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Dit essay is een bewerking van een fragment uit de publicatie Dwarsliggers; Tegenspraak onder 
schaamteloos leiderschap die begin 2013 bij uitgeverij In de Knipscheer, Haarlem, verscheen. 

 

 

GELOOF ZELFS GOD NIET OP ZIJN WOORD  
EEN PLEIDOOI VOOR TEGENSPRAAK 
 
 

The Queen turned crimson with fury, and, after glaring at her for a moment like a wild 
beast, screamed 'Off with her head! Off with — ' 
‘Nonsense!’ said Alice, very loudly and decidedly, and the Queen was silent. 

Lewis Caroll, Alice’s adventures in wonderland. Harmondsworth:  
Penguin Books, 1972[1865], p. 109 

 
Mon ultime prière: O mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge! 

Frantz Fanon, Peau noire masques blancs. Parijs:  
Editions du Seuil, 1975[1952], p. 188. 

 
 
Aart G. Broek 

 
Achter rationele besluiten gaan steevast emoties verscholen, die onze keuzes en ons handelen op 

eigenzinnige wijze aansturen. De neurologie, sociobiologie en de (experimentele) sociale en evolu-

tionaire psychologie hameren hier al enige tijd op. Aan de hand van veelzijdig onderzoek en met 

fascinerende voorbeelden verspreiden wetenschappers dit inzicht. Gezien het succes van publicaties 

van onder anderen Antonio Damasio, Daniel Kahneman, Jonah Lehrer, Nassim N. Taleb en Timothy D. 

Wilson lijkt het om iets sprankelend nieuws te gaan: eyeopeners. Toch werd er al aandacht besteed 

aan ons emotionele huishouden als ultieme aanjager van handelen in het oudste ‘managementboek’ 

van de moderne tijd: Il principe (de heerser, vorst) van de Italiaan Niccolò Machiavelli. De heerser 

werd geschreven in de jaren 1513-15, verscheen voor het eerst in druk in 1532 en is nog steeds in 

meerdere talen verkrijgbaar.1  

INTELLIGENT LEIDER / Machiavelli begreep dat het leiders niet gegeven was om zonder meer 

rationele beslissingen te nemen. Bij nader inzien zouden hun eigen ervaring, kennis en inzichten niet 

toereikend blijken te zijn. Zij dienden zich dan ook goed te laten informeren. Machiavelli wees op de 

noodzaak om als bestuurlijk leider met zorg te werk te gaan en te trachten niet alleen maar vleiers 

om zich heen te verzamelen, al was het maar daar ‘vriendschap die men door geld verkrijgt [...], die 

koopt men maar bezit men in feite niet’. Voeg hierbij zijn overtuiging dat mensen in het algemeen 

‘ondankbaar, wispelturig en huichelachtig zijn, dat ze wegvluchten voor gevaar en belust zijn op 

geldelijk gewin’.2 Egocentrische motivering van allerlei aard stuurt de mens, zo wist Machiavelli. Voor 

een ‘heerser’ was het dan ook een absolute noodzaak om kritische tegenspraak te faciliteren opdat 

daadwerkelijk macht kon worden uitgeoefend door het nemen van deugdelijke beslissingen. Een 

krachtdadig leider stelt ‘wijze mannen’ aan, die hij de volle vrijheid moet geven om hem de waarheid 

te zeggen. 

                                                           
1
  Meest recente Nederlandstalige uitgave, zie Machiavelli 2012. 

2
  Machiavelli 2006[1532]: 141; volgende citaat op pp. 176-7; vgl. Machiavelli 2012[1532]: 161, resp. 194-5. 

http://www.bol.com/nl/p/dwarsliggers/9200000011323958/
http://www.bol.com/nl/p/dwarsliggers/9200000011323958/
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‘[Een intelligent heerser] moet hun advies inwinnen over alle kwesties die zich voordoen en naar hun 

mening luisteren, om daarna zelfstandig en naar eigen inzicht tot een beslissing te komen. En hij 

moet zich tegenover al deze adviezen en adviseurs zó opstellen dat iedereen begrijpt dat hij des te 

meer geaccepteerd wordt naarmate hij vrijer zijn mening naar voren brengt. [...][Een intelligent 

heerser moet] geduldig de waarheid aanhoren. Maar zodra hij merkt dat iemand hem om een of 

andere reden de waarheid niet zegt, hoeft hij zijn verontwaardiging niet vóór zich te houden.’  

Machiavelli realiseerde zich maar al te goed dat de mogelijkheid om tegenspraak te geven én te 

incasseren uiteindelijk afhankelijk is van de heerser zélf. Goede raadgevingen, van wie ook afkomstig, 

vinden noodzakelijkerwijs hun oorsprong ‘bij de intelligentie van de heerser’ die inspireert om 

tegenspraak te geven. Van het tegenovergestelde kan geen sprake zijn, namelijk dat ‘de intelligentie 

van de heerser voortkomt uit goede raadgevingen.’ 

We zijn inmiddels vijfhonderd jaar verder maar in wezen worstelen we nog met dezelfde dilemma’s. 

Hoe ‘de volle vrijheid’ te garanderen om tegenspraak te geven? Hoe ‘een intelligente heerser’ te zijn, 

die deze tegenspraak daadwerkelijk rechtdoet? Hoe niet slechts te horen maar ook te luisteren? Hoe 

niet slechts te kijken maar te leren zien? Machiavelli gaf daar feitelijk geen antwoord op maar 

voorspelde wél dat de leider die tegenspraak niet naar waarde wist te wegen, onherroepelijk (een 

deel van) zijn macht zou verliezen. De pausen die hij waarschuwde, moesten inderdaad flink inbinden 

door de rebellie van de reformatie. De rooms-katholieke heersers moesten de protestantse kerken 

als nieuwe machthebbers naast zich dulden. Na de pausen volgden – tot op de dag van vandaag - nog 

vele heersers die geen tegenspraak duld(d)en en bijgevolg hun machtige positie juist verkwanselden. 

METEN IS VERGETEN / Bij het lege antwoord van Machiavelli hebben we ons echter niet neergelegd. 

In de loop van de eeuwen hebben we ons ingespannen om ons samenleven in het algemeen en ons 

samenwerken in organisaties in het bijzonder minder te laten afhangen van een of enkele 

‘intelligente’ leiders. We vergrootten de voorspelbaarheid van consequenties die volgden op 

besluiten. Hiervoor zorgen onder meer wetgeving, de scheiding van machten, de op- en uitbouw van 

een ambtelijk apparaat, secularisering en professionele specialisering: feitelijk alle vormen van 

potentiële tegenspraak. Natuurwetenschappelijke en techische specialisaties zorgden daarenboven 

voor spectaculaire zekerheden. Die voedden vervolgens onze overtuiging: meten is weten, weten is 

voorspellen, voorspellen is beheersen. Het adagium betreft echter uitsluitend - zo wordt de oud-

bankier, mathematicus en filosoof Nassim N. Taleb niet moe te onderstrepen - ‘inanimate objects’. 

Het geldt niet voor sociale aangelegenheden: ‘It is another matter to project a future when humans 

are involved, if you consider them living beings and endowed with free will.’3 We transporteerden 

het meten-is-wetenadagium naar alle mogelijke sociale processen, waaronder ons economische, 

(bedrijfs)organisatorische en bestuurlijke doen en laten. Tot op heden zijn velen blijven geloven dat 

we ook in die velden overeenkomstige zekerheden kunnen verwachten. Een enkeling zal The poverty 

of Historicism – oorspronkelijk uit 1957 - van de filosoof Karl Popper nog wel gelezen hebben. Zijn 

vlijmscherpe kritiek op de gedachte dat ons sociale handelen voorspelbaar zou kunnen zijn, werd 

echter als ‘reactionair’ weggezet. In weerwil van zijn titel Sir, zijn eredoctoraten en 

gasthoogleraarschappen, en de vertaling van zijn werk in tientallen talen werd zijn kritiek alom in de 

wind geslagen. 

                                                           
3
  Taleb 2010: 183 
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Als een junk aan heroïne klampen we ons vast aan pretentieus-gepimpte spreadsheets: we vullen 

getallen in en vinken vakjes af om de bedrijfs- en beleidsprocessen ‘transparant’ in kaart te brengen, 

te ‘ontsluiten’, en ‘effectief’ en ‘efficiënt’ te ‘monitoren’. Dit alles in de absoluut ongefundeerde 

maar alleszins geruststellende overtuiging dat we die processen nu eindelijk ‘doeltreffend’ zullen 

‘managen’, en de risico’s weten te ‘beheersen’, en zodoende de ‘daadkracht’ van de organisatie 

‘vergroten’. In een dergelijk sprookje komen dan nog woorden als ‘projectmatig’, ‘plannen’, 

‘interactief’, ‘aansturen’, ‘doeltreffend’, ‘ambities’, ‘modules’, ‘actie’ en ‘strategie’ voor.  

In de decennia dat het communisme huishield achter het IJzeren Gordijn koesterden de stalinistische 

leiders de tekstschrijvers van dergelijke propaganda (agitprop). Popper verafschuwde het commu-

nistische en fascistische determinisme, maar gevoed door het neoliberalisme wortelde de sociale-

maakbaarheidsgedachte als niet eerder eveneens in Westerse samenlevingen. We versterken slechts 

de schijn van zekerheid. We zien nog steeds niet maar kijken slechts. We draaien onszelf en anderen 

een loer: niet het verzamelen van nog meer gegevens is het probleem maar de weging van al die 

gegevens is dat wél. Voor ons gemoed vragen we om nog meer cijfers maar die zorgen er feitelijk 

voor dat we alleen nog maar meer risico’s gaan nemen. Het cijfermateriaal is een schild van leem 

waarachter we ons veilig wanen. Het een en ander bracht Taleb – bewonderaar van Popper - tot de 

cynische uitspraak: ‘We consumers can let them forecast all they want if that’s what is necessary for 

them to get into business. Let them go hang themselves if they wish.’ 4  

Met nog meer would-be meetinstrumenten voor ons sociale handelen en nog meer quasigegevens 

bewonderen we feitelijk de nieuwe kleren van de keizer. We horen het jochie niet roepen dat de 

keizer in z’n ondergoed paradeert. We kijken en zien niet. Wie als toezichthouder, directeur, 

manager leiderschap wil tonen, mag geen onzekerheid tentoonspreiden, niet naar ondergeschikten 

maar evenmin onderling. ‘[A]n expert worthy of the name is expected to display high confidence,’ 

constateerde de Nobelprijswinnaar Kahneman meerdere malen in zijn onderzoek. Het onderkennen 

en op waarde schatten van ‘onzekerheden’ zou juist een hoeksteen van rationeel handelen moeten 

vormen. Dit is echter niet wat mensen en organisaties wensen te vernemen. Kahneman ontkomt er 

niet aan om te constateren dat ‘the admission that one is merely guessing is especially unacceptable 

when the stakes are high. Acting on pretended knowledge is often the preferred solution.’5 

Zodoende geschiedt besturen vanuit een uitzonderlijk simplistisch beeld van de menselijke natuur en 

van menselijk gedrag en handelen. Alles wordt een keuze die je maakt. We zouden niet meer 

overgeleverd zijn aan de goden zoals de Grieken dat waren. Het (nood)lot zou iets van vroeger tijden 

zijn. Aan de idee dat ons leven ‘in de handen van God ligt’ hebben we al helemaal geen boodschap 

meer, zelfs al wandelen we nog iedere week naar een protestantse kerk. We zouden inmiddels 

daadwerkelijk zien. 

FEILBAARHEID / Bestuurlijk beleid krijgt zodoende invulling vanuit een kinderlijke droom van 

maakbaarheid en een naïef vertrouwen in het meten-is-wetenadagium. Dat besturen wordt 

ondermijnd door het niet onderkennen van de beperkte kracht die cijfers en dergelijke ‘harde’ 

gegevens hebben om de sociale werkelijkheid binnen en buiten de organisatie daadwerkelijk in kaart 

te brengen.  

                                                           
4
  Taleb 2010: 180. 

5
  Citaten uit Kahneman 2011: 263. 
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In een slogan gevat: meten is geen weten maar bovenal een vergeten wat we niet weten! Door de 

cijfers zoomen we in op enkele meetbare deelaspecten en zien het merendeel van andere 

economische, sociaal-emotionele en organisatie-bestuurlijke ontwikkelingen volledig over het hoofd 

of schatten ze verkeerd in. Terwijl we ons wentelen in de overtuiging goed geïnformeerd te zijn, zien 

we allang door de bomen het bos niet meer, veronderstellen verbanden waar ze niet zijn, zwelgen in 

welluidende samenhang, negeren wat ons niet van pas komt, gruwen van potentieel verlies en van 

ons mogelijke ongelijk, baden in vooroordelen, gaan kopje-onder in het groepsdenken, en klampen 

ons vast aan details die ons verdwazen als luchtspiegelingen in de woestijn. Meer informatie is niet 

op voorhand een garantie voor beter gefundeerde besluiten. Zo min zijn slechte besluiten per 

definitie het gevolg van een gebrek aan harde gegevens. Integendeel, het verzamelen van 

cijfermatige gegevens is niet het probleem, maar, zoals gezegd, de beoordeling van de beschikbare 

gegevens is dat wel. Juist ook in dat ‘rationele’ wikken en wegen blijken wij een stuk minder 

schrander en doortastend dan we ons zelf toedenken. 

Beter onderbouwd dan Machiavelli kon, moeten wij inmiddels onderkennen dat leiders in principe 

behept zijn met dezelfde mankementen als hun onderdanen of werknemers, als hun bevriende 

vleiers en wijze adviseurs. Het maakt niet uit of je een driedelig kostuum draagt of jeans tot halver-

wege je billen of een kameelwollen habijt, om je nek een rode stropdas dan wel een gouden ketting 

of om je hoofd een geblokte ghutra. Van ieder van ons wordt onze ‘rationaliteit’ bijgestuurd door 

een scala van vooroordelen, voorkeursneigingen, (on)hebbelijkheden, vervormingen, vertekenende 

aannames over onszelf en onze omgeving. We blijken slechts in beperkte mate in staat om controle 

uit te oefenen op ons emotionele huishouden. Het is op deze zaken van cognitief gemak, associatief-

emotioneel denken, optimistische zelfrechtvaardiging en andere vormen van – in alledaags 

Nederlands – bias waarop sociaal-psychologen als Kahneman, Lehrer en Ariely ons steeds krachtiger 

wijzen. Kortom, we lijden aan een uitgesproken feilbaar denkvermogen.  

COCKPIT / Ook al kunnen we niet alle vormen van bias omzeilen, er staan ons enkele doelmatige 

middelen ter beschikking om voorbij het kijken te stappen, om te ontwaren, om toch het een en 

ander te zien. Kern blijft Machiavelli’s streven: leren luisteren naar tegenspraak op een wijze die de 

boodschapper het gevoel geeft des te meer geaccepteerd te worden ‘naarmate hij vrijer zijn mening 

naar voren brengt’. In de praktijk van formele groepen en van organisaties betekent dit het 

doorbreken van de hiërarchische verhoudingen: een ondergeschikte moet de juistheid van 

(potentiële) besluiten en opdrachten kunnen betwijfelen, terwijl een leider - op welk niveau dan ook 

- moet begrijpen dat zijn authoriteit en expertise als zodanig op generlei wijze worden bedreigd. Bij 

beide actoren gaat het in wezen om het voorkómen van schaamte-ervaringen: een fout maken en de 

beleving vermijden of verminderen om je vernederd te voelen, respectievelijk op een fout wijzen op 

een wijze die de beleving van vernedering vermijdt of zo klein mogelijk maakt.  

Het bewerkstelligen van zo een ambiance begint met het onderkennen van de kracht van schaamte 

in het algemeen en meer in het bijzonder van een open zenuw van schaamte-ervaringen. Het gaat bij 

schaamte om de driegende of ervaren afwijzing en vernedering van de persoonlijke ‘ik’ als zodanig. 

‘Shame is about the whole self,’ zo benadrukte de psychologe Helen Lewis jaren terug al. Juist dát 

zorgt voor intens pijnlijke gevoelens, zoals iedere onderzoeker weer stelt, ‘[s]uch intense moral pain 

about the self cuts to our core’.6 Schaamte snijdt ons - zoals dat in alledaags Nederlands heet – diep 

                                                           
6
  Lewis 1971: 40, resp. Tangney en Dearing 2004: 2; uitgebreid beschreven in Broek 2007. 
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in de ziel. Ook al vormt ons handelen in menig opzicht een onderdeel van onze identiteit, een zo 

consequent mogelijke scheiding van ‘persoon’ en ‘daad’ (handelen, onderwerp van handelen) is van 

cruciaal belang.7 Dit is de essentie van het zogeheten Cockpit Resource Management (CRM), een 

besluitvormingsstrategie die inmiddels de dood van duizenden mensen voorkwam. 

Naast de introductie van de flightsimulator zorgde niets voor zo’n indrukwekkende reductie van het 

aantal dodelijke vliegongelukken als CRM: het creëren van een werkomgeving waarin tegenspraak 

optimaal mogelijk werd.8 In de jaren negentig van de vorige eeuw werd vliegen de minst gevaarlijke 

wijze van reizen door het inzicht dat ‘many cockpit mistakes were attributable, at least in part, to the 

“God-like certainty” of the pilot in command.’ Dit inzicht was in de jaren voordien langzaam maar 

zeker verkregen door onderzoek naar vliegtuigrampen. Het doel werd vervolgens om in de cockpit 

een ambiance te verkrijgen, waarin de door-god-gegevenautoriteit van de gezagvoerder kon worden 

tegengesproken. Een kwestie van leren geven en leren nemen. De kapitein diende niet langer de 

‘dictator’ van het vliegtuig te zijn. De bemanning werd geacht samen te werken en voortdurend 

onderling te communiceren over het professionele handelen op voet van gelijkwaardigheid. 

Wanneer de copiloot ervan overtuigd is, dat de gezagvoerder een foute beslissing neemt dan – zo 

leert CRM – ontstaat de noodzaak voor de copiloot om dit onomwonden kenbaar te maken. Iedereen 

wordt verantwoordelijk voor het opmerken van fouten én voor het herstellen ervan. 

De structuur van tegenspraak is strikt gericht op het professioneel handelen en kent enkele 

belangwekkende kernelementen. Wees helder in het benoemen en zo nauwkeurig mogelijk 

preciseren van de (veronderstelde) tekortkoming in het (voorgenomen) handelen. Voorkom iedere 

verwijzing naar – en zeker iedere afwijzing van - de persoon als zodanig. Breng onder woorden de 

zorg die het je baart en waarom dit je verontrust. Geef een oplossing, alternatief of een uitvoerbare 

bijstelling aan. Specificeer waar mogelijk wie je aanspreekt, wees weloverwogen in hoe je dat doet 

en evenzo nauwkeurig van wie je reactie verwacht op datgene wat je neerlegt.  

Hoe eenvoudig dit misschien ook mag ogen, het blijkt in de praktijk toch om vaardigheden te gaan, 

die niet zonder meer iedereen beheerst in de groepen en organisaties die we met elkaar vormen. Zo 

vereisen persoonlijke belevingen en individuele emoties consequent objectivering, wat een enorme 

inspanning is. We roepen gemakkelijker ‘jij deugt niet’ dan onderbouwd aan te geven in welke zin 

een bepaald ‘handelen’ (van de persoon) niet zou deugen én wat daarin veranderd zou kunnen 

worden en hoe dit te realiseren. Juist het tekenen van een alternatief zorgt voor overtuigingskracht 

met beperkte bijwerking aan schaamte-ervaringen.9 Bieden we een dergelijk alternatief niet dan 

zullen we – zeker in ernstige situaties – de waarschuwing opzij zetten als niet van toepassing op onze 

situatie. Zowel aan de kant van de ‘zender’ als aan die van de ‘ontvanger’ is er een flink traject te 

lopen om de verlangde vaardigheden eigen te maken. 

Kortom, in de woorden van Machiavelli, het is een opgave om iemand daadwerkelijk het gevoel te 

geven dat hij des te meer geaccepteerd wordt naarmate hij vrijer zijn mening naar voren brengt. Niet 

minder een opgave is het om een ‘intelligent heerser’ te zijn en daadwerkelijk naar kritiek te 

luisteren. Het is echter wel degelijk doenlijk gebleken om in de cockpit een ambiance te creëren 

waarin ruimte is voor het uitspreken en wegen van verschillende standpunten. Dat begon met inzicht 

                                                           
7
  Tavris en Aronson 2008: 217, 221-2; zie hierover vooral ook Tangney en Dearing 2004; het belang van deze scheiding 

staat ook centraal in Dweck 2008. 
8
  Lehrer 2010: 251-9, Gladwell 2008: 177-222. 

9
  Duhigg 2012: 60-93. 
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in hiërarchische (arbeids)verhoudingen en het potentieel aan schaamte-ervaringen dat daarin 

verscholen ligt. Dit had aanvankelijk een sterk cultuurbepaalde verklaringsgrond gekregen, die was 

ontleend aan het onderzoek van de antropoloog en organisatiedeskundige Geert Hofstede. Inmiddels 

is het wel duidelijk, dat het om een algemeen menselijke verschijnsel gaat, dat zich niet beperkt tot 

Aziatische ‘schaamteculturen’ (waarop het door Hofstede gevoede onderzoek zich aanvankelijk 

richtte). Het succes van CRM verplaatste zich inmiddels buiten de cockpit, niet alleen naar de rest van 

de bemanning (crew) maar onder meer ook naar brandweerkorpsen, de operatiezalen van 

ziekenhuizen en de stuurhut van containerschepen, en veranderde dan ook van naam in Crew 

Resource Management. CRM is geen mechanism om alle fouten per definitie te voorkomen. We zijn 

en blijven feilbaar en de systemen waarbinnen en –mee we werken zijn uiterst complex. CRM is 

desalniettemin een krachtig middel gebleken om tegenspraak te optimaliseren en zodoende achter 

het verdwaasd kijken levensreddend te zien: om een voorbeeld aan te nemen. 

ONZEKERHEID / Hoe veeleisend het vliegen, opereren of varen ook mag zijn, het betreft voor de 

leiders en hun teams toch processen met een zekere mate van voorspelbaarheid, de nodige 

regelmatigheden en een zekere begrenzing van handelingsalternatieven. De heersers op onder meer 

de economische, bestuurlijke en (bedrijfs)organisatorische terreinen worden geconfronteerd met 

sociale processen en uitkomsten die in wezen onvoorspelbaar zijn. We mogen de vermaningen van 

de filosoof Popper voorheen in de wind hebben geslagen, het is weinig raadzaam om dit te blijven 

doen. Hoe we het ook draaien of keren, de ontwikkelingen in ons samenleven worden geteisterd 

door onvoorspelbare en uitzonderlijke gebeurtenissen met een dikwijls overweldigende uitwerking.  

In de terminologie van Nassim N. Taleb gaat het hier om ‘zwarte zwanen’, waarmee we zullen 

moeten leren leven.10 Juist dát is waar we de mist in gaan: we handelen vanuit de overtuiging alsof 

die zwarte zwanen niet bestaan, alsof die grote en kleine onvoorspelbare en uitzonderlijke 

gebeurtenissen in ieder geval niet op óns pad liggen. Niet alleen Jan-met-de-pet meent dat we ‘dus’ 

wel degelijk deugdelijke voorspellingen kunnen doen. Veel ernstiger is, zo constateert Taleb 

verontwaardigd, dat de sociale wetenschappers (zoals economen, bestuurs- en organisatiedes-

kundigen, MBA’ers, bedrijfsgoeroes, CEO’s en CFO’s) ‘have operated under the false belief that their 

tools could measure certainty’. Het voorspellende vermogen van deze experts mag feitelijk niet als 

waardevoller worden beschouwd dan de voorspellingen van astrologen. Mochten we Popper terzijde 

hebben geschoven, dan Talebs vermaningen toch maar ter harte nemen.  

We zijn niet alleen horende doof en ziende blind, de sociale wereld die wij met elkaar vormen en 

proberen te bevatten, is voor ons in wezen ondoorgrondelijk. Daar Talebs gedachtegoed hardhandig 

inslaat op ons verlangen naar zekerheid, samenhang en geborgenheid zou de moed ons in de 

schoenen kunnen zakken. We hoeven ons echter niet te laten verpletteren door het gevoel van 

absolute machteloosheid. Taleb eist eigenlijk maar een ding: tegenspraak prioriteren. Wanneer 

voorspellingen feitelijk niet meer zijn dan koffiedik kijken, dan dienen we ons niet blind te staren op 

gestelde beleids- en bedrijfsdoelen, maar ons anderszins te wapenen: ‘The bottom line: be prepared! 

[…] Be prepared for all relevant eventualities. ’ Kortom, gooi alle ramen open, bedenk zoveel mogelijk 

(worst-case)scenario’s en ontwerp inspanningen hoe zich er tegen te wapenen. Taleb verlangt 

feitelijk niets anders dan een herstel van de oude leidraad, namelijk de continuïteit van een 

(bedrijfs)organisatie en niet - zoals inmiddels gebruikelijk naar Angelsaksisch neoliberaal model – 

                                                           
10

  Taleb 2010, volgende citaten op p. xxii en 203. 
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winstmaximalisatie. Continuïteit vereist het optimaal luisteren naar dwarsliggers: díe versterken de 

rails. 

Een kritisch denker als Taleb verlangt een instelling als van de Joodse richter Gideon: scepsis: geloof 

zelfs God niet op Zijn woord! Deze boodschap werd al meer dan tweeduizend jaar geleden 

uitgedragen!11 Wanneer Gideon God voor het eerst als het ware tegen het lijf loopt, vraagt de richter 

Hem aannemelijk te maken, dat zijn goddelijke status en de door hem gewekte verwachtingen de 

nodige grond van zekerheid hebben. Nadat God dit aannemelijk maakt, vraagt Gideon nógmaals een 

bewijs: diametraal het tegenovergestelde van de eerste proeve van bekwaamheid die God moet 

afleggen. Twijfelen en dóórvragen is Gideons leidraad, opdat hij enige zekerheid verkrijgt dat het God 

is die hij op zijn pad tegenkomt en hij hem daadwerkelijk op zijn woord kan geloven.  

Eerst dan ligt er een basis – hoe wankel ook - om verder te praten en te handelen, om het een en 

ander te ontwaren, voorbij het kijken te stappen en te zien. Gideons tegenspraak werd rijkelijk 

beloond, zo maakt het Bijbelse verhaal van zijn leven duidelijk. Tegenspraak is niet alleen het 

lijfsbehoud van de machiavellistische ‘intelligente heerser’ maar van ieder van ons. Als zo een 

levensader vereist tegenspraak niet alleen dat deze door leiders wordt gefaciliteerd maar evenzeer 

dat die door ieder van ons wordt geëist, afgedwongen of veroverd. 
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   Zie het Bijbelboek Richteren 6,11 – 8, 35; naar Ariely 2011: 288-9. 


