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t
er hoogte van station dor-
drecht komt de conduc-
trice langs. ‘Hoe maakt u 
het?’, vraagt joris Luyen-
dijk vriendelijk. ‘Goed, en 
u?’, antwoordt de vrouw 

van middelbare leeftijd. ‘We slaan ons er 
doorheen’, zegt de journalist. ‘Waar door-
heen?’, wil de conductrice van Luyendijk 
weten. ‘door het leven.’ de vrouw merkt 
op dat dit een hele kunst is. ‘ik probeer de 
regie in eigen hand te houden’. Luyendijk: 
‘als u dat lukt, dan bent u verder dan ik! ik 
ben alleen aan het accepteren dat ik die 
regie niet heb. ik ben het balletje in de 
flipperkast. Bij mijn geboorte deed mijn 
moeder dit [hij maakt een zwaaiende be-
weging] en daarna gebeurde er dat [hij 
bootst het geluid van een flipperkast na]. 
zo zie ik het’. de conductrice reageert ad 
rem. ‘Maar je moet het zelf wel een beetje 
in de hand houden. dat vind ik de uitda-
ging in alles. in mijn werk hier in de trein, 
maar ook privé. ik beslis wat ik wil. ik maak 
keuzen en dan doe je mensen weleens 
verdriet. je maakt van alles mee: leuke 
dingen, minder leuke en erge. droomt u 
weleens dat u een vliegtuig bent?’ Luy-
endijk knikt. de conductrice vervolgt haar 
verhaal. ‘dan vliegt u even over de situa-
tie heen. Met zo’n helikopterview denk je: 
o, zo zit het!’, lacht de vrouw uitbundig. 
Voordat ze afscheid neemt richt ze zich 
nog één keer tot Luyendijk. ‘u bent overi-
gens geen flipperkastbal!’ 
Kort voor de komst van de conductrice 
vertelde Luyendijk over de Master of the 

Universe-bankier. dit zijn extreem com-
petitieve bankiers die erin geloven dat 
ze op eigen kracht de top bereiken. ‘Vol-
gens dit type bankier komt de mate van 
succes voort uit het maken van de juiste 

keuze. de Masters of the Universe die ik 
sprak vonden dat zij de juiste keuze had-
den gemaakt. Come see me, ted talks. 
je hebt losers en je hebt mensen die de 
juiste keuzen maken. zo denken zij’, zegt 
Luyendijk. Hij deelt deze visie allerminst. 
‘succes is helemaal geen keuze. Hard 
werken is een keuze. succes is mazzel.’

Vooral de bankiers die bovenaan de 
maatschappelijke ladder staan omarmen  
het meritocratische ideaal. 
‘ja, dat is een manier om niet dankbaar 
te hoeven zijn. ik ben atheïst, maar chris-
tenen noemen het de genade. dan kijk 
je met nederigheid naar het geluk dat je 
had, dat je zelf, je partner of je kinderen 
niet ziek werden, dat er niet iemand an-
ders was die beter was. al die mazzel. als 
je dat onder ogen ziet, dan kun je jezelf 
niet steeds op de borst kloppen. als je 
een bijna narcistische behoefte hebt om 
jezelf op de borst te kloppen, dan word je 
ook steeds overmoediger. dat is een vast 
psychologisch mechanisme.’

Naast de Master of the Universe-bankier  
beschrijft u ook andere typen in uw boek.  
Wist u al direct dat u profielschetsen van  
bankiers wilde maken?
‘ik had geen uitgewerkte plannen toen ik 
de eerste mailtjes verstuurde. ik begon 
heel simpel en wist ook niet of ik 200 in-
terviews zou afnemen of andere accen-
ten zou leggen. de interviews bleven ko-
men. ik dacht: “dit wordt interessant, dit 
doet niemand anders op aarde”. daarom 
ging ik ermee door. in de gesprekken ging 
het alle richtingen op, van “ons valt alles 
te verwijten” tot “ons valt niets of iets an-
ders te verwijten”. de koele kikkers bleven 
mij het meest bij. dit zijn de a-morelen 

die zeggen: dit zijn de cijfers, dit zijn de 
wetten, dus wat ik doe is legaal. iedereen 
die op een roc met 25.000 leerlingen 
lesgeeft zal dit herkennen. aan de top 
van die opleidingen zitten ook mensen 
die geen flauw idee hebben wat er op 
de werkvloer gebeurt; en daar zelfs trots 
op zijn. “de inhoud is voor jullie hoor”, 
zeggen zij dan. ze zijn zich van geen 
kwaad bewust. Vervolgens gaan ze naar 
de shampoofabriek om die te leiden. de 
koele kikkers die ik interviewde keken te-
rug op hun periode. in de tijd dat ze puur 
calculerend bezig waren, zouden ze nooit 
een interview hebben gegeven.’

Voor de buitenwereld is de City één pot 
nat, maar in lezingen maakt u de verge-
lijking met een Olympisch dorp.
‘zo moet je de financiële sector ook 
zien. Het maakt in een olympisch dorp 
wel degelijk uit of je een slecht betaal-
de korfballer bent of een multimiljonaire 
golfer, een teamsport beoefent of niet, of 
je sport hypergeprofessionaliseerd is of 
niet, enzovoorts. de meeste mensen in 
dit dorp zijn geen topsporters, maar mas-
seurs, scheidsrechters of managers. Veel 
bankiers werken jarenlang zoveel uur per 
week in de city dat ze per uur niet meer 
verdienen dan mensen buiten de city. ze 
hopen veel geld te verdienen, maar de 
meesten worden geloosd net voordat het 
grote geld begint. als die gastjes die op 
de erasmus rondlopen en denken dat ze 
de allerslimsten zijn door naar de city te 
gaan… nee, de city gaat jou gewoon tien 
jaar uitpersen. de kans dat je daarna flink 
wat geld verdient is niet zo groot. Wat je 
zeker weet, is dat je tien jaar uitgeperst 
gaat worden. tachtig uur per week wer-
ken. Geen vaste uren. elk moment op-

Met Dit kan niet waar zijn schreef joris Luyendijk wederom een maatschappijkritische bestseller. 

in zijn nieuwste boek staan de mores van bankiers centraal. tussen twee drukbezochte lezingen door 

sprak Maatschappij & Politiek met hem in de sprinter van rotterdam naar roosendaal. 

Ivo PertIjs 
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roepbaar. daar is te weinig aandacht voor. 
Het is geen sekte, maar het heeft wel 
raakvlakken. Mensen worden losgeweekt 
van vrienden en familieleden.’

Is er een verband tussen de Engelse cul-
tuur en de excessen in de City?
‘in sommige opzichten wel. er zijn privé- 
scholen waar mensen met glamour zit-
ten. er is een standenmaatschappij waar-
bij maatschappelijk succes ontzettend 
belangrijk voor je identiteit is. ik heb jou 
nu namelijk nog niet gevraagd uit welke 
sociale klasse je komt. in engeland waren 
we elkaar nog steeds aan het besnuffe-
len. er heerst ook een soort meedogen-
loosheid. solidariteit is niet een woord 
dat niet in engeland wordt gebruikt. Het 
woord solidair bestaat niet als woord. dat 
hebben ze ook nooit nodig. de woorden 
solidariteit en integriteit bestaan alleen 
als zelfstandige naamwoorden. niet als 
bijwoord. ik vind het altijd heel opvallend 
als een taal een bepaald woord niet heeft. 
in ons wetssysteem kennen we het be-
grip te goeder trouw. dat heb je daar niet. 
daar is het pakken wat je te pakken kan. 
als ik iemand zonder benen een racefiets 
verkoop en die persoon heeft het con-
tract getekend, dan kan de engelse rech-
ter heel weinig voor mijn klant doen. op 

het europese vasteland kan de rechter 
zeggen: “Luister, u moet hebben geweten 
dat die persoon niet doorhad dat hij nooit 
op die fiets zou kunnen rijden. dus u han-
delde niet te goeder trouw”.’

Hoe benaderde u als Nederlandse jour-
nalist deze mensen?
‘ik speelde regelmatig de gekke-neder-
lander-kaart. naïviteit is sowieso mijn  
favoriete pose. engelsen zijn vrij los naar 
buitenlanders. als ik zei dat ik uit een 
buurland kom - er zit een zeetje tus-
sen - dan hadden ze daar niets mee. ik 
had net zo goed in azië kunnen wonen. 
in de perceptie van de Britten is europa 
gewoon West-azië. We denken altijd dat 
de engelsen sympathieke mensen zijn. 
dat zijn velen helemaal niet. Wij lachen 
om de humor van Lord Blackadder, maar 
zo gaan velen echt met elkaar om. dat is 
niet leuk. op school wordt bijvoorbeeld 
niet gezegd “wees niet onaardig”, maar 
“wees niet onbeleefd” - Don’t be rude. je 
mag best onaardig zijn, als je maar be-
leefd bent. Voor ons nederlanders zijn 
mensen die beleefd iets onaardigs zeg-
gen zo ongeveer het ergste wat er is.’ 

Ook u eerdere boek Het zijn net men- 
sen zorgde voor de nodige discussie.  

Docenten maatschappijleer verwijzen  
er met grote regelmaat naar. Verbaast  
u dat?
‘dit verbaast mij niet, maar het vleit mij 
enorm. ik geef eigenlijk maatschappijleer, 
dat is wat ik doe. ik vertel aan de hand 
van illustraties een verhaal, maar dat ver-
haal in zijn geheel is ook weer een die-
pere illustratie. Mijn drijfveer - los van 
geldingsdrang en de noodzaak van brood 
op de plank - is democratisch idealisme. 
dit is volgens mij ook heel gebruikelijk bij 
maatschappijleer, in elk geval waarom de 
overheid ooit zo’n vak heeft geïntrodu-
ceerd. Mensen zijn meer dan consumen-
ten, dat zijn burgers. als burger word je 
niet geboren, wel als consument. Burger 
word je door politiek bewust te zijn. de-
mocratie is de hoop dat mensen zinvolle 
keuzen kunnen maken voor hun eigen 
toekomst en daarmee geen tragische  
levens leiden waarin ze een speelbal van 
charismatische psychopaten worden.’

Bent u tijdens het schrijven van uw 
boeken met deze bewustwording bezig? 
‘ja. Voor 1998 kon je niet zeggen dat er 
problemen met de islam waren en na 
2003 kon je niet zeggen dat er oplossin-
gen zijn. Wat was er veranderd? een aan-
tal beelden. juist op plekken waar men-
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sen geen moslims om zich heen hadden 
vielen ze massaal voor die beelden. toen 
dacht ik: “Wow, de journalistiek bestaat 
niet alleen uit kwaliteitsjournalistiek, 
maar journalistiek kan ook onderdeel van 
het probleem zijn”. alle journalistiek is ac-
tiejournalistiek, maar bij veel mensen val-
len hun actie samen met het systeem en 
de gevestigde orde. daardoor zien ze dit 
aan als neutraliteit. toen ik alles op papier 
zette voelde ik mij onmachtig, omdat ik 
mij realiseerde hoe weinig je kunt weten 
en hoe weinig je kunt laten zien. Bij de 
ontvangst van Het zijn net mensen besef-
te ik hoe weinig mensen dit willen horen. 
er kwamen mensen naar mij toe die zei-
den: “nou, meneer Luyendijk, ik heb uw 
boek gelezen en ik heb de krant eruit ge-
daan!”. dat was niet de strekking van mijn 
verhaal. tegelijkertijd waren er collega’s 
die woedend werden. Kennelijk hadden 
ze een soort perfectie-ideaal. ze gingen 
helemaal door het lint nadat ik ze er op 
wees dat ze onvolkomen werk leverden. 
niet omdat zij hun best niet doen, maar 
je zit nu eenmaal met extreme beperkin-
gen die voorbij jouw reikwijdte liggen.’ 

Bij de ontvangst van uw nieuwste boek 
klinkt regelmatig de vraag waarom de 
media de problemen bij de City niet 
eerder hadden ontdekt.
‘ik weet niet of de media zoveel hebben 
gemist tot 2008. als Borssele nu ontploft, 
hebben we dan veel gemist? We zijn geen 
almacht die alles had moeten voorspellen. 
Wat we met name misten, was de enor-
me verstrengeling tussen wetenschap en  
financiële wereld, tussen politiek en  
financiële sector en tussen accountancy-
bedrijven en de financiële wereld.’

Wat zouden boze burgers volgens u 
moeten doen om het tij te keren? 
‘je moet niet stemmen op partijen die dit 
systeem ondersteunen. Ben je boos op de 
banken, stem dan niet op de VVd. over-
stappen is ook echt effectief. je hoeft niet 
bij zo’n grote bank te blijven. er zijn al-
ternatieven. 

Sluit u een baan bij een grote bank uit?
‘zeg nooit nooit, maar dat zou bij een hele 
andere bank zijn dan die nu bestaan.’ u 

KEEs van DEr staaiJ (sGP)

motiE

GEEF sChoLEn DE ruimtE

Bijna drie jaar geleden werd de sGP-fractie in de tweede Kamer ver- 
sterkt met een derde man: roelof Bisschop. omdat hij gepokt en 
gemazeld is in het (middelbaar) onderwijs, was de taakverdeling binnen 
de fractie na de verkiezingen niet moeilijk. onze nieuwe Bisschop kreeg 
de portefeuille onderwijs. 

een tweede Kamerlid kan aan de slag met een goed gevulde gereed-
schapskist: amendementen, mondelinge vragen, schriftelijke vragen, 
(spoed)debatten, moties, een parlementaire enquête. een mogelijkheid 
die Kamerleden steeds vaker benutten is het indienen van een wets-
voorstel. Het kost veel tijd en energie, maar dan heb je ook wat.

Bisschop heeft een dergelijk wetsvoorstel gemaakt. Hij deed dat in 
samenspraak met twintig onderwijsorganisaties, mensen uit de praktijk 
dus. samen met zijn collega’s Van Meenen (d66) en rog (cda) wil hij  
bij wet scholen en leerkrachten meer ruimte geven om zich aan hun  
kerndoel te wijden: leerlingen kennis bijbrengen, motiveren en stimu-
leren. de vrijheid van de scholen - daar zitten de experts! - verdient meer  
respect, vinden sGP, d66 en cda. om die reden dient met name de rol van 
de onderwijsinspectie beter (lees: scherper) te worden afgebakend.

zoals gezegd, de voorbereiding, opstelling, verdediging en behande-
ling van een eigen wet is voor een Kamerlid een hele klus. een minister 
heeft een heel ambtenarenapparaat ter beschikking, Kamerleden 
moeten het werk vooral zelf doen. een motie kost minder tijd! 

tóch is het goed dat de tweede Kamer de mogelijkheid heeft om, als de 
regering in gebreke blijft, zelf het initiatief te nemen om iets te regelen. in 
dit geval om zowel docenten als leerlingen iets verder te helpen. 

daarom uit de Memorie van toelichting op het wetsvoorstel-Bisschop 
cum suis deze passage: 

‘de initiatiefnemers hebben regelmatig tijdens werkbezoeken in basis-
scholen en scholen voor voortgezet onderwijs gemerkt dat leraren en 
schoolleiders een zeer sterke behoefte hebben aan een eigen pedago-
gisch-didactische ruimte waarbinnen zij zelf handen en voeten kunnen 
geven aan goed onderwijs. Professionals hebben recht op die vrije 
ruimte… deze professionele vrijheid is bovendien een belangrijke 
slagader van artikel 23 van de Grondwet, en uitdrukkelijk niet alleen  
voor zover het bijzonder onderwijs betreft. (…)de initiatiefnemers vinden  
dat deze vrijheid beter beschermd moet worden.’ u
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