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De geschiedenis herhaalt zich niet, wíj herhalen
de geschiedenis. Maar dan net even anders.
Frank Schaper vertelt hoe striphelden onze
leiderschapsstijl kunnen beïnvloeden.
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etenschapper Ap
Dijksterhuis maakt in
zijn boek Het slimme
onbewuste aannemelijk
hoe onze acties bepaald worden door
ons onderbewustzijn. Ons bewuste
mag daar dan achteraf een verhaal
bij bedenken. Door een collega werd
ik ooit ‘een geboren leider’ genoemd,
wat mij te veel eer leek, maar als ik de
theorie van Dijksterhuis volg, ben ik
twintig jaar lang eerder een ‘onbewuste
leider’ geweest als manager bij de KLM
(1982-2001). De afgelopen jaren heb ik
mij verdiept in het fenomeen ‘geboren
leiderschap’ en heb ik mij afgevraagd
waar de kiem lag van mijn eigen stijl
van leidinggeven.
Ik ben tot een aantal verrassende
conclusies gekomen. Mijn eerste
conclusie is dat ‘geboren leiderschap’
nauwelijks is onderzocht en zelfs

nergens fatsoenlijk is gedefinieerd.
Mijn eigen definitie van een geboren
leider is: een gedreven leidinggevende,
die zodanig inspirerend en effectief is
dat volgers en niet-volgers bijzondere
aangeboren eigenschappen vermoeden.
Een tweede conclusie betreft de grote
rol van rolmodellen, vooral de levende
en fictieve personages uit iemands
jeugd. In mijn geval blijken mijn vader
en de striphelden uit mijn jeugd – ik
was van mijn 8e tot mijn 18e fervent
stripboekenverzamelaar – mijn
onbewuste rolmodellen te zijn geweest.
Denk bijvoorbeeld aan Kuifje, Lucky
Luke, Alex, Buck Danny, Prins Valiant,
Bernard Prince, Eric de Noorman en
Spider-Man.
Een derde conclusie betreft de wijze
waarop de kiem van mijn (en uw?)
leiderschap zich heeft gevormd.
Spiegelneuronen, een bijzonder type

hersencel dat twintig jaar geleden is
ontdekt door Italiaanse neurologen,
houd ik hiervoor verantwoordelijk.
Iedereen heeft ze. U dus ook. Deze
cellen imiteren wat ze menen te zien en
stellen ons in staat om gedrag te leren,
door aanvankelijk onze voorbeelden te
kopiëren. Daardoor huilen wij als wij
anderen zien huilen of gapen wij als
wij anderen zien gapen. Terwijl mijn
hersenprogrammatuur in mijn jeugd
volop in de maak was, waren mijn
spiegelneuronen dus druk doende met
het nadoen van mijn helden. Zoals
de Romeinse stripheld Alex in een
Griekse arena met een briljante speech
zijn leven probeerde te redden, in een
stripboek dat ik op mijn achtste las,
hield ik een redevoering voor mijn opa
op zijn tachtigste verjaardag.

In mijn boekenkast staan links meer
dan honderd managementboeken,
allemaal gekocht tijdens mijn loopbaan
als manager. Rechts staan zeshonderd
stripboeken, eigenlijk geïllustreerde
managementboeken over leiderschap,
die waarschijnlijk veel meer invloed
hebben gehad op mijn leiderschapsstijl.
Zie de gelijkenis tussen bijvoorbeeld
The Leadership Moment (1998) links en
Kuifje in Tibet (1958) rechts.
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Ik vond het verbluffend om op mijn
50e mijn oude stripboeken te herlezen
en alle centrale leiderschapsthemas
daarin aan te treffen. Stripheld
Buck Danny, een piloot, bleek een
exemplarisch leider. Archetypische
striphelden als Kuifje, die altijd
opkomt voor de verdrukten, en
misdaadbestrijder Spider-Man hebben
hun nobele inborst met elkaar
gemeen. Niet alleen mijn stijl is door
hen beïnvloed, ook mijn onbewuste
missie: strijden voor de Goede Zaak. Zo
bekeken, is Spider-Man voor jeugdige
lezers niets minder dan een onbewust
rolmodel. Niet alleen voor mij, maar
ook voor bijvoorbeeld Barack Obama
(geboren in 1961), die als tiener een
groot fan was van Spider-Man. Als dank
mocht Obama opdraven in een speciale
uitgave van Spider-Man tijdens een
avontuur rond zijn inauguratie.

Rolmodellen van Obama
Op de foto’s aan de wand van
zijn kamer die hij als senator
gebruikte, is nog een aantal bekende
rolmodellen te zien: Martin Luther
King, Abraham Lincoln, Gandhi en
Kennedy. Zijn moeder gaf hem op zijn
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negende al boeken te lezen over de
burgerrechtenstrijd van Martin Luther
King. Minder bekende rolmodellen
van Obama waren Harold Washington,
de eerste zwarte burgemeester van
Chicago, en Thurgood Marshall,
de eerste zwarte rechter aan het
Amerikaanse Hooggerechtshof.
Het universele sjabloon dat ik in mijn
boek Hoe je een geboren leider wordt
illustreer, is in de kern eenvoudig:
een leider inspireert anderen, die
daardoor zijn volgers worden. Volgers
identificeren zich met hun voorbeeld
en imiteren hem in denken en doen.
Sommige volgers innoveren en worden
zelf een geboren leider, die op zijn beurt
nieuwe volgers inspireert. Geboren
volgerschap ligt aan de basis van
leiderschap. Mijn vierde, misschien wel

belangrijkste conclusie is daarom deze:
de geschiedenis herhaalt zich niet, wíj
herhalen de geschiedenis, maar dan
vaak net even anders.
Een mooi voorbeeld in dit opzicht is
Napoleon. Napoleone (met een ‘e’)
had in zijn vader, de Italiaan Carlo
Buonaparte, aanvankelijk een rolmodel,
maar deze overleed toen hij vijftien
was. Hij las op zijn 11e op de militaire
lagere school over de veroveringen van
Alexander de Grote en identificeerde
zich volkomen met hem. Alexander
en Julius Caesar (zelf ook een navolger
van Alexander) waren zijn favoriete
‘striphelden’. De politicus Volney zou
later opmerken: “Als hij maar even de
kans krijgt, wordt hij het hoofd van
Caesar op de schouders van Alexander.”
Op zijn 27e ontdeed hij zijn naam

‘Volgers identificeren zich met hun voorbeeld en imiteren
hem in denken en doen’
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van Italiaanse trekjes, waarna hij als
Napoleon Bonaparte Italië veroverde en
in 1789 koers zette naar Egypte om het
volk te bevrijden. Napoleons geheime
plan was een invasie in India, in de
voetsporen van rolmodel Alexander: “Ik
zag de manier om al mijn dromen te
verwezenlijken. Ik zou een godsdienst
stichten, ik zag mezelf optrekken naar
Azië, gezeten op een olifant. Ik zou het
hele terrein van de geschiedenis tot
mijn eigen voordeel hebben benut.”
Dat plan mislukte, waarna Napoleon
terugkeerde, de absolute macht in
Parijs veroverde en zichzelf tot keizer
kroonde. Op zijn beurt is Napoleon een
inspiratiebron geweest voor ontelbare
leiders na hem, waaronder de huidige
president Sarkozy.

Vijf geboortes
Mijn vijfde conclusie, na het bestuderen
van tientallen wereldleiders, is dat
de wording van een geboren leider
vijf opeenvolgende doorbraken, vijf
geboortes, vergt. Ik licht ze kort toe, met
Barack Obama als voorbeeld.
1. De natuurlijke geboorte. De Keniaan
Barack Obama senior kwam in
1959 op zijn 23e voor een studie
naar Hawaï, trouwde met de blanke
Amerikaanse Ann Dunham, scheidde
van haar in 1963, liet zijn tweejarige
zoon achter, ging naar Harvard,
keerde terug naar Kenia (dat zich
net had bevrijd van de Engelsen)
en werd daar een hooggeplaatste
regeringsfunctionaris. Volgens
Ann leek Obama op zijn vader:
“Je hersenen en je karakter heb je
van hem.” Maar in het rijtje witte
presidentskandidaten viel hij vooral
op door een ander aangeboren
kenmerk: zijn huidskleur.
2. Een relevante gave. “Merkwaardig hoe
een enkel gesprek je kan veranderen”,
schreef Obama in zijn autobiografie
Dromen van mijn vader. Toen hij 18
was, informeerde een medestudente,
Regina, naar zijn naam: ‘Hoe noemde
Marcus je net? Een Afrikaanse
naam, niet?’ ‘Barack’. ‘Ik dacht dat
je Barry heette. Betekent het ook
iets?’ ‘Gezegende in het Arabisch.’
‘Barack, prachtig.’ Obama: ‘Die
middag met Regina voelde ik mijn
stem terugkeren na wat me een lange
afwezigheid scheen. In mijn tweede
jaar voelde ik hem sterker worden,
steviger, als een constant, eerlijk
deel van mezelf, een brug tussen
mijn toekomst en mijn verleden.’
Obama’s retorische gave, mogelijk
gemaakt door zijn bijzondere
stem (aangeboren) en dictie (deels
afgeluisterd van dominees), is
doorslaggevend voor zijn geboren
leiderschap.
3. Een persoonlijk motief. ‘Mijn hele
leven had ik een bepaald beeld van
mijn vader meegedragen, een beeld
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waar ik me later naar probeerde te
vormen. Mijn vaders stem bleef steeds
onbevlekt, inspirerend, verwijtend
en gaf of onthield goedkeuring. “Je
werkt niet hard genoeg, Barry. Je
moet je volk helpen in zijn strijd.
Ontwaak, zwarte man!” Toen ik bij
zijn graf zat en zijn strijd en die van
zijn voorvaders begreep, voelde ik dat
mijn werk direct verbonden was met
mijn familie en hun werk.’
4. Een aansprekende missie. Na zestien
jaar polarisatie sprak Obama’s missie
velen aan: het land verenigen en the
American Dream heroveren: ‘There’s
not a black America and a white
America, there’s not a red America
and a blue America, there is the
United States of America.’
5. Een groep volgers. De totaal
onbekende 43-jarige kandidaatsenator hield op de Democratische
Conventie van 2004 een briljante
speech van zeventien minuten.
Afgevaardigde Andy Martin: “Wat
het was, weet ik niet, maar ik
keek mijn metgezellen aan en we
beseften plots dat hier iemand aan
het spreken was die meer was dan
een carrièrepoliticus. Ik sta hier
te luisteren naar de eerste zwarte
president van de Verenigde Staten.”
Acteur Ben Affleck zag “de eerste
politicus die me kippenvel heeft
bezorgd, die zwarte man met een
vreemde naam”. Een groep volgers
was geboren.

Frank Schaper
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Rolmodellen, striphelden
en wereldleiders

Alle afbeeldingen zijn afkomstig uit
het gelijknamige boek Hoe je een
geboren leider wordt door Frank
Schaper, uitgever Scriptum, ISBN
9789055946471.

Favoriete boeken
Dit lijkt mij een mooi moment om de
lezer een paar vragen te stellen. Wat
voor leider bent ú? Wie waren uw
bewuste (of onbewuste) rolmodellen,
waar ligt de kiem van uw leiderschap,
wat is uw motief en wat is uw missie?
Om erachter te komen wie uw eigen
rolmodellen zijn geweest, kunt u naast
uw ouders, ooms, tantes, dominee
of leraren bijvoorbeeld denken aan
uw favoriete boeken (De Kameleon of
Arendsoog?) of televisieprogramma’s
(Ivanhoe of Rawhide?). Of aan
4

Win: ‘Hoe je een
geboren leider
wordt’
Vertel op www.leaderschipmagazine.nl wie
uw rolmodel is en waar zich dit in uit. Onder
hen die reageren, verloten wij een door de
auteur gesigneerd exemplaar van ‘Hoe je een
geboren leider wordt’.
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filmhelden die een bijzondere indruk
op u hebben gemaakt (Charlton
Heston in Ben Hur of Mozes in The Ten
Commandments?). Of natuurlijk aan Jezus
Christus, de held van het christendom.
Als u bij elk van de personages die
indruk op u hebben gemaakt op zou
schrijven wat u met name in hen
aanspreekt, krijgt u waarschijnlijk een
aardig overzicht van het ideaalbeeld dat
u zelf als leider nastreeft en misschien
zelfs wel bent geworden.
Om u op weg te helpen geef ik nog
een paar voorbeelden. Wie mij drie
jaar geleden zou hebben verteld dat
striphelden erg lijken op wereldleiders
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uit de historie, zou ik vreemd hebben
aangekeken. Maar de thema’s in menig
stripalbum verschillen soms nauwelijks
van die op het allerhoogste niveau. Zo
speelde Lucky Luke in het album Naijver
in Painful Gulch de rol van bemiddelaar
in een aloude vete tussen twee families,
de O’Hara’s en de O’Timminsen.
Vergelijkt u de tekeningen uit dit
stripalbum eens met de foto’s van de
presidenten Bush (met Sharon en Abbas)
en Clinton (met Rabin en Arafat) in hun
rol als bemiddelaar op het wereldtoneel.
Illustraties Lucky Luke en grootvaders,
met tafel en handenschuddend, en
foto’s Bush en Clinton met leiders

Israel en PalestijnenStriphelden zijn
vaak de ‘betere ik’ van de stripauteur.
Morris liet zich bij het bedenken van
Lucky Luke bijvoorbeeld inspireren
door westernacteur Gary Cooper (tevens
de favoriete filmheld van president
Ronald Reagan). “Kuifje, dat was ik,”
zei stripauteur en voormalig padvinder
Hergé op zijn 41e, met alles wat in
mij hunkerde naar heldhaftigheid,
moed, rechtschapenheid, sluwheid en
gewiekstheid.” De Canadees Harold –
‘Hal’ – Foster bedacht op zijn 44e ‘Prins
Valiant’: “That strong, proud Prince of
Thule was the kind of man I’d like to
have been.”
4
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van de linkerkant van de open haard
naar de rechterkant. De eerste zwarte
president vulde de open plek links met
Martin Luther King, de eerste beeltenis
van een zwarte Amerikaan in het Witte
Huis, gebeeldhouwd door Charles
Alston, de eerste zwarte docent van de
Art Students League.

Geboren dictators

Mijn betere ik
Vervolgens vormden die helden mijn
betere ik. Mijn spiegelneuronen
zorgden ervoor dat ik beleefde wat Prins
Valiant, Alex, Kuifje en al mijn andere
striphelden beleefden. Hun normen
en waarden werden mijn normen en
waarden, hun doelen werden mijn
doelen. Ik groeide mee met Prins
Valiant, een krachtige jongeling die

‘Volgers identificeren zich met
hun voorbeeld en imiteren hem in
denken en doen’
zich als doel had gesteld om ridder van
koning Arthurs Ronde Tafel te worden.
Of koning Arthur echt heeft bestaan is
twijfelachtig, maar de legende wil dat
zijn tafel ruimte bood aan ten minste
veertig ridders. Zo stond er bij de KLM,
de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij,
daadwerkelijk een ovale tafel op
de negende verdieping van het
hoofdkantoor die plaats bood aan ten
minste veertig managers. Zoals mijn
rolmodel Prins Valiant uiteindelijk
tot ridder was geslagen, was ik na vele
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queesten tot Executive ‘geslagen’. Mijn
onderbewustzijn kon tevreden zijn.
Ander voorbeeld. Ik was in 1996
plaatsvervangend Hoofd Dienst
Cabinepersoneel, een afdeling met
zevenduizend mensen. Wij stonden
voor de grootste organisatieverandering
sinds 1975. Tegenover een lid van de
medezeggenschapsraad gebruikte
ik een metafoor: “We staan met z’n
allen op een zinkend eiland. Onze
enige mogelijkheid is op een boot te
stappen en koers te zetten naar een
nieuw eiland. Als jullie nu aan boord
komen, bepalen wij samen die koers.”
Dit voorbeeld lijkt zonder betekenis,
maar dat is geredeneerd vanuit 2009,
met een stijgende zeespiegel. In
1996 was de gebruikelijke metafoor
een zinkend schip. Maar hoe kwam
mijn onderbewustzijn op het idee
van een zinkend eiland? Kuifje! In
De Geheimzinnige Ster bevindt de held
zich op een opmerkelijk vruchtbare
meteoriet, die al gauw blijkt weg te
zakken. Kuifje: ‘Het eiland zinkt steeds
meer.’ Ik had het boek gelezen rond
mijn 10e. 28 jaar later zou ik Kuifjes
tekst bijna woordelijk herhalen!

Churchill en Bush jr.
Winston Churchill en Ronald Reagan
waren rolmodellen voor George Bush jr..

Bush plaatste Churchills borstbeeld (in
bruikleen) in the Oval Office: “Churchill
ziet alles wat ik doe.” Waarschijnlijk
souffleerde de buste hem ook. Bush’
woorden in 2001 “We will not tire, we
will not falter, and we will not fail”
leken wel erg veel op die van Churchill:
“We shall not fail or falter; we shall
not weaken or tire.” Zijn bewondering
voor Reagan sprak Bush uit bij diens
begrafenis in 2004: “Hij noemde het
kwaad bij zijn naam.” Bush vernoemde
zijn eigen kwaad (the Axis of Evil =
Irak, Iran, Noord-Korea) naar het kwaad
van zijn rolmodellen Churchill (the
Axis Powers = Duitsland, Italië en Japan)
en Reagan (the Evil Empire = de SovjetUnie). Anders dan Reagan was Bush
helaas geen geboren leider. Hij heeft het
imitatorschap nooit van zich af kunnen
schudden.
Op subtiele wijze blijkt dat zijn
opvolger, Obama, geen bewonderaar
was van Churchill. Niet zo vreemd als
je bedenkt dat Churchill bijvoorbeeld
geen goed woord overhad voor Gandhi
(een ‘opruiend advocaatje verkleed als
fakir’), die de Engelsen uit India had
gewerkt. Obama gaf de geleende buste
van Churchill beleefd terug aan de
Britten. In Bush’ Oval Office stond ook
een borstbeeld van Lincoln. Lincoln, ook
een rolmodel van Obama, verhuisde

Een bijzonder type geboren leiders
noem ik ‘geboren dictators’. Een
voorbeeld is Jozef Stalin, geboren in
1878. Ondanks zijn terreurbewind
eindigde hij onlangs nog als derde
meest populaire historische Rus aller
tijden. Stalins grote rolmodel was
Koba, een Kaukasische bendeleider
en de held in de Georgische roman
De vadermoordenaar. Stalin, geboren
in Georgië als Jozef Djoegasjvili,
bijgenaamd Soso, las het boek op zijn
16e. Een jeugdvriend herinnerde zich:
“Koba werd Soso’s god en gaf zijn leven
inhoud. Hij wilde Koba worden. Hij
noemde zichzelf dan ook ‘Koba’ en
stond erop dat wij dat ook deden. Zijn
gezicht straalde van trots en plezier
wanneer we hem zo aanspraken.” Soso
identificeerde zich volkomen met
zijn ‘stripheld’, nam Koba’s normen
en waarden over en imiteerde diens
gedrag en methoden. Soso wérd Koba
en pleegde bomaanslagen, moorden en
roofovervallen voor De Goede Zaak.
Sosos schuilnamen als terrorist van het
communisme waren geïnspireerd door
zijn jeugdheld: Koba, Koba Ivanovitsj,
Osip Koba, Pater Koba, en na zijn 24e:
Koba Stalin.

Later zou een Iraakse revolutionair
zich identificeren met Stalin zelf. “U
houdt van Stalin?” vroeg een politicus
aan Saddam Hussein, toen hij eenmaal
de baas was. “Ja, ik hou van de manier
waarop hij zijn land regeerde.” De
politicus zag dat Saddams kantoor
een kleine bibliotheek bevatte van
boeken over Stalin. Saddam imiteerde
Stalins verovering van de macht,
diens eenpartijstaat en zaken als
heropvoeding, eliminatie van rivalen,
showprocessen en terreur. Hij gebruikte
graag Stalins woorden: “Als er een
persoon is, dan is er een probleem; als
er geen persoon is, is er geen probleem.”
Net als Stalin weigerde Saddam te
geloven dat de vijandelijke troepen aan
de grens daadwerkelijk zijn land zouden
binnenvallen. Maar zoals het Stalin in

1942 nog net was gelukt om zich Hitler
van het lijf te houden, lukte het zijn
imitator ruim zestig jaar later niet om
aan Bush te ontkomen. De geschiedenis
herhaalt zich niet, wíj herhalen de
geschiedenis. Maar dan net even anders.

7

Over de auteur:

Frank Schaper, geboren in Hoorn in
1958, is 25 jaar getrouwd en heeft
twee kinderen. Hij studeerde cum
laude af aan de Technische Universiteit
Delft als ingenieur Luchtvaart- en
Ruimtevaarttechniek. Schaper
werkte bij McDonnell Douglas in
Amerika en bij de KLM in tal van
managementfuncties. Hij nam in 2001
ontslag en is sindsdien zelfstandig
auteur/personal coach/trainer/
consultant. In 1992 vond hij een
nieuwe kaartprojectie en de perfect
ronde NIKE-voetbal uit. Ook was hij
in 2005 de maker en co-presentator
van het KRO-televisieprogramma
De Nationale Karaktertest. Schaper
is gespecialiseerd in karakter (het
Enneagram), levensfasen, stress, burnout en leiderschap, waar hij inmiddels
vier boeken over heeft geschreven.
Zie www.frankschaper.nl.
Reageren? Mail naar de auteur:
f.schaper@hccnet.nl.
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