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De pocket filosoof van Michae[ Bruyn
Het boekje draagt ats ondertiteL 'Voor
0ndernemers'. Wie echter denkt dat de
inhoud atleen interessant zou zijn voor
de zaketijke ondernemer, komt bedrogen
uit. Zo eng begrensd is het boekje niet.
lntegendeel zeLfs.
"Een gids voor ondernemers die geen

managementboeken Lezen maar enige inspiratie wel op prijs
steLLen'. Deze voLzin staat op de titetpagina en ook deze beschrijving
suggereert een begrensdheid die het boekje zetf niet of nauwetijks
heeft. De inhoud geeft meer dan dat, veeL meer.
De auteur heeft een verzameLing citaten bij eLkaar gezocht die hij
vervoLgens in vierendertig categorieën heeft ondergebracht. Met
die citaten aIs uitgangspunt geeft auieur dan in korte alinea's
een tekst die het best omschreven kan worden door het woord
'tevens[es'. Hij doet dit overigens op een manier die uiterst
toegankeLijk is en nergens stoffig of beLerend wordt.
Een voorbeeLd:'Kennis is er in twee soorten. We weten zetf iets
van een onderwerp af, of we weten waar we er informatie over
kunnen vinden' ÍSamueL Johnsoni. Deze uitspraak brengt auteur
dan tot de votgende aanbeveLing:
'Zet een krik onder ieders verstand en vaardigheden door steeds
nieuwe inzichten te deten zoaLs die opgedaan zijn door educatieve
time-outs of op andere manieren.0rganiseer rege[matig
informeLe Lunches en borre[s met kteine groepen om kennis en
ideeên uit te wisse[en. Wanneer heb je trouwens zetf voor het
[aatst twee weken vrij genomen om stevig bij te Leren?'
Een tweede voorbeetd: 'VeeLover jezelf praten kan ook een manier
ziln om jezelf te verstoppen' {Friedrich Nietzsche) Aanbeveting van
auteuT:
'HoeweI maximaLe openheid van zaken vandaag de dag aLgemeen
wordt beschouwd ats iets wat ondernemingen moeten nastreven,
houdt het in stand houden van een goede reputatie óók in datje weet
wanneer je je mond moet houden. Niet omdat je iets onbehoorlijks
te verbergen zou hebben, maar omdat het overmatig, ongevraagd
publiek maken van a[[es wat je denkt en van iedere stap die je
neemt niet goed op de buitenwereld over zal komen. Mensen
zullen verward of verveeLd raken. Je zuLt mogel.ijk een indruk van
onzekerheid en zwakte achtertaten. Erger nog, je kunt nodeloos
verdenkingen op je laden.'
Er is maar weinig voorsteLLingsvermogen voor nodig om deze

woorden te kunnen 'horen' tijdens een comparitie waarvan de
inteider een bouwstuk over public reLations voor de Orde heeft
opgeteverd. Toch?
Auteur heeft zijn citaten met smaak gekozen en de aansLuiting op
zijn eigen teksten is voortreffetijk; buitengewoon goed geschreven
met een hel'dere boodschap die in tat van Levenssituaties steun
en inspiratie kan bieden.0p deze wijze heeft hij een handboek
samengestetd waarin de gebruiker een schatkamer vindt. Een
schatkamer voI met puntig geformu[eerd materiaaI waaraan
de [ezer zich kan laven, zij het ter inspiratie, zij het tot steun en
advies, of gewoon omdat het geestetijk verrijkend is.
Een Laatste voorbeeld:'lk mag die man niet; ik moet hem nodig
beter Leren kennen' [Abraham LincoLn]. Dit citaat brengt auteur tot
de votgende bespiegeLing:'Je onderneming h,eeft de inzet nodig
van veeLverschiLLende tatenten en mankracht, die je waarschijntilk
niet attemaaLzelf kunt Leveren. Je moet er dus op voorbereid zijn
om met mensen aan de stag te gaan die vaardigheden, interesses
en persoontijkheden hebben die afwijken van de jouwe. Soms
zut je ze misschien niei eens direct zien zitten ats mens. Maar
aLs je meer witt dan aLLeen een groep jaknikkers of kopieën van
jezeLf dan moet je een bepaaLde heterogeniteit tolereren. Ga niet
op de automatische pitoot op zoek naar ktonen. SteL een handvoL
kwaLiteiten vast die je onmisbaar vindt voor iedereen die bij je
werkt, zoa[s intettigentie, eertijkheid, werkLust en eLementaire
omgangsvormen. Accepteer variëteit op atte andere gebieden.'
Het zou toch een mooie zaak zijn ats aLle Leden van een Commissie
van 0nderzoek deze tekst scherp in beetd zouden hebben aLs zij
hun werk verzetten. Toch een punt van kritiek: De auteur zou er
goed aan doen aLs hij de vol.zin op de titeLpagina bij de herdruk
zou veranderen in: 'Een gids voor leergierige, intensief levende
mensen die zich graag [aten inspireren.' (tr
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