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Boek I
Inleiding

Dit boek staat op zichzelf, maar is ook te beschouwen als een voortzetting
van de Incerto-serie, een combinatie van a. praktische overwegingen, b. filosofische verhalen en c. wetenschappelijke en analytische commentaren op de
problemen van toeval en willekeurigheid en de vraag hoe je onder onzekere omstandigheden moet leven, eten, slapen, discussiëren, ruziën, werken,
vriendschappen moet sluiten, plezier moet maken en besluiten moet nemen.
De Incerto-serie is toegankelijk voor een breder publiek, maar vergis je niet:
het is een essay, geen popularisering van zaken die elders saaier zijn besproken (de technische bijlage bij Incerto buiten beschouwing gelaten).
Skin in the game gaat over vier onderwerpen tegelijk: a. onzekerheid en de
betrouwbaarheid van kennis (zowel praktische als wetenschappelijke, aangenomen dat daar verschil tussen bestaat) of, minder diplomatiek uitgedrukt:
het herkennen van bullshit, b. symmetrie in menselijke aangelegenheden,
oftewel: eerlijkheid, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en wederkerigheid, c. het delen van informatie bij transacties en d. rationaliteit in complexe systemen en in het echte leven. Dat die vier niet los van elkaar te zien
zijn, is overduidelijk wanneer je je eigen huid inzet, oftewel skin in the game
hebt.*
Skin in the game is niet alleen een noodzakelijke voorwaarde voor recht* Om uit te zoeken waarom in het echte leven ethiek, morele verplichtingen en vakmanschap moeilijk van elkaar te scheiden zijn, beschouw dan het volgende. Als je tegen iemand
in een verantwoordelijke positie, bijvoorbeeld je boekhouder, zegt: ‘Ik vertrouw je’, bedoel je
dan dat je 1. zijn ethische instelling vertrouwt (hij zal geen geld naar Panama wegsluizen), 2.
zijn nauwkeurigheid als boekhouder vertrouwt, of 3. allebei? Waar alles in dit boek om draait,
is dat je in het echte leven ethiek enerzijds moeilijk los kunt zien van kennis en competentie
anderzijds.
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vaardigheid, commerciële efficiëntie en risicomanagement, maar is ook nodig om te wereld te kunnen begrijpen.
Allereerst gaat het erom bullshit te identificeren en te filteren, dat wil zeggen onderscheid te maken tussen theorie en praktijk, uiterlijke en echte deskundigheid, en tussen academia (in de negatieve betekenis van het woord) en
het echte leven. De grote honkbalcoach Yogi Berra had het als volgt gezegd: in
academia is er geen verschil tussen academia en de echte wereld; in de echte wereld wel.
Ten tweede gaat het om verstoringen van symmetrie en wederkerigheid
in het leven: als je de beloning opstrijkt, moet je ook een deel van de risico’s
dragen, niet anderen voor jouw fouten laten opdraaien. Als je anderen risico’s
laat lopen en zij ondervinden daar schade van, dan moet je zelf ook een prijs
betalen. Net zoals je anderen moet behandelen zoals jezelf behandeld zou
willen worden, zou je de verantwoordelijkheid voor gebeurtenissen moeten
delen zonder onrechtvaardigheid en onbillijkheid.
Als je een mening geeft en iemand handelt ernaar, dan ben je moreel verplicht er zelf ook de gevolgen van te ondervinden. Voor het geval je een economische opvatting ventileert:
Vertel me niet wat je ‘denkt’, vertel me gewoon wat er in je portfolio zit.

Ten derde gaat dit boek over hoeveel informatie je in de praktijk met anderen moet delen: wat een handelaar in tweedehands auto’s je wel of juist niet
moet vertellen over het voertuig waaraan je een groot deel van je spaargeld
gaat besteden.
Ten vierde gaat het over rationaliteit en tijdsbestendigheid. In het echte
leven is rationaliteit niet wat een journalist van The New Yorker logisch vindt,
of een psycholoog die met naïeve eersteordemodellen werkt, maar iets wat
vele malen diepgaander en statistischer is, iets wat verband houdt met je eigen overleven.
Skin in the game zoals in dit boek gedefinieerd is niet louter een kwestie
van prikkels, van delen in de opbrengsten (zoals het in de financiële wereld
meestal wordt opgevat). Nee, het gaat om symmetrie, het is eerder een kwestie van delen in de schade, een boete betalen als er iets misgaat. Dit ene idee
verbindt begrippen als prikkels, het kopen van een tweedehands auto, ethiek,
contracttheorie, leren (het echte leven vs. academia), de kantiaanse imperatief, overheidsmacht, risicowetenschap, contact tussen intellectuelen en de
werkelijkheid, de aansprakelijkheid van bureaucraten, probabilistische sociale rechtvaardigheid, optietheorie, oprecht gedrag, bullshitverkopers, theologie … ik laat het voor nu even hierbij.
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Minder voor de hand liggende aspecten van skin in the game
Een juistere maar moeilijkere titel van het boek zou zijn geweest: De minder
voor de hand liggende aspecten van skin in the game. Verborgen asymmetrieën en
hun gevolgen. Ik houd gewoon niet van boeken die open deuren intrappen. Ik
wil verrast worden. Om recht te doen aan het thema van mijn boek zal ik de
lezer dan ook geen voorspelbaar, belerend hoorcollege voorschotelen, maar
ik zal hem meenemen op een avontuur zoals ik het zelf zou willen beleven.
Het boek is daarom als volgt ingedeeld. Na een bladzijde of zestig zijn het
belang, de gangbaarheid en de alomtegenwoordigheid van skin in the game
(dat wil zeggen symmetrie) en de meeste aspecten daarvan de lezer wel duidelijk. Maar je moet nooit tot in detail uitleggen waarom iets belangrijks belangrijk is: door eindeloos op een principe te hameren doe je er alleen maar
af breuk aan.
De niet-saaie route voert ons al snel naar de tweede stap: de verrassende
implicaties – verborgen asymmetrieën waar je niet meteen aan denkt – en
minder voor de hand liggende gevolgen die soms heel onaangenaam en vaak
onverwacht nuttig zijn. Inzicht in de werking van skin in the game geeft ons
meer inzicht in de moeilijke puzzels die ten grondslag liggen aan de fijnmazige matrix van de werkelijkheid.
Bijvoorbeeld: hoe komt het dat extreem intolerante minderheden de wereld beheersen en hun smaak aan ons opleggen? Hoe kan het dat universalisme juist de mensen vernietigt die het wil helpen? Hoe kan het dat we
tegenwoordig meer slaven hebben dan in de Romeinse tijd? Waarom moeten
chirurgen er niet uitzien als chirurgen? Waarom bleef de christelijke theologie maar hameren op een menselijke kant van Jezus Christus die noodzakelijkerwijs verschilt van de goddelijke? Op welke manier brengen historici ons
in de war door te schrijven over oorlog en niet over vrede? Hoe komt het dat
goedkope signalen (zonder iets te riskeren) in zowel economische als religieuze omgevingen niet werkt? Hoe kan het dat kandidaten voor een politiek
ambt die overduidelijke karakterfouten hebben authentieker overkomen dan
bureaucraten met een onberispelijke staat van dienst? Waarom bewonderen
we Hannibal? Waarom gaan bedrijven failliet zodra ze professionele managers hebben die graag goed willen doen? Hoe kan het dat ongodsdienstigheid symmetrischer verdeeld is over verschillende bevolkingsgroepen? Hoe
moeten internationale betrekkingen worden onderhouden? Waarom moet
je nooit geld geven aan liefdadigheidsinstellingen, tenzij die opereren op een
zeer gespreide manier (geüberiseerd, zoals het tegenwoordig heet)? Waarom
verspreiden genen zich op een andere manier dan talen? Waarom is de schaal
van gemeenschappen van belang (in een vissersgemeenschap gaat samenwerking over op tegenwerking zodra de schaal, dat wil zeggen het aantal betrokkenen, een tikje groter wordt)? Waarom heeft gedragseconomie niets te
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maken met het bestuderen van het gedrag van individuen – en hebben markten weinig te maken met de vooringenomenheden van deelnemers? Hoe kan
het dat rationaliteit overleven is en niets anders dan dat? Wat is de fundamentele logica van risico dragen?
Maar voor mij gaat skin in the game toch vooral over rechtvaardigheid, eer
en opoffering, dingen die voor mensen van existentieel belang zijn.
Skin in the game, als regel toegepast, vermindert het effect van de volgende
divergenties die met de beschaving zijn gegroeid: die tussen handelen en
goedkope praatjes, gevolg en intentie, praktijk en theorie, eer en reputatie,
deskundigheid en charlatanerie, concreet en abstract, ethisch en wettelijk,
echt en cosmetisch, koopman en bureaucraat, ondernemer en CEO, kracht en
vertoon, liefde en gold-diggen, Coventry en Brussel, Omaha en Washington
D.C., mensen en economen, schrijvers en redacteuren, geleerdheid en academia, democratie en governance, wetenschap en sciëntisme, politiek en politici,
liefde en geld, geest en letter, Cato de Oudere en Barack Obama, kwaliteit en
reclame, commitment en signalen geven, en, wellicht het belangrijkst: collectief en individueel.
Laten we eerst enkele punten uit de lijst hierboven verbinden en aan de
hand van twee voorbeelden laten zien hoe een idee categorieën kan overstijgen.

Proloog, deel 1
Antaeus geklopt

Loop nooit weg van mama – Ik blijf maar op krijgsheren stuiten – De Bob Rubin-handel –
Systemen als auto-ongelukken

Antaeus was een reus, of eigenlijk een soort halfreus, de zoon van Moeder
Aarde, Gaia, en Poseidon, de god van de zee. Hij hield er een merkwaardige bezigheid opna: hij dwong voorbijgangers in zijn land, (Grieks) Libië,
met hem te worstelen. Hij hield ervan om zijn slachtoffers tegen de grond te
drukken en te verpletteren. Met deze macabere hobby probeerde hij kennelijk zijn toewijding als zoon uit te drukken; van de schedels van zijn slachtoffers wilde Antaeus een tempel voor zijn vader Poseidon bouwen.
Antaeus gold als onoverwinnelijk, maar er was een trucje. Hij ontleende
zijn kracht aan het contact met zijn moeder, de Aarde. Eenmaal van haar
gescheiden verloor hij al zijn krachten. Heracles had in het kader van zijn
twaalf werken (althans in één versie van het verhaal) de opdracht Antaeus
te verslaan. Hij wist de reus van de grond te tillen, zodat diens voeten geen
contact meer maakten met zijn mama, en drukte hem in zijn armen dood.
Uit dit eerste voorbeeld leren we dat je net als Antaeus kennis en contact
met de aarde niet van elkaar kunt scheiden. Sterker nog, je kunt niets scheiden van contact met de aarde. En contact met de echte wereld vindt plaats
via skin in the game, blootstaan aan de echte wereld en een prijs betalen voor
de gevolgen, ten goede of ten kwade. De schrammen op je huid helpen je
leren en ontdekken, ze vormen een soort natuurlijke signalen. De Grieken
spraken over pathemata mathemata: ‘door schade en schande wijs worden’,
iets waarover moeders van jonge kinderen kunnen meepraten). In Antifragiel heb ik aangetoond dat de meeste dingen waarvan we denken dat ze zijn
‘uitgevonden’ door universiteiten, in feite zijn ontwikkeld door te knutselen
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en later via een zekere formalisering zijn gelegitimeerd. De kennis die we
opdoen door te knutselen, door vallen en opstaan, ervaring en de werking
van de tijd – met andere woorden: contact met de aarde –, is veruit superieur
aan kennis verkregen via redeneren – iets wat instituties uit eigenbelang altijd
voor ons verborgen hebben willen houden.
Laten we dit nu toepassen op wat ten onrechte ‘beleid maken’ wordt genoemd.

Libië na Antaeus
Tweede voorbeeld. Terwijl ik een paar duizend jaar later deze regels opschrijf,
houdt Libië, waar Antaeus zou hebben geleefd, er slavenmarkten opna, het
gevolg van een mislukte poging tot wat ‘regimewisseling’ wordt genoemd,
bedoeld om ‘een dictator af te zetten’. Jazeker, anno 2017 zijn er geïmproviseerde slavenmarkten op parkeerterreinen, waar gevangengenomen SubSaharaanse Afrikanen aan de hoogste bieder worden verkocht.
Een groep mensen die bekendstaan als interventionistas (zoals, tijdens het
schrijven van dit boek, Bill Kristol, Thomas Friedman en anderen)* en die
pleitten voor de invasie van Irak in 2003 en het afzetten van de Libische leider
in 2011, pleit nu voor het uitvoeren van nog meer van zulke regimewisselingen in een aantal andere landen, waaronder Syrië, omdat daar een ‘dictator’
zit.
Deze interventionistas en hun vrienden bij het Amerikaanse ministerie
van Buitenlandse Zaken hebben meegewerkt aan het creëren, trainen en
ondersteunen van islamistische rebellen, die destijds ‘gematigd’ waren maar
zich uiteindelijk aansloten bij Al Qaida, hetzelfde Al Qaida dat op 11 september 2001 de Twin Towers in New York liet instorten. Om onduidelijke redenen waren ze vergeten dat Al Qaida zelf bestond uit ‘gematigde rebellen’ die
door de VS waren gecreëerd (of gekweekt) om mee te vechten tegen SovjetRusland. Deze hoogopgeleide mensen houden in hun redenaties nu eenmaal
geen rekening met dit soort herhalingen, zoals we zullen zien.
En daarom probeerden we in Irak iets wat we ‘regimewisseling’ noemen,
en het werd een jammerlijke mislukking. We probeerden het opnieuw in
Libië, en daar zijn nu slavenmarkten actief. Maar het doel, ‘een dictator afzetten’, hebben we verwezenlijkt. Een dokter die dezelfde redenatie volgt,
zou een patiënt injecteren met ‘gematigde’ kankercellen om zijn cholesterolwaarden te verbeteren. Die dokter zou de behandeling geslaagd noemen als
de patiënt is overleden, vooral wanneer uit de autopsie blijkt dat de waarden
aanzienlijk zijn verbeterd. Maar we weten dat dokters geen dodelijke ‘behan* Interventionistas hebben één belangrijke eigenschap gemeen: het zijn meestal geen gewichtheffers.

