
nen werden opgehangen aan hun han-
den, met stokken geslagen en blootge-
steld aan agressieve honden.’ Bovendien
waren de cellen en de sanitaire voorzie-
ningen bijzonder smerig, was er niet
altijd stromend water en krioelde het van
ongedierte. 

Het is in die gruwelijke en onmenselijke
omstandigheden dat Qutb zijn twee be -
langrijkste werken schreef: In de schaduw
van de Koran, dat hij ironisch genoeg
onder druk van zijn uitgever in de gevan-
genis mocht afwerken en herschrijven,
en Mijlpalen op de weg, dat in briefvorm
naar buiten werd gesmokkeld. Van die
twee boeken is zijn koranexegese In de
schaduw van de Koran zijn absolute mees-
terwerk. Het is geen klassieke koran-

commentaar. Qutb vermeed de ingewik-
kelde techniciteit waar de oude exegeses
om berucht zijn. Hij vertelde liever lucide
en aangrijpende verhalen die iedereen
kon begrijpen. Wat hij vooral wilde aan-
tonen is dat de islam een perfect en alles-
omvattend systeem is dat, om het sim -
plistisch te zeggen, de mens in totale
harmonie kon brengen met de kosmos.

En als In de schaduw van de Koran zijn
meest ambitieuze en persoonlijke werk
is, dan is Mijlpalen op de weg zonder enige
twijfel zijn meest controversiële. Het boek
is een soort jihadmanifest waarin Qutb
een revolutionaire voorhoede oproept om
het goddelijke bestuur op aarde te reali-
seren: eerst via prediking en dan, als het

niet anders kan, via geweld. Alleen deze
voorhoede kan, als ze vastberaden genoeg
is en de islamitische ‘mijlpalen’ volgt die
hij in zijn boek heeft vastgelegd, radicaal
een eind maken aan de tijd van jahiliyya
of onbekendheid met het goddelijke
gezag. 

Het concept van jahiliyya, dat oor-
spronkelijk verwijst naar de heidense,
pre-islamitische tijd, kreeg bij Qutb een
nieuw en breder betekenisveld: het ver-
wees niet alleen naar de moderne dwa-
ling van nominale moslims die slechts
lippendienst bewijzen aan de islam, maar
ook naar het flagrante ongeloof van secu-
liere machthebbers zoals Nasser. Het is
vooral door dit subversieve discours dat
Qutb zijn lot bezegelde. Zo verwees de
rechter die hem namens het regime ter

dood veroordeelde, expliciet naar de
manier waarop hij het klassieke begrip
jahiliyya herinterpreteerde en jihad pro-
pageerde. Tijdens de laatste rechtszitting
heeft Qutb nog geprobeerd om zich te
verdedigen, maar toen hij zag dat dat
geen zin had legde hij zich neer bij de
beslissing van de rechter. Hij kon er zelfs
in berusten. ‘God zij geprezen’, reageerde
een verzwakte maar strijdlustige Qutb.
‘Vijftien jaar lang heb ik jihad verricht om
nu eindelijk het martelaarschap te ver-
dienen.’

Maar na zijn executie op 29 augustus
1966 begon zijn controversiële jihadfilo-
sofie pas echt gevaarlijk te worden. Zijn
invloed op het mondiale jihadisme is

onmiskenbaar. Hoewel dit grotendeels
buiten het bereik en de opzet van beide
boeken valt, staan Calvert en Musallam
in het laatste hoofdstuk van hun boeken
toch even stil bij de postume invloed van
Qutb op ultra-radicale groeperingen zoals
al-Qaida. Hoe interpreteren zij het con-
cept van jahiliyya? Over een ding zijn
beide auteurs het volledig eens: de ambi-
guïteit van het begrip zette de deur
gevaarlijk op een kier voor extreem radi-
cale interpretaties. Want impliceert de
doctrine van jahiliyya niet de excommu-
nicatie van alle moslims die het gezag
aanvaarden van een seculiere leider? En
mogen zij dan, zoals al-Qaida gelooft, als
ongelovigen beschouwd worden, en dus
als vijanden? 

Het principe waarbij moslims geloofsge-
noten veroordelen als ongelovig heet in
het Arabisch takfir – een erg omstreden
praktijk in de islam. De meeste moslim-
geleerden beschouwen het als ketters en
onislamitisch. Alleen God kan volgens
hen oordelen over iemands geloof of
ongeloof. Qutb zelf heeft de term nooit
gebruikt. Maar had hij dit principe voor
ogen als hij sprak over jahiliyya? Volgens
Musallam kunnen we dit niet met zeker-
heid weten, omdat door de executie van
Qutb ook definitief de mogelijkheid ver-
dween om te weten te komen wat hij pre-
cies bedoelde. 

Calverts analyse gaat gelukkig verder:
hij denkt niet dat Qutb het terroristische
geweld van al-Qaida zou billijken waarbij
onschuldige mensen, zowel moslims als
niet-moslims, omkomen. Dit lijkt inder-
daad aannemelijk, aangezien Qutb in ver-
schillende van zijn geschriften benadrukt
dat het vermoorden van onschuldigen
geen enkele grond heeft in de Koran. Toe-
gegeven, het is niet ondenkbaar dat hij
begrip zou hebben getoond voor de drijf-
veren van de terroristen – ook Qutb ver-

afschuwde de Verenigde Staten – maar de
kans dat hij hun bloedige en theatrale
acties ook zou hebben goedgekeurd, is
klein.

Maar als de geschiedschrijving over
invloedrijke mensen ons iets leert, is het
dat theorieën zelden samenvallen met
hun bedenker; ze worden door duizen-
den mensen gelezen, geïmiteerd, geïn-
terpreteerd en tegengesproken. Daardoor
ontstaan zogeheten ‘-ismen’ die steeds
verder afdrijven van hun oorspronkelijke
bron. Het is onduidelijk in welke rich-
tingen het Qutbisme verder zal evolueren.
Feit is dat er altijd een radicale stroming
zal zijn. Het is de grote verdienste van
Calvert en Musallam dat ze de veelzij-
digheid van Qutb hebben laten zien. Wel-
licht verklaart die veelzijdigheid waarom
hij verschillende soorten moslims zal blij-
ven aantrekken en inspireren.

Chams Eddine Zaougui studeerde arabistiek en

filosofie in Gent en Caïro.
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week worden er wel een paar boeken
gepubliceerd over de kredietcrisis. Een
deel van die boeken is van de hand van
gelegenheidsschrijvers die elke hype vol-
gen en er als de wiedeweerga een boek
over volpennen. Een ander deel van de
crisisboeken behandelt alleen de crisis
in de financiële sector of het antwoord
van de overheid daarop. Verrassend wei-
nig boeken gaan over de woningmarkt,
terwijl die toch duidelijk de aanleiding
voor de crisis vormde. In deze bespreking
behandel ik twee boeken die expliciet
aandacht besteden aan de woning-
marktproblemen in de Verenigde Staten
en één boek dat de crisis in een breder
historisch perspectief plaatst.

Van de drie hier besproken boeken kreeg
Robert Shillers The Subprime Solution ver-
uit de meeste media-aandacht. Met 178
tekstpagina’s lijkt het een echt boek,
maar wie het kleine paginaformaat, het
grote lettertype en andere lay-outtrucjes
in ogenschouw neemt, beseft dat het hier
om een lang essay gaat, dat op het hoog-
tepunt van de crisis is geschreven. Shil-
ler, hoogleraar economie aan Yale Uni-
versity, is bekend vanwege zijn boek

Irrational Exuberance uit 2005, maar ook
omdat hij al sprak over woningmarkt-
zeepbellen en de onafwendbare crisis
toen de meeste Amerikanen nog niet wis-
ten wat een subprime loan was, ook al
hadden velen er wel een op hun woning
afgesloten.

In The Subprime Solution legt Shiller
uit hoe de zeepbel in de Amerikaanse
woningmarkt tot zulke grote verliezen in
zowel de woning- als de financiële markt

kon leiden. Dat is inmiddels een bekend
verhaal, maar dat komt deels doordat
Shillers boek veel gehoor heeft gekregen
en het onder journalisten wellicht het

Dat staat als een huis!
De crisis op de Amerikaanse 
woningmarkt

De kredietcrisis van de afgelopen jaren ontstond door
problemen op de woningmarkt in de Verenigde Staten.
Die brachten uiteindelijk de financiële sector ten val.
Of was het wellicht andersom? Manuel Aalbers schetst
het scenario dat waarschijnlijk ten grondslag lag aan de
wereldwijde financiële crisis. door Manuel Aalbers
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breedst gelezen crisisboek is. Shiller
betoogt dat de zeepbel die tot de hypo-
theekcrisis leidde zo enorm kon worden
opgeblazen omdat de samenleving zeep-
bellen niet begrijpt en er daarom niet
mee om kan gaan. ‘The housing bubble
was a major cause, if not the cause, of the
subprime crisis and of the broader eco-
nomic crisis we now face’, zo stelt hij op
pagina 29. Het probleem is dat Shiller
suggereert dat de woningmarkt de finan-
ciële markt ten val bracht, terwijl het
meer voor de hand ligt te veronderstellen
dat de zeepbel op de woningmarkt opge-
blazen werd door de financiële markt. Uit
verschillende passages blijkt dat Shiller
deze mening deelt, maar toch geeft hij 
er de voorkeur aan de wortels van de
 kredietcrisis in de woningmarkt te situ-
eren in plaats van te beginnen met de
financiële markt. Dit is geen simpel woord-
spelletje, maar een belangrijk onder-
scheid: heeft de zeepbel op de woning-
markt geleid tot een enorme groei van de
hypotheekmarkt en luidde zij daarmee
de crisis in, zoals Shiller beweert, of
begon het allemaal met het opblazen van
de hypotheekmarkt door de financiële
sector, die daarmee zowel de zeepbel op
de woningmarkt voedde als de krediet-
crisis ontketende, zoals ik een paar jaar
geleden heb beargumenteerd?

Het interessantste deel van Shillers
boek is in mijn ogen het hoofdstuk met
beleidsaanbevelingen. Behalve een aan-
tal kortetermijnoplossingen bespreekt
Shiller drie langetermijnoplossingen: het
verbeteren van de financiële informatie-
infrastructuur, het creëren van nieuwe

financiële marken zodat meer risico’s
afgedekt kunnen worden en het ontwik-
kelen van financiële instrumenten die tot
meer consumentenzekerheid leiden. Het
kan niet ontkend worden dat Shiller
graag tegen algemeen aanvaarde ‘waar-
heden’ aantrapt: hij ziet geen probleem
in de ongebreidelde toepassing van
mathematische financiële theorieën en
pleit niet voor minder, maar juist voor
meer van dergelijke toepassingen, omdat
ze volgens hem het ‘sociale welzijn in de
breedte verbeteren’ (p. 118). Voor Shiller
betekent meer beschikbare informatie
simpelweg meer macht, zowel voor de
financiële sector als voor toezichthouders
en consumenten. Hoe goed politici en
toezichthouders ook zullen luisteren naar
Shillers tips om de financiële geletterd-
heid te verbeteren (en hij heeft veel goede
tips!), toch zal dat nooit leiden tot een
samenleving waarin de informatie-asym-
metrie tussen grote financiële conglo-
meraten en consumenten volledig ver -
dwenen is. Het is een mythe dat het
verder uitvouwen van complexe mathe-
matische financiële theorie door consu-
menten begrepen zal worden en dat de
financiële sector de verleiding zal kun-
nen weerstaan om nieuwe winstmoge-
lijkheden uit te venten. Was dit niet hoe
we in de kredietcrisis terechtkwamen?

Shiller stelt, zoals gezegd, ook voor om
nieuwe markten te creëren, zodat meer
risico’s kunnen worden verhandeld en er
meer mogelijkheden komen om je tegen
risico’s in te dekken. Hij suggereert om
het soort derivatenmarkten dat voor futu-
res bestaat ook op toekomstige woning-

prijzen los te laten. Met een verwijzing
naar collega-econoom Milton Friedman
(volgens Naomi Klein de hoofdschuldige
van menige crisis) beweert Shiller dat
professionele handelaren markten eer-
der zullen stabiliseren dan destabili -
seren, omdat ze anders geld zullen ver-
liezen. Hij wil dolgraag geloven dat
dergelijke markten het ontstaan van
zeepbellen kunnen voorkomen en hoe-
wel dit zeker mogelijk is, gebeurt het
vaker dat derivatenmarkten verantwoor-
delijk zijn voor oververhitting en het uit-
eenspatten van zeepbellen. De bewegin-
gen op derivatenmarkten zijn vaak
extremer en onrustiger dan op goede-
renmarkten. Wat Shiller voorstelt, bete-
kent het introduceren van de volatiliteit
van financiële markten in woningmark-
ten. Klinkt bekend?

Dan Immerglucks Foreclosed verscheen
net als The Subprime Solution op het
moment dat de Amerikaanse hypotheek-
crisis zich tot een mondiale kredietcrisis
aan het ontwikkelen was. Net als Shiller
zag Immergluck de crisis al een paar jaar
aankomen (zie bijvoorbeeld zijn boek
Credit to the Community uit 2004). En net
als Shiller besteedt Immergluck een aan-
tal hoofdstukken aan de ontwikkelingen
op de woning- en hypotheekmarkt en legt
hij uit hoe deze ontwikkelingen hebben
bijgedragen aan de crisis. Foreclosed ein-
digt eveneens met beleidsaanbevelingen.
Toch is het een heel ander boek. Waar
Shiller veranderingen op de hypotheek-
markt simpelweg opsomt, legt Immer -
gluck uit in welke context deze verande-

ringen plaatsvonden, hoe ze door de
lobby van de bouw- en vooral financiële
sector werden gestimuleerd en wat de
gevolgen daarvan waren voor de praktijk
van hypotheekverlening. Shiller laat zien
welke stappen tot de crisis in 2007 leid-
den, maar Immergluck geeft bovendien

aan hoe zich door de jaren heen al ver-
schillende problemen en kleinere crises
voordeden voordat de crisis in 2007 los-
barstte.

Immergluck ontkracht de gedachte
dat subprime lending iets van de laatste
tien jaar is. Zo gaat hij in op de eerste sub-
prime-crisis, die in 1995 begon. Die kreeg
indertijd al weinig aandacht, maar in
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2007 leken de media die eerste crisis zelfs
volledig vergeten te zijn. Volgens Immer -
gluck komt dat niet alleen doordat die
crisis kleiner van omvang was, maar ook
doordat zij vooral lage inkomensgroepen
en Afro-Amerikanen trof, en nauwelijks
de overwegend blanke middenklasse die
er in 2007 wel stevig van langs kreeg.

Een specifiek probleem van de recente
kredietcrisis was dat de woningmarkt-
sector de financiële markt slecht begreep,
en vice versa. Dit is niet alleen een van de
onderliggende oorzaken van de hypo-
theek- en kredietcrisis, maar het is ook
een van de redenen waarom zo weinig
specialisten een dergelijke meltdown had-
den voorzien. Het feit dat zo weinig
experts op beide terreinen deskundig
waren, pakte desastreus uit voor beide
markten. Een dergelijke dubbelexpertise
was ook zeldzaam bij onderzoekers en
beleidsmakers. Zelfs vandaag de dag lees
je zelden of nooit een academisch of
beleidspaper waarin de auteur blijk geeft
van een gedegen kennis van beide onder-
werpen. Woningmarktverhandelingen
staan niet zelden vol met clichés over
financiële markten en financiële ver-
handelingen herhalen de ene misvatting
over de woningmarkt na de andere. (Een
van de meest wijdverbreide misvattingen
is dat subprime loans op grote schaal etni-
sche minderheden en lage inkomens-

groepen toegang tot de koopwoningen-
markt hebben verschaft.) Immergluck is
een van de uitzonderingen: hij is plano-
loog en beleidsonderzoeker met een ach-
tergrond in de woningmarkt, maar begrijpt
ook de financiële markten goed. Profes-
sionals, onderzoekers en beleidsmakers
aan beide kanten van de kloof zouden
zichzelf een dienst bewijzen met uitvoe-
rige bestudering van Foreclosed.

Wat Immerglucks boek ook rijker
maakt dan dat van Shiller, is het hoofd-
stuk dat ingaat op de stadssociologische
en sociaalgeografische aspecten van de
hypotheekcrisis. Zo legt Immergluck bij-
voorbeeld haarfijn uit waarom executie-
verkopen (foreclosure sales, vandaar de
titel van het boek) niet alleen individuele
huishoudens treffen, maar ook de buur-
ten en steden waarin deze huishoudens
wonen. Leegstaande panden hebben een
negatieve impact op de buurt, niet alleen
omdat ze criminaliteit aantrekken maar
ook omdat ze de woningprijzen drukken.
Gemeenten lopen door executieverkopen
niet alleen vastgoedbelasting mis, maar

draaien ook vaak op voor de kosten van
overlast en sloop en voor het in stand
houden van voorzieningen in wijken die
langzaamaan leeglopen. Bovendien heeft
de crisis, net als de eerste subprime-cri-
sis, een duidelijk etnische – en wellicht
zelfs racistische – component, zoals ook
blijkt uit de dit jaar te verschijnen bun-
del Subprime Cities. 

Het laatste hoofdstuk van Foreclosed
bevat veel suggesties om de Amerikaanse
hypotheekmarkt te repareren. Immer -
gluck begint met zeven principes voor
hypotheekregulering om vervolgens vijf
aanpassingen in de regulatiestructuur
voor te stellen en vier verbeteringen in
hypotheeksecuritisatie (het doorverko-
pen van hypotheekportefeuilles op de
financiële markt). Hij stelt ook, net als
Shiller, kortetermijnoplossingen voor om
de ergste pijn zo snel mogelijk te ver-
zachten. Hoewel we inmiddels een paar
jaar verder zijn, zouden politici en toe-
zichthouders, ook in Europa, er goed aan
doen Foreclosed erbij te pakken om over-
haaste of ondoordachte oplossingen te
voorkomen. Immerglucks boek verdient
intussen een nieuwe editie, waarin de
auteur in zou kunnen gaan op de vraag
hoe de wereld de afgelopen jaren is veran-
derd en welke impact die veranderingen
hebben op zijn beleidsaanbevelingen.

Niall Fergusons The Ascent of Money, tot
slot, biedt in tegenstelling tot veel andere
geschiedenisboeken geen chronologisch
overzicht, maar een thematische bespre-
king van de toenemende invloed van het
geldwezen door de tijd heen. Deze invloed
– we kunnen van ‘financialisering’ spre-
ken – is in de twintigste eeuw in een
stroomversnelling geraakt, waardoor zich
in die eeuw ook duidelijke verschillen
aftekenen tussen opeenvolgende decen-
nia. Om The Ascent of Money te lezen, heb
je geen geschiedenis- of economiediplo -
ma nodig. Net als in de gelijknamige tv-
serie van de BBC verplaatst Ferguson zich
in zijn boek soepel door de tijd en over de
wereld. Op het ene moment bespreekt hij
– met een paar verwijzingen naar Shake -
speare’s De koopman van Venetië – woe-

keraars in het Venetië van de veertiende
eeuw, om vervolgens direct over te stap-
pen naar de arme buurten van het heden-
daagse Glasgow, waar geldleners gevan-
gen raken in een vicieuze cirkel van
lening op lening op lening.

Ferguson ziet de recente kredietcrisis
als het gevolg van zes aan elkaar verwante
financiële trends, die zich op verschil-
lende schaalniveaus bevinden. Door deze
trends in een historisch perspectief te
plaatsen, verrijkt hij niet zozeer ons
begrip van de recente crisis, als wel dat
van de rol van financiën in de samenle-
ving in bredere zin. Hoewel het grootste
deel van The Ascent of Money voor de kre-
dietcrisis is geschreven, heeft Ferguson
nadien een nawoord toegevoegd, getiteld
‘The Descent of Money’. In dat nawoord
volgt hij een evolutionair perspectief
waarvan niet alle lezers erg onder de
indruk zullen zijn – het geeft sterk de
indruk in haast te zijn geschreven. Helaas
onderbouwt Ferguson in dit nawoord zijn
stelling dat de toegenomen invloed van
financiën per saldo positief is geweest, in
het geheel niet. Wel laat hij zien dat cri-
ses geen zeldzaamheid meer zijn en dat
het uitvouwen van de financiële sector
leidt tot meer volatiliteit in de rest van de
samenleving. De vraag dringt zich op of
we ook too much of a good thing kunnen
hebben.

In zijn inleiding bespreekt Ferguson
kort drie lessen die hij zelf heeft geleerd
door dit boek te schrijven. Deze drie les-
sen blijken zeer relevant voor ons begrip
van de kredietcrisis. Allereerst beweert
hij dat armoede niet het resultaat is van
uitbuiting van de armen door de finan-
ciële sector. Dit lijkt op het eerste gezicht
niet te rijmen met het werk van Immer -
gluck en anderen, die beweren dat sub-
prime lending deels was bedacht om winst
te maken ten koste van lagere-inkomens-
groepen. Maar wat Ferguson bedoelt, is
dat landen of buurten die geen efficiënte
toegang tot de kredietmarkt hebben, het
kwetsbaarst zijn voor uitbuiting – precies
wat Immergluck en verschillende auteurs
in de bundel Subprime Cities betogen.
Ten tweede stelt Ferguson dat geld onze

overdrijvingsinstincten voedt en dat
zowel booms als busts in beginsel het
gevolg zijn van onze emotionele volatili-
teit. Dit kunnen we zien als een opening
tot dialoog met Shiller, die immers veel
aandacht besteedt aan de invloed van
menselijk gedrag binnen de financiële
wereld. We kunnen het echter ook zien
als kritiek op Shiller, omdat die de vola-
tiliteit die financiële markten eigen is, wil
introduceren op de woningmarkt, die
zich juist kenmerkt door weinig toleran-
tie voor onzekerheid. Ten slotte geeft Fer-
guson aan dat de timing en omvang van
financiële crises moeilijk te voorspellen
zijn omdat die afhangen van veel niet-
lineaire en chaotische verbanden.

In het hoofdstuk over zeepbellen legt
Ferguson uit dat alle financiële zeepbel-
len drie gemeenschappelijke karakteris-
tieken hebben. Ten eerste is er altijd
sprake van veel informatie-asymmetrie,
waarbij insiders hun voordeel uitbuiten
(hoor ik daar iemand credit default swaps

of collateralized debt obligations roepen?).
Ten tweede speelt internationaal geld-
verkeer iedere keer een belangrijke rol en
ten derde ontstaat een zeepbel alleen als
er tevens sprake is van easy money crea -
tion. In dit opzicht vormen de opkomst
en neergang van de markt voor de ver-
handeling van hypotheekportefeuilles in
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verhandelingen herhalen
de ene misvatting over de
woningmarkt na de
andere.’
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de VS een perfect voorbeeld. Drie andere
elementen benoemt Ferguson niet expli-
ciet, maar bespreekt hij vertellenderwijs
wel: fraude en ander onwettig gedrag spe-
len telkens een rol, zoals ook de recente
crisis laat zien; dat geldt eveneens voor
psychologische factoren, zoals het feit dat
mensen vaak in illusies willen geloven; en
tot slot wordt een zeepbelcrisis vaak voor-
afgegaan door deregulering.

Tot slot een paar woorden over Fer-
gusons hoofdstuk ‘Safe as Houses’, waar -
in hij ingaat op de fascinatie met vast-
goed in de Engelssprekende wereld. De
hoofdstuktitel verwijst naar het idee dat
eigenwoningbezit zekerheid biedt, ter-
wijl telkens blijkt dat woningprijzen niet

constant stijgen en zelfs periodiek aan
grote dalingen onderhevig zijn, waardoor
veel mensen hun woning en/of veel geld
verliezen. Ferguson bespreekt de nood-
zaak van het bezit van vastgoed in Engels-
sprekende landen, maar ook de uitslui-
ting van eigendom door zowel publiek als
privaat beleid. Ferguson gaat nauwelijks
in op de vraag waarom eigenwoningbezit
zo populair is, ondanks de onzekerheden
waarmee het toch gepaard gaat. Die
popu lariteit valt deels te verklaren door
de ongebreidelde subsidies (bijvoorbeeld
de hypotheekrenteaftrek in Nederland),
maar bijvoorbeeld ook door het gebrek
aan alternatieven in landen waar huren
gestigmatiseerd is (dit stigma is in ons

land veel minder sterk). Het probleem is
natuurlijk dat zowel eigenwoningbezit
als uitsluiting daarvan schade kan aan-
richten: het bezit van een woning brengt
veel risico’s met zich mee, maar het niet
kunnen kopen van een huis impliceert
minder mogelijkheden om vermogen op
te bouwen en vaak (zeker buiten Neder-
land) uitsluiting van goede buurten,
goede scholen en historisch gezien ook
van stemrecht.

Manuel Aalbers is als universitair docent verbon-

den aan de afdeling Geografie, Planologie en Inter-

nationale Ontwikkelingsstudies van de Universi-

teit van Amsterdam.
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zijn boek The Art of Travel (1855) kwam
Francis Galton over dokters te spreken.
‘Het verschil tussen een slechte arts en
een goede arts’, legde hij uit, ‘is aanzien-
lijk. Het verschil tussen een goede arts en
helemáál geen arts is daarentegen heel
gering.’ Galton had nooit goed met dok-
ters kunnen opschieten. Hij was zelf een
gesjeesde medicijnenstudent. Maar gelijk
had hij wel, in die tijd: met de toenmalige
stand van de medische kennis was het
verschil tussen een goede arts en hele-
maal geen arts niet heel groot.

Nadenkend over de relatieve waarde
van beroepen mag ik nog steeds graag die
vuistregel van Galton hanteren. Auto-
monteur, bijvoorbeeld, is een beroep
waarin je verschil maakt. Zelfs met een
slechte monteur ben je nog een stuk
beter af dan met helemaal geen monteur.
Een beleggingsstrateeg daarentegen
maakt in het geheel geen verschil. Beleg-
gingsstrategen presteren even goed of
slecht als computersimulaties van pijl-
tjesgooiende apen, wat iedereen trou-
wens voor zichzelf kan controleren door

niet de voorspellingen voor het komende
jaar, maar die voor het voorbije jaar nog
eens door te lezen. Het is simpelweg niet
een vak waarin je goed of slecht kunt zijn
en dus is het eigenlijk ook geen vak, al
kun je er, verwarrend genoeg, wel weer
hoogleraar in zijn.

De geneeskunde heeft dat stadium geluk-
kig al lang geleden verlaten. Wat Galton
over dokters zei heeft iedere geldigheid
verloren. De moderne dokter bevindt zich
inmiddels in dezelfde klasse als de auto-
monteur. Toch zijn er, voor de goede
waarnemer, in het zelfbeeld van de

hedendaagse medicus nog wel resten aan
te wijzen van de vroegere onzekerheid
over de eigen wetenschappelijke status.
Een daarvan is het gebruik van de term
evidence based. Zelfs het bestáán van die
term is al een veeg teken. Wie zelf niet uit
de geneeskunde afkomstig is en zich

door een medicus laat uitleggen wat er
bedoeld wordt als een bepaalde behan-
deling of ingreep evidence based is, zal
moeite hebben om niet in de lach te
schieten. Het blijkt erop neer te komen
dat die behandeling of ingreep is onder-
worpen aan toetsing, controle, validering
– zeg maar empirisch onderzoek. Voor
andere wetenschappers is dat stating the
obvious. Wel eens gehoord van een astro-
noom die zei: ‘Dankzij evidence based
astronomie weten we nu…’? 

De toevoeging evidence based is een
ongelukkige, want averechtse poging om
het wetenschappelijke gehalte van het
eigen onderzoek te benadrukken en ver-
raadt gebrek aan zelfvertrouwen. Helaas
komt ook het omgekeerde voor. De hubris,
de overmaat aan zelfvertrouwen, de aan-
matiging. Die is niet ontstaan door supe-
rioriteitsgevoelens ten opzichte van
andere wetenschappen. Maar het zelf-
vertrouwen van artsen wordt wel gevoed
door een heel andere bron, te weten de
omgang met patiënten. Ten opzichte van
hen heeft de arts een status van gezag en
autoriteit. Hij is zijn loopbaan lang een

kop groter, want een ziek mens krimpt
een paar maatjes. 

Houd dit beeld in gedachten. We heb-
ben nog een tweede factor in de beschou-
wing te betrekken.

Het emeritaat kan een merkwaardig
effect hebben op mensen. Niet op alle
mensen: op mannen, overwegend. Dat
effect is dat bij hen de overtuiging post-
vat dat de grenzen van hun vak niet meer
berekend zijn op hun ware intellectuele
formaat. Die grenzen zijn misschien nog
gepast voor hun jongere collega’s, de der-
tiger, de veertiger en ook nog de vijftiger,
maar zijzelf zijn er uitgegroeid. Ik geloof
niet dat het emeritaat op zichzelf de cau-
sale factor is, maar dat die indruk ont-
staat omdat het emeritaat in de tijd
samenvalt met een bepaalde fase in de
levensloop. Een faciliterende factor is het
wel: tijdrovende verplichtingen die ver-
band hielden met de functie – en die in
de meeste academische loopbanen nu
eenmaal steil oplopen met senioriteit –
vallen gedeeltelijk weg en zo ontstaat ein-
delijk de ruimte om iets te schrijven wat
hoger, breder, dieper is dan een publica-
tie voor vakgenoten. De emeritus neemt
een aanloop, hij gaat op de wieken, het is
nu tijd voor het vogelperspectief.

Wie zich buiten de grenzen van het
eigen vak, de eigen wetenschap begeeft,
komt logischerwijze op het terrein van
andere wetenschappen terecht en voor
wie werkelijk op de wieken is gegaan zijn
dat ook niet meer de onmiddellijk aan-
grenzende wetenschappen, zoals de bio-
logie voor een medicus of de sociologie
voor een psycholoog, maar wetenschap-
pen uit heel andere tradities: de medicus
zweeft over geschiedenis, fysica, litera-
tuurwetenschap, over alfa, bèta, gamma,
waartussen de verschillen vanaf deze
hoogte opeens zo onbeduidend lijken.

Zelfvertrouwen dat gevoed is door een
langdurige hiërarchische relatie en de
weldadig ruime blik van de zweefvlucht
– deze twee vormen een samenzwering
van factoren die het schrijven van een
bepaald soort boeken in de hand werkt.
Ze imponeren door hun eruditie, in de
ogen van de leek; tegelijkertijd bevatten
ze een hoge dichtheid aan passages die
duiden op een fundamenteel gebrek aan
respect voor de conventies, standaarden
en methoden van andere wetenschappen
dan die waarin de aanloop genomen werd.

It’s all right, I’m a doctor
Grensoverschrijding in de wetenschap

Regelmatig verschijnt er een populair-wetenschappelijke
boektitel in de bestsellerlijsten van een eminent
 Nederlands wetenschapper. Zo’n wetenschapper, vaak
met emeritaat, heeft na een succesvolle carrière een
brede blik ontwikkeld. Zo breed dat hij soms ver voorbij
de grenzen van zijn eigen vakgebied kijkt. Wie hoog
boven de materie zweeft ziet echter niet altijd alles even
scherp. door Douwe Draaisma

I
eindeloos bewustzijn. een

wetenschappelijke visie op de

bijna-dood ervaring

door Pim van Lommel.
Uitgeverij Ten Have. Utrecht 2007.
403 pag. ¤ 15,–

wij zijn ons brein. van baar -

moeder tot alzheimer

door Dick Swaab.
Uitgeverij Contact. Amsterdam 2010. 
479 pag. ¤ 24,95

‘Zelfvertrouwen dat gevoed is door een langdurige
 hiërarchische relatie en de weldadig ruime blik van de
zweefvlucht – deze twee vormen een samenzwering van 
 factoren die het schrijven van een bepaald soort boeken
in de hand werkt.’
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