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De afgelopen jaren is een groot 
aantal boeken over de kre-
dietcrisis verschenen. De 
meeste behandelen onder-

werpen als de Amerikaanse hypotheek-
crisis, het falend bankentoezicht, de 
teloorgang van Lehman Brothers of het 
Fortis-ABN/AMRO fiasco. Slechts weinig 
uitgaven gaan in op de achterliggende 
historie en de prijs die de belastingbeta-
ler de komende jaren gaat betalen voor 
falend overheidsbeleid en tekortschie-
tende regulatie en toezicht. 

Met het bereiken van de derde verjaardag 
van de kredietcrisis (augustus 2007-2010) 
lijkt de tijd voor financiële reflectie aange-
broken. Twee documentaires die afgelopen 
jaar in de filmhuizen draaiden en die de 
crisis van een andere kant belichten, zijn 
onlangs op dvd verschenen. Nu de avon-
den stilaan langer worden, heeft u wellicht 
tijd voor de alternatieve blik die beide films 
bieden. Maar u bent gewaarschuwd; het 
betreft hier géén feel good movies maar 
veeleer food for the mind.

I.O.U.S.A. 
Op de dvd-box prijken de opschriften: May 
be to the U.S. economy what An Inconve-
nient Truth was to the environment en 
I.O.U.S.A. might be the most must-see movie 
out there... 
Beide opschriften zijn volkomen op hun 
plaats. De documentaire plaatst de feiten 
in de aanloop naar de huidige kredietcrisis 
niet alleen in een historische context, maar 
staaft ze bovendien met cijfermateriaal en 
toelichtingen van politici, economen, 
beleggers en financieel deskundigen. De 
film is opgebouwd rond vier soorten schul-
den (ofwel tekorten) die ten tonele worden 
gevoerd: het begrotingstekort, het spaarte-
kort, het handelstekort en het tekortschie-
tende overheidsbeleid. Deze vier tezamen 
worden als een toxic mix voor de economie 
gepresenteerd. Niet alleen de rol van de 
overheid en de banken wordt uitgelicht,  
maar ook die van de veranderde maat-
schappij. De USA wordt geportretteerd als 

een samenleving in verval: de grootste 
democratie ter wereld die is afgegleden 
naar een consumptiemaatschappij waarin 
de bevolking de rijkdommen uit het verle-
den heeft opgesoupeerd en de consumptie 
op peil houdt door middel van leningen. 
Hoe treffend is de gelijkenis met het verval 
van het Romeinse rijk? Ging Rome niet ten 
onder aan moreel verval, financieel wan-
beleid en een (te) nadrukkelijke aanwezig-
heid van legers in den vreemde? Deze 
vergelijking die aan het einde van 
I.O.U.S.A. wordt gemaakt vormt het begin 
van de tweede film. 

Capitalism: a Love Story
De film Capitalism: a Love Story krijgt van 
Time het predicaat ‘Michael Moore’s mag-
num opus’ toegedicht. Tot op heden heeft 
deze documentaire echter niet de impact 
gehad die voorgaande werken als Bowling 
for Columbine en Fahrenheit 9/11 op hun 
conto hebben. In tegenstelling tot 
I.O.U.S.A. wordt in deze film géén concep-
tueel raamwerk geboden, noch wordt er 
gezocht naar objectieve berichtgeving. In 
plaats daarvan belicht Michael Moore de 
prijs die just around the corner people beta-
len voor het systeem dat leidde tot de kre-
dietcrisis. 
Het aandeel dat de overheid, banken en 
multinationals hierin hadden, wordt op 
Moore’s bekende ironische wijze uitge-
licht. Hiermee is de film weliswaar zeer 
onderhoudend maar tegelijkertijd ook 
eenzijdig. Zo wordt volstrekt voorbijgegaan 
aan de waarschuwing die nog nagalmt uit 
I.O.U.S.A.: de consumptiemaatschappij die 
gevoed wordt door het spaartekort van die 
zelfde just around the corner people. 
Daarnaast heeft het er alle schijn van dat 
Moore met opzet niet altijd de juiste des-
kundigen voor de camera aan het woord 
wilde laten om uitleg te geven over de 
financiële markten. Hierdoor ontwikkelt de 
film zich langzaam tot een heldenepos met 
de regisseur in de hoofdrol; bij tijd en wijle 
erg vermakelijk en soms verrassend, maar 
het ware antwoord op de hamvraag ‘Wat is 
kapitalisme?’ wordt niet gegeven.

Website en boeken
De website www.iousathemovie.com biedt 
niet alleen achtergrondinformatie maar 
ook een alternatieve dertig-minutenversie 
van de film (gratis). Via deze site is ook het 
boek te bestellen dat de problematiek die 
in de film wordt aangesneden nader toe-
licht. Op de website www.capitalisma-
lovestory.com kunnen deleted scenes 
worden bekeken en is er enige achter-
grondinformatie verkrijgbaar. 
Voor de liefhebbers van boeken zijn de vol-
gende Nederlandstalige titels aanbevelens-
waardig: Als de dollar valt (W. Middelkoop) 
en De internationale kredietcrisis (G. 
Soros). Het beste boek over de crisis Don’t 
Buy Stuff you CANNOT Afford kent slechts 
één pagina en is gratis verkrijgbaar via de 
site www.getrichslowly.org. 
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