
‘I k ben een hoopje dode spieren
dat denkt.’ Hij zei het met een
haast onmenselijk gevoel voor
zelfspot tegen de journalist van
deBritsekrantTheGuardiandie
inhetvoorjaareenvande laatste

legendarische interviews van hem afnam bij het
verschijnen van ‘Ill Fares the Land’ (Het land is
moe). Tony Judt, de Britse historicus die wereld-
faam kreeg met zijn magistraal ‘Postwar’ - een
episch relaas vanhoeEuropauitdepuinhopenvan
deTweedeWereldoorlog herrees - zat in dewerk-
kamervanzijnappartementvandeuniversiteit van
NewYork.Niet aaneenbureaumaar ineenelektri-
sche rolstoel, gewikkeld in eenwarmdeken, bewe-
gingsloos,met een plastic tube onder zijn neus en
eenmicrofoon die zijn stemversterkte via een box
op de boekenplank.

Tony Judt verkeerde in een vergevorderd sta-
dium van ALS (amyotrofische laterale sclerose),
een zeldzameneurologische aandoeningdie gelei-
delijk alle spieren verlamt. Alleen het brein en het
bewustzijn blijven intact. De man die zijn leven
wijdde aan denken, en door vriend en vijandwerd
omschreven als extreem intelligent en welbe-
spraakt, was gedoemdgevangen te zitten in zijn li-
chaam, met niets anders dan de mogelijkheid ‘te
scrollen door zijn leven, gedachten, fantasieën en
herinneringen’.

Zelf omschreef Judt zijnvreselijke ziekte, die in
september 2008werd vastgesteld, als ‘een gevan-
genisstraf zondergratiewaarbij je cel elkedag tien
centimeterkleinerwordt’.Entochgafdehistoricus
zich niet gewonnen. Hij maakte zich op voor een
laatste - onvrijwillige - intellectuele reis. Judt had
in het najaar van 2009 een speech gegeven over de
pluspuntenvande sociaaldemocratie.Diehadveel
reacties losgeweekt. Hij was tot de vaststelling ge-
komen dat vooral jongemensen nietmeerwisten
wathetwas, dat collectievedenken.Wezijndewel-
vaartsstaatzogewoongaanvinden,datwehemniet
meer appreciëren - in tegendeel, in onze indivi-
duele expansiedrift zijn we de staat steeds verder
gaanuitkleden. Indenasleepvande financiële cri-
sis zag Judt de desastreuze gevolgen daarvan in.
Met de tijd die hem restte, wilde hij daar iets aan
doen. Een laatste intellectuele kruistocht.

VALREEP

Hetboekraakteafopdevalreep, letterlijk, enke-
lemaanden voor Judts ademhalingsspier zich als
laatste aanzijn ziekteovergaf.Hij ‘schreef’ het aan
de hand van een geheugentechniek die hij ook ge-
bruikte voor een reeks essays die hij nog maakte
voorTheNewYorkReviewofBooks. ’sNachts trok
hij in gedachten een reusachtig huismet vele ka-
mers op, die hij een voor een vuldemet een hoofd-
stuk of een paragraaf van het boek. De dag nadien
haalde hij zich eenna eende kamers voor de geest,
en dicteerde hij de inhoud aan een assistent.

Het kan aan het besef liggen dat die nachtelijke
composities zijn laatstebijdrage tothet verbeteren

van de wereld zouden
zijn - laatste zin: ‘Iemand
heeft ooit vastgesteld dat
filosofendewereld totnu
toe slechts op verschil-
lende manieren hebben
geïnterpreteerd, maar
dat het erom gaat hem te
veranderen’ - maar het
boek is een echt politiek
pamflet geworden. Een
door verontwaardiging
gedrevenaanklacht tegen
egoïsme en een oprecht
pleidooi voor solidariteit.

‘Er is iets grondigmismet onzemanier van le-
ven’, steekt Judt vanwal. ‘Dertig jaar lang hebben
wede jachtopmaterieel eigenbelangals eendeugd
beschouwd.Wewetenwat de dingen kosten,maar
we hebben geen idee wat ze waard zijn. Van een
rechterlijkoordeelof een juridischestapvragenwe
onsnietmeerafofdie terecht, eerlijk, rechtvaardig
of juist is, enalhelemaalnietofdiezalbijdragenaan
de totstandkomingvaneenbeteremaatschappij of
wereld.Hoemoeilijkdie antwoordenookzijn, ooit
warendatdépolitiekevragen.Wemoetenopnieuw
leren die vragen te stellen.’

Judt stelt vast dat we afgegleden zijn in een
‘wanhopige race omonszelf te verheffen boven de
anderen’. En terwijl wij als individuen spilzieker
worden en enkel gedrevenworden door een egoï-
stischedrangnaar steedsmeer geld, ‘zijn de symp-
tomenvancollectieve verarming alomwaarneem-
baar. De kapotte snelwegen, failliete steden, in-
stortende bruggen, falende scholen, werklozen,
onderbetaalden en onverzekerden zijn stuk voor
stuk symptomen van een collectief onvermogen.’

Dewelvaartsstatendieoveral inEuropaen inde
VS na de TweedeWereldoorlog tot ontwikkeling
kwamen,werden inde loopvande jarentachtig,ne-
gentigen tijdenshetvoorbijedecenniumlangzaam
maar zeker ontmanteld. Dat kon, zegt Judt, omdat
‘in de loop van het tijdperkThatcher-Blair-Brown
de heiligverklaring van bankiers, effectenmake-
laars, optiehandelaren, nieuwe rijken en ieder an-
dermet toegang tot grote hoeveelheden geld heeft
geleid tot blinde bewondering voor eenminimale
regulering vande ‘financiële dienstenindustrie’ en
eendaaruit voortvloeiendvertrouwen indevanna-
ture gunstige werking van de wereldwijde markt
voor financiële producten’.

Dat mantra werd, zo herinnert de auteur ons
eraan, onderstut door de theorie
van de Chicago-economen, die de
‘cynische of gewoon incompetente’
bankdirecteurs en handelaars van
het intellectuele gezag ervan verze-
kerdendathunhandelennuttigwas
voorhetalgemeenwelzijnenaanelk
toezicht konworden onttrokken.

Een leuke passage is overigens
die waarin Judt er fijntjes op wijst
datwij onsal die jarenhebben laten
leiden door een historische scheef-
trekking: stuk voor stuk waren de
belangrijkste Chicago-economen -
LudwigvonMises,FriedrichHayek,
JosephSchumpeter enKarlPopper
- Oostenrijkers die naar de VSwaren uitgeweken,
getraumatiseerd door de gebeurtenissen die zich
tijdenshet interbellum inhun landvoltrokken.De
invasie endebezettingdoordenazi’s lepeldenhun
eenafschuwvoorelkevormvangezag in,watalleen
kon worden overstegen in ultraliberale, open sa-
menlevingen.

PRIVATISERING

Maar interessant wordt het pas echt wanneer
Judt de vinger legt op de gevolgen van dat laisser-
fairebeleid. In deAngelsaksische landen, waar het
vrijemarktdenkenhetverst isdoorgedrongen, isde
socialemobiliteit volledig ingestort.Kinderendoen

hetnietmeerbeterdanhunouders.Armenblijven
arm.Dewerkloosheid indeVSpiektopeendrama-
tische 18 procent. De inkomensongelijkheid is er
groterdanooit. Judtwindt zichopoverdevaststel-
lingdatdehoogstebaasvanWal-Mart900keerhet
salaris vanzijn gemiddeldewerknemer incasseert.
Veelmeer dan tijdens de jaren van Franklin Roo-
sevelts NewDeal vallen Amerikanen vandaag ten
prooi aan gezondheidsproblemen, gemiste onder-
wijskansen en criminaliteit.

Tegelijk, betoogtJudt,merk jehoedeScandina-
vische landen, deenigewaardewelvaartsstaatnog
grotendeelsovereindblijft, dekleinstekloof tussen
armenrijkhebbenenbovendienookdewelvarend-
ste landen van de wereld zijn. De VS scoren on-
dankshunenormerijkdomlaag.Degemiddelde le-
vensduur ligt er lager dan inBosnië.

Watmoetenwedaarnumeeaan?Hetprobleem,
zegt Judt, is dat de verdedigers van de staat in het
defensief gedrongen zijn. Links heeft nog steeds
geen antwoord gevonden op de crisis, op het falen

vandevrijemarkt.Voorwehetweten, rakenweop-
nieuwmeegesleept door demantra van deregule-
ren, privatiseren en belastingen verlagen.We zijn
er allen vanovertuigd geraakt dat deprijs voor een
interveniërendestaat tehoog is: in ruil voor sociale
veiligheid en vertrouwen kregenwe ook economi-
sche inefficiëntie, verstikkingvanhetondernemer-
schap en een veel te hoge staatsschuld.

Nochtans, houdt Judt vol, is er geen alternatief.
Hij toont omstandig aandat privatisering inweer-
wil vande theoretischevoordelen inefficiëntgeble-
ken is.HetdebaclevandeprivatiseringvandeBrit-
se spoorwegen en de Londensemetro ismaar een
vande vele voorbeelden die zijn gelijkmoeten sta-
ven. Uiteindelijk moest de overheid toch weer te

hulp snellen. Ironisch genoegmoest ze dat bij de
banken ook.

MOREEL APPEL

Overaldiedingenvaltuiteraard tediscussiëren.
Maardegrote verdienste vanJudt is dathij niet al-
leen een pleidooi houdt voor de voordelen van de
sociaaldemocratie.Hijdoetbovenaleenmoreel ap-
pel. Hoeft het nog te verwonderen dat demensen
steedsminder vertrouwenhebben ineenoverheid
die essentiële taken als openbaar vervoer, gezond-
heidszorg of beveiliging van zich afschuift? Judt
daagtdebestuurders vanvandaaguit zichopnieuw
de juistevragen te stellen:wat ishet gemeenschap-
pelijkbelang?Wiewordtbetervandezebeslissing?
In plaats van alleenmaar te denken: overlevenwe
hiermee de volgende verkiezingen?

Maar ookwij, gewone stervelingen, blijven niet
buiten schot. Net als in ons economisch leven,
sneert Judt, zijnwepolitiekeconsumentengewor-
den, geïnteresseerd inafzonderlijkedoelstellingen
maarvoorderest cynischenapathischennietmeer
instaathetgrotereplaatje tezien.Waaromlatenwe
ons zomaar doen?Waarom vinden we ‘planning,
een progressief belastingstelsel en het collectieve
bezit van algemenemiddelen niet te tolereren be-
perkingen van onze vrijheid, terwijl cameratoe-
zicht, staatssteun voor ‘niet failliet kunnende’ in-
vesteringsbanken, het afluisteren van telefoon-
gesprekken endure buitenlandse oorlogenwel tot
deaanvaardbare lastenvooreenvrij volkbehoren?’

Het fijne aan het werk van Judt is dat velen er
zich door aangesproken kunnen voelen.Met Bart
DeWeverdeelthij eenzekerebewonderingvoorde
conservatieve denker Edmund Burke (die onder
meer stelt datwe door een sociaal pact verbonden
zijnmet de generaties voor en na ons), terwijl hij
met Elio Di Rupo een rotsvast geloof in de rol van
de overheid deelt.Maar tegelijk hekelt hij als geen
ander het onvermogen van logge en obese over-
heidsbedrijven. Judt is voor geen gat te vangen, en
net datmaakt hemzo uniek.

‘Als ik het goed krijg,’ voorspelde deman, ‘kan
hetboekecht impacthebben.’ In theorie ishij alvast
geslaagd. Geenwesterse beleidsmaker die Judt de
voorbijemaandenniet geciteerdheeft.Velendelen
zijn analyse.Maar of deze generatie ‘politieke lilli-
putters’, zoals Judt ze zelf smalendneerzet, ookde
moed tot verandering zal hebben, valt nog af te
wachten.Depraktijk zal hetdekomende jarenuit-
wijzen.

David Remnick
TheBridge,TheLife andRise
of Barack Obama
Schitterende biografie over de
Amerikaanse president van de
hand van Pulitzer-winnaar en
hoofdredacteur van TheNewYor-
ker David Remnick.

Tony Blair
A Journey -My Political Life
Een poging tot wiedergutma-
chung met het Britse volk van de
gewezen premier.

Robert R. Reich
Aftershock - The Next
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van demiddenklasse de echte re-
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INE RENSON

Als er nu één auteur was die we met
het jaareindehaddenwillen intervie-
wen, was het wel Tony Judt. Deman
schreefmet ‘Het land ismoe’ een van
de fijnsteboekjes vanhet jaar.Einde-
lijknogeenseenpolitiekpamflet.Een
vlammend pleidooi voor het herstel
vandeverzorgingsstaat. Eengenade-
loze afrekeningmet het doorgescho-
ten vrijemarktdenken. Een politiek
testament,ook.Deerudieteschrijver-
historicus is afgelopen zomer overle-
den. Hij was 62. Het verhaal van zijn
sterven is even genadeloos als zijn
pen.

Politiek gezien
leven we in een tijd
van lilliputters.

Tony Judt daagt de bestuurders van vandaag uit zich opnieuw de juiste vragen te stellen. © CORBIS

In 2010 vierde België een halve
eeuw Congolese onafhankelijk-
heid. Dat feestje verliep niet zon-
der slag of stoot. Vijftig jaar nadat
onze natie vrij abrupt afstand heeft
gedaan van zijn kolonie, blijven de
relaties stroef.
Moet koning Albert naar Congo,
vroeg De Tijd inmei aanDavid Van
Reybrouck (39), bij de verschijning
van zijn boek ‘Congo, een geschie-
denis’. ‘Ja’, antwoordde hij. ‘Als de
koning er niet heen gaat, zou dat
een enorme kaakslag betekenen,
het einde van de historische band
tussen België en Congo en tussen
Europa en Centraal-Afrika.’
De koning ging. En Van Reybrouck
schreef in ‘Congo, een geschiede-
nis’ zijn onbegrensde liefde voor
onze ex- kolonie van zich af. Hij ba-
seerde zich op zeldzaam historisch
en wetenschappelijk archiefmate-
riaal en op getuigenissen van hon-
derden Congolezen, van kindsol-
daten tot rebellenleiders. Hun
meeslepende verhalenmaken Van
Reybroucks grote geschiedenis
van Congo - van ontdekkingsreizi-
ger Stanley in de 19de eeuw tot de
huidige Chinese jacht op grond-
stoffen - alleen maar grootser.
‘Congo, een geschiedenis’ is zon-
der twijfel hét Nederlandstalige
non-fictieboek van het jaar. Het
won onder meer de AKO Litera-
tuurprijs. Voor Kerstmis was het
in Vlaanderen en Nederland al
150.000 keer over de toonbank
gegaan. Engelse en Franse verta-
lingen van de turf van 600 pagi-
na’s zijn onderweg. TP

■ ‘Congo, een geschiedenis’,
David Van Reybrouck

ANDERE TOPPERS

Hoewel we individueel spilzieker worden en enkel gedrevenworden door een
egoïstische drang naar steedsmeer geld, zijn de symptomen van collectieve

verarming alomwaarneembaar. De kapotte snelwegen, failliete steden, instortende
bruggen, falende scholen, werklozen, onderbetaalden en onverzekerden zijn stuk
voor stuk symptomen van een collectief onvermogen’ Tony Judt in ‘Het land is moe’

Demoed
vande

verandering

Non-fictieboek
vanhet jaar

Politici verliezen het van demarkten
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PETER DE GROOTE

‘H et was een tsunami die
iedereenverraste.’Drie
jaar na het uitbreken
van de crisis grijpt het
gros van de bankiers
nog altijd liever naar

flauweexcuses, dandehand ineigenboezemteste-
ken. En dus schreef Michael Lewis een boek. In
‘TheBigShort’ vertelt devoormaligeobligatiehan-
delaaren financieel journalistopmeesterlijkewijze
over de enkelingen die de kredietstormwel zagen
aankomen. En er nog goed aan verdienden ook.
Voordebankiers ishijminder lief. ‘Wall Streetwas
eenmonster dat zichzelf voedde tot het ontplofte.’

Kunsthistoricus, obligatiehandelaar, financieel
journalist enauteur.Het lijkt eenonwaarschijnlijk
combineetje,maar het staat netjes opgelijst ophet
cvvanMichaelLewis.DeAmerikaankwammidden
jaren 80 als pas afgestudeerd broekje haast per
abuis bij de zakenbank SalomonBrothers terecht.
Alsobligatiehandelaar.Gewapendmeteendiploma
kunstgeschiedenis eneconomie.Ennietdeminste
beroepservaring.

‘Ik was 24 en had geen enkele voeling met de
banksector.Bij gebrekaaneenhogerdoel inhet le-
venwou ik gewoon veel geld verdienen. Dat de op
datmoment succesvolste financiële instelling ter
wereldmij de verantwoordelijkheid gaf over hon-
derdenmiljoenen dollars, deedmij beseffen dat er
iets grondigs mis was met de bankwereld.’ Lewis
deed zijn verhaal over zijn jaren bij SalomonBro-
thers in ‘Liar’sPoker’, ondertusseneen standaard-
werkvoor alwiehetWall Street vande jaren80wil
begrijpen.Hij noemde het boek naar het spelletje
pokerdat traders tijdenskoffiepauzesspeeldenmet
bankbiljetten.Wie zijnmedespelers het slimst on-
der tafel blufte over de serienummers die op zijn
stapeltje bankbiljetten gedrukt stonden, kreeg de
pot vol cash.

‘Liar’s Poker’ staat bol van de vervreemding die
zich van de twintigermeestermaakt naarmate hij
groeit in het bankiersvak. ‘Op de handelsvloerwas
academischekennis vangeen telmeer.Traderskij-
kenneeropkennis.Geldverdienen,dat ishet enige
waar het omdraait.’ Als de vervreemding omslaat
in regelrechte afschuwhoudtLewishet voorbeke-
ken.Opzijnwegnaarbuiten,penthij ‘Liar’sPoker’.
Met evenweinig ambitie, als toen hij bij Salomon
Brothers aan de slag ging. ‘Ik krabbeldemaar wat
oppapier. Indehoopdathet zou terechtkomenbij
mijn lotgenoten. Maar eigenlijk dacht ik dat nie-
mandmijn verhaal zou geloven.’

Maar Liar’s Poker wordt een bestseller. En be-
palendvoorhetverdereverloopvanLewis’ carrière.
Hijwordt eenvandebekendsteAmerikaanse jour-

nalistenvanzijngeneratie.De interesse -noemhet
vooral geen voorliefde - voor de financiële sector
blijft. ‘Sindsmijndebuutgepubliceerdwerd,wacht
ik op de val vanWall Street’, schrijft Lewis in 2008
in eenopiniestuk. ‘Ik hadnooit gedacht dat de cul-
tuurvanwantoestandendie ik aanden lijveonder-
vond nog twee decennia overeind zou blijven. Op
eenbepaaldmomentgaf ikhetoptewachtenophet
einde. Ik dacht dat geen enkel schandaal of tegen-
slag het financieel systeem aan diggelen zou kun-
nen slaan.’

In2007brengtMeredithWhitneyLewisaanhet
twijfelen.Detotdantoeonbekendeanalistevanhet
kleine beurshuis Oppenheimer Securities waar-
schuwt inoktobervandat jaardatCitigroupderma-
tewankeltopzijngrondvestendathetzijndividend
zalmoetenverlagen, of anders fail-
liet dreigt te gaan. Whitney’s on-
heilstijdingwordtmassaalopgepikt
door de grotemediahuizen. De fi-
nanciële aandelen duiken omlaag,
vierdagen later staptChuckPrince,
dan de topman van Citi, op. In ja-
nuari gebeurt wat enkel Whitney
luidopdurfde tezeggen,Citi zethet
mes in zijn dividend.

Bij Lewis begint het opnieuw te
kriebelen.ZouWallStreetdantoch
ineenstuiken, bijna twintig jaar na
de publicatie vanLiar’s Poker? Le-
wis besluit Whitney op te bellen.
Het is danmaart 2008. ‘Ik hield het niet langer uit.
Het was toen nog niet duidelijk wat er met Wall
Streetzougebeuren’, lichtLewis laterzijn telefoon-
tje toe ineen interview. ‘Maar ikdacht, alsWhitney
gelijk krijgt, dan is dit het eindevanWall Street zo-
als wij het kennen.’

DebabbelmetWhitneyblijkteengodsgeschenk.
Via de analiste komt Lewis denaamvanSteveEis-
manterore. ‘Dat ismijn leermeester’, verteltWhit-

ney.Lewisdoetaanvankelijknietsmetdenaamvan
Eisman. ‘Ik kende hemniet.’Maar als hijWhitney
wat lateropnieuwopbeltmetdevraagofzijmensen
kentdienetalszijzelf eenerg tegendraadsehouding
aangenomen hebben tegenoverWall Street, komt
Eisman opnieuw ter sprake. Eisman, en nog een
waslijst namen. ‘TheBig Short’ krijgt vorm.

‘Het leekmij interessantopte lijstenwelkemen-
sen rekening hieldenmet het ondenkbare’, zei Le-
wis enkeleweken terug op een conferentie van de
Amerikaanse beursuitbater CME over het opzet
van zijn boek. ‘Wie kon zich voorstellen dat we in
zo’n gevaarlijkewereld zouden terechtkomen?En
wiegokteeropeen ineenstortingvanhet financieel
systeemenverdiendeerooknogeensgeldaan?En
hoe voelden zij zich daar bij?’

Het resultaat is eenmeesterlijk relaas over het
handvol beleggers die de crash op deAmerikaanse
vastgoedmarktwel zagenaankomen. Investeerders
die stukvoorstukvermoeddendatdieneerganghet
banksysteem zoumeesleuren. ‘Zij bewijzen dat de
excuses vandeCEO’s vandegrotebankenwaarde-
looszijn.Dekredietcrisiswasgééntsunamidienie-
mand zag aankomen.’

Lewis toont zich in ‘TheBigShort’ net als inzijn

debuut een grandioos verteller. Eenmens die zich
duidelijk meer in zijn sas voelt als auteur dan als
bankier.Eenschrijverdieduidelijk sympathiekoes-
tert voor hen die het aandurfden tegen de stroom
in te zwemmen. Maar de genegenheid van Lewis
voordehoofdrolspelers in ‘TheBigShort’ gaatnooit
storen.Daarvoor typeerthij hen temenselijk . Met
hun grote en hun kleine kantjes.

AANKLACHT

‘TheBigShort’ is ookeenmesscherpeaanklacht
tegendehebzuchtendeoppervlakkigheidvanWall
Street.Met zijn fileermes legtLewisdepijnpunten
van de financiële wereld bloot. Zonder daarbij te
verzanden ineenzwart-witverhaal. Veeleerbrengt
Lewisaanhet lichthoede financiëlewereldzelf erg
gespleten is. Met aan de ene kant een handvol ge-
nieën, zoals GoldmanSachs, dat grof geldverdien-
de aan de huizenboom in de VS,maar op tijd naar
deuitgangvluchtten. Enaanhetandereeinddeho-
pelozeklunzendieveel te laatophet feestje toekwa-
men. Endatmethun levenbekochten. Depassages
over ‘Düsseldorf’ zijn ronduit hallucinant. Als een
van de protagonisten uit ‘The Big Short’ aan zijn
huisbankier vraagtwie in godsnaamnogals tegen-
partijwil optredenvoor zijn gokjes tegendemarkt
voor rommelhypotheken, antwoordt die laconiek:
‘Düsseldorf’. Meteen daagt het de lezer waarom
verschillendeDuitsebankenal in2007-bijhetpril-
le begin van de crisis - tegen de vlakte gingen.

‘TheBig Short’ ismeer dan eenmeeslepend re-
laas over hoe enkele ‘misfits’Wall Street een neus
zetten.Het ishet testamentvaneenex-bankierdie
ruim twee decennia geleden gedesillusioneerd uit
het vak stapte, eneind jaren80albeseftedathet fi-
nanciële raderwerk op een dag spaak zou lopen.

■ Michael Lewis - The Big Short. Inside the Doomsday Machine.
- 2010, WW. Norton/Allan Lane.

‘Het is te gemakkelijk om de
schuld voor de crisis uitsluitend
bij de bankiers te leggen. Je kan
van Goldman Sachs niet ver-
wachten dat zij het goede voor
ogen houden.’ Raghuram Rajan,
de voormalige hoofdeconoom
van het Internationaal Monetair
Fonds en hoogleraar aan de uni-
versiteit van Chicago, neemt in
‘Fault Lines’ enkele controversiële
standpunten in. Maar bovenal
analyseert hij haarfijn hoe de kie-
men voor de crisis al jaren terug
gezaaid werden.
De ondertitel van zijn boek luidt
niet toevallig ‘How hidden fractu-
res still threaten the world econo-
my’. Volgens de 47-jarige Indiër is
de recentste financiële crisis, die
hij in 2005 al voorspelde, niet
meer dan de culminatie van een
scheeftrekking die al decennia
aan de gang is. Het tragische aan
de hele zaak: beleidsmakers heb-
ben wereldwijd louter oplapmid-
deltjes gebruikt om de economie
weer op de been te krijgen. Op
structurele oplossingen - die de
breuklijnen in de wereldeconomie
kunnen lijmen - blijft het wach-
ten. En dus liggen nieuwe crisis-
sen in het verschiet, besluit Rajan
dreigend. PDG

■ Raghuram G. Rajan - Fault Lines

‘Je kan van
GoldmanSachs
niet het goede
verwachten’

De kredietcrisis was
geen tsunami die
niemand zag aankomen.

‘De excuses van de
toplui van banken
zijn waardeloos’
MICHAELLEWISnietmals voor banken inboekover kredietstorm

BIO
MICHAEL
LEWIS

> Geboren in New Orleans op 15 ok-
tober 1960.

> Bachelordiploma kunstgeschiede-
nis aan Princeton University in
1982.

> Mastersdiploma aan de London
School of Economics in 1985.

> Ging in 1985 aan de slag als obliga-
tiehandelaar bij Salomon Brothers.
Eerst in Londen, later in New York.

> Vertrok na drie jaar bij Salomon en
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Dealmaar grotere kloof tussen rijk en arm indeVSheeft depolitici er-
toe gedrevenmaatregelen tenemendiedekredietkraannaardevast-

goedmarkt openzetten.Datmanoeuvreheeft eenernstigebreuklijn veroor-
zaakt die de financiële sector besmet heeft. De vastgoedmarkt stimuleren
was een lapmiddeltje om de armen koest te houden. Ironisch genoeg heeft
de overheid net die instellingen aangesteld om de aankoop van een huis te
promoten, woningen die in de Grote Depressie uit de grond werden ge-
stampt om een nieuwe crisis te voorkomen.’ RaghuramRajan in ‘Fault Lines’

Het kapitalisme blijft in crisis

Ian Bremmer
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Hoe het Chinese staatskapitalis-
me schoolmaakt in de rest van de
wereld en de terugkeer inluidt van
overheden in het kloppende hart
van de economie.
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De financiële crisis verteld als
Shakespeariaans drama vol ge-
wetenloze smiechten, van hoog-
moedige subprimekoningen tot
hebzuchtige Wall Street-pluto-
craten.
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