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Van de redactie

'Heren, ik denk niet dat dit uw zaak is.' Met deze afgemeten woorden beëindigde de decaan het gesprek.
De studentenafvaardiging verliet de kamer. Keurige man. Keurige studenten. Maar het verzoek om een
literatuurlijst en de tentamenstof bekend te maken voor het begin van het studiejaar werd niet
gehonoreerd.

Aan andere faculteiten en andere universiteiten waren de eisen van de studenten minder bescheiden. Ze
wilden geen studiegids, maar een ander curriculum. Kritisch, tegen de onderdanenfabriek. Niet langer
steunpilaren van de gevestigde academische en maatschappelijke orde promoten.

De jaren zestig lijken ver weg. Maar op bescheidener schaal zijn studenten waakzaam gebleven.
Woensdagmiddag 2 november 2011 verliet een groepje Amerikaanse eerstejaarsstudenten uit protest het
inleidingscollege Economie.

We zouden er nooit van gehoord hebben, wanneer het niet om de bekendste universiteit ter wereld, om
een van de beste driehonderd Amerikaanse hoogleraren en een van de drukst bezochte colleges zou zijn
gegaan.

En deze gebeurtenis zou u en mij volledig zijn ontgaan, wanneer ze niet in de Academische Boekengids
zou zijn doorverteld als illustratie van het debat over het gif, het verraad of de misleiding van de
neoklassieke economie. In onze serie over veel gebruikte studieboeken bespreken vakdidacticus Grol en
hoogleraar Sent Behavioral Economics van de Britse econoom Edward Cartwright, een nieuw boek dat
studenten een bredere kijk op de economie wil geven dan de klassieke inleidingen. Economie is een
gedragswetenschap
met alle plussen en minnen van dien. Geen eenvormigheid, maar variatie.

Verscheidenheid is eveneens van toepassing op deze aflevering van de Academische Boekengids, zoals u
van ons gewend bent. Wat te doen met een liegende cliënt? Hoe wordt een woestijn een woestijn?
Onbekende feiten over de Tweede Wereldoorlog. Zwarte handel in menselijke organen. De charmes van
oude wiskunde. De link tussen Johan Huizinga en World Without Oil. Een onbekende hobby van
oud-premier Andreotti. En dat is nog niet alles. Warm aanbevolen.


