
‘Noam Chomsky richt zijn scherpe intellect op de utopische ideologie van het neoliberalisme. [...] Hij 
laat zien hoe deze ideologie [...] uiteindelijk een maffiose economische en politieke orde geschapen 
heeft, met Donald Trumps opgang naar de macht als ultieme illustratie.’ 
CHRIS HEDGES, WINNAAR VAN DE PULITZER PRIZE 
 
‘Sinds Thomas Piketty’s Kapitaal in de 21ste eeuw is inkomensongelijkheid geen nieuw thema. Toch 
lijkt het nieuwste boek van de bekende activist en linguïst Chomsky origineler dan bijna elke titel over 
dit onderwerp uit het recente verleden.’ 
PUBLISHER’S WEEKLY 
 
‘Een must-read in benarde tijden.’ 
HUFFINGTON POST 
 
‘IK ben oud genoeg om me de Depressie van de jaren dertig te herinneren. Het grootste deel van mijn 
familieleden bestond uit werklozen uit de arbeidersklasse. De meeste mensen hadden het destijds, in 
hun eigen beleving, heel wat slechter dan nu, maar er was wel een gedeeld besef dat we er op de 
een of andere manier wel uit zouden komen, een hoop op betere tijden. ’ - Noam Chomsky’s eerste 
woorden in Het einde van de Amerikaanse droom 
 
De Amerikaanse droom is volgens filosoof en activist Noam Chomksy in rook opgegaan. Mede door 
de ongekende inkomensongelijkheid kan de gewone Amerikaan niet meer op een betere toekomst 
hopen. Dat heeft funeste gevolgen, niet alleen voor de Verenigde Staten, maar wereldwijd. 
 
Met zijn nietsontziende intellect ontleedt Chomsky de opkomst van het neoliberalisme, van de 
founding fathers tot en met Donald Trump. Hij legt tien principes bloot die leiden tot een ongekende 
concentratie van rijkdom en macht, zoals ‘gebruik angst’ en ‘ondermijn de solidariteit’. 
 
Chomsky beroept zich in zijn aanklacht op onder anderen Aristoteles, Adam Smith en Malcolm X, 
maar haalt het bewijsmateriaal voor zijn analyse ook uit overheids- en bedrijfsdocumenten. 
 
Het einde van de Amerikaanse droom is gebaseerd op de bekroonde documentaire Requiem for the 
American Dream (2015). De vertaalrechten van het boek zijn inmiddels aan zestien landen verkocht. 
 
AUTEUR 
Politiek filosoof, activist en taalkundige NOAM CHOMSKY (1928) is over de hele wereld bekend 
vanwege zijn briljante ideeën en zijn grote persoonlijke engagement. Na zijn studie taalkunde, 
wiskunde en filosofie doceerde Chomsky vijftig jaar aan het Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). Tegenwoordig is hij als Institute Professor Emeritus verbonden aan de afdeling Taalkunde en 
Filosofie. Als taalkundige heeft hij volgens velen een revolutionaire bijdrage aan zijn vakgebied 
geleverd. Zijn politieke geschriften vormen al tientallen jaren een belangrijke bijdrage aan het 
maatschappelijk debat. In 2001 publiceerde hij 9-11, een internationale bestseller en waarschijnlijk 
ook het meest invloedrijke boek over dit onderwerp. 
 
REDACTEUREN 
PETER HUTCHISON is een filmmaker, leraar en activist uit New York. Hij maakte onder meer de 
documentaire What Would Jesus Buy? 
 
De Nederlands-Amerikaanse filmmaker en regisseur KELLY NYKS heeft verschillende prijzen 
gewonnen voor zijn documentaires, en werkt zowel in de VS als in Europa en Azië. Met zijn 
documentaire Split: A Divided America bezocht hij in 2011 de universiteiten van Groningen, Delft, 
Amsterdam en Utrecht. 
 
JARED P. SCOTT is filmmaker, regisseur en producer. Zijn films zoals The Age of Consequences en 
Disruption zijn vertoond op diverse filmfestivals, waaronder Tribeca en IDFA, en worden uitgezonden/ 
gestreamd op Netflix, Starz, PBS en Al Jazeera. 


