
Cijferfetisjisme 
 
Terwijl ik dit stukje tik, suizen formule 1 bolides over mijn televisiescherm. Het geluid 
staat uit, want anders kan ik geen zinnen maken. Dat maakt niet uit, want ik vind dat 
zinloos gesjees geen bal aan. Waarom kijk ik dan? Ik zal het verklappen… Ik ben dol op 
cijfers. Nergens word je zo op je wenken bediend als bij dat krankzinnige rondjes rijden.  
 
Links in beeld een lijst met de huidige volgorde van de wagens met daarbij het 
onderlinge verschil in tijd, het aantal plaatsen dat een wagen vanaf de start heeft 
gewonnen of verloren, de hoeveelheid rondes die zijn gereden en het aantal pitstops.  
 
Onderin ook allerlei staatjes en meetdingetjes: hoe snel de één inloopt op de ander en 
nog allerlei cijfers die mij doen duizelen. Sport is sowieso een orgie van cijfers. Ik durf te 
stellen: zonder cijfers geen sport. 
 
En het strekt véél verder dan het voetbalveld, het wielrenparcours of de atletiekbaan. Ga 
maar eens een kastje timmeren zonder duimstok of rolmaat. Lukt niet! De hele 
beschaving rust op cijfers: je salaris, de targets die je moet halen, je omzet, je winst, je 
kwartaalrapportage, je jaarverslag. En eh, de hele digitale wereld is gestut op nulletjes 
en eentjes. Wat een Walhalla. 
 
Ah, ik zou het bijna vergeten… Onderwijs, een institutie van onmetelijke meetzucht. 
Beoordelingen: cijfers. Aantal studiepunten: cijfers. En als je van die laatste er 240 hebt 
bij CMD, krijg je een diploma. En… een cijferlijst. 
 
De ontwikkeling van jonge mensjes met de wereld aan hun voeten in tekens van 0 tot en 
met 9 in beton gebeiteld. Wanneer je als CMD-student steeds aan de meetstandaard 
voldoet, ben je na vier jaar voldoende ontwikkeld om als ontwerper de wereld te 
bestormen. 
 
Cijfers zijn zo alom tegenwoordig, zo onwrikbaar, dat studenten ze maar al te vaak tot 
doel verheffen. Begrijpelijk, want cijfers bepalen je succes. Daarmee corrumperen ze 
waar het om gaat op onze opleiding: jezelf ontwikkelen in het creëren van digitale 
producten en jezelf als mens uit te vinden en te ontplooien. Maar eh, da’s voor de 
hardnekkige cijferfetisjist een minor detail. 
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