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EEN LAND VAN KLEINE BUFFERS
ER IS GENOEG GELD MAAR WE GEBRUIKEN HET VERKEERD

DIRK BEZEMER

OVER DE AUTEUR

De wereld is radicaal veranderd sinds de Grote Lockdown. 

In energie, toerisme, vastgoed, financiering, waardeketens, 

mobiliteit en IT wordt het nooit meer zoals het was. De 

schulden zijn geëxplodeerd en er komt een zware recessie. 

De kosten zijn enorm, de kansen ongekend. Maar die 

kansen gaan niet gepakt worden in het ‘kleine-bufferkapi-

talisme’ dat Nederland de laatste dertig jaar omarmde.

In dit boek wordt dat kleine-bufferkapitalisme van vlak 

voor de Grote Lockdown op heterdaad betrapt. Financiële 

vermogens groeien er ten koste van innovatie, veerkracht 

en draagvlak. De staatsschuld moet altijd maar lager en er 

hoopt zich geld op bij aandeelhouders, bij de staat, en in 

de internationale financiële markten. Dit alles ten koste 

van lonen en financiële buffers bij huishoudens.

Dit kan beter. De plannen om Nederland anders in te 

richten liggen klaar. We moeten het alleen nog doen. 

Daarom eindigt dit boek met een terugblik vanuit 2030 op 

het bijzondere decennium na de Grote Lockdown. Het 

worden beslissende jaren.
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‘Bezemer schrijft zoals hij denkt: helder en 
puntig. (…) In dit boek gaat hij de
ideeënarmoede met verve te lijf.’

– Joris Luyendijk

Dirk Bezemer is econoom. Hij studeerde in Wageningen, 

promoveerde in Amsterdam en werkte in Londen. Als hoogleraar 

aan de Rijksuniversiteit Groningen doet hij onderzoek naar de 

gevolgen van financiële structuren voor het functioneren van de 

economie.

Hij publiceerde daarover vele artikelen en zijn werk werd 

gehonoreerd met verschillende onderzoeksbeurzen. Daarnaast is 

hij lid van het Sustainable Finance Lab en schrijft hij een column 

in De Groene Amsterdammer.


