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Boek 'Eigen Schuld' houdt beleggers een 
soms pijnlijke spiegel voor 

door Frank van Ruffen 
AMSTERDAM _ Het grote beursleed van eind 2008 lig! nog vers in 
ieders geheugen. Maar hebben we er iets van geleerd? In het deze 
week uttgekornen boek 'Eigen Schuld' houden Arie Buijs en Dirk 
Gerrttsen beleggers op ~chtwetige wijze een leerzarne spiegel voor. 

Buijs en Gerritsen schreven in 
2008 al sarn en het boek 
'F abeltjes over BeleQQen'. Beide 
heren rnoQ en deskundiQ worden 
Qenoemd. Prof.dr Buijs is 
hooQleraar Bedrijfseconomie 
aan de un",ersiteit van Utrecht 
en docent aan Un",ersiteit 
Nyenrode. Gerritsen doceert 
Be leQQ inQsleer aan de 
Un",ersiteit Utrecht School of 
Economics. Recent onderlocht 
hij de toedracht van het Icesave
debacle. 

In 'EiQen Schuld, 
BeleQQinQsless en uit de Crisis' 
reikt het tweetal fundamentele 
kennis aan, prikken Ie mylhes 
door en duiden Ie 
beu rsonMikkelinQen aan de 
hand van concrete 
koersana~ses. 

Oat levert een even vermakelijk 
als leerlaam boekje op en dat 
laatste is natuurlijk de Qrootste 
waarde van hun pennenvrucht 
Vooral in een aantrekkende fase 
Ioeken steeds meer mensen 
hun Qeluk op de 
aandelenbeurlen, en niet 
allemaal Iijn Iij even Qoed 
onderleQd. 

Bu ijs en Gerritsen voorli en hen met 'EiQen Schuld' van een beQ in van 
een betrouwbaar beleQQ erskompas. Geen overbodiQe luxe in een tijd 
waarin (Zelflierklaarde?) expe rts weer steeds luidruchtiQer staan te 
drinQen om beleQQers van hun markMsies, commentaar en 
voorspellinQen te voorlien. 

'Van je fouten moetje leren ", vaffen de schrijvers krachtiQ samen. Of 
Ioals de oud-bestuuursvoorliffer van NYSE Euronext in Amsterdam, 
Joost van der Does de Willebois, in Iijn voo",,"oord aanQeen: "Laat dit 
boek een inspiratie Iijn bij hehinden van die juiste beleQQinQskoers ." 

En IO Qaan Buijs en Gerritsen in amper 175 pagina's dieper in op 
alles wat een beleQQer in ieder Qeval IOU moeten weten om Ielf een 
juiste afweQinQ te maken in de opbolNl van Iijn portefeuille.le staan 
uitQ eb reid stil bij bestaande theorie;;n over risico's en het spreiden 
etvan. Kloppen die theorie;;n wei of.ojst de praktijk toch anders uit? 
En dan de psycholoQische component bij het maken van strateQische 
keules: wat weeQt zwaarder, verstand of Qevoel? 

Kritisch Qekeken wo rdt er naar de eerder Qenoemde bonte stoet van 
exp erts: een ana~se van analisten. En daar is die spieQel weer, want 
ook Qaan de schrijvers in op de vraaQ ofbeleQQers Iich niet al te 
Qemakkelijk van alles laten aanleunen door dele Qoeroes. 

Aandacht is er ook voor de technische ana~se. De theorie achter het 
historische-lijn entrekken .ont onder thuisbeleQQers aan populariteit, 
maar is dat terecht? Ook de kredietbeoordelaars, die rec ent weer 
meer in de publicitaire aandachtIijn komen te staan, worden teQen 
het licht Qehouden. 

Hierboven staat slechts een Qreep uit de d",erse faceffen van het 
beleQQen waar Buijs en Gerritsen hun licht over laten schijn en. Wie 
hun vraQen en conclusies Qoed op Iich laat inwerken kan keules in 
ieder Qeval beter bearQumenteerd te maken. Ofaan de andere kant: 
dur1'l een volQende keer eindelijk eens op tn Qevoel te vertrolNlen. 

Het boek besluit dan ook met een opsomminQ van dinQen die 
beleQQers dus voorta an beter niet of beter wei kunnen doen. 

'n plaats van ve""';jten te maken aan anderen moeten we nadenken 
over wat we Ielffout hebben Qedaan", lichten de auteurs hun drijflieren 
toe. 'Waren we nietveel te QretiQ omstreeks 2006? We hebben toen 
toch I elfveel bedrijven QedwonQen om Iich te financieren met een 
overdosis vree md vermoQen. (. .. ) En al die bel eQQ inQsfraudes? We 
Qaven toch I elflomaar ons Qeld uit aan die zwendelaars?" 

Een deel van aile recente beleQQinQsmis'"e is volQens Buijs en 
Gerritsen dan ook niets minder dan eiQen schuld. Om de 
Qemeenschappelijke deler tussen veel beleQQers sam en te vaffen: 
'We waren misschien een beetje dom." 

Pijnlijk, maar ach .... Een Qoede spieQellaat nu eenmaal dinQen lien 
Ioals Ie Iijn, niet Ioals we Ie .ollen Iien. 
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