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Inleiding
Kritisch denken

Dit boek gaat over manieren waarop je problemen ontdekt in de informatie waar je mee te maken krijgt, problemen die ertoe kunnen leiden
dat je de verkeerde conclusie trekt. Soms hopen de mensen die je de
feiten aanreiken dat je de verkeerde conclusie zult trekken; soms zien
ze zelf het verschil niet. Informatie is tegenwoordig bijna onmiddellijk
beschikbaar, maar het wordt steeds moeilijker om uit te maken wat
waar is en wat niet, om de verschillende beweringen die we voorgeschoteld krijgen te beoordelen, en te bepalen of ze foute informatie,
pseudofeiten, verdraaiingen van de werkelijkheid of regelrechte leugens bevatten.
We kunnen op allerlei manieren worden misleid door snel pratende, losjes schrijvende informatieverspreiders. Ik heb ze in twee categorieën ondergebracht, en deze vormen de eerste twee delen van dit
boek: een deel over cijfers en een deel over taal. De eerste categorie
omvat verkeerd gebruikte statistieken en grafieken en de tweede bevat
verkeerd gebruikte argumenten en tips om nieuws, uitspraken en rapporten beter te beoordelen. In het derde en laatste deel van dit boek
gaan we in op wat er ten grondslag ligt aan ons vermogen om te bepalen of iets waar is of niet: de wetenschappelijke methode. Het gaat over
de grenzen van wat we al dan niet kunnen weten, maar ook over wat
we nu weten en wat we nog niet weten, en over een aantal toepassingen
van logisch denken.
Het is gemakkelijk om te liegen met gebruikmaking van statistieken en grafieken omdat slechts weinig mensen de tijd nemen om
onder de motorkap te kijken en te zien hoe ze werken. Ik wil daar graag
iets aan doen. Als je argumenten die niet kloppen meteen herkent,
kun je vaststellen of een redenering tot een geldige conclusie leidt. Dit
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is een aspect van informatiegeletterdheid – erkennen dat er een hiërarchie is in de kwaliteit van bronnen, dat pseudofeiten zich gemakkelijk
kunnen voordoen als feiten, en dat vooroordelen de informatie die we
aangeboden krijgen kunnen vervormen, en dat dit alles tot onjuiste
conclusies kan leiden.
Misschien vind je dat het niet jouw taak is om statistieken kritisch
te beoordelen. Kranten, bloggers, de overheid, Wikipedia en anderen
zouden dit voor ons moeten doen. Dat is waar, maar dat doen ze niet
altijd. We moeten allemaal kritisch en zorgvuldig nadenken over de
getallen en de woorden die we tegenkomen als we succesvol willen
zijn in ons werk, in onze vrije tijd en in ons leven. Dit betekent dat we
cijfers, redenering en bronnen moeten controleren op aannemelijkheid en geldigheid. Dit betekent dat je ze zo goed mogelijk onderzoekt
voordat je ze overneemt of gebruikt om een mening te vormen. Het
gaat om het vermijden van de uitersten van lichtvaardig elke bewering
die we lezen accepteren, of cynisch elke uitspraak die we horen verwerpen. Kritisch denken betekent niet dat we alles afwijzen, het betekent
dat we proberen onderscheid te maken tussen beweringen met en beweringen zonder bewijzen.
Soms bestaan bewijzen uit getallen en moeten we ons afvragen:
‘Waar komen die getallen vandaan? Hoe zijn ze verzameld?’ Soms zijn
getallen absurd, maar vraagt het enige reflectie om dat te zien. Soms
lijken beweringen redelijk, maar zijn ze afkomstig van een bron die
niet geloofwaardig is, zoals iemand die zegt getuige te zijn geweest van
een misdaad terwijl hij niet echt aanwezig was. Dit boek kan je helpen
voorkomen dat je een heleboel dingen te weten komt die niet waar
zijn.1 En al doende kun je misschien een paar leugenaars ontmaskeren.
We hebben de afgelopen vijf jaar meer informatie geproduceerd
dan in de hele geschiedenis van de mensheid. Helaas vind je op websites en in sociale media, boeken en video’s naast dingen die waar zijn
ook enorm veel dingen die niet waar zijn. Dat is op zich geen nieuw
probleem. Verkeerde informatie hoort al duizenden jaren bij het leven
en is al terug te vinden in de Bijbel en in documenten uit de Griekse Oudheid.2 Het unieke probleem waar we nu voor staan, is dat de
hoeveelheid verkeerde informatie is geëxplodeerd en dat die zich op
internet op duivelse wijze heeft verstrengeld met echte informatie,
waardoor die twee moeilijk meer van elkaar te onderscheiden zijn. En
verkeerde informatie is niet kieskeurig – het is iets wat zich ophoudt
bij mensen van alle sociale klassen en opleidingsniveaus, en verschijnt
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op plekken waar je dat niet verwacht. Het verspreidt zich als iemand
het doorgeeft aan iemand anders, en die weer aan iemand anders, en
als het via sociale media als Twitter, Facebook en Snapchat de hele wereld over gaat; verkeerde informatie kan zo algemeen bekend worden,
en plotseling geloven een heleboel mensen dingen die niet waar zijn.

