
Waarom een pseudoniem?

Naast talloze voordelen hebben Internet en andere massa-media één belangrijk nadeel: meer nog 
dan vroeger wordt eerder op de boodschapper dan op zijn boodschap gelet. Anders gezegd: hoe een 
uitspraak of analyse wordt beoordeeld, positief of negatief, hangt steeds meer af van wie het zegt.
Voor heel veel mensen, en ik betrap mij daar zelf ook vaak op, is het een reflex geworden als ze iets 
lezen of horen van een onbekend persoon: “even googelen”. Blijkt de auteur niet of nauwelijks 
bekend, dan worden zijn uitspraken al gauw een stuk negatiever beoordeeld: “als hij iets te vertellen
zou hebben, was hij wel bekend geweest”. Om het op zijn Amerikaans te zeggen: “if you are so 
smart, why aren't you famous?”
Is de auteur wel bekend (in de digitale wereld), dan is de volgende stap niet ver weg: voor of tegen, 
sympathiek of onsympathiek, duim omhoog of omlaag. Het is daarna bijzonder moeilijk om een 
objectief en onafhankelijk oordeel te vellen over wat iemand heeft geschreven. Wil ik mij oprecht in
een bepaald artikel, column of blog verdiepen, dan dwing ik mijzelf mijn 'google-impuls' te 
onderdrukken.

Anonieme kwaliteit

Joshua Bell, een van de beste en meest beroemde violisten voor wie je meer dan 100 euro moet 
neertellen om zijn optreden bij te wonen, heeft in 2007 meegedaan aan een experiment.  Vermomd 
als straatmuzikant speelde hij in een metrostation in Washington D.C. Het resultaat was 
veelbetekenend: slechts 27 mensen van de meer dan 1000 voorbijgangers bleven staan om te 
luisteren https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/joshua-bell-is-playing-in-the-metro-again-
this-time-you-can-plan-to-be-there/2014/09/23/7a699e28-4282-11e4-9a15-
137aa0153527_story.html   

JK Rowling, de schrijfster van de wereldberoemde Harry Potter boeken, heeft enkele jaren geleden 
in het diepste geheim een detective geschreven, onder het  pseudoniem Robert Galbraith. Zijn/haar 
boek werd door tal van uitgevers geweigerd, en toen het eenmaal gepubliceerd was, werden er 
slechts 1500 exemplaren verkocht. De verkoopcijfers schoten omhoog toen bekend werd dat JK 
Rowling en Robert Galbraith dezelfde persoon bleken te zijn. http://www.independent.co.uk/arts-
entertainment/books/news/i-turned-down-robert-galbraith-editor-admits-rejecting-jk-rowlings-
secret-novel-8708316.html

Zeker als ze aan de universiteit zijn verbonden, vormen Nederlandse economen en bedrijfskundigen
één grote (digitale) dorpsgemeenschap, met verschillende kampen die elkaar soms behoorlijk 
verketteren en waar bijna iedereen over alles en iedereen een uitgesproken mening heeft. Uiteraard 
doen ze alleen in de besloten kring van de koffieautomaat of borrel, en niet en public; want dat zou 
tegenover de niet-economen een slechte indruk maken …..... 
Schrijven onder een pseudoniem biedt daarom de beste garantie dat mijn penvruchten op waarde 
worden geschat.

Dat mijn pseudoniem onder een blogpost  staat, betekent overigens niet altijd dat ik de (enige) 
auteur ben. Ook anderen mogen mijn pseudoniem gebruiken, althans in deze blog en met mijn 
toestemming. Een eigen pseudoniem verzinnen kan natuurlijk ook.

S. de Beter
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