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Worst 

woensdag 11 januari 2012 205x gelezen

In de wandelgangen kreeg ik veel reacties op mijn laatste 
Paradox. Daar introduceerde ik een pseudo-
wetenschappelijke formule om de drive te bepalen die 
mensen of ondernemingen hebben om vooruit te komen. Om 
te innoveren dus. Veranderen doet namelijk altijd pijn en je 
doet het pas als het echt nodig is of als er een geweldig 
perspectief aan de horizon gloort. 

De vereenvoudigde variant van 

de formule luidt: , 
waarin D de Drive c.q. de 
motivatie symboliseert, W voor 
de Worst staat en P voor de 
Pijn die geleden moet worden. 
De missie is dat je bereid bent 
meer pijn te lijden (lees: 
drempels te beslechten, te 
investeren, et cetera) als de 
worst groot genoeg is. Als je 
het perspectief niet in de juiste 
proportie ziet, zal de verleiding 
evenredig beperkt zijn en zul je 
minder bereid zijn om pijn te 
lijden en door de 
innovatiebarrière te gaan.

Als je iets schrijft weet je nooit precies wat er blijft hangen. Soms 
verwacht je een stroom van reacties en gebeurt er weinig. Het 
worstverhaal sloeg kennelijk aan. Ik heb er bijvoorbeeld inmiddels 
een boek over worst aan te danken. Een van oorsprong uit het 
Verenigd Koninkrijk afkomstige lezer (ik wist dat niet omdat deze 
accentloos Nederlands spreekt) snapte helemaal niets van het 
verhaal. Iemand de worst voorhouden was een totaal onbekende 
uitdrukking. Dat ‘to present someone the sausage’ in het Engels niet 
bestaat verbaast me niets, maar als je niet weet dat de uitdrukking 
niet aankomt, ben je machteloos. Dan werkt de beeldspraak niet. 

Ik heb het overigens wel vaker dat ik merk dat oude uitdrukkingen – 
het Nederlands kent er veel – ook bij jonge landgenoten niet meer 
landen. Ik ga hier niet beweren dat vroeger alles beter was, want dat 
is niet zo, maar als ik dan opeens van die vragende gezichten in de 
collegezaal zie, weet ik weer hoe laat het is. I am the one to blame.

Tot slot heb ik het nog even opgezocht: in het Engels hou je iemand 
een wortel voor. Het zal u waarschijnlijk worst zijn, maar dat is de 
vergelijkbare en ik vermoed wel minder in gebruik zijnde Engelse Deze website maakt gebruik van cookies. Akkoord
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variant ‘to dangle a carrot’. Ofschoon ik in internationale publicaties 
naast de D voor Drive en de P voor Pain, de W in mijn formule niet 
zal kunnen handhaven, geloof ik in mijn formule, zeker in de geest 
ervan. 

Ik wens u allen een worstrijk 2012!

Jos Lichtenberg
hoofdredacteur bouwIQ
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