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Udenkt dat Occupy Wall
Street (OWS)bestaatuit een
bende werkschuw tuig dat
holle slogans tegenhetkapi-
talisme roept? Endat de be-
weging op haar laatste be-

nen loopt? Dewaarheid is genuanceerder.
Vandaag proberen de financiëlewhizzkids
vanOWSdemachtige bankierslobby te be-
vechtenmet haar eigenwapens.
Hetmoetwoensdag een vreemdgezicht

geweest zijn toeneenvierkoppigedelegatie
vanOccupyWall Street opaudiëntiemocht
in het stijfdeftige gebouw vande Securities
and Exchange Commission (SEC), de Ame-
rikaanse beurswaakhond. De vier behoren
tot Occupy the SEC, een groepering die be-
staat uit insiders van de financiële sector
aangevuldmetbezorgdeburgersenactivis-
ten.Hunmissie: voorkomendatdemachti-
ge bankierslobby gaten schiet in een cru-
ciale brokwetgeving die eennieuwe finan-
ciële crisismoet voorkomen.
Die uiterst belangrijkewet is deVolcker-

rule,genoemdnaarvoormaligcentraalban-
kierPaulVolcker.Dewet,die laterdit jaar in
voegetreedt, zalopnieuweenscheidingslijn
optrekken tussen spaarbanken en zaken-
banken, zoals die vroeger bestondmet de
Glass-SteagallAct (lees inzet).Deafschaffing
vanGlass-Steagall in de jaren 90 geldt van-
daagalseenvandeoorzakenvandeontspo-
ring van ons financieel systeem.
Totmidden februarikondenbelangheb-

bendenhunbezwarentegendieVolcker-re-

gel indienenbijdebeurswaakhondSEC.Dat
deeddeWall Street-lobbydanookmassaal.
De SEC ontving meer dan 16.000 brieven
met technischebezwarenenopmerkingen.
De langste (325pagina’s) enmeest gede-

tailleerdevandiebrievenwerdnietgeschre-
ven door vetbetaalde juristen van Wall
Street,weldoordezevenbevlogenactivisten
vanOccupytheSEC.Onderheneenbedrijfs-
jurist, een voormalige analiste bijDeutsche
Bank, een traderbij eengrotezakenbanken
een risicobeheerdermet 30 jaar ervaring.
‘Detimingwasperfect’, zegtAkshatTewa-

ry, de bedrijfsjurist. ‘Een paarmaanden ge-
ledenhingikrondinZuccottiPark(hetpark
in New York waar OWS tot voor de winter
verzamelenblies, red.)en ikzageendemon-
strant met een bord met de boodschap:
‘BringbackGlass-Steagall’. Tegelijkertijd las
ik in demedia datWall Streetmassaal pro-
beerde deVolcker-rule af te zwakken. In de
VSbestaatereenwet,deAdministrativePro-
cedureAct,dieburgers toelaat commentaar
tegevenopwetsvoorstellenendiezomoge-
lijk bij te sturen.’Waaromwij niet, dachten
Tewary en zijnmedestanders.
Voor ze het wisten, kwamen de zeven

twee keer per week bijeen in de openbare
lobbyvanhetDeutscheBank-gebouwop60
Wall Street. Meticuleus vlooiden ze de 500
pagina’s tellende wettekst lijn per lijn uit.
Uitgangspunt: hoe kunnenwe voorkomen
datbankendeVolcker-ruleomzeilen.De325
pagina’s tellendebriefkreegenormemedia-
aandacht.Woensdagwerdenvier ledenvan
OccupytheSEContvangendooreen25-kop-
pig teamadvocaten van de SEC, een bekro-

ning van hun werk. Voor het eerst be-
schouwdedeoverheidhenalseen legitieme
gesprekspartner. ‘Zewarenprofessioneelen
hoffelijk,’ lacht Tewary, ‘hoewel ze nietmet
al onze opmerkingen akkoord gingen.’

Occupy Bank
OccupytheSECheeftgekozenvoorpragma-
tisme en dialoogmetWall Street. Anderen
zijn minder bereid om compromissen te
maken. Carne Ross en Cathy O’Neil leiden
samende alternative banking group, roep-
naamOccupyBank.Degroepbestaatuiteen
60-tal leden, vanwie heel wat ex-bankiers.

Hundroom: een alternatieve bank oprich-
ten.Maardat looptniet vaneen leiendakje,
getuigedediepezuchtdieCarneRoss slaakt
wanneer ikhemvraaghoehet staatmetdie
nieuwebank. ‘Het ishardwerken’, zegtRoss,
een voormalige Britse diplomaat die er van
in het begin bij was in Zuccotti Park en een
boek schreef overOWS: ‘The Leaderless Re-
volution’. ‘We weten aan welke eisen onze
bankmoetvoldoen, zemoet transparanten
democratisch zijn en toegankelijk voor de
armsten,maarnustaanwevoordiebergvan
regeltjesdieons indewegstaan. Ikbenniet
naïef.Het iseengigantischeuitdaging,maar
zosnelgevenwenietop.De technologische
vooruitgangbiedt ons eindelozemogelijk-
hedenomons ideaal uit te voeren.’
Na 15 jaar dienst in de Britse diplomatie

en bij de VNnamRoss ontslag uit onvrede
met de Britse betrokkenheid in Irak. Hij
richtte IndependentDiplomatsop,eennon-
profit adviesbureauvoorderdewereldover-
heden en schreef een handleiding voor
OWS-activisten: ‘TheLeaderlessRevolution’.
Maar Ross lijkt het niet zo goed te kunnen
vindenmet zijnmedestanders vanOccupy
the SEC. ‘Wij vinden dat je niet mag ver-
wachten dat een corrupt systeem zichzelf
gaat reguleren. Het is tijd voor iets nieuws.’
Eenzelfde geluid horen we bij Cathy

O’Neil. Met een doctoraat in de wiskunde
vanHarvard en een postdoctoraat van het
prestigieuzeMIT op zakwas ze vertrokken
voor een glanscarrière in de financiële sec-
tor.Maarnatwee jaarals ‘quant’ - analyseop

Stilaan ontwaken de demonstranten van Occupy Wall Street uit hun winterslaap. Maar het verzet heeft zich verplaatst naar de kantoren van machtige instellingen als de beurswaakhond SEC. © BRYAN SMITH/IMAGEGLOBE

OccupyWallStreetgaatbovengronds
TerwijlOccupyWall Street zijn tweedeademprobeert vinden, kiezende financiëlewhizzkids van
debewegingvoor eenandereweg. Zij bevechtendeWall Street-lobbymethaar eigenwapens.
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Omdatwe slimmer
zijn, kunnenwe je
geld stelen.Dat is
hetzelfdeals:
omdatwe sterker
zijn, kunnenwe je
lunchafpakken.
Cathy O’Neil
Vroeger actief opWall Street,
vandaag activiste

DE VOLCKER-RULE
en waarom hij zo belangrijk is
Na het trauma van de beurscrash
van 1929 en de daaropvolgende Gro-
te Depressie beslisten de Amerikaan-
se autoriteiten dit nooit meer te laten
gebeuren. Daarom werd in 1933 de
Glass-Steagall Act beklonken. De wet
moest verhinderen dat banken op-
nieuwmet spaargeld zouden specule-
ren en zo de welvaart van een genera-
tie zouden verkwanselen. Eind jaren
90 werd de muur tussen spaar- en
zakenbanken opnieuw afgebroken. Zo
wilde toenmalig minister van Finan-
ciën Larry Summers de banken voor-
bereiden op de 21ste eeuw. De wet
die die fout moet rechtzetten, werd
genoemd naar zijn bedenker, de voor-
malige centraal bankier Paul Volcker.


