Twee jaar lang bewoog Joris Luyendijk zich in het
hart van de financiële wereld: de Londense City.
Hij begon als leek en werd expert dankzij interviews
met tweehonderd mensen. KIJK sprak hem over zijn
ontluisterende bevindingen.

J

oris Luyendijk is een wetenschapper op zoek naar de waarheid, in de
huid van een journalist. Hij is een
snelle denker, liefst hardop met andere mensen om zich heen om zijn gedachten verder
aan te scherpen. Daarom onderzocht hij de
financiële wereld in het openbaar op een
weblog voor de Britse krant The Guardian.
Kom maar met kritiek, riep hij voortdurend.
Laat maar zien dat ik ernaast zit. Om met
de Britse econoom John Maynard Keynes te
spreken: “Als de feiten veranderen, verander
ik van gedachten.”
Over zijn bevindingen schreef Luyendijk het
boek Dit kan niet waar zijn, dat inmiddels
door honderdduizenden mensen werd gelezen. Anderhalf jaar lang kauwde en herkauwde hij de inhoud. Pas toen hij de problemen
in de financiële wereld kon uitleggen aan
een kind van zeven, wist hij dat het goed zat;
zijn zoektocht naar de menselijke maat in de

anders zo harde, wiskundige bancaire wereld
zat erop. Een van de conclusies: bankiers zijn
doodgewone mensen, gevangen in een slecht
systeem.

Hoe leg je de uitwassen van een globaal
financieel systeem uit aan een kind van
zeven jaar?
“Prikkels. Je kunt natuurlijk niet beginnen
over ingewikkelde financiële producten als
collateralized debt obligations of kredietbeoordelaars die worden betaald door banken
om die banken vervolgens ‘onafhankelijk’
te beoordelen. Na een hele tijd kwam ik uit
op prikkels. Ik vroeg een meisje: als jij je
huiswerk doet, iemand anders in je klas doet
het niet en jullie krijgen allebei hetzelfde
cijfer, wat denk je dan? ‘Dat werkt toch niet?’
zei ze tegen me. ‘Dan doet niemand meer
z’n huiswerk!’ En dát is er mis met de
banken. De prikkels in het systeem
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‘In de financiële
wereld bestaat er geen
besef van goed of fout’
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In 1998 kwam Luyendijks
eerste boek uit, Een goede man
slaat soms zijn vrouw, over het
leven van gewone Egyptenaren.

Acht jaar later verscheen
Het zijn net mensen, over
Luyendijks correspondentschap in het Midden-Oosten.

zorgen ervoor dat mensen dingen doen
met een ongewenst resultaat voor de
maatschappij.”

Is zo’n ongewenst effect ook de bonus van een
paar miljoen euro per jaar voor een topbankier?
“Veel mensen wijzen naar de topbankiers
alsof die slecht zijn. Maar vergeet niet dat
deze mensen, net als wij allemaal, erkenning
zoeken van andere mensen. In de financiële
wereld gaat erkenning gepaard met euro’s. Dus
een deal waarbij je 10 miljoen verdient, levert
meer erkenning op dan een deal van 1 miljoen.
Op zoek naar zoveel mogelijk erkenning gaan
bankiers zoveel mogelijk verdienen.”
Je schrijft ook over ‘superquants’, de slimste
bankmedewerkers die financiële producten
verzinnen waarmee banken miljarden verdienen, maar die de wereld in een diepe crisis kunnen duwen. Kun je deze quants iets verwijten?
“Nee. Superquants zijn meestal geen hebberige
mensen. Soms hebben ze het syndroom van
Asperger, een milde vorm van autisme; hun
hersenen werken dus anders dan die van de
meeste andere mensen. Hierdoor kan wiskundige elegantie een obsessie voor ze worden.
In de City zijn deze mensen helemaal op hun
plek. Ze mogen de hele dag met cijfers werken
en er is nog een scorebord ook: hoe meer je
verdient voor de bank, hoe beter je prestatie.
Ze krijgen niet met de politieke toestanden
van een universiteit te maken en hun baas is
oprecht onder de indruk van hoe knap het is
wat zij hebben bedacht. Je kunt superquants
dus niets verwijten; ook zij doen gewoon hun
werk.”
Het lijkt wel of mensen in de City in hun eigen
wereldje leven. En dat dit wereldje heel ver af
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staat van emoties die leven in de rest van de
maatschappij.
“In zekere zin is dat zo. Dat is wat je dissociatie
noemt. Bepaalde gedachten of emoties worden
door deze mensen niet toegelaten in hun
bewustzijn. Gedragseconoom Dan Ariely deed
daar onderzoek naar door testjes te doen met
zijn studenten. Als je studenten met fiches laat
werken in plaats van met dollars, worden ze
oneerlijker. Als ze de buit zelf mogen verdelen,
worden ze oneerlijker. Als ze degene die ze
naaien niet kunnen zien, worden ze oneerlijker. De beursvloer is deze onderzoeksopstelling in het groot. Het is bizar om te zien
hoe alles is ingericht om de handel zo onpersoonlijk mogelijk te maken. Financiële producten zijn abstract; je kijkt niemand in de ogen.
En de handelaren hebben het over kiwi’s in
plaats van over Nieuw-Zeelandse dollars. Want
ja, het klinkt veel minder erg om een miljoen
kiwi’s te verliezen dan een miljoen dollar.”
Als deze mensen niets te verwijten valt, moeten we dus naar het systeem kijken waarbinnen
ze werken. Dat systeem deugt niet?
“In essentie is vrijwel alles in ons financële systeem supernuttig. Investeerders en handelaren
zijn geen parasieten. Ze investeren in bedrijven
en maken zo economische groei mogelijk. Het
financiële systeem is, na het alfabet, een van
de mooiste uitvindingen die we als mensheid
hebben gedaan. Het alfabet stelt je in staat om
betekenis over de tijd en plaats heen te tillen.
In de financiële wereld gaat het over waarde en
schaarste. Dat wij als mensheid samen kunnen
komen en het eens kunnen worden over een
olieprijs is briljant. Maar de laatste decennia
is elefantiase opgetreden; die ziekte waarbij
bepaalde lichaamsdelen enorm opzwellen.
Zo zijn ook onderdelen van ons financiële

In 2006 en 2007 presenteerde Luyendijk voor de VPRO het tv-programma
Zomergasten. In 2007-2008 nam hij
Wintergasten voor zijn rekening.

Joris Luyendijk ontving voor
zijn werk het Gouden Pennetje
(2001) en de titel Journalist
van het Jaar (2006).

Dit jaar verscheen Dit kan niet
waar zijn, over Luyendijks onderzoek in de Londense City naar de
financiële wereld.
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Joris
Luyendijk?

Joris Luyendijk (1971) studeerde in
Nederland, Amerika en Egypte en was
van 1998 tot 2003 correspondent in het
Midden-Oosten voor verschillende media.
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systeem onbeheersbaar groot geworden; too
big to fail.”

Oftewel: de banken maken er een potje van en
de belastingbetaler draait op voor de kosten.
“Zo ontstaat een vreemd hybride systeem. Aan
de ene kant doe je alsof er marktwerking is.
Bankiers worden beloond volgens de regels van
dat systeem. Maar als het misgaat, worden ze
niet bestraft volgens hetzelfde systeem. Ineens
is er dan de overheid die de bank overneemt
alsof het een nutsvoorziening is. Wat weinig
mensen zich realiseren, is dat dit op veel meer
plaatsen gebeurt. Predikers van marktwerking
zeggen dat de markt zichzelf optimaliseert en
reguleert. In de praktijk zie je dat overal waar
marktwerking wordt toegepast — of het nu om
voedingsmiddelen, de telecom, kabelaanbieders of financiële instellingen gaat — binnen
een jaar of tien feitelijk een kartel ontstaat
van een paar grote bedrijven die de markt in
handen hebben.”
Maar grotere banken betekent toch niet per
definitie grotere risico’s?
“Het menselijk brein denkt lineair. Daarom is
het voor ons moeilijk te begrijpen welke problemen ontstaan als je een bedrijf opschaalt.
Ik heb het zelf gezien toen ik overstapte van
NRC Handelsblad met 150 mensen naar The
Guardian met 1500 mensen. De organisatie is
tien keer zo groot, maar wel honderd keer zo
complex. Om deze reden blijven bankdirecteuren vaak op hun post na een groot schandaal.
Want wat kun je ze verwijten? Dat ze in hun
bank, die met 150.000 medewerkers actief is in
130 landen, iets niet hadden moeten delegeren
aan de persoon die het delegeerde aan een
persoon die het delegeerde aan iemand die iets
deed wat meestal ook nog mag volgens de wet

‘Alle ingrediënten voor een nieuwe,
grotere crisis zijn nog aanwezig in
ons banksysteem’
in het land van vestiging? Heel interessant:
door de hele geschiedenis heen konden veel
gebedshuizen rond de honderd, honderdvijftig
mensen herbergen. Kwamen er meer mensen,
dan werd een nieuw gebedshuis gebouwd.
Blijkbaar lag daar de grens van de ideale
schaalgrootte.”

Je grijpt vaak terug op je antropologische achtergrond. Hoe heeft deze achtergrond je geholpen bij het onderzoek in de Londense City?
“Wiskundigen en economen kijken met heel
andere ogen naar de financiële wereld dan ik.
Op basis van cijfers maken ze modellen die ons
iets moeten vertellen over hoe de wereld in
elkaar zit. Maar met zulke modellen blijf je
binnen de grenzen van de wiskunde; de rest
laat je weg. Heel veel zaken, neem bijvoorbeeld
moraliteit, laten zich niet uitdrukken in cijfers.
Als ik dat zeg en begin over kwalitatief onderzoek, dan hoor je mensen uit de financiële
wereld al grinniken.”
Grinniken alsof jouw observaties met hun
wereld helemaal niets te maken hebben?
“In eerste instantie zullen ze dat denken.
Wat heel erg opviel in de City was de amoraliteit van ons financiële systeem. In de
financiële wereld wordt je gedrag niet ingedeeld in goed of fout. Er is alleen wat mag
volgens de wet en wat niet mag volgens de
wet. Je kunt roepen dat topbankiers boeven

zijn die slechte dingen doen, maar dan ga je
voorbij aan het échte probleem: in de wereld
waarin zij werken, doen ze niets verkeerd. Het
zijn automobilisten die 120 rijden op een weg
waar je 120 mag. Dan kun je niet met je vinger
wijzen en zeggen: dat kun je niet maken.”

Het systeem is zo ingericht dat amoreel gedrag
leidt tot een ongewenst of immoreel resultaat?
“En dat geldt voor meer van onze systemen.
Een goed voorbeeld is de huizenmarkt. Je mag
120 procent van de waarde van je huis lenen.
Door die domme wet zitten heel veel mensen
in de schulden als ze nu hun huis zouden
verkopen. Maar in de bankwereld is het nog
erger. Stel je voor dat de verkopend makelaar
van je huis ook de aankopend makelaar is van
de mensen die jouw huis willen kopen. En dat
hij bovendien Vereniging Eigen Huis is, die
beoordeelt of de verkoop wel eerlijk tot stand
komt. In de financiële wereld zijn veel activiteiten met elkaar verweven. Daardoor is controle
door de politiek heel erg moeilijk geworden. De
banken zijn innovatieve instellingen die snel

schakelen; de wetgever loopt altijd achter de
feiten aan.”

Dat klinkt weinig hoopvol. Zijn we nog in staat
om het tij te keren en het systeem beter in te
richten?
“Mijn onderzoek heeft me bezorgder gemaakt.
De oorzaken van de financiële crisis in 2008
zijn nog steeds niet weggenomen. Sommige
symptomen zijn bestreden, maar alle ingredienten voor een nieuwe crisis, een grotere crisis,
zijn nog aanwezig in het bancaire systeem zoals
we dat nu kennen. Maar mijn werk heeft me
ook strijdbaarder gemaakt. De oplossingen zijn
geen rocket science. We moeten banken kleiner
maken; klein genoeg om ze failliet te laten gaan
wanneer ze fouten maken. Echte marktwerking
dus. Ook moeten we zakelijke en consumentenactiviteiten uit elkaar trekken. Een vorm van
hoofdelijke aansprakelijkheid instellen voor de
topbankiers, waardoor ze zich anders gaan gedragen. En zorgen voor een écht onafhankelijk
controlemechanisme dat de financiële producten die het beoordeelt ook begrijpt. Ik heb lang
genoeg in dictaturen doorgebracht om onze
democratie te leren waarderen. Je kunt cynisch
worden en politici de schuld geven, of apathisch
worden, zoals sommige journalisten. Dat heb
ik niet in me. Dus blijft strijdbaar optimisme
over. Laten we de verleidingen die leiden tot een
financiële crisis wegnemen door betere wetten
met elkaar af te spreken.”

Sander Koenen schreef de biografieën Droomvlucht en Ik koos het wapen, over respectievelijk astronaut André Kuipers en voormalig commandant der strijdkrachten Peter van
Uhm. Voor dit interview raadpleegde hij de volgende literatuur: Joris Luyendijk: Dit kan
niet waar zijn. Onder bankiers, Atlas Contact (2015).
Ga naar www.kijkmagazine.nl/artikel/joris-luyendijk voor filmpjes met Joris Luyendijk.
7/2015

23

