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Dyslexie: een voorbode voor welk succes?

David Boies, wellicht de meest succesvolle 
advocaat in de VS, weet ondanks zijn zware 
leesproblemen een rechtenstudie te volgen. 
Malcolm Gladwell* gebruikt dit voorbeeld 
om aannemelijk te maken dat Boies en an-
deren vanwege hun leesproblemen iets leer-
den dat hun succes voortbracht. Zo ontwik-
kelde Boies zijn luistervaardigheid tot in de 
perfectie, wat hem geen windeieren heeft 
gelegd tijdens pleidooien. Brian Grazer, een 
filmproducer, ontwikkelde zijn overtuigings-
talent en Gary Cohn, voormalig president 
van Goldman Sachs en momenteel de eco-
nomisch adviseur van Donald Trump, leerde 
zich door elke mislukking heen te slaan. Dat 
leesproblemen geen hindernis hoeven te zijn 
voor een succesvolle carrière mag blijken uit 
een lange lijst van beroemdheden, zoals Mo-
zart, John Lennon, Richard Branson (Virgin 
Airlines) en popster Robbie Williams. Je zou 
het bijna geloven: Zwakke leesvaardigheid 

leidt tot succes. Als de definitie van succes 
ook succes op de criminele ladder kan bete-
kenen dan waren de leesproblemen van Lee 
Harvey Oswald (de moordenaar van Ken-
nedy), meervoudig moordenaar Charles 
Manson en sekteleider David Koresh ook een 
voordeel. Mochten we dat niet vinden, dan is 
het percentage van 50% on- of laaggeletterde 
gevangenen in de VS en dat van minimaal 
17% in Nederland een duidelijke aanwijzing 
dat kunnen lezen meer voordelen heeft dan 
niet kunnen lezen. Gladwell presenteert an-
dere inspirerende voorbeelden van mensen 
die ondanks een vermeend nadeel toch suc-
cesvol zijn. Niettemin vormen anekdotische 
voorbeelden geen bewijs voor een stelling. La-
ten we dit de studenten blijven onderwijzen.

* Gladwell, M. (2013). David & Goliath. Un-
derdogs, misfits, and the art of battling giants. 
London: Penguin Books.


