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Nexus-masterclass 1

Thriving on Disorder
Nassim Nicholas Taleb

Nassim N. Taleb (Libanon, 1960) studeerde in Frankrijk en de Verenigde Staten en is 
Amerikaans econoom, wiskundige, filosoof, statisticus, onderzoeker, bijzonder hoogleraar  
en schrijver. Eerder was hij een succesvolle derivatenhandelaar, die de beurskrach van 
1987 wist om te zetten in grote winsten voor zijn bank. Hij bleef twee decennia lang 
actief op de beurs, tot hij zich een paar jaar terug volledig ging toeleggen op het schrijven 
van bestsellers over risico’s, kansberekening en onzekerheid. Na het overrompelende 
succes van The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable (2007, De Zwarte Zwaan. 
De impact van het hoogst onwaarschijnlijke) oogst hij nu wereldwijd lof voor Antifragile. 
Things That Gain from Disorder (2012, Antifragiel. Dingen die baat hebben bij wanorde). De  
Sunday Times noemde hem kort geleden ‘the hottest thinker in the world’. 

Wat is het tegenovergestelde van ‘breekbaar’? vraagt Taleb. Onbreekbaar, zullen de  
meeste mensen antwoorden. Fout, zegt Taleb. Onbreekbaar is niets anders dan robuust, 
in staat om klappen op te vangen. Maar hoe noemen we mensen, voorwerpen of orga-
nisaties die niet bréken, maar juist béter worden van druk, stress, toeval, wanorde en 
chaos? Taleb noemt ze ‘antifragiel’ en hij laat in zijn boeken en in de Nexus-masterclass 
zien dat alle grote processen — biologische evolutie, technologische vooruitgang, 
culturele en economische groei, geneeskunde, politiek — gebaat zijn bij blootstelling 
aan verschillende vormen van onzekerheid. We moeten intelligenter omgaan met de 
wereld die we niet begrijpen, door ons antifragiel te maken voor het onvoorspelbare. 
‘Fail often, and fail fast,’ luidt het advies van Nassim Nicholas Taleb, die de bankencrisis 
ziet als schoolvoorbeeld van de verkeerde aanpak. Over hoe te ‘gedijen bij wanorde’ 
(thriving on disorder) treedt filosoof-wetenschapper Taleb op even eigenzinnige als erudiete 
wijze in debat met zijn publiek. 

Nexus-masterclass 1

Thriving on Disorder met Nassim Nicholas Taleb

Vrijdag 4 oktober 2013 van 11.00 tot 13.00 uur

Pathé Tuschinski, Reguliersbreestraat 26 in Amsterdam

Te lezen: Nassim Nicholas Taleb, Antifragiel. Dingen die baat hebben bij wanorde
Entreekaarten te bestellen op www.nexus-instituut.nl of via aangehechte Aanmeldkaart
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Nexus-masterclass 2

Power and Justice
Salam Fayyad

Salam Fayyad, in 1952 geboren op de Westelijke Jordaanoever, was van medio 2007 tot 
april van dit jaar minister-president van de Palestijnse Autoriteit. In die hoedanigheid 
heeft de econoom Fayyad, die na zijn studie in Amerika gewerkt heeft bij de Wereldbank 
in Washington en het i m f in Jeruzalem, zich sterk gemaakt voor de vestiging van een 
Palestijnse staat in vreedzame co-existentie met Israël. 

Fayyad begon zijn politieke carrière als minister van Financiën van de Palestijnse 
Autoriteit onder Yasser Arafat, van 2002 tot 2005. Zijn pro-westers beleid en anticor-
ruptiecampagne leverden hem de tegenwerking op van zowel Hamas als Fatah, de 
twee facties van de Palestijnse Autoriteit die met elkaar in een felle machtsstrijd zijn 
verwikkeld. Fayyad richtte in 2005 de Derde Weg Partij op, een kleine middenpartij. 
Twee jaar later benoemde president Abbas hem tot minister-president. Zijn geweld-
loze, genuanceerde en pragmatische aanpak van het Palestijns-Israëlische conflict heeft 
Fayyad altijd veel goodwill en geldsteun opgeleverd uit Amerika en Europa. Fayyad 
wordt gezien als de drijvende kracht achter de pogingen van de laatste jaren een de 
facto functionerende Palestijnse staat te creëren, met stabiele instituties op het gebied 
van onder andere onderwijs, rechtspraak, overheidsfinanciën en gezondheidszorg. Zijn 
plannen voor de toekomst vatte hij samen in Palestine. Ending the Occupation, Establishing 
the State (2009). Toen Fayyad intern de steun voor deze plannen verloor, besloot hij 
in het voorjaar van 2013 zijn ambt neer te leggen. Salam Fayyad, die als staatsman en 
humanist internationaal groot aanzien geniet, zal in zijn Nexus-masterclass discussiëren 
met studenten over het thema ‘Power and Justice’.

Nexus-masterclass 2

Power and Justice met Salam Fayyad

Donderdag 7 november 2013 van 15.00 tot 17.00 uur

Aula van Tilburg University

Entreekaarten te bestellen op www.nexus-instituut.nl of via aangehechte Aanmeldkaart

Postbus 90153   5000 le  Tilburg   013 - 466 3450   info@nexus-instituut.nl   www.nexus-instituut.nl
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Aanmeldkaart
Nexus-masterclass 1 met Nassim Nicholas Taleb

op 4 oktober 2013 in Amsterdam

Ik bestel:

  1 kaart als student/jongere (t/m 30 jaar)  €	10,00  

   kaart(en) als abonnee op het tijdschrift Nexus €	20,00 p.p.

   kaart(en) voor het standaardtarief €	40,00 p.p.

   kaart(en) als Vriend van het Nexus Instituut    gratis

Nexus-masterclass 2 met Salam Fayyad
op 7 november 2013 in Tilburg

Ik bestel:

  1 kaart als student/jongere (t/m 30 jaar)    gratis

   kaart(en) als abonnee op het tijdschrift Nexus €	20,00 p.p.

   kaart(en) voor het standaardtarief €	30,00 p.p.

   kaart(en) als Vriend van het Nexus Instituut    gratis

Ik neem nu een abonnement op het tijdschrift Nexus en profiteer direct 
van de korting op de entreeprijs van de Nexus-masterclasses:

 O Abonnement Nexus 2013 (drie afleveringen) €	65,00 

 O Nexus Connect-lidmaatschap 2013, incl. tijdschrift Nexus €	50,00
  (t/m 30 jaar)

Vergeet niet ook uw gegevens aan ommezijde in te vullen!



m i j n  g e g e v e n s  (tevens factuuradres)

Naam   m/v

Adres 

Postcode en woonplaats

Telefoon

E-mail

Geboortedatum

Ik betaal door middel van:

O Een machtiging tot incasso

 Bankrekeningnummer 
 

O Een factuur (plus € 1,50 aan administratiekosten) 

 Handtekening voor akkoord

 Datum

i n  e en en v e lop  zon der postz ege l  op stur en na a r

nexus inst ituut
Antwoordnummer 60569

5000 wb Tilburg


