‘Ajax en Odysseus zijn verwikkeld in een klassiek gevecht: loyaliteit en fysieke kracht tegenover
hersens en trucs. Wie van de twee is het meest waardevol voor het leger? Ajax verliest de strijd. Hij
kan dat niet verkroppen en ziet voor het eerst dat anderen altijd al van hem geprofiteerd hebben in de
Trojaanse Oorlog. Hij is ontzettend kwaad; zijn woede ondermijnt zijn positie in het leger en vernietigt
zijn leven. Zijn gezin valt uiteen en zijn reputatie lijkt voorgoed bedorven.
Waar het hier om draait zijn beloningen. Beloningen maken het verschil tussen winnaars en
verliezers. Beloningen zijn de publieke erkenning voor de bijdragen die mensen hebben geleverd. Ze
zijn een uitdrukking van de waarden van een gemeenschap. Wat waardeert de gemeenschap meer:
slimheid of hard werken? Kracht of intelligentie? Loyaliteit of vindingrijkheid? Geeft een universiteit
meer om onderwijs of om onderzoek? Gaat het een bedrijf meer om een eigen stijl of om marketing?
Kijk naar wie de beloningen krijgt en je weet waar de gemeenschap aan hecht.’
- Paul Woodruff
PAUL W O O DRUF F (1943) is niet alleen filosoof, maar ook Vietnamveteraan. Hij is hoogleraar
filosofie en bestuurder aan de Universiteit van Austin, Texas, en een vooraanstaand classicus en
historicus van de klassieke Griekse filosofie. Zijn werk laat zich plaatsen binnen de traditie van het
communitarisme, een politiek-filosofische stroming die beklemtoont dat de mens afhankelijk is van de
gemeenschap (1communio) waarin hij leeft. Hij schreef over thema’s als eerbied (Reverence, 2001),
democratie (First Democracy, 2005) en theater (The Necessity of Theater, 2008).
In Het Ajax-dilemma schrijft Woodruff over leiderschap en daarbij geeft hij vele voorbeelden en
argumenten die rechtstreeks uit het leven gegrepen zijn: concrete situaties op het werk, in het
onderwijs, in het leger en in de sport. Hij schrijft over zijn ervaringen als universitair bestuurder en ook
over zijn tijd in het Amerikaanse leger: hij vocht in de Vietnamoorlog van 1969 tot 1971 en behaalde in
die tijd de rang van kapitein.
‘Paul Woodruff schrijft over leiderschap met het inzicht van de insider en de gevoeligheid van een
dichter. Dit boek is volstrekt eerlijk, volstrekt vatbaar voor discussie en weerlegging, en geschreven
met een hartstochtelijke integriteit die van de lezer een gelijkwaardige integriteit vraagt.’
- Martha Nussbaum
We leven in een wereld waar CEO ’ s zichzelf miljoenenbonussen geven, ook al gaat het slecht met
hun bedrijf en vliegen werknemers eruit. Wat kunnen we doen om een bedrijf, een organisatie, een
samenleving duurzaam en gezond te houden? Mensen zijn niet alleen gevoelig voor geld, maar ook
voor vriendschap, teamgeest en eerbewijzen. Hoe kunnen we iedereen de juiste waardering geven,
zowel de aanvoerders als de waterdragers?
De Amerikaanse filosoof Paul Woodruff onderzoekt deze vraag aan de hand van de beroemde
wedstrijd tussen Ajax en Odysseus, georganiseerd door koning Agamemnon, om te bepalen wie de
meest waardevolle soldaat is in het leger van de Grieken. Woodruff weet het mythologische verhaal
een universele strekking te geven door de hoofdpersonen stuk voor stuk fenomenaal uit te lichten en
hun opvattingen over eer en loyaliteit te laten verdedigen.
Het Ajax-dilemma is een rijke en veelzijdige ‘filosofie van het leiderschap’, zoals de ondertitel luidt
— een betoog dat de mening, of liever gezegd de houding van de lezer definitief zal veranderen.

