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      Liegen loont, 
     eerlijkheid wordt beloond!

Gerard van den Berg, directeur van de Leugenacademie
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Wist u dat er in Nederland voor enorme bedragen bij elkaar wordt gelogen? Miljoenen 

euro’s verdwijnen in de zakken van mensen die het niet zo nauw nemen met de waarheid. 

Voorzichtige schattingen geven aan dat er voor minimaal acht miljoen euro per dag verdampt. 

Ons zuur verdiende geld komt terecht in de zakken van de personen die goed kunnen liegen en bedriegen. Hieruit blijkt dat liegen loont. 

De afgelopen jaren is het aantal leugens toegenomen. De maatschappij wordt steeds harder en de mensen individualistischer. De lijn 

die is ingezet brengt ons naar een almaar hoger niveau van leugens en bedrog. Het lijkt wel of de crisis hier een handje helpt. Als we de 

leugens geen halt toeroepen waar eindigen we dan?

In bedrijven wordt steeds vaker geconstateerd dat de mensen die er werken op slinkse wijze zijn 

binnengekomen. Ze hebben in het verleden gelogen over hun opleiding en ervaring. 

De meesten komen ermee weg, zelfs als het later uitkomt.

Op verjaardagen wordt verteld hoe gemakkelijk het is om de belasting-

dienst of je verzekeraar op te lichten. En iedereen vindt dat prachtig.

Is hier dan helemaal niets aan te doen? Zeker wel. Als je weet dat we onze beslissingen 

vaak laten afhangen van de informatie die we krijgen, is het zaak deze informatie zo 

goed mogelijk te controleren. Mensen kunnen namelijk van nature slecht liegen. De 

meeste mensen zijn echter nog slechter in het herkennen van leugens en bedrog. Er 

wordt steeds meer geïnvesteerd in apparatuur die leugens en bedrog zichtbaar 

moeten maken. Waarom investeren in apparatuur, terwijl het met de gewone 

menselijke waarneming ook mogelijk is een leugen te herkennen.

Als je weet dat meer dan 90% van de communicatie uit non-verbale 

communicatie bestaat waarom wordt er dan zo weinig over geleerd?

Op school zou non-verbale communicatie toch gewoon een vak 

moeten zijn? We zijn er tenslotte heel de dag mee bezig. Ook 

luisteren als vak ontbreekt op school. Moeten we gewoon eens 

opnieuw gaan kijken welke vakken er in deze tijd met de 

veranderende omstandigheden belangrijker geworden zijn? 

Moeten we gewoon eens kijken hoe voorop te lopen in 

deze economie in plaats van te kijken hoe andere landen 

het doen? Moeten we in deze tijd eens gaan kijken waar 

we geld weggooien in plaats van van wie we het geld 

gaan afpakken?

Acht miljoen euro per dag besparen door het niet te 

geven aan leugenaars en bedriegers. Leren communiceren 

op het hoogste niveau door op school de vakken luisteren 

en non-verbale communicatie in te voeren. Leugenaars en 

bedriegers het moeilijker maken door onszelf te bekwa-

men in het communiceren met ons hele lijf en met ons 

hoofd in plaats van met onze mond.

COMMUNICATIE


