
The master and his emissary 

een gesprek met Biek Leissner 

Bijna iedere week verschijnen er nieuwe boeken over het menselijke brein. Sommigen worden zelfs 

bestsellers. In de hype van breinboeken, zoals Wij zijn ons brein van Dick Swaab, Het puberende 

brein van Eveline Crone en Het maakbare brein van Margriet Sitskoorn, lijkt het boek The master and 

his emissary. The divided brain and the making of the western world van Iain McGilchrist het 

zoveelste boek dat een graantje mee probeert te pikken van de populair wetenschappelijke 

belangstelling voor het functioneren van het menselijk brein. Met een zekere vooringenomenheid 

begin ik het boek te lezen en vraag me af: “Wat voegt dit boek toe aan wat er al aanwezig is in het 

Nederlandse taalgebied?” en “Waarom kiest Biek dit boek als haar meest inspirerende boek?”. Om 

alvast een tipje van de sluier op te lichten: dit is een ongeëvenaard boek dat een heel nieuw 

perspectief schetst over het functioneren van ons brein en de gevolgen daarvan voor de 

maatschappij waarin wij leven. McGilchrist zet zich, anders dan de meeste breinboeken, juist af 

tegen de wijze waarop de cognitieve wetenschap het functioneren van de hersenen onderzoekt. De 

auteur verantwoordt het thema van zijn boek op basis van een grote variëteit aan bronnen uit de 

filosofie, literatuur, muziek en schilderkunst en wordt op basis daarvan hoog gewaardeerd door 

vooraanstaande cognitiewetenschappers. Een rete-interessant boek volgens Biek en ik probeer met 

haar de essentie van dit schitterende boek en de betekenis daarvan voor ons werk te ontrafelen. 

De titel van het boek The master and his emissary is ontleend aan een allegorie van Nietzsche: 

Een wijze spirituele meester geeft zo goed leiding aan een gemeenschap dat deze tot 

bloei komt. Naarmate zijn rijk groeit realiseert hij zich dat hij niet in staat is in te spelen 

op alle ontwikkelingen, maar ook dat hij er voor moet zorgen niet direct betrokken te 

raken om zijn vermogen te behouden de belangrijkste zaken goed in de gaten te houden. 

Dus hij benoemt zijn intelligentste en beste minister als zijn gezant om in de 

buitengebieden in zijn naam het werk te doen. De gezant krijgt daardoor het gevoel dat 

hij degene is die het echte werk doet en dat zijn meester irrelevant is. Hij trekt daarom 

zijn meesters kleren aan, neemt zijn autoriteit aan en maakt zich los van zijn meester. 

Ongelukkigerwijs weet hij niet wat het is dat hij niet weet. Het resultaat hiervan is dat 

zowel de meester en zijn gezant en het rijk dat zij beiden dienden in verval raakt. 

In deze allegorie is de meester het symbool voor de rechterhersenhelft, die allesomvattend, 

gevoelsmatig, intuïtief en creatief georiënteerd is. De linkerhersenhelft wordt gesymboliseerd door 

de gezant en functioneert vooral gefocust, rationeel, methodisch en weloverwogen. De 

hersenhelften moeten dus complementaire, maar conflicterende taken uitvoeren en het is daarvoor 

noodzakelijk dat ze samenwerken. Deze samenwerking vereist verschil in functie tussen de twee 

hersenhelften. Het verschil in werking tussen de twee hersenhelften is te ervaren bij het bekijken 

van 3D-kaarten (zie afbeelding). In eerste instantie treedt er verwondering op bij het bekijken van de 

afbeelding. Vervolgens ga je meer focussen op de details, zoals de raketten op de kaart en ga je deze 

details nauwkeurig bekijken. Tenslotte neem je weer meer afstand van de kaart en kijk je met een 

wat wazige blik een beetje langs de afbeelding. Er ontstaat nu een extra dimensie, het 

driedimensionale. Je kunt globaal kijken, dan specifiek kijken en vervolgens moet je die twee met 

elkaar verbinden om met meer diepgang te kijken en opnieuw verwonderd te worden. Het geheel 

dat ontstaat is meer dan de som der delen. Dat is het basisprincipe waar McGilchrist in zijn boek van 

uit gaat, waarbij het primaat van het ervaren van de ons omringende werkelijkheid bij de 

rechterhersenhelft ligt. 



Bij het toepassen van deze 

basisprincipes in het onderwijs 

kun je vaststellen dat onderwijs 

in eerste instantie iets is wat je 

overkomt, waar je in 

ondergedompeld wordt en dat 

verwondering, verrassing of 

angst in je losmaakt. Je kunt het 

misschien niet direct duiden, 

maar je bent in staat om er 

intuïtief en impulsief op te 

reageren. Deze vorm van leren 

is te typeren als 

ervaringsgericht, impliciet leren 

en is gebaseerd op het primaat 

voor heelheid, ervaring en het 

impliciete van de 

rechterhersenhelft. In een 

latere fase van de opleiding, 

bijvoorbeeld het tweede 

semester of het derde jaar, 

worden de eerder geleerde 

kennis en vaardigheden 

expliciet gemaakt. Je gaat het 

nog eens meer gedetailleerd 

bekijken, je gaat het duiden op basis van een kader, zodat je er conclusies uit kunt trekken en de 

geleerde kennis en vaardigheden kunt positioneren in een systeem, model, procedure of format. Dit 

expliciteren van kennis en vaardigheden is gerelateerd aan de functie van de linkerhersenhelft, die 

de natuurlijke drang naar verzakelijking en mechanisatie van de werkelijkheid vertegenwoordigt. 

Vervolgens gaan we in ons onderwijs een laagje dieper, doe je opnieuw ervaring op gezamenlijk met 

anderen, dan wordt het weer even impliciet. Zo wordt voortdurend een beroep gedaan op de 

wisselwerking tussen de functionaliteit van de rechter- en linkerhersenhelft. Het leren verloopt 

daardoor dus op concentrische wijze van impliciet naar expliciet leren. 

Wanneer we nu, het in het beroepsonderwijs alom gepropageerde, competentiegericht leren onder 

de loep nemen, dan zien we dat daar de complexe context van de kritische beroepssituatie als 

uitgangspunt wordt genomen. De onderwijsinstelling gaat vervolgens deze kritische beroepssituatie 

opsplitsen in geabstraheerde deelkennis of deelvaardigheden, die studenten zich met handzame 

afvinklijstjes eigen kunnen proberen te maken. Dat blijkt niet te werken. De lijstjes dekken de lading 

niet en moeten worden aangevuld tot steeds meer getallen achter de komma, waarmee we er 

steeds minder in slagen de relevante beroepscontext zichtbaar te maken. De onderwijsinstelling gaat 

dan aan de hand van deze delen weer het geheel proberen te duiden, terwijl we weten dat het 

geheel meer is dan de som der delen en dat we ons onderwijs zo moeten inrichten dat de studenten 

ook in de gelegenheid komen deze meerwaarde van de som der delen te ervaren. Het is een door 

controle en beheersbaarheid ingegeven constructie, die steeds verder af komt te staan van de 

levende werkelijkheid, waarvoor we onze studenten opleiden. Het gaat er vooral om dat we 

onderwijsrendement en –kwaliteit kunnen verantwoorden, voor controlestructuren als de visitatie, 

3D-kaart (uitknippen voor gebruik) 



de accreditatie, de interne audit, de interne kwaliteitstoets, want daar is de bekostiging aan 

gekoppeld. Het stopt daar bij de linkerhersenhelft! We toetsen over, maar integreren het  

vervolgens niet meer in het geheel. Het blijft daardoor bij losstaande kennis over iets in plaats van 

het creëren van wijsheid in iets. Ieder onderwijssysteem creëert haar uitvallers,  dus accepteer dat 

maar en probeer vervolgens de rest zo goed mogelijk te doen. We focussen ons nu de hele tijd op 

het maken van een waterdicht systeem en dat is per definitie onmogelijk. Dit betekent niet dat je 

het onderwijs en de onderwijsorganisatie niet zou moeten verbeteren, maar altijd in het perspectief 

van de zingeving voor de levende werkelijkheid waar wij deel van uitmaken. Windesheim is zo’n 

grote organisatie, dat de medewerkers zich noodgedwongen terugtrekken in hun deelgebied, hun 

dienst, hun opleiding, hun resultaatverantwoordelijk team, waardoor ze het zicht op het grote 

geheel kwijtraken. Het inzoomen op de werkzaamheden in zo’n deelgebied doet vooral een beroep 

op de functionaliteit van de linkerhersenhelft, zoals:  focus, detail, rationeel en zakelijk. Wanneer ik 

er in slaag om van dit deelgebied een betekenisvolle context te maken, dan kan ik de wisselwerking 

met de rechterhersenhelft weer activeren, waardoor ik zingeving kan verlenen aan mijn werk en 

verantwoordelijkheid kan nemen. In de huidige onderwijs dreigen ten gevolge van schaalvergroting 

de dingen zover van huis te gebeuren, dat je je er niet meer verantwoordelijk voor voelt en dat 

wanneer je teveel focust op je eigen deelgebied je het grotere geheel uit het oog verliest. 

Een recent voorbeeld hiervan is de zelfmoord van Tim Ribberink, een 20-jarige student aan de 

lerarenopleiding Geschiedenis. Hij pleegde zelfmoord omdat hij zijn hele leven werd gepest, 

getreiterd en buiten gesloten. Een woordvoerder van Windesheim verklaart dat Tim een positief 

ingestelde student was en dat pesten niet speelde op de opleiding. De werkgever van Tim zegt niets 

te hebben gemerkt van de problemen van hun werknemer, zijn vermeende homoseksuele 

geaardheid was in ijssalon Happy Days geen onderwerp van gesprek. Ook de ouders hebben niet of 

nauwelijks gemerkt dat Tim het slachtoffer was van langdurig en structureel pestgedrag. Ik geloof 

zeker dat er binnen de opleiding, het bijbaantje en het gezin van die jongen warm contact was, maar 

daarmee was die jongen nog steeds ongelukkig. Het zijn deelstructuren, maar ligt de 

verantwoordelijkheid voor het geheel, voor het feit dat hij zo ongelukkig is daarmee alleen bij 

hemzelf? Het is geen waardeoordeel, maar het zegt wel iets over waar je verantwoordelijkheid voor 

kunt en wilt nemen. Dat raakt me, het is een mens die is overleden, daar ben ik niet 

verantwoordelijk voor, maar ik voel me er op een dieper niveau wel verantwoordelijk voor in de zin 

van empathie, betrokkenheid en de gehele context. Niet in de zin van afrekenen, vergelden of 

opstappen. We hebben het er niet over, maar je weet dat het in alle deelstructuren speelt, want het 

is de overkoepelende context. 

Het meer activeren van de rechterhersenhelft is niet het walhalla, maar een antwoord op de sterk 

toenemende tendens om regels, procedures en formats te ontwikkelen, die gebaseerd zijn op 

controle en beheersbaarheid, de primaire functionaliteit van de linkerhersenhelft. Voorbeelden in 

onze onderwijsorganisatie zijn het rondlopen van de no-show-medewerker, die kijkt of ingeplande 

ruimten niet leeg staan, het talloze aantal niet-gebruikersvriendelijk gecodeerde BlackBoard-

cursussen bij één onderwijseenheid, het voorgeschreven aantal van drie SLB-gesprekken voordat er 

een studieadvies gegeven kan worden en het eisen van een masteropleiding voor docenten, zodat 

de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd kan worden. Het handhaven van de controle en 

beheersstructuur leidt tot een organisatie met een leidinggevend waterhoofd, die niet meer 

ondersteunt maar stuurt. Hierin werken overwegend linkerhersenhelftdominante medewerkers, 

waardoor de balans in de wisselwerking tussen de twee hersenhelften volledig verstoord raakt. 

McGilchrist stelt dat deze toenemende tendens tot instrumentalisering, mechanisering en 

verzakelijking al zichtbaar is vanaf het begin van de menselijke samenleving, terwijl het primaat van 



het ervaren van de wereld zoals we die zelf creëren bij de rechterhersenhelft ligt. Ons bewustzijn 

verandert in een technologisch georiënteerde wereld, door een overwaarderende bekrachtiging van 

de functies van de linkerhersenhelft door de ons omringende wereld. Dit leidt tot depersonalisatie 

van relaties, verlies van uniciteit, exploitatie van het individu, een overwaardering van cognitie en 

een verlies aan context. Het is van het grootste belang dat de wisselwerking tussen de rechter- en 

linkerhersenhelft in balans is. Het is Yin-Yang! Kijk naar kinderen van verschillende culturen, die 

samen opgroeien, en impliciete ervaringen meenemen naar later. Wanneer ze een paar jaar later 

weer bij elkaar komen, wanneer de posities bekleed zijn en waarbij ze gevoed zijn vanuit de cognitie, 

dan krijg je een heel ander weerzien wanneer daar impliciete ervaringen onder liggen, dan wanneer 

dat niet zo is. Dat is ook de betekenis en de kracht van de heterogene propedeuse voor de 

ontmoetingen tussen de opleidingen, die expliciet gemaakt worden in de hoofdfase of in het 

werkveld. Biek onderstreept dat we die ontmoeting moeten koesteren, dat wil niet zeggen dat we 

dat andere niet moeten doen, maar het moet in balans zijn. De mens is geneigd te zoeken naar 

mogelijkheden om dingen echt te duiden, beheersbaar te maken, meetbaar te maken, en te kunnen 

verwoorden. Aan dingen als intuïtie, impliciete ervaringen en het elkaar ontmoeten, hechten we 

helemaal geen waarde aan, omdat we de taal er niet voor hebben en dan ben je een softie als je het 

daar wel over hebt. Beroepen, als priesters, dokters en docenten, die afhankelijk zijn van een mate 

van altruïsme zijn verdacht in een samenleving die zich richt op het in control zijn, volgens 

McGilchrist.  Het positioneren van ons denken op de uitersten van een continuüm tussen de rechter- 

en linkerhersenhelft is bijna fundamentalistisch exclusief denken. Dat leidt tot een disharmonische 

ervaring van de wereld om ons heen. Het ervaren van de wereld zou het resultaat moeten zijn van 

een samensmelting die de wisselwerking tussen beide hersenhelften ons oplevert. 

De verhalen die verteld werden in de waarderende interviews ter voorbereiding op de Calo-

studiedag over curriculumvernieuwing (5 november 2012) hadden allemaal de heelheid van de 

ervaring, het primaat van de rechterhersenhelft, als uitgangspunt. Dit kwam naar voren in het 

verhaal over de gezamenlijke SLB-lessen aan een propedeusegroep, in het verhaal over de ervaren 

onderlinge verbondenheid in studietweedaagsen met collega’s, in het verhaal van een succesvolle 

circusvoorstelling op de basisschool en in het verhaal van de presentatie van een mooie lessenreeks 

in het derde jaar. Binnen deze krachtige positieve ervaringen waren meerdere betrokkenen, zoals 

docenten, studenten, leerlingen en vertegenwoordigers uit het werkveld. De karakteristieken van 

deze waardevolle ervaringen zijn betekenisvol, empatisch en in de context, allemaal kenmerken van 

de functionaliteit van de rechterhersenhelft. Niemand legt dan de individuele bijdrage van elk van de 

betrokkenen op een weegschaal om te kunnen vergelijken met de bijdragen van een ander. 

Iedereen werkt vanuit de eigen kracht samen met anderen, waarbij het niet noodzakelijk is elke 

individuele bijdrage uit te vergroten en te beoordelen op basis van de bijdrage aan het eindresultaat. 

Natuurlijk verwerven de betrokken studenten competenties en werken ze aan hun portfolio, maar er 

is ruimte voor eigenheid binnen de opleidingscontext. Het is erg leuk om te zien hoe de derdejaars 

studenten hun portfolio maken. Je kunt natuurlijk focussen op de archieffunctie en een opsomming 

maken van wat je hebt gedaan en dat nog een keer digitaliseren, dan ben je aan het kopiëren en 

verzamelen, je maakt een representatie van de werkelijkheid en dat is typisch linkerhersenhelft 

dominant denken. Je kunt een portfolio ook zo maken, zodat het duidelijk wordt wat jou maakt tot 

diegene die je bent in relatie tot lesgeven. Waarin profileer jij je als anders, maak dat eens duidelijk 

in jouw portfolio. Probeer dat te doen, of in vormgeving of in je inhoud van je portfolio. Deze 

werkwijze levert voor de derdejaars mentoren waanzinnig creatieve portfolio’s op. We hebben een 

student gehad die een filmpje heeft gemaakt van zichzelf op de piano waarop hij het loopt’t - lukt’t - 

leeft’t voorbeeld geeft. Of een meisje die een soort berglandschap had gemaakt met gymschoentjes 



die er doorheen liepen waarin dan precies haar valkuilen en kwaliteiten naar voren kwamen. Eén 

student deed iets met koken en die heeft het bewegingsonderwijs heel mooi in een menukaart 

ondergebracht, met daarin de kern, maar ook de voorafjes om de kern goed te laten verlopen. Dit is 

de levende werled van onze studenten, zoals zij die beleven en dat is typisch rechterhersenhelft 

dominant denken. Ik vind dat zo rete-creatief en dat vind ik dus echt prachtig. Natuurlijk zijn er ook 

studenten die dat niet leuk vinden en die kunnen zich prima presenteren in de administratieve 

archiverende functie van het portfolio. Maar veel studenten voelen zich ook echt bevraagd op hun 

creatieve kant en die kunnen helemaal los. Als opleiding die zich richt op ontwerpend lesgeven zie ik 

daar ook echt een kracht en een kwaliteit in die we moeten bewaken. We moeten proberen recht te 

doen aan de eigenheid van de studenten. Our educational system is educating children out of 

creativity stelt Sir Ken Robinson (TED 2006) en hij illustreert dat met het voorbeeld van Gillian Lynne, 

de choreografe van Cats en Phantom of the Opera. Op een school, die zij in haar jeugd bezocht, 

dachten haar docenten dat ze een leerstoornis had, omdat ze zich niet kon concentreren. Haar 

ouders lieten Gillian onderzoeken en de specialist kwam tot de ontdekking dat ze geen leerstoornis 

had, maar dat ze een danseres was. Zijn advies was om haar op een dansopleiding te doen en daar 

voelde ze zich helemaal thuis tussen alle anderen die niet stil konden zitten en moesten bewegen 

om te kunnen denken. De specialist was in staat Gillian in zijn cliënt te zien, waar een ander wellicht 

Ritalin als medicatie had voorgeschreven om haar rustig te maken. Sir Ken Robinson houdt een 

pleidooi om nadrukkelijk oog te hebben voor de geweldige rijkdom van het menselijk vermogen, die 

om zeep wordt geholpen door een onderwijssysteem dat zich dominant richt op de cognitieve 

kwaliteiten van de leerlingen en studenten en de beheersbaarheid van het onderwijsproces. We 

moeten de fundamentele beginselen heroverwegen op basis waarvan we onze kinderen opleiden 

om ze goed voor te kunnen bereiden op hun toekomst. 

 

 

Op de studiedag heb ik dat ook ervaren, toen we met onze groep collega’s een boot hebben 

getekend als creatief beeld voor de opleidingen van de Calo, die allen starten bij de activiteit. Er zijn 

onmiddellijk een aantal collega’s die zich afvragen wat de koers is en hoe we die gaan bepalen. Doen 

we dat met het kompas of met GPS? Moeten we op weg naar een bestemming? Waarom moeten 

we ergens naartoe?  Is waar we nu zijn misschien ook al een doel op zich? Wanneer je dat zegt 

Creatief beeld van het Calo-curriculum tijdens de studiedag op 5 november 2012  



haken er zo vier of vijf collega’s af en ik vind dat wel mooi om even helder te maken. Het is juist goed 

om elkaar niet voortdurend te bevestigen in dat wat je al weet en wie je bent. Is het belangrijk om 

onderweg te zijn of om de bestemming te bereiken? Ik begrijp natuurlijk ook wel dat zowel 

management, docenten en studenten gefocust zijn op het behalen van rendement, want er wordt 

onmiddellijk afgerekend op geld, zoals bekostiging van de opleiding of studiefinanciering.  We 

worden afgerekend op existentieel niveau,  op de primaire fase van de piramide van Maslov, 

wanneer we teveel buiten de kadertjes gaan. Het is erg lastig om daar verandering in aan te 

brengen, want we zijn maar een klein radertje in een organisatie die zich meer en meer specialiseert. 

Er zijn echt collega’s die prachtige ideeën hebben over onderwijs en organisatie gebaseerd op een 

goede balans in het aanspreken van de rechter- en de linkerhersenhelft. Niet alleen onderweg zijn, 

maar ook het doel, niet alleen impliciet, maar ook expliciet, niet alleen contextgerelateerd en 

betekenisvol, maar ook de kennisbasis. Deze collega’s willen graag de dingen veranderen vanuit een 

relationele visie en minder vanuit beheersbaarheid en controle, vanuit kansen en niet vanuit 

bedreigingen, vanuit mogelijkheden bieden binnen een team om daar innoverend mee aan de slag 

te gaan. Hoewel het eigenlijk noodzakelijk is dat het College van Bestuur of het management kennis 

neemt van de inhoud van The master and his emissary, is het meer voor de hand liggend dit boek 

met collega’s te bespreken op een plek waar je nog enige invloed hebt, in je eigen 

resultaatverantwoordelijk team, om van daar uit een verandering in het denken over onderwijs en 

organisatie in gang te zetten. 

Het lezen van The master and his emissary is een boeiende ontdekkingstocht voor de lezer, die het 

geduld heeft om de tekst te lezen, er over door te denken, er op te kauwen en nog eens te herlezen. 

Om je volledig onder te dompelen in de haast filosofische Engelstalige beschrijving over het belang 

van balans in de wisselwerking tussen de twee hersenhelften, is het noodzakelijk een  

E-N woordenboek bij de hand te hebben. De lezer doet het boek tekort door selectief te lezen zich te 

beperken tot de hoofdzaken uit de tekst. Degenen die het geduld niet op kunnen brengen of er de 

tijd niet voor hebben, om er net als Biek een half jaar voor uit te trekken om van de inzichten in dit 

boek te genieten, zou ik willen adviseren de lezing van de auteur op YouTube te bekijken, die je kunt 

beschouwen als een soort trailer voor het boek (http://www.youtube.com/watch?v=SbUHxC4wiWk). 

Na de bespreking van dit boek met Biek is één ding zeker: Iain McGilchrist heeft een boek 

geschreven waar je niet aan voorbij kunt, omdat het ons een originele en confronterende blik gunt 

op de wereld, zoals we die dagelijks voor ons zelf creëren in de westerse samenleving.  

Zwolle, 6 november 2012  
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The master and his emissary is een opmerkelijk en absorberend boek, 
dat ons in staat stelt de aard van de wereld, die we creëren, te 
begrijpen. Het boek zorgt voor een gedetailleerd inzicht in de 
veranderende  functionaliteit van de linker-en rechterhelft van onze 
verdeelde hersenen en de betekenis daarvan voor ons 
maatschappelijk functioneren. 

 


