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Titelcarnaval
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Ik ga mezelf herhalen, maar soms moet dat. Onderwerp: de aanhoudende titelpandemie. De 

RA-titel is het probleem niet, die is gevestigd en bovendien functioneel. Maar het gros van de 

vele tientallen andere lettercombinaties wekt vooral verbazing en glazige blikken. Twee zaken 

vallen in dit verband op. Een: die titels staan altijd achter de naam in plaats van, zoals bij serieu-

ze titulatuur gebruikelijk is, daarvoor. En twee - voer voor psychologen - het titelvirus beperkt 

zich tot de financiële en aanverwante managementsector. Uw sector dus.

Als geïnteresseerde in windhandel en pseudo-gewichtigheid houd ik de kwestie nauwlettend in 

het oog. In oktober 2003 telde ik 41 lettercombinaties, in mei 2005 55 en op dit moment telt 

mijn persoonlijke verzameling er, mede dankzij enkele oplettende lezers, alweer 86. In willekeu-

rige volgorde: 

RA, RC, AA, RE, MBA, RI, CISO, RO, MMC, IdAc, RV, CMC, CIA, MIM, MGA, CISA, CFE, RBA, MRE, 

AAG, CPA, BSC, FIA, MA, ACAMS, MBT, LLM, JD, CMA, B.Ec., EMOA, MPLA, MFE, MFP, CFA, FASA, 

MCBA, AC, CCSA, MPA, AB, CPC, QM, FRICS, EMIA, FRM, EMFC, QC, RS, RPA, CFM, CPCU, CLU, 

EMITA, FC, FB, RT, RPP, CB, EMEA, MBI, CPP, CPMP, CPM, CPD, CSSM, RSE, RM, FFP, CBM, CFSA, CISSP, 

MCSE, CCNA, A+, Network+, SSCP, BS 7799 LA, CGFM, CDE, CES, CIPC, FCPA, CQA, RAB-QA, CPMA.

Ook voor wie nog welwillend twijfelde, zegt dit genoeg. Met kwaliteitsborging of herkenbaar-

heid heeft dit allemaal niets te maken. Want ook pedicures, kleuterleidsters en loodgieters zijn 

speciaal opgeleid en daar is deze afwijking onbekend. Bovendien heeft de ‘markt’ geen flauw 

idee wat al die letters betekenen. Soms is dat trouwens maar goed ook. Zo biedt IPMA, groot-

handel in titels rond projectmanagement, een opleiding die resulteert in het achtervoegsel 

CPMA (Certified Project Management Associate). Vereiste studie-inspanning, houdt u zich even 

vast: acht lessen. De conclusie is onontkoombaar: dit is pure ijdeltuiterij.

Toch paraderen velen in uw sector trots rond met overmatig letterrijke visitekaartjes. Twee 

recent ontdekte Amerikaanse superpraalhanzen wil ik u niet onthouden. De eerste is Robert B. 

Humphrey Jr., CISA, CISSP, MCSE, CCNA, A+, Network+. De tweede, Gan Subramaniam, meent 

blijkbaar dat zijn eigen naam nog niet voldoende indruk maakt en voegde er daarom een reeks 

socialistische heilstaten en zijn kentekengegevens aan toe: CISA, CIA, CISSP, SSCP, CCNA, CCSA, 

BS 7799 LA. Hetgeen de man, voor zover mijn waarneming strekt, meteen tot nieuwe wereld-

kampioen titeltorsen maakt, als opvolger van een Amerikaan met LLM JD CPA CIA CMA CFE ach-

ter zijn naam.

Argumenteren helpt niet en spot evenmin, dat is inmiddels wel duidelijk. Het is dus beter en 

rustgevender om ons nerveus schaterend bij het titelvirus neer te leggen. Wel is het hoog tijd 

dat een socioloog of psycholoog eens een serieuze studie maakt van dit verschijnsel. Hier vast 

een aanzetje tot theorievorming. Mijn hypothese is dat de categorie overmatige letterdragers 

grofweg uiteenvalt in twee tegengestelde typen: mensen met een zeer groot ego dat ze nog 

extra willen aanzetten, en mensen met juist onvoldoende zelfvertrouwen, dat ze willen com-

penseren. Wat de psychologische drijfveren ook zijn, het resultaat is even potsierlijk: een soort 

Prins Carnaval.


