineren door middel van commands en acknowledgements, maar we zagen ook in dat
er echte blauwe en groene kabouters moesten komen die uiteindelijk verantwoordelijk waren
voor het goed functioneren van hun kunstmatige naamgenoten. Die zogeheten beheerders van
tuinkabouters kunnen dus op het correct functioneren van de tuinkabouters die onder hun beheer vallen, worden aangesproken. Dat betreft zowel de ‘coördinatiehandelingen’ in de protocollen als de productiehandelingen. Alleen, als de productieregels eenmaal correct in de tuinkabouters zijn ingebracht, kan daar eigenlijk niks mee mis gaan.
Ik snap nu dat je alles wat met denken, rekenen en redeneren te maken heeft, door groene
tuinkabouters kunt laten doen. Maar ligt daar de grens of kunnen er ook róde tuinkabouters
bestaan?
Dat is een heel interessante vraag, Alice. Daar wil ik graag met je over discussiëren. Maar
laat ik eerst even het vuur oprakelen en een glaasje gegist druivensap inschenken.
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KUNNEN RODE TUINKABOUTERS BESTAAN?

Terwijl Sapio met een pook in de smeulende takjes port, en enkele nieuwe takjes op het vuur
legt, voelt Alice zich gelukkig. Als ze daar de oorzaak van probeert te achterhalen, ontdekt ze
dat die een mengeling is van drie dingen. Allereerst is het de manier waarop ze in heel korte
tijd zoveel heeft geleerd. Ze kon steeds haar aandacht er bij houden en heeft zich geen moment
verveeld. Op de tweede plaats zijn het de zaken die ze geleerd heeft zelf. Toen ze aan het hele
avontuur begon, had ze zich er geen voorstelling van kunnen maken hoe elegant de begrippen
communicatie, informatie, actie en organisatie door de kabouters zijn begrepen en in samenhang gebracht. Tenslotte is het ook de vriendelijkheid, de vrolijkheid en de gezelligheid die
overal heerst. Er gaat een scheut van onbehagen door haar heen als ze even aan Mensenland
denkt, waar ze ooit weer naar terug zal moeten keren. Dat staat haar op dit moment zozeer
tegen dat ze die gedachte meteen verdringt om zich weer over te geven aan het geluksgevoel
van nu. Sapio reikt haar een glaasje gegist druivensap aan en ze toosten op Alice’s succesrijke
verblijf in Kabouterland. Toosten doen kabouters door het glaasje ter hoogte van de neus te
houden, elkaar aan te kijken en dan een slok te nemen terwijl je de ander blijft aankijken. Alice
vindt dat meteen ook een goede gewoonte. Het benadrukt voor haar dat je niet gewoon drinkt
maar dat je samen drinkt, en dat je daarmee respect uitdrukt voor je gezelschap.
Kunnen rode tuinkabouters bestaan of niet, dat is dus de vraag, zegt Sapio. Om die vraag te
beantwoorden moet je je weer even de gesprekken met de Performa's in herinnering roepen, in
het bijzonder het gesprek tijdens het beklinken van de transactie.
Bedoel je het gedachtespel over de bevoegdheid tot het vervullen van actorrollen?
Onder andere. Daaruit bleek dat er iets is waarin rode kabouters duidelijk verschillen van
groene en blauwe. Het doet er blijkbaar niet zo toe of je de ene Forma om een document vraagt
of de andere, en ook niet of je de ene Informa vraagt iets uit te rekenen of de andere. Maar het
doet er wel toe dat je de juiste Performa vraagt om je als medewerker van Malum aan te stellen. Waar zit hem dat nou in?
Ik denk dat dat zo is omdat alleen Performa’s veranderingen in de wereld tot stand kunnen
brengen, terwijl Informa’s slechts informatie over de wereld onthouden en afleiden, en Forma’s
alleen maar dingen doen met documenten die deze informatie bevatten.
Heel goed, daarin schuilt inderdaad een belangrijk deel van het verschil. Alleen rode kabouters brengen veranderingen teweeg in de wereld, in hun productiewereld wel te verstaan. Dat
doen ze, zoals je weet, door het verrichten van originele productiehandelingen, die de kern
vormen van originele transacties ofwel O-transacties. De bezigheden van groene en blauwe
kabouters ondersteunen dat. Die drie niveaus van abstractie, waarover ik het in de collegezaal
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al had, staan heel centraal. Ze vormen de basis voor de inrichting van Kabouterland. Ik onthoud ze zelf met behulp van het volgende rijmpje:
rode kabouters acteren
groene kabouters redeneren
blauwe kabouters documenteren13
Dat is een handig rijmpje, dat moet ik ook onthouden. Kabouterland in een notendop!
Dat zal wel weer een uitdrukking in mensentaal zijn ... in een notendop, maar ik begrijp wat
je wilt zeggen. Welnu, het documenteren door de blauwe kabouters, de Forma's dus, speelt zich
af op het laagste niveau van abstractie, het documentele niveau dus. Het redeneren door de
groene kabouters vindt plaats op het volgende niveau, dat we het informationele niveau noemen. Op het hoogste niveau speelt zich het acteren door de rode kabouters af, de Performa's
dus. Dat heet het essentiële niveau van productie.
Dat begrijp ik nu allemaal wel, maar dat verklaart nog niet waarom rode kabouters niet zo
uitwisselbaar zouden zijn als de groene en de blauwe.
Geduld Alice. Allereerst een aanvulling op wat ik zei over de groene en de blauwe kabouters. In het algemeen is een Informa bevoegd tot het uitvoeren van een groot scala aan berekeningen. Evenzo is een Forma in het algemeen bevoegd tot het transporteren, kopiëren enz., van
een groot aantal soorten documenten. Waarom? Omdat het gewoon meer van hetzelfde is. Vervolgens, het is zeker zo dat je in principe alle rode kabouters alle bevoegdheden zou kunnen
geven, maar dat leek ons geen goed idee. We houden ervan zorgvuldig met bevoegdheden om
te gaan en die te koppelen aan verantwoordelijkheid, en er voor te zorgen dat iemand die een
bepaalde verantwoordelijkheid draagt, daarvoor ook geschikt is, dat wil zeggen de benodigde
competenties bezit. Een kabouter moet verantwoording kunnen afleggen voor de wijze waarop
hij zijn bevoegdheid om nieuwe productiefeiten te creëren gebruikt. Bevoegdheid en verantwoordelijkheid zijn als de twee zijden van een medaille.
Dat snap ik, in Mensenland is dat ook zo. Maar ik ben nog niet helemaal overtuigd. Laat ik
die inkoper van Hortus als voorbeeld nemen om uit te leggen wat ik bedoel. Die inkoper is dus
verantwoordelijk voor het op tijd aanvullen van de voorraad kruiwagens zodat er geen tekort
ontstaat. De uitvoering van zijn taak wordt nader bepaald door een bedrijfsregel. Daarin staat
bijvoorbeeld dat hij moet bijbestellen als er nog maar vijf kruiwagens op voorraad zijn. Mij
lijkt nu dat je ook een groene tuinkabouter dat in de gaten kunt laten houden, en op tijd bestellingen kunt laten plaatsen.
Nu snap ik waar je heen wilt, reageert Sapio. Met dat in de gaten houden heb je helemaal
gelijk. Een moderne inkoper laat een groene tuinkabouter uitrekenen wanneer en hoeveel hij
moet bijbestellen. Maar er is een groot verschil tussen het berekenen van een te bestellen hoeSapio gunt zichzelf hier blijkbaar de dichterlijke vrijheid om het werken met documenten door de
blauwe kabouters aan te duiden met “documenteren”.
13
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veelheid en het plaatsen van de bestelling. Het eerste kan vrijwel elke groene kabouter doen,
het tweede alleen een rode met de vereiste bevoegdheid, snap je?
Maar als de Informatici nou een tuinkabouter zouden maken die FOKse zinnen zou produceren die precies hetzelfde betekenen als de OKse zinnen die de inkoper zou uitspreken, heb je
dan geen rode tuinkabouter?
Dat is nou precies wat veel Informatici ook beweren en waarvan ze ons telkens weer proberen te overtuigen. Maar ze hebben ongelijk! Laat ik je mijn argumenten geven, in opklimmende volgorde van belang. Ten eerste, je verantwoordelijkheid als O-actor kan met zich meebrengen dat je juist niet volgens de bedrijfsregels handelt. Stel bijvoorbeeld dat het bestelsysteem
berekent dat je bij leverancier A moet bestellen, en dat de verantwoordelijke rode kabouter
weet dat A op het randje van faillissement staat. Zou het dan niet onverantwoord zijn dat ‘automatische’ advies op te volgen?
Ja, maar nou breidt je eigenlijk de bedrijfsregel uit!
Zo kun je het ook stellen, maar het is anderzijds onmogelijk op alles te anticiperen. Als je
maar begrijpt dat het uiteindelijk altijd om de verantwoordelijkheid van de O-actor draait. Ik
ken enkele bedrijven waarin helemaal geen expliciete bedrijfsregels bestaan. Iedere O-actor
wordt geacht steeds te handelen in het belang van het bedrijf. daarmee geef je ze maximale
verantwoordelijkheid. Maar laat me verder gaan.
Natuurlijk, sorry voor de onderbreking.
Ten tweede, vervolgt Sapio, van volwaardige rode tuinkabouters zou pas sprake zijn als je
ze ook als gelijkwaardige subjecten in het intersubjectieve spel van organisaties en van geheel
Kabouterland zou kunnen laten meedoen. En daarvoor is nodig dat je ze aansprakelijk kunt
stellen voor het onverantwoord gebruik van hun bevoegdheid als O-actor. De vraag is dus of je
een tuinkabouter aansprakelijk kunt stellen, of je hem een boete of een straf zou kunnen opleggen, en of dat hetzelfde effect zou hebben als bij een echte kabouter.
Oh, bedoel je dat. Nee, het straffen van een tuinkabouter lijkt me niet erg zinvol. Ik zie ze al
in het Huis van Bewaring zitten. Dat wordt lachen! Het ‘ergste’ dat je hen kunt aandoen is
waarschijnlijk dat je de stekker eruit trekt, maar daar zullen ze niet erg mee zitten, natuurlijk.
Juist, ja! Dus kun je een tuinkabouter ook geen bevoegdheid voor O-transacties verlenen,
en dus kunnen rode tuinkabouters niet bestaan. Evengoed zie je steeds meer wat ik graag
schijnrode tuinkabouters noem. Dat zijn groene tuinkabouters die 'rode' FOKse zinnen produceren, en die optreden als agent van een actor die de vereiste bevoegdheid heeft en de daarbij
behorende verantwoordelijkheid draagt. Ik vind dit een gevaarlijke ontwikkeling omdat je
gauw vergeet dat ze slechts schijnrood zijn. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid worden
daarmee troebele begrippen. Maar als je er goede afspraken over maakt, valt er zeker mee te
leven.
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Ik geloof dat ik het begin te begrijpen. Robots zijn dus voorbeelden van schijnrode kabouters, of niet?
Inderdaad, dat heb je goed opgemerkt. Robots worden vaak ingezet als agenten in transacties waarin materiële productiehandelingen moeten worden verricht die erg zwaar of gevaarlijk
zijn, maar ook wel in routinetransacties, bijvoorbeeld in de fabricage van kruiwagens. In tegenstelling tot echte kabouters worden ze namelijk niet moe of verveeld en doen ze hun werk
steeds even nauwgezet. Ook nu is het van het allergrootste belang dat het helder is welke kabouter de robot gebruikt als zijn agent, want die kabouter is aansprakelijk voor de daden van de
robot.
Ik snap het. Maar als de productiehandeling niet-materieel van aard is, dus een beslissing of
een oordeel, kun je dan ook schijnrode kabouters inzetten als agenten?
Zeker, en dat gebeurt ook. En juist dan zie je dat men het onderscheid tussen actor en agent
gemakkelijk uit het oog verliest. Uitdrukkingen als "Bestelsysteem plaatst verkeerde bestellingen" of "Factureringssysteem factureert dubbel" zijn metaforen waar we al helemaal aan gewend zijn, evenals bijvoorbeeld "Rechtspraaksysteem velt oordeel in zaak Eikel". Omdat ze
echter o zo gemakkelijk als werkelijkheden worden opgevat, is het beter ze te vermijden. Tuinkabouters plaatsen geen bestellingen, factureren niet dubbel en vellen geen oordelen. Ze kunnen alleen redeneren en documenteren, denk maar weer even aan het rijmpje. Bovendien maken ze geen fouten, dat doen alleen echte kabouters ... en Informatici.
Dat laatste begrijp ik niet. Tuinkabouters kunnen toch fouten maken!
Nee, wie dat echt meent, trapt ook in de metafoorval. Goed en fout zijn begrippen die je
alleen zinnig kunt gebruiken met betrekking tot subjecten. Er moet sprake zijn van bewust gedrag en van de vrijheid om te kiezen. Als van een tuinkabouter wordt gezegd dat hij fouten
maakt, kan dat alleen maar betekenen dat de maker ervan hem verkeerd heeft geprogrammeerd,
begrijp je? Het is andermaal een voorbeeld van een kaboutermorfe metafoor.
Ja, natuurlijk, ik snap het, je hebt helemaal gelijk. Evengoed is het toch lastig hè, om die
metafoorval te ontwijken.
Dat is het zeker, daarom hamer ik er steeds weer op. Wie niet bedacht is op de metafoorval,
verkondigt heel gemakkelijk kletspraat.
Oh ja, Sapio, ik zou het haast vergeten, zegt Alice nadat ze het voorgaande een tijdje op
zich heeft laten inwerken, ik heb nog één vraagje, dat gaat over jouw puntmuts. Waarom heeft
die alle drie de kleuren? Ben je soms Performa, Informa en Forma tegelijk?
Ha, ha, nee hoor, dat zou een mooie boel worden. Ik ben geen van drieën. Die puntmuts heb
ik gekregen als een blijk van dank toen de organisatie van Kabouterland eindelijk was zoals jij
hem hebt leren kennen. De puntmuts is ook een eerbetoon. Ik heb daarmee het recht verkregen
de titel "DEMOnstrant" te voeren.
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DEMOnstrant?
Ja. Een DEMOnstrant is iemand die in staat is te laten zien hoe de organisatie van Kabouterland in elkaar steekt, die dat helemaal begrijpt en het aan anderen overtuigend kan uitleggen,
snap je?
Oh, ja ja, ik snap het, zegt Alice, de woorden langzaam uitsprekend, enerzijds om het heel
echt te begrijpen en anderzijds vanwege de opkomende wens om ooit ook DEMOnstrant te
zijn. Die wens zal nooit meer bij haar weggaan.
Er valt een stilte. Enigszins overweldigd door de vele nieuwe gedachten, doezelt Alice
langzaam weg, daarbij ook een beetje geholpen door het gegist druivensap dat Sapio telkens
bijschenkt. Sapio staart onderwijl ontspannen en voldaan in het haardvuur. Hij is erg tevreden
met Alice als gaststudent en hij hoopt dat er nog veel van zulke studenten hem komen opzoeken. Maar hij beseft ook dat daar ooit een einde aan zal komen, want kabouters hebben niet het
eeuwige leven14. Op zichzelf vindt hij dat ook niet erg, maar nu is het nog te vroeg. Er moeten
eerst meer DEMOnstranten worden opgeleid aan wie hij zijn taken met een gerust hart kan
overdragen. Daar wil hij zo lang mogelijk bij betrokken blijven.
Alice is inmiddels weggezonken in een diepe slaap. Ze droomt van schoonheid en geluk en
tuinkabouters en van heel veel andere fijne dingen. Dan laat ze haar glaasje vallen. Het spat
met een harde klap uiteen op de stenen vloer... Ze schrikt wakker en hoort nog meer geluiden
om zich heen. Als ze haar ogen open doet, ziet ze dat de docent en de medestudenten bezig zijn
de collegezaal te verlaten. Onwillekeurig dwalen haar ogen over de vloer voor de lessenaar,
maar daar is niets bijzonders te zien. Als ze vervolgens haar blik richt op de muur onder het
voorste raam, kan ze daarin geen enkel gat ontdekken. Wanneer ze tenslotte opstaat om ook
weg te gaan, voelt ze zich moe en loom. Maar bovenal is ze voldaan, er is die ochtend een wereld voor haar opengegaan.

Er doen vele gissingen de ronde over hoe oud kabouters kunnen worden. Een betrouwbare bron op dit
punt is:
Poortvliet, R, en Huygen, W. Leven en werken van de Kabouter, 1976.
14
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NAWOORD

Het verhaal over Alice in Kabouterland is zo ongelooflijk dat men het haast voor verzonnen
zou houden. Maar dat is niet zo. Het zijn allemaal grote waarheden die u hebt gelezen. En belangrijke en schokkende ook. Want wie had nou kunnen bevroeden dat er geen rode tuinkabouters kunnen bestaan?! Ongetwijfeld bent u, net als Alice, anders gaan denken over communicatie, informatie, actie en organisatie. Inmiddels kunt u ook Sapio’s lijfspreuk waarderen:
“communicatie is de draad waarvan organisatie wordt geweven”. Daardoor bent u ook beter
gaan begrijpen wat de essentie van organisatie is.
Alice’s avonturen zijn voor het eerst in 1996 gepubliceerd15. Vervolgens ben ik de PSI-theorie gaan uitwerken (Performance in Social Interaction”). Die theorie is de belangrijkste pijler
geworden van DEMO16. Tegelijkertijd bleef ik het verhaal van Alice aanpassen, omdat ik het
de meest toegankelijke inleiding in de PSI-theorie wilde laten zijn.
Een tijd geleden ontmoette ik Alice weer, tijdens een bijeenkomst van het CIAO!
Netwerk17. Ze werkt als enterprise engineer bij een grote luchtvaartmaatschappij, na het voltooien van haar Master of Enterprise Engineering aan de TU Delft. Het was een plezierige en
inspirerende ontmoeting, waarin ik haar heb aangemoedigd een inleiding in DEMO te schrijven. Daaraan is grote behoefte en niemand zou dat beter kunnen dan zij, vond ik. Dat boek
heeft ze inmiddels geschreven. Dus, als u meer wilt weten over de praktische toepassingen van
uw nieuw verworven inzichten, dan is het lezen van het boek van Alice18 de aangewezen volgende stap. En wilt u alles weten, dan kan ik alleen maar het boek “Enterprise Ontology - a
human-centric approach to understanding the essence of organisation”19 aanraden, dat in 2020
is verschenen.

15

Dietz, Jan: Een reis door Kabouterland, 1996, ISBN 9-014-05327-4

16

Design and Engineering Methodology for Organisations, zie www.ee-institute.org

17

visit www.ciaonetwork.org

18

Perinforma, Alicia P.C.: The essence of organisation, 2017, te downloaden van www.sapio.nl

Dietz, J.L.G., Mulder, J.B.F.: Enterprise Ontology, Springer Nature Switzerland,, 2020, ISBN
978-3-030-38853-9
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