Verplichte leeskost voor op
vakantie
Wat u deze zomer écht moet lezen, volgens Klaas Knot, Annemarie van Gaal, Bas Jacobs en andere
prominenten uit de financiële wereld.

Natuurlijk, Kapitaal in de 21ste eeuw van Thomas Piketty heeft u al lang gelezen. Doorgebladerd. Nou ja, in
ieder geval gekocht. Daarom vroegen wij autoriteiten en bekende namen uit de financiële wereld wat zij
zouden aanraden om dit jaar op vakantie mee te nemen. Behalve Piketty dus. Want deze zomer heeft u
eindelijk eens tijd om een boek in één keer uit te lezen. We vroegen om titels die inzicht verschaffen in hoe de
wereld er economisch voorstaat, zeven jaar na de financiële crisis. Zodat u straks niet alleen uitgerust, maar
ook wijzer terugkomt van uw vakantie. Het is wel te hopen dat uw Engels een beetje op orde is, want niet alle
titels zijn in het Nederlands verkrijgbaar.

1. Hoe je integriteit te behouden
‘The honest truth about dishonesty’ (NL: ‘Heerlijk oneerlijk’), Dan Ariely
‘We klimmen uit een recessie, we hebben er zin in. De eerste gouden bergen doemen weer op. En daarmee
het risico dat we weer in onze eigen waarheid gaan geloven. Juist nu moeten we op onze hoede zijn. Onze
hebzucht in toom houden. Niet alleen over integriteit praten, maar integer blijven.’
‘De Amerikaanse hoogleraar psychologie en economische gedragswetenschappen Dan Ariely toont aan dat
we allemaal altijd een beetje liegen. Als onze door successen euforisch geworden baas besluit dat hij iets mag
wat eigenlijk niet mag, gaan wij ook denken dat we het mogen. Ariely laat zien dat als je iedere dag even
stilstaat bij wat je echt belangrijk vindt, je je eigen integriteit behoudt.’
— Jeroen Smit, auteur ‘De Prooi’ en hoogleraar journalistiek

2. Beleidsmakers weer in de fout
'Hall of Mirrors', Barry Eichengreen
‘In een maatschappelijk betrokken en prikkelend boek maakt Barry Eichengreen de vergelijking tussen de
Grote Recessie van nu en de Grote Depressie uit de jaren dertig. Eichengreen, hoogleraar economie aan de
Universiteit van Californië, Berkeley, betoogt dat politici grove fouten van de Grote Depressie niet hebben
herhaald. Ze hebben banken overeind gehouden, er is monetair verruimd en aanvankelijk ook budgettair
gestimuleerd.’
‘Eichengreens paradox is dat beleidsmakers er vervolgens toch een potje van maakten. In 2010 werd
prematuur teruggekeerd naar budgettaire orthodoxie. Het financiële stelsel werd onvoldoende hervormd. En
onhoudbare schulden werden maar niet afgeschreven.’
‘Eichengreen voorspelt dat de volgende majeure economische crisis minder dan tachtig jaar op zich laat
wachten. Verplichte kost voor iedereen die zich interesseert voor macro-economie, finance en economische
geschiedenis. Eichengreen geeft op 6 november een lezing bij de Nederlandsche Bank.’
— Bas Jacobs, hoogleraar economie Erasmus School of Economics

3. Stevige kost over macht
‘Macht!’, Oscar David
‘Voor mij is vakantie ontspanning én reflectie. Ik laat mij graag uitdagen door filosofisch getinte boeken.
Bijvoorbeeld boeken van Alain de Botton of De Nachttrein naar Lissabon van Pascal Mercier, mijn
lievelingsboek.’
‘Oscar David pelt het begrip macht af. Macht als recht van de sterkste, bureaucratische macht en dienende
macht. Wat ik mooi vind, is hoe hij zichtbaar maakt dat integriteit de basis vormt voor leiderschap. En hoe
belangrijk zelfreflectie is.’
‘Stevige kost, maar met de financiële crisis in het achterhoofd actueel. Machtsbalansen zijn immers aan het
verschuiven en de samenleving vraagt meer dan ooit om leiders die hun macht integer gebruiken. En omdat
David zijn inzichten met voorbeelden en persoonlijke verhalen heel toegankelijk opdient is dit boek
strandvakantieproof.’
— Merel van Vroonhoven, bestuursvoorzitter AFM

