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   Beeld ringer otte 

  Uitblinkers  

Waarom ze zo 
succesvol zijn

40

het is bijna weer 5 mei. een 
dag om dankbaar terug te 
kijken op de bevrijding van 
hitlers schrikbewind. een dag 
ook om te vieren dat er nog 
joden zijn. als het aan hitler 
lag waren ze allemaal omge-
bracht. gelukkig is dat niet 
gebeurd. de rest van de 
wereld heeft namelijk 
veel aan hen te danken.

Joden
AAn de top

   teKSt JoHAn démoed

W
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de joden behoren tot de oudste volken 
op aarde. geschriften tonen aan dat zij 
over hele oude roots beschikken. op ba-
sis daarvan kun je een hele indrukwek-
kende geschiedenis reconstrueren. elke 
eeuw kende wel verdrukking voor de jo-
den. het leed dat zij hebben doorstaan 
is met geen pen te beschrijven. soms 
leek het erop dat er niets meer van hen 
overbleef. in ballingschap geleid uit het 
vaderland, uitgemoord, 
uiteindelijk verspreid 
over alle landen ter we-
reld. maar toen, in 1948, 
kort na de gruwelijke 
holocaust in europa, was 
het toch weer datzelfde 
joodse volk dat opstond 
en de staat israël sticht-
te. 
het is een wonder dat het 
joodse volk nog bestaat. door de eeu-
wen heen is het opmerkelijk veerkrachtig 
gebleken. vergeleken met de rest van de 
wereldbevolking gaat het om een bijna 
verwaarloosbaar kleine groep. toch doen 
de joden heel vaak van zich spreken in de 
geschiedenisboeken. regelmatig zijn zij 
het geweest die de geschiedenis van de 
mensheid een beslissende wending heb-
ben gegeven. met name op intellectueel 
en cultureel gebied.

nobelpRijSWinnAARS
in 1901 werd de nobelprijs voor het 
eerst uitgereikt. in de afgelopen 
eeuw hebben inmiddels honder-
den wetenschappers deze erken-
ning gekregen, van welk ras ze ook 
waren. wanneer je de afkomst van 
nobelprijswinnaars onder de loep 
neemt, valt er iets op: er zijn opval-
lend veel joden bij. de website jin-
fo.org meldt (en onderbouwt met 
bronnen) dat maar liefst 22 pro-
cent van alle winnaars tussen 
1901 en 2010 van joodse 
afkomst is. dat is veel als 
je beseft dat het aantal 
joden wereldwijd rela-
tief klein is. prof. dr. a. 
lagendijk waagde zich 
in 2003 in de volkskrant 
aan een kleine berekening. 
hij schatte dat het totaal aan-
tal joden in de wereld rond de 15 
miljoen schommelt. dat is onge-
veer een kwart van een procent van 
de hele wereldbevolking. laat dat 
eens tot je doordringen: een kwart 

procent van de wereldbe-
volking is goed voor 20 pro-
cent van de nobelprijzen!
 
uitblinkeRS
er kan weinig twijfel over 
bestaan: de joden zijn al 
eeuwenlang sterk vertegen-
woordigd in veel studie- en 
prestatiegebieden. je kunt 

je afvragen hoe het kan 
dat zo’n kleine, in aantal 
onbelangrijke groep zoveel 
van de slimste, meest getalenteerde en 
invloedrijkste mensen ter wereld voort-
bracht. 
als je alleen al terugkijkt naar de vorige 
eeuw dan valt op welke belangrijke rol 
de joden in de geschiedenis hebben 
gespeeld. ze hielpen als het ware de 
huidige moderne wereld vormgeven. en 
dat was niet altijd in gunstige zin. daar-
over durft lewis regenstein te schrijven 

in the jewish press van mei 2007, ame-
rika’s grootste onafhankelijke joodse 
krant. wat dat betreft is het heel opmer-
kelijk dat een joodse krant zo openhar-
tig publiceert over de pro’s én contra’s 
van de joodse intellectuele macht. door-
gaans is dit onderwerp koren op de mo-
len voor antisemieten. de joden zouden 
zich volgens hen op slinkse wijze in al-
lerlei organisaties hebben opgewerkt. 

ze zouden de wereldmacht 
in handen hebben en daar 
zou iets aan gedaan moe-
ten worden. dit soort dwaze 

beschuldigingen 
gaan echter voorbij 
aan de vraag hoe 

het zo heeft 
k u n n e n 

22 % vAn de  
noBelpriJswin-
nAArs is vAn  

Joodse AFkomst

wetenschappers die een bijzondere prestatie 
leveren in hun onderzoeksgebied maken kans 
op het winnen van een nobelprijs. de 
prijzen, die elk jaar worden uitgereikt, 
betekenen een grote erkenning voor 

de verkozen uitblinkers. ook kan 
er een aanzienlijke som geld mee 

worden verdiend, afkomstig uit 
het fonds van de nobelstichting, 
opgericht door de zweedse 
industrieel Alfred 

nobel. Hij stelde dit 
geld beschikbaar ter 

compensatie voor de 
verschrikkingen die zijn 
eigen uitvinding, het 
dynamiet, voor de mens-
heid betekende. een 
nobele daad.

alFred nobels  
nobele dAAd

 ‘de leringen uit de thora 
leiden onmiddellijk tot succesvol 
handelen, niet alleen op financi-
eel gebied, maar ook in de 
wetenschap en andere gebieden.’

 nobel richtte een 
fonds op de verschrikkingen 
van zijn eigen vinding, 
dynamiet, te compenseren.

de Joden ziJn Al 
eeuwen sterk 
vertegenwoordigd 
in veel studie- en 
prestAtiegeBieden
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zijn dat joden vaak aan de 
top staan. kennelijk hebben 
ze toch wel erg veel talenten 
waarmee ze kunnen woeke-
ren…
volgens regenstein is het 
met name de ambitie, 
nieuwsgierigheid, energie, 
fantasie en het doorzet-
tingsvermogen van de joden 
die ervoor zorgden dat een 
ongelooflijk aantal naar de 
hoogste regionen van de 
wetenschappelijke wereld 
stegen. maar niet alleen in de weten-
schap blinken joden uit. op allerlei an-
dere maatschappelijke terreinen kom je 
op belangrijke posten mensen met een 
joodse afkomst tegen: in de politiek, het 
recht, kunst en literatuur, media en op 
bestuursfuncties zijn het er zelfs verba-
zingwekkend veel. ook in nederland (zie 
kader).

WijSheden uit de thoRA
maar hoe komt het nu dat joden zo dis-
proportioneel succesvol zijn? aan wie 
kun je die vraag beter stellen dan aan 
een jood zelf? rabbi levi brackman, 
schrijver van het boek jewish wisdom 
for business success, gaat hierop in. vol-
gens brackman is het inderdaad zo dat 
slechts een kwart van een procent van de 
wereldbevolking uit joden bestaat, maar 

– voegt hij eraan 
toe – ‘we bepalen 

wel meer dan 
tien procent 

van de Forbes 
400-lijst van 
de rijksten op 
aarde. ook is 

het zo dat 
46 pro-

cent van de joden in amerika meer dan 
honderdduizend dollar per jaar verdie-
nen, terwijl maar vijftien procent van de 
overige amerikanen zoveel verdienen. 
dit zijn feiten, geen stereotiepen’, bena-

drukt hij.
de verklaring van 
dit gegeven zoekt 
brackman in het 
volgende: ‘het 
heeft volgens mij 
te maken met 
de thora. er 
staan wijshe-
den in die jo-

den gedurende duizenden jaren tot 
zich hebben genomen. die leringen 
leiden onmiddellijk tot succesvol han-
delen, niet alleen op financieel ge-
bied, maar ook in de wetenschap en 
andere gebieden.’ 
volgens brackman worden ideeën die 
rechtstreeks uit thora-leringen zijn afge-
leid ook teruggevonden bij joden die niet 
streng religieus zijn. ‘vaak kregen ze die 
doorgegegeven door bijvoorbeeld een 
joodse grootmoeder of een oudoom.’ 

het mooie hiervan 
is, vindt brackman, 
dat het succes van 
de joden dus niet 
inherent is aan het 
jood-zijn, maar in 
principe het succes 
kan worden van elk 
mens. in zijn boek 
jewish wisdom for 
business success 
geeft hij handvat-
ten om oude wijs-
heden uit de thora 

te vertalen naar hedendaagse situaties 
in het zakenleven. 

veRS bloed
iemand anders die het succes van de 
joodse intellectuele macht probeert te 
verklaren, is historicus bert de bruin. 
hij schreef in 2005 een artikel in the 
jerusalem report waarin hij stilstond 
bij het grote aantal joden dat de nobel-
prijs won. de bruin wees echter niet op 
het jood-zijn van deze mensen, maar op 

het feit dat het immigranten zijn. ook bij 
andere, niet-joodse nobelprijswinnaars 
valt namelijk op dat ze vaak uit immi-
grantengezinnen komen. de bruin hield 
voor zijn onderzoek de levensgeschie-

denissen van alle nobel-
prijswinnaars tegen het 
licht. tussen de 603 prijs-
winnaars die er toen wa-
ren, vond hij maar liefst 
158 winnaars die zelf om 
een of andere reden het 
geboorteland voorgoed 
verlieten. ook waren er 
54 winnaars waarvan de 
ouders emigranten waren 
en 26 van wie de groot-
ouders emigreerden. iets 
minder dan de helft van 
de winnaars had dus een 
redelijk recent immigra-
tieverleden. een opmer-
kelijke constatering.
de bruins verklaring is ge-

‘er is zelFs enig 
BewiJs dAt elvis 
presleY vAn Joodse 
AFkomst wAs’

42

in een artikel in the Jewish press wijst 
lewis regenstein toonaangevende Joodse 
wetenschappers aan die op een positieve 
maar ook soms op een negatieve manier 
de wereldgeschiedenis beïnvloedden. Hij 
denkt aan ‘de bekende natuurkundige 
Albert einstein, maar ook aan sigmund 
Freud, de vader van de psychoanalyse, 
en karl marx, de bedenker van het 
communisme, dr. Jonas salk en Albert 
sabin, ontwikkelaars van het poliovaccin, 
en Felix Bloch, niels Bohr, otto Frisch, 
robert oppenheimer, leo szilard en ed-
ward teller, ontwikkelaars van de eerste 
atoombom. er is zelfs enig bewijs dat 
elvis presley van Joodse afkomst was.’

 Joodse jongens zijn 
verplicht om op jonge 
leeftijd te studeren, de 
wet te leren en hardop 
voor te lezen.

 sigmund Freud, 
de vader van de 
psychoanalyse, was ook 
van Joodse afkomst.

bekende joden
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baseerd op de gedachte dat het binnen-
stromen van ‘vers bloed’ uit een andere 
cultuur ervoor zorgt dat een samenle-
ving tot bloei komt. deze instromers – 
van welk ras of religie ook – zouden een 
voorsprong hebben op de gevestigde 
orde doordat ze, als het ware, fris tegen 
de zaken aankijken. ‘dat meer dan 273 
van de toen 603 winnaars amerikanen 
zijn, is nauwelijks toeval’, concludeert 
de bruin. ‘afgezien van wat dit zegt over 

amerikaanse universiteiten zou het ze-
ker ook te maken kunnen hebben met 
het feit dat amerika (nog steeds) een im-
migrantenland is.’
nederland was in de gouden eeuw ook 
zo’n immigrantenland. protestantse, 
joodse en andere vluchtelingen vonden 
er toen onderdak. is het wat dat betreft 
toeval dat deze ontwikkeling gepaard 
ging met economische en culturele 
bloei? volgens de bruin dus niet.

 er is overigens 
ook een sociaal-eco-
nomische verklaring 
voor het grote aantal 
joodse geleerden. 
vervolgingen en an-
dere verdrukkingen 

maakten dat joden als wetenschappers, 
artsen en zakenlui door het leven gin-
gen. ze sloegen hun pinnen niet al te 
vast in de grond zodat ze, als dat nodig 
was, snel naar andere landen konden 
uitwijken.

eRfelijke intelliGentie
charles murray geeft een wat gewaag-
dere verklaring voor het feit dat zoveel 
mensen met een joodse afkomst een 
hoge functie bekleden. murray – ameri-
kaans politicoloog en lid van het ame-
rican enterprise institute, een conser-
vatieve denktank in washington – is 
schrijver van het boek the bell curve dat 
in 1994 nogal wat stof deed opwaaien. 
hij schreef over de verschillen in intellec-
tuele mogelijkheden van mensen en wat 
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datzelfde Joodse volk 
dat opstond en de staat 
israël stichtte.
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ze betekenen voor 
de toekomst van 
amerika.

 volgens mur-
ray zijn de twee in-
vloedrijkste werken 
in de wereldlitera-
tuur geschreven 
door en over joden: 
het oude en het 
nieuwe testament. 
ook noemt hij talrij-
ke andere voorbeel-
den waaruit volgens hem alleen maar kan 
worden afgeleid dat hier sprake is van 
een joodse intellectuele macht. murray 
beweert dat de verklaring hiervan ge-
zocht moet worden in de genetica. de 
hogere intelligentie zou volgens hem in 
grote mate erfelijk zijn en worden overge-
dragen van geslacht op geslacht.

 met name de asjkenazische joden 
(afkomstig uit oost-, midden- en west-

europa) zouden volgens murray eeuwen-
lang een manier van uithuwelijking heb-
ben gehad die ervoor zorgde dat de ‘hoge 
intelligentiegenen’ werden doorgegeven. 
in de talmoed staat dat een man alles 
wat hij heeft zou moeten verkopen om 
een dochter van een geleerde te trouwen. 
ook zou hij alles in het werk moet stellen 
om zijn dochter met een geleerde te laten 
trouwen (pesachiem 49). als je kijkt wel-
ke uitwerking dat in de middeleeuwen 

had, dan ontstaat 
het volgende plaatje: 
de slimste mannen 
werden vaak rabbi en 
deze geleerde man-
nen mochten de 
dochters trouwen 
van succesvolle 
kooplieden. zo wer-
den de ‘slimme ge-
nen’ volgens murray 
optimaal doorgege-
ven. dit in tegenstel-
ling met de christe-
nen, de priesters en 
monniken van de 
rooms katholieke 
kerk destijds. zij wa-
ren vaak de slimste 
en knapste mannen 
van de gemeen-
schap, maar doordat 
ze niet mochten trou-
wen, werden hun ge-
nen ook niet doorge-
geven aan het 
nageslacht.

 een andere ver-
klaring die murray 
aandraagt heeft te 
maken met de jonge 
leeftijd waarop jood-
se jongens verplicht 
zijn om te studeren, 

de wet te leren en hardop voor te lezen. 
dat leerproces gaat levenslang door en 
als de jongen zelf vader wordt, geeft hij 
zijn eigen kinderen weer onderwijs. mur-
ray stelt dat dit voor minder intelligente 
joden aanleiding kan zijn geweest om 
van hun religie en volksgebruiken af te 
wijken, waardoor de groep die overbleef 
uitblonk in intelligentie.

veRbondSvolk
er zijn dus heel wat verklaringen te be-
denken voor het feit dat joden vaak zo 
hoog op de intellectuele ladder staan. 
toch blijft het een groot mysterie dat dit 
nu juist met hen het geval is en niet met 
andere volken. waarom zou nu juist het 
joodse volk dat, in de tijd van mozes, 
onder dezelfde omstandigheden leefde 
als andere nomadische volken in het mid-

den-oosten, zich ontwikkeld hebben tot 
een groep met een hogere intelligentie? 
hoeveel verklaringen hij ook aandraagt, 
charles murray vindt ze niet bevredigend 
genoeg.
misschien moet de verklaring wel op een 
heel ander vlak worden gezocht. zou god 
de joden een helder verstand hebben ge-
geven om alle verdrukking die in de tijd 
op hen afkwam te kunnen doorstaan? 
deze verklaring strookt in elk geval met 
een tekst dat een oud joods geschrift 
zelf aandraagt, micha 5 vers 6: ‘en jakobs 
overblijfsel zal zijn in het midden van vele 
volken, als een dauw van den heere, als 
droppelen op het kruid.’ het bestaan en 
intellectueel uitblinken van de joden, als 
overlevingsmechanisme, zou dan een te-
ken zijn dat er iets bijzonders is met dit 
volk. hier heeft god zijn naam aan wil-
len verbinden. is dat geen intrigerende 
gedachte?

geneticus cyril darlington zoekt zijn ver-
klaring voor het succes van Joodse volk 
op een heel ander vlak. volgens hem zijn 
de Joden al heel vroeg in de geschiedenis 
uitgeselecteerd op basis van intelligentie. 

in 2 koningen 24 staat dat de elite van het 
Joodse volk in 586 voor christus naar Babylon 
werd weggevoerd, het ‘gewone’ volk bleef in 
israël achter: ‘ al de vorsten, en alle strijdbare 
helden, tien duizend gevangen, en alle timmer-
lieden en smeden; niemand werd overgelaten, 
dan het arme volk des lands. toen de Joden een 
eeuw later na ballingschap in israël terugkeer-
den, waren veel van de Joden die gebleven 
waren gedood of getrouwd met buitenlanders 
en zodoende opgenomen in andere volken. 

vanaf dat 
moment, stelt 
darlington, 
hebben de 
teruggekeerde 
Joden gepro-
beerd om hun 
etniciteit te 
bewaren door 
alleen uit te 
huwelijken 
met mensen 
uit de eigen 
groep.

selectie op basis 
vAn intelliGentie
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de slimste mAnnen 
werden vAAk rABBi en 
mocHten de docHters 
trouwen vAn succes-
volle kooplieden

 een Joodse bruiloft


