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Voorwoord 

Het voorwoord is nogal erg in ik-stijl en vertelt hoe het boek tot 
stand kwam terwijl de inleiding meer voorbereidende informatie 
geeft alsof een reisleider in de bus nog snel doorgeeft hoe de reis 
zal verlopen terwijl hij alvast het landschap wat aanprijst.

In het voorjaar van 2013 zag ik in een boekenwinkel in Leuven 
‘plots een hoop Denken’. Het bleek een heuse stapel boeken van 
Daniël Kahneman met als titel ‘Ons feilbare denken’ en met als 
ondertitel, de originele Amerikaanse titel trouwens, ‘Thinking, 
fast and slow’. Het boek trok al snel de aandacht omdat het vaak 
ging over denkfouten of biases, systematische intuïtieve voorin-
genomenheden. Helemaal mijn ding. Dat er ‘Nobelprijswinner’ 
bij stond ... en ook ‘De belangrijkste psycholoog ter wereld’, ver-
wonderde me omdat ik wist dat er geen Nobelprijs voor psy-
chologie bestaat. Toch heeft Kahneman in 2002 wel degelijk een 
Nobelprijs gekregen maar dan wel voor economie vanwege de 
prospect-theorie, een psychologisch antwoord op meer klassieke 
economische theorieën. 

Ook die ‘belangrijkste psycholoog ter wereld’ verwonder-
de me toen want ik herinnerde me die man niet. Het was later 
een geruststelling dat de meeste psychologen en welzijnswerkers 
Kahneman ook niet bleken te kennen. Vreemd want Kahnemans 
boek ‘Thinking, fast and slow’ is een wereldwijde bestseller en de 
Nederlandse vertaling is al over de kaap van 20 oplages.

Intuïtief wist ik dat ik het boek moest lezen. Later zou ik in het 
boek zelf lezen dat “intuïtie niet meer of minder is dan herken-



Dacht je dat je dacht?10

ning”, en dat geldt al zeker voor mij. Nu nog herinner ik me iets 
heel vaag van Kahnemans toonaangevend artikel uit 1974 over 
biases, toen nog geschreven met spitsbroeder Amos Tversky. Ik 
zat toen op de universiteit en moet ervan gehoord hebben. Toen 
ik begon te werken publiceerde ik al iets over een ‘com-proce-
dure’ waarbij aan de hand van een combinatie van ‘statistische’ 
gegevens betere voorspellingen voor uithuisplaatsing van jonge-
ren kon worden bekomen dan via het gebruikelijk overleg van 
een team hulpverleners. Nu blijkt dat dus een ‘algoritme’ te heten. 
Verderop in het boek komt dat uitgebreid terug want het is iets 
cruciaals. En toen in de jaren negentig mijn boeken over ‘Moei-
lijke Adolescenten’ en ‘Antisociale Jongeren’ verschenen, waren 
er bijlagen met namen als ‘vanzelfsprekend’ die voor de handlig-
gende meningen op zijn kop zetten. Er was al een feeling voor het 
spelen met denkfouten!

Natuurlijk was ik vertrouwd met handboeken over psycholo-
gische diagnostiek die, weliswaar met mondjesmaat, verwezen 
naar ‘informatie vervormingen’ en biases. Maar met het boek 
‘Ons feilbare denken’, volgens Kahneman zelf “een overzicht van 
een hele loopbaan als intuïtiepsycholoog”, kwam niet alleen een 
wervelwind van denkfouten aan bod, het hele opzet rond ‘den-
ken’ vond ik plots superbelangrijk en revolutionair. Daarmee 
was, voor mij althans, het hek van de dam.

Tijdens teamvergaderingen op het werk en ook in gesprekken 
met vrienden en kennissen begon ik overal biases te zien en 
werden mensen te pas en misschien ook wel te onpas onderbro-
ken voor kritische ‘denkhaltes’ waarbij dan te snel automatisch 
denken, biases en allerlei ‘effecten’ aan bod kwamen. Vaak was 
ik mis maar soms was het ook ontnuchterend raak. Ik voelde me 
gesterkt doordat Kahneman ergens in het boek schrijft dat zulke 
mensen in een team wel een lastpost kunnen zijn, maar dat elk 
team het best zo iemand in zijn rangen heeft ... Ja dus, men zal het 
geweten hebben! Collega’s herkenden trouwens op hun beurt al 
snel biases, ook die van mezelf. Ik herinner me dat werd gezegd, 
dat ik “altijd weer nieuwe argumenten zocht voor het tegenover-
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gestelde”. Technisch is dit trouwens een ‘confirmation bias’ bo-
venop een falsificatie. Later komen deze en andere biases wel aan 
bod. Hou je trouwens maar klaar om je te betrappen op je eigen 
favoriete biases.

Het boek van Kahneman veranderde zowat mijn hele visie op wat 
mensen te vertellen hebben, niet alleen over hun moeilijkheden 
maar ook over hun leven zelf. “Dat is weer een narrative fallacy” 
werd een soort stopwoord. Vaak kwamen biases en denkstijlen 
openlijk aan bod in gesprekken met cliënten. Dit ging niet zon-
der slag of stoot want mensen zijn niet gewoon om niet geloofd te 
worden en niet zelden stelden ze kwaad, “ik lieg wel niet hoor!”. 
Het idee dat we vaak liegen tegen onszelf is ons vreemd.

Ondertussen kwam, na Kahneman, een tweede hoofdpersonage 
van dit boek op de proppen. Nassim Nicholas Taleb, een Libane-
se New Yorker, is geen academisch psycholoog zoals Kahneman 
maar een beurshandelaar die daarna zowat een kennisfilosoof 
werd. Het meesterwerk van Taleb, ‘De Zwarte Zwaan’, plaatst 
denken en denkfouten in een nog breder kader. Het boek geeft 
een fascinerend beeld over ons denken, onze wereld, onze ge-
schiedenis en ons persoonlijk leven. Het ‘zwanen’-hoofdstuk in 
dit boek is haast geheel aan hem gewijd.

Taleb en Kahneman verwijzen naar elkaar dat het een lieve 
lust is. Ze schieten blijkbaar goed op met elkaar. Je kan hen zelfs 
samen bezig zien op YouTube. Een beetje kort door de bocht zou 
je kunnen stellen dat waar Kahneman het heeft over denkfouten 
en dus ‘verkeerd weten’, Taleb het vooral heeft over ‘niet weten’. 
Het wordt later allemaal uitgeklaard. 

Meer en meer bekroop me alles wat met ‘denken, weten en waar-
heid’ te maken had. Boeken van en over filosofen werden plots 
interessant. Zowat alles wat er op tv kwam en in het dagelijkse 
leven gebeurde, kreeg snel een doorlichting ‘kritisch denken’ en 
vaak werden fouten gevonden in de informatie en in het denken 
erover. ‘Informatie is slecht voor kennis’ en ‘Theorieën zijn erg 
fragiel” werden dagelijkse slagzinnen. 
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... Taleb schrijft: “De helft van de mensen die ik ken vindt me 
een respectloze botterik, de andere helft een kruiperige vleier.” 
Je bent gewaarschuwd ... 

De weg leek vrij voor een boek over denken en denkfouten. Eerst 
moest er lijn gebracht worden in de brij van biases om het geheel 
wat gestructureerd te krijgen. Een checklist met biases en ande-
re slechte denkgewoonten werd opgemaakt en dat leek het beste 
te werken. De lijst is terug te vinden in de bijlage maar het best 
lees je eerst heel het boek want anders lijkt het Chinees. Daarna 
werd de omgekeerde weg geprobeerd en werden allerlei teksten 
over echtscheidingsmoeilijkheden doorgenomen. In plaats van 
gedragingen of emoties werd geprobeerd allerlei kenmerkende 
meningen en attitudes te groeperen in een structuur met biases 
en andere denkfouten ... en het werkte! Het bleek zelfs mogelijk 
alles te structureren in een eerder beperkt aantal cruciale biases! 

Een wetenschappelijk artikel over Kahnemans boek en een 
speech op een congres geestelijke gezondheid toonden aan dat 
ook professionele welzijnswerkers er oren naar hadden. Niets 
kon een boek nog tegenhouden.

Vanaf de start was er weliswaar een plan om het boek te schrijven 
voor het grote publiek. ‘Dacht je dat je dacht?’ heeft immers be-
trekking op ieders leven van elke dag. Voortdurend zijn we aan 
het denken, aan anderen en aan onszelf, aan de toekomst en aan 
het verleden. Soms denken we traag in stilte, soms denken we al 
pratend, maar zelden beseffen we dat we aan het denken zijn en 
dat er iets mis mee zou kunnen zijn. Niemand staat er bij stil dat 
hij fout denkt. In feite denken we vaak verkeerd en niet-zelden 
praten we over dingen waar we eigenlijk geen weet van hebben. 
Dikwijls zeggen we dat we iets altijd al wisten terwijl we, des-
gevraagd, snel moeten toegeven dat we dat vroeger niet wisten 
... Gelukkig vraagt niemand het ons. Kahnemans slotsom zal je 
vaak moeten erkennen wanneer je het boek leest: “Er zijn ernsti-
ge twijfels over ons denken”. 
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Natuurlijk reken ik erop dat psychologen, pedagogen, welzijns-
werkers ... het boek lezen. Voor hen is er alvast een uitgebreide 
literatuurlijst – professionals kijken daar altijd eerst naar – en er 
is een ontnuchterend stuk over ‘experts’ waarbij al uitgekeken 
wordt naar de discussies achteraf. Dit boek is mogelijk echter 
vooral interessant omdat het waarschijnlijk het enige boek is 
waarin, in een beknopt kader, systematisch het denken en de 
denkfouten uitgebreid aan bod komt in combinatie met essen-
tiële informatie over weten en waarheid, die tegelijk bruikbaar is 
in het welzijnswerk. 

Taleb schrijft in ‘De Zwarte Zwaan’ op zijn geliefkoosde provoce-
rende manier: ‘Elke ochtend lijkt de wereld me willekeuriger dan 
de dag ervoor en heb ik de indruk dat mensen er zich meer door in 
de maling laten nemen dan de dag ervoor. Het wordt ondraaglijk.’ 
Hij heeft zich wel snel hersteld want hij is blijkbaar in de opvol-
ger, ‘Antifragiel’, al een stuk milder voor zichzelf: ‘Ik wil gelukkig 
leven in een wereld die ik niet begrijp’. 

Bekijk zelf maar hoe je verandert wanneer je dit boek leest. 
Misschien komt alles uiteindelijk toch weer terecht bij Socrates 
en het besef dat je weet dat je niet weet ... 
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InleIdIng 

De wereld van het denken, het weten en de waarheid of, meer 
expliciet, de wereld met het snelle en trage denksysteem, de bia-
ses of denkfouten, het terugblikkende zelf, de Zwarte Zwanen, de 
kerstkalkoenen en de stervende koningen beslaat alleen al voor 
de werken van Kahneman en Taleb meer dan 2000 pagina’s. Voor 
‘Dacht je dat je dacht?’ was het al een hele uitdaging om dat op 
een heldere en toegankelijke manier samen te vatten. Hiervoor 
was een flinke selectie en een geheel nieuwe herstructurering no-
dig. Daarbij komen dan nog eigen voorbeeldjes en verwijzingen 
naar andere auteurs.

Kahneman en Taleb zijn zowat de meest erudiete mensen in de 
wereld, al is dit mogelijk een eerste duidelijke denkfout – zie 
WYSIATI trouwens – want vele erudiete personen zijn natuur-
lijk onbekend. Hun boeken bulken uit van verwijzingen naar 
historische figuren, allerlei experimentjes, vreemde gebeurte-
nissen en verhalen waarbij ze hun vakgebied ver overschrijden. 
Zo heeft Kahneman het vaak over essentiële psychologische 
experimenten uit het begin van vorige eeuw, die hij allemaal 
kan namen-droppen alsof hij net van de schoolbanken komt. 
Tegelijk geeft hij de lezer denkoefeningen en raadspelletjes. Dat 
laatste vind je trouwens maar met mondjesmaat terug in ‘Dacht 
je dat je dacht?’, want het zou het boek hopeloos uitgebreid ma-
ken.

Taleb maakt het nog bonter en verhuist heen en weer van fi-
losofie naar economie en van de recente financiële crisissen naar 
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de oudheid, tussendoor dwepend met de Arabische cultuur en 
vooral met de Levant in Libanon, zijn geboortestreek. Tussen-
door geeft hij advies voor beleggingen, stadsbezoeken of vasten-
regimes en wijst hij op de gevaren voor wie in de handen van 
artsen, welzijnswerkers en stappenplannenmakers valt. Ook dat 
allemaal aanhalen zou ons te ver leiden. Zijn tips over hoe te fla-
neren in grootsteden moet je zoeken in zijn boeken.

‘Dacht je dat je dacht?’ gaat vooral over de denkfouten die we elke 
dag maken, die we kunnen herkennen bij anderen en met een 
beetje geluk bij onszelf. 

Dat maakt dat grote stukken uit het werk van Kahneman en 
Taleb weggeknipt kunnen worden. Zo is er Kahnemans pros-
pect theorie, met sterke financieel-economische inslag, waar-
mee hij de Nobelprijs won. Het gehele ‘Thinking’ boek heeft 
bovendien een zwak voor beleggingen en fondsen en een domi-
nantie van wiskundig gericht denken wat vaak niet toepasselijk 
is voor het dagelijkse leven en het sociale verkeer. ‘De gewone 
man kan niet statistisch denken’ is trouwens één van Kahne-
mans slagzinnen. Het financieel-economische speelt bij Taleb 
zo mogelijk nog een grotere rol. Taleb werkte als beurshande-
laar en goochelt met grafieken en wiskundige probleemstellin-
gen. Voor Taleb is de natuurkunde trouwens zowat de enige 
respectvolle wetenschap en is een psycholoog iemand met een 
oneerbaar beroep!

‘Dacht je dat je dacht?’ wil ook geen saai wetenschappelijk boek 
zijn en probeert, net als Kahneman en Taleb trouwens, vlot te 
vertellen in een mengeling van ‘jij’ en ‘wij’ en soms een ‘ik’-stijl. 
Er is een uitgebreide literatuurlijst voor geïnteresseerden, maar 
de tekst zelf is niet met technische referenties overladen.

Het leek anderzijds wel interessant om ook de originele Engels-
talige vertalingen van technische uitdrukkingen mee te geven. 
Soms klinkt het in de ene taal beter dan de andere. ‘Achteraf-
kennis’ klinkt beter dan ‘hindsight’ en het ‘terugblikkende zelf ’ 
is leuker dan ‘the remembering self ’. ‘Kokerillusie’ geeft dan weer 
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niet alle dimensies weer van de originele ‘focusing illusion’. WY-
SIATI – ‘what you see is all there is’ – klinkt beter dan de letter-
lijke vertaling in het Nederlands en is maar overgenomen. Vaak 
blijft het twijfelen en kiezen, vandaar dus voor de volledigheid 
soms een dubbele notering.

Mispak je niet! ‘Dacht je dat je dacht?’ gaat niet over logische 
spelletjes als tijdverdrijf. Voor grappen als ‘mijn broek kan in 
mijn valies, ik kan in mijn broek, dus ik kan in mijn valies’ moet 
je hier niet zijn. Dat neemt niet weg dat dit boek af en toe een 
glimlach zal proberen te ontlokken, vooral als we beseffen welke 
denkfouten we nu meer hebben. Beter nog is het om eerst even 
te fronsen ... om daarna te glimlachen. Verderop wordt dit wel 
verklaard.

Het boek is niet zo vrijblijvend als het zou kunnen lijken. Al 
te vaak maken mensen zichzelf iets wijs. Ze vertellen soms de 
grootste nonsens over zichzelf! Zelfs belangrijke periodes uit hun 
leven zoals hun echtscheidingen, de levensverhalen en het over-
lijden van hun familieleden of vrienden zitten vol van ‘narratieve 
misleidingen’. Pas vele jaren later bemerken ze dat ze ernaast za-
ten. Soms nooit. 

Denkfouten, vaak verpakt in ‘verhalen’, kunnen onschuldige 
mensen te zwaar laten bestraffen en zelfs in de gevangenis laten 
belanden. Hele dorpen kunnen fout denken! En het ‘Westen’ en 
het ‘Oosten’ denken wel met dezelfde hersenen maar soms lijkt 
het alsof ‘die anderen er niet mee kunnen denken’ ... ‘Dacht je dat 
je dacht?’ wil niet zwaar op de hand zijn, maar wil wel dat je er 
soms niet alleen wijs maar ook stil van wordt. 

‘Dacht je dat je dacht?’ is geen doe-boek of therapie-boek. Het is 
ook geen praktisch boek voor diagnostische psychologen of voor 
andere deskundigen op vlak van ‘oordelen en besluiten’. Denk-
fouten gebeuren immers vaak onbewust. Dikwijls is er veel tijd 
nodig om ze boven water te krijgen en het is nog maar de vraag 
of er ooit een systematische aanpak voor denkfouten kan worden 
ontwikkeld. Trouwens, in noodsituatie en onder stress komt ons 
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denken nog meer in de moeilijkheden. Hoe meer onzekerheid, 
hoe groter de tijdsdruk en hoe belangrijker de kwestie ... hoe 
meer denkfouten optreden! Kahneman zelf is alvast pessimis-
tisch over therapeutische kansen en over veranderingskansen op 
zich. En Taleb is op zijn eigen onnavolgbare wijze zonder meer 
tegen alles wat naar interventionisme ruikt en met ‘-stappenplan’ 
eindigt. 

In ‘Dacht je dat je dacht?’ komen wel voortdurend hints en 
tips terug en er is op het einde een apart hoofdstuk, “Is daar iets 
aan te doen?”, met een aantal voorstellen voor ‘beter’ denken. 
Verwacht er niet te veel van ... je zal niet snel genezen zijn. 

Het is interessant om ook mee te geven dat er geen ‘officiële’ lijst 
met biases of denkfouten bestaat. Kahneman en Tversky hadden 
in hun artikel uit 1974 wel een lijst met biases maar die was zeker 
niet algemeen bruikbaar en verwees ook sterk naar de financi-
eel-economische wereld. In zijn ‘Thinking’ van 2011, 37 jaar la-
ter, vermeldt Kahneman die lijst niet meer en komen veel nieuwe 
biases aan bod, dikwijls ingekaderd in de inmiddels dominante 
theorie met de twee denksystemen. 

Verder is er inmiddels een biases-explotie. Een journalist 
schreef in een recensie over ‘Thinking’ trouwens al over ‘the Ef-
fect Effect’. Ook Taleb liet zich niet onbetuigd. Het aantal biases of 
‘effecten’ is inmiddels inderdaad niet meer te tellen.

Dit boek maakte een selectie van de belangrijkste biases en 
gebruikt een eigen alternatieve ordening. Het is trouwens niet 
zo dat elke bias zeer goed te onderscheiden is van een andere. 
Vaak is er een overlap en worden biases samen vermeld naar aan-
leiding van slechts één gebeurtenis! Het went wel. Op het einde 
van het boek begrijp je vlot wat Kahneman bedoelt wanneer hij 
iets schrijft als ‘Rationele Econs zijn niet gevoelig voor wysiati, 
voor smalle kaders, het interne gezichtspunt of voor omgeslagen 
voorkeuren, allemaal dingen die wij niet consequent kunnen ver-
mijden’.

Ere wie ere toekomt. In de ‘denken’-wereld werd er onderling 
veel van elkaar ‘overgeschreven’ ... en niet altijd met de juiste 
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citaten. Misschien dus best eerst iets over de geschiedenis van 
het ‘denken’ en een globale situering. Kahnemans boek, ‘Thin-
king’, is een overzichtswerk van zijn loopbaan, geschreven voor 
het grote publiek. Van Kahneman, maar ook van haast iedere 
auteur die in dit boek voorkomt, zelfs van Taleb die wetenschap 
maar een ‘Sovjet-Harvard-Illusie’ vindt, bestaan er ettelijke we-
tenschappelijke publicaties. Zelfs via Google vind je heel wat 
van die, voor gewone mensen zo goed als onleesbare, teksten 
in een zeer technische taal. Het is beter het wat eenvoudiger te 
houden.

Het bias-verhaal begint zowat in 1974 na de publicatie van het 
artikel van Tversky en Kahneman met als titel: “Besluitvorming 
in onzekerheid: heuristiek en bias”. De tekst werd trouwens extra 
opgenomen in de bijlagen van het Engelstalige ‘Thinking’-boek 
en ook in de Nederlandse vertaling. 

De Nobelprijs kreeg Kahneman in 2002, maar de ‘Prospect 
theory’, waarmee de prijs gewonnen werd, dateert al van 1979. 
De theorie met het snelle en trage denksysteem, verderop in het 
boek worden deze termen wel verduidelijkt, is zeker niet exclu-
sief Kahnemans verdienste daar heel wat onderzoekers jarenlang 
overal in de wereld op dit thema werkten. Kahneman vatte het 
hooguit samen in ‘Thinking’ en bracht het in verband met de 
biases en met alles wat met ons denken te maken heeft. Kahne-
man schrijft tussendoor ook over de ‘verhalende misleidingsbias’, 
en verwijst daarvoor naar Taleb, die ‘De Zwarte Zwaan’ in 2007 
schreef. 

Dobelli raakte in 2011 bekend met zijn ‘52 denkfouten die je be-
ter anderen laat maken’. Het boekje werd, naar het schijnt, ooit 
nummer één non-fiction in Duitsland en Zwitserland. Het boek 
dateert een paar jaar na Talebs ‘De Zwarte Zwaan’ en verwijst 
geregeld losjes naar Taleb en met mondjesmaat naar Kahneman, 
wiens ‘Thinking’ op dat moment nog niet uit was. Natuurlijk was 
Kahnemans werk over biases al lang bekend voor kenners en dus 
ook voor Dobelli, een Zwitser die net als Taleb uit de financi-
eel-economische wereld komt. 
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Interessant is ook het werk van Malcolm Gladwell, een Cana-
dese journalist die schrijft voor The New Yorker. Zijn kaskraker 
‘The Tipping Point’ (‘Het beslissende moment’ of ook ‘Het om-
slagpunt’) verscheen in 2000. Het gaat erover hoe kleine dingen 
uiteindelijk een groot verschil kunnen maken. Gladwell geeft een 
zicht op de wereld waarbij toeval en onvoorspelbaarheid een be-
tekenisvolle rol spelen. Zeker spek voor de bek van Kahneman 
en Taleb die hem ook wel citeren. In 2005 verscheen van Glad-
well zelfs ‘Blink’ dat over niets anders dan intuïtie gaat! Zo heet 
het boek ook in het Nederlands trouwens. ‘Blink’ behandelt bijna 
hetzelfde thema als ‘Thinking’ van Kahneman maar dan gezien 
vanuit een meer sociologisch standpunt. 

Natuurlijk gaat dit allemaal over jaartjes vergelijken en riskeert 
men het zicht op de eeuwigheid te verliezen. Men zou zelfs dur-
ven geloven dat de oudheid niet meer meetelt, maar dat is net het 
leuke bij Kahneman en vooral bij Taleb. Ze dwepen met de oude 
leermeesters!

De chronologie van de oude wijzen natrekken is al een hap-
pening op zich. Het begon met Socrates in de vierde eeuw voor 
Christus, en zijn socratische dialoog. Socrates hoefde niets te 
schrijven om wereldberoemd te worden. Dat deed zijn leerling 
Plato voor hem. Taleb heeft vermoedelijk niets tegen Plato maar 
haat ‘platoniciteit’ en het is een centraal thema in zijn werk. Pla-
to’s leerling was dan weer Aristoteles, die de eerste regels voor de 
logica vastlegde rond 300 BC. 

De stoïcijnse leer van Seneca situeert zich een paar eeuwen 
later en keizer Nero wist rond 65 AC raad met hem. Seneca koos 
dan ook, zoals Socrates, voor de gifbeker ... Taleb dweept echt 
met Seneca! 

Daarna is het wachten tot 1748 wanneer ‘An Enquiry Concern-
ing Human Understanding’ van de Schot Hume de principes van 
associatie vastlegde ... die jij vandaag nog gebruikt! Waarheid is 
dan weer 100 jaar later te vinden bij Schopenhauer, al is hij al 
even pessimistisch als Kahneman en Taleb dat bijna 200 jaar later 
zouden zijn. De waarheid is voor Schopenhauer ‘diep verborgen’ 
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en het is de kunst om die te manipuleren. ‘De kunst van het gelijk 
krijgen’ van Schopenhauer dateert al van 1830 ... misschien niet 
toevallig de geboortedatum van België. 

Nietzsche, uit Weinar, nam de tweede helft van die eeuw voor 
zich. Ieder kent zijn slagzinnen en ook de toestanden met com-
ponist Wagner maar het is zijn kennisleer of epistemologie waar-
mee hij Taleb weet in te palmen.

Wittgenstein, een Zwitser, scheelt maar acht dagen van Hitler 
en vocht ook nog in de Eerste Wereldoorlog. Iedereen kent Wit-
tgensteins one-liner: “Waarover men niet kan spreken, daarover 
moet men zwijgen”. Maar blijkbaar schreef Wittgenstein ook ‘wat 
gezegd kan worden is hetzelfde als wat gedacht kan worden’ ... 

Popper, een Oostenrijker, vluchtte, net als Sigmund Freud 
trouwens, voor het nazisme naar London. Zijn falsificatieprinci-
pe is cruciaal voor dit boek.

Al deze filosofen komen hier en daar terug in ‘Dacht je dat je 
dacht?’. Hoe meer je denkt over denken, hoe groter de kans dat 
je de oude meesters leert waarderen en ... hoe meer filosofisch je 
wordt.

Genoeg inleiding en situering. Eerst volgt nu een wat technischer 
hoofdstuk over denken met vooral de twee denksystemen. Het is 
wat theoretischer en de naam Kahneman zal je om de haverklap 
lezen. Het kan taai worden en ‘cognitieve inspanning’ vragen 
maar het is nodig om het een en het ander te situeren en je klaar 
te stomen voor het tweede hoofdstuk dat geheel over de biases of 
de ‘koude’ denkfouten gaat. In dat wat langere tweede hoofdstuk 
worden de denkfouten geordend in drie grote groepen. Als er 
al iets origineels en creatiefs in dit boek is, dan is het dat wel. 
Hopelijk is het dan ook verduidelijkend. Hoofdstuk drie met de 
vreemde titel WYSIATI gaat verder in op ons denken en eindigt 
met kritiek op ons sterkste punt. We vertellen graag verhalen ... 
Dan deint het nog breder uit met een hoofdstuk over de kijk op 
ons leven en dat van de anderen. Met dit ‘Dacht je dat je dacht dat 
je gelukkig was’ wordt afgesloten met Kahneman op zijn best. In 
het volgende hoofdstuk, het zesde, worden Taleb en zijn Zwarte 
Zwanen los gelaten. Het gaat dan niet meer, zoals bij Kahneman, 
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over wat we verkeerd weten maar over wat we niet weten. En over 
veel meer want het is het meest filosofische hoofdstuk. Hoofd-
stuk 7 met ‘Denk niet als een psycholoog’ brengt je weer met de 
voeten op de grond en het slothoofdstuk vraagt zich af of er iets 
aan de denkfouten te doen is ... Word vooral niet te enthousiast. 

In de bijlage vind je een checklist om alles nog een keer na te 
trekken en op te frissen.


