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Lang geleden, in de zomer van 2007.

Toen leek het nog zo’n ver, virtueel

probleem. Het gedoe over die Ame-

rikaanse hypotheken, obligaties,

banken. Analisten raakten van de

kook, zeker, maar wij vroegen ons af

wat dit alles met ons te maken had.

Inmiddels weten we het. De crisis

kwam bij ons thuis.

We hebben de afgelopen jaren

onze woningen fiks in waarde zien

dalen. We kunnen geen leningen of

hypotheken krijgen. We raken onze

baan kwijt, of kennen mensen die

hun baan kwijt zijn. We krijgenmin-

der pensioen en voelen allemaal iets

van de bezuinigingen. Of het nu om

minder kinderopvangtoeslag gaat.

Of meer belastingen. ,,Anno 2013

vind je nog maar weinig Nederlan-

ders die niks van de crisis merken,’’

concludeert media- en massapsy-

choloog Jaap van Ginneken, neu-

traal zoals wetenschappers nu een-

maal doen.

We zijn ons naar ‘die nieuwe eco-

nomische realiteit’ (Van Ginneken)

gaan gedragen als egels naar het

winterweer. We trekken ons terug in

onze onverkoopbare huizen. Gaan

er minder op uit. Potten geld op. We

kopen geen auto meer, maar een

fiets. We koken liever een eigen

potje dan dat we aanschuiven bij

een restaurant met linnen servetten.

En we laten het minder breed han-

gen.

Het nationale humeur heeft nogal

te lijden gehad onder 5 jaar afzien.

We zijn in de eerste plaats flink over

de economie gaan somberen. In ja-

nuari 2008 was 81 procent van de

Nederlanders volgens het SCP-rap-

port ‘De Sociale Staat van Neder-

land 2013’ er nog happy over. Nu is

dat nog maar 47 procent. En in ja-

nuari 2008 dacht slechts 28 procent

dat het allemaal minder zou wor-

den. Nu denkt 55 procent dat.

Cynischer
We zijn volgens hoogleraar accoun-

tancy Marcel Pheijffer (Nyenrode)

‘cynischer’ door de crisis geworden.

,,Vooral ten opzichte van bestuur-

ders.’’ En angstiger. Esther-Mirjam

Sent, hoogleraar economie (Nijme-

gen): ,,Iets verliezen is nu eenmaal

altijd heftiger dan iets erbij krijgen.’’

Argwanender ook. Paul Dekker (So-

ciaal en Cultureel Planbureau):

,,Ons vertrouwen is harder achteruit

gegaan dan in andere landen. Dat

heeft er, denk ik, mee te maken dat

we lang dachten dat het ons niet

raken zou. We leken altijd aan de

goede kant te staan, net als Duits-

land en Finland.’’

Bovenal zijn we een stelletje pie-

keraars geworden. Tobbend hoe het

nu toch allemaal verder moet. Dek-

ker (SCP): ,,Het woord ‘onzeker’ valt

in al onze enquêtes. Want natuurlijk

zouden ouderen het vervelend vin-

den als weldra blijkt dat ze 100 euro

pensioen per maand in moeten le-

veren, maar het niet weten: dat is ei-

genlijk erger. Dan kan het ook 500

euro zijn.’’

Er zijn interessante generatiever-

‘We komen er realistischer

uit nu we de risico’s kennen’

ROTTERDAM |Banken die omvallen, steeds
hogere werkloosheidcijfers enminder geld
om uit te geven.Wat heeft 5 jaar crisis mentaal
met ons gedaan? Trekken we er lessen uit?
Hoogleraar Pheijffer vreest van niet: ,,We laten
de teugels gewoon weer los.’’
EEFJE OOMEN

schillen. Zo zijn de 55-plussers vol-

gens het SCP-onderzoek ‘Burgerper-

spectieven’ (eerste kwartaal 2013)

over alles het somberst. En zijn Ne-

derlanders tussen de 18 en 34 jaar

juist opmerkelijk optimistisch, ter-

wijl ze het volgens arbeidssocioloog

Fabian Dekker (Rotterdam) op de

keper beschouwd ‘het zwaarst heb-

ben’. ,,De jeugdwerkloosheid is op-

gelopen tot 16 procent. Alle zekerhe-

den staan voor deze generatie op de

tocht. Kunnen zij nog huizen

kopen? Krijgen zij ooit nog een vast

contract? Een goed pensioen?’’

Hun optimisme is volgens Fabian

Dekker vooral opvallend in vergelij-

king met het doemdenken van de

jaren ’80. ,,De jeugdwerkloosheid is

ongeveer net zo hoog, maar de jon-

geren toen waren veel zwartgalliger.

Ze keerden zich van de maatschap-

pij af, klommen op de barricaden,

gingen kraken. Er kwam toen na-

tuurlijk wel een aantal factoren

samen: de economische malaise, de

ernstige woningnood, de Koude

Oorlog.’’

Dekker, die jongeren van nu voor

zijn recente boek ‘Bankzitten’ inter-

viewde, proeft in de blijmoedigheid

‘iets Amerikaans’. ,,Een soort hou-

ding van smile or die. Zo van: ik

moet wel positief blijven want ik

ben zelf verantwoordelijk voor mijn

eigen levensgeluk.’’

Die houding heeft alles te maken

met de tijdgeest. Dekker: ,,De na-

druk is de afgelopen jaren komen te

liggen op zelfredzaamheid. In het

onderwijs in het bijzonder. Daar is

een docent tegenwoordig meer be-

geleider dan autoriteit. En in de

maatschappij in het algemeen. De

sociale voorzieningen zijn op alle

Ons vertrouwen is
harder achteruit
gegaan dan in
andere landen
– Paul Dekker (SCP)

Wathebbenwegeleerdvan
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COLUMN Vincent Bijlo

Hoe komt een supersnelrechter
erbij een Rotterdammer, die in
de oudejaarsnacht een bier-
flesje naar twee agentes gooide
een half jaar naar de gevange-
nis te sturen?Wat was dat voor

bierflesje? Had er Leffe Dubbel in

gezeten, of Tripel misschien? Als

je dat tegen je hoofd krijgt, heb je

al een barstende koppijn voordat

je een druppel hebt gedronken.

Nee, het was een gewoon bier-

flesje en de Rotterdammer in

kwestie kon zich niet herinneren

dat hij het gegooid had, hij kon

zich überhaupt weinig herinneren.

Hij was bezopen, had geblowd en

hij had een snuifje genomen. Hij

wist niet meer wat hij deed.

En zo schijnen er heel veel te zijn,

en niet alleen in de oudejaars-

nacht, maar elk weekend weer, die

niet meer weten wat ze doen.

Daarom was het, dat de supersnel-

rechter deze absurde straf op-

legde.

We hebben blijkbaar geen
ander antwoord op de dronken
en stonede idioten die de uit-

gaansgebieden terroriseren dan

repressie. Deze Opsteltenrepressie

werkt natuurlijk niet. Dronken of

stonede idioten kunnen niet na-

denken.

Zullen zij afzien van het in het ge-

zicht trappen van een agent

omdat ze zich plotseling realise-

ren dat ze dan misschien de vol-

gende oudejaarsavond thuis

moeten blijven of een

paar maanden de bak in draaien?

Nee, ze zijn totaal buiten zinnen,

ze realiseren zich niets. Het zijn

de pillen, de drank, de coke en de

hasj, het is de giftige welvaarts-

cocktail van de vrijheid die zorgt

dat er hele hordes op drift raken.

Dat is een groot maatschappelijk

probleem, daar is geen supersnel-

rechter tegen opgewassen.

Ik lijk de commentator van De Te-

legraaf wel zeg, maar ik meen het

echt. We zijn doorgeschoten. We

laten onze jongeren gecontroleerd

comazuipen in een zuipkeet

omdat we bang zijn dat ze anders

ergens illegaal gaan zuipen en dan

is het hek helemaal van de dam,

alsof het dat nu niet al is.

We moeten ons eens ernstig
gaan afvragen wat er met onze

maatschappij aan de hand is dat

al die mensen zoveel verdoving

nodig hebben en we moeten din-

gen durven verbieden en dat ook

goed handhaven.

Nee, er is niets met mij aan de

hand, ik ben geen chagrijnige re-

actionair geworden, ik ben het ge-

woon zat.

Als kinderen niet met snoep kun-

nen omgaan, haal je het snoep

weg. Als volwassenen

dat niet kunnen met

pillen en coke, doe je

dat met pillen en coke.

En als dat nog niet helpt

dan zeg ik: volgend jaar

op oudejaarsavond

een alcoholverbod

voor iedereen

boven de

18.

Of zou-

den ze

dan met

fantaflesjes

naar de politie

gaan gooien?

R Vincent@ad.nl

Half jaar de bak in
voor gooienmet flesje

Het zijn de
pillen, de
drank en de
coke die
zorgen dat
hele hordes op
drift raken

DEN HAAG |De 35-ja-
rige Jessica Heide-
kamp (l) kookte vorige
week de kerstdis voor
haar 59-jarige buur-
vrouw Yvonne Brou-
wer (r). Haagse Jessica
sloot zich aan bij de site
‘Thuisafgehaald’. Ze was
ambtenaar, raakte in 2011
haar baan kwijt en be-
sloot meer te gaan doen
met haar culinaire hobby.
,,Ik heb koken altijd hart-
stikke leuk gevonden.’’
Via ‘Thuisafgehaald’ heeft
ze veel mensen uit haar
omgeving leren kennen
en verdient ze nu een
centje bij. ,,Je houdt er
per maaltijd misschien
maar een paar euro aan
over, maar dat is toch
leuk.’’ Voor haar maaltij-
den vraagt ze tussen de
4,50 en 7 euro. Inmiddels
wordt ze ook gevraagd
andere culinaire dingen te
doen, ‘zoals de catering
van borrelhappen’. ,,Het
heeft goed voor me uitge-
pakt.’’
Marjan Minnesma, direc-
teur van stichting Ur-
genda, noemt de ‘deel-
economie’ een van de
trends van deze tijd. ,,Het
bestond al vóór de crisis,
maar heeft er wel een
extra zet door gekregen.’’

fronten uitgekleed. De werkloos-

heids- en bijstandsregelingen zijn

minder riant.’’

De 55-plussers zijn daarentegen

opvallend somber omdat ze ver-

worvenheden zien verkruimelen.

En omdat ze volgens Cok Vrooman

(SCP) ‘ernstig moeten wennen’ aan

het idee dat hun kinderen en klein-

kinderen het mogelijk slechter krij-

gen dan zij. ,,Het is een shock dat

we het diepgewortelde idee moeten

laten gaan dat elke generatie het

beter krijgt.’’

Gelouterd
Kan de crisis, als die wegebt, ook

iets moois betekenen? Een koud

dompelbad waar we gelouterd uit

komen? Zo’n 32 procent schudt in

het SCP-rapport ‘Burgerperspectie-

ven’ (tweede kwartaal 2013) als ant-

woord meewarig het hoofd. Maar

57 procent proeft wel ‘positieve

ontwikkelingen’. Die groep hoopt

dat het ons ‘bewuster’ van onze

welvaart maakt. En ‘saamhoriger’.

En dat bedrijven, banken en

overheden er ‘efficiënter’ door gaan

werken. Dat we er met z’n allen

‘creatiever’ uit komen. Dat we

nieuwe dingen bedenken – dingen

die beter zijn voor het milieu.

,,Maar,’’ nuanceert Paul Dekker

(SCP), ,,het gaat dan vooral om din-

gen die mensen graag zíén gebeu-

ren. Niet om dingen die al gebeu-

ren.’’ Volgens Ruud Muffels, hoog-

leraar arbeidsmarkt en sociale ze-

kerheid (Tilburg), zullen er zeker

lessen blijven hangen. ,,We komen

er realistischer uit. Zoals er in de

jaren ’90 met geld gegoocheld

werd; dat leek niks meer met de

realiteit te maken te hebben. Nu

kennen we de risico’s, weten we dat

er echte mensen door geraakt wor-

den, met echte levens.’’

En volgens Urgenda-directeur

Marjan Minnesma, die al jaren

voor een duurzame samenleving

ijvert, zullen we er meer door gaan

delen, ruilen, uitwisselen. ,,De

nieuwe ‘deeleconomie’ was al een

trend onder twintigers en derti-

gers, maar andere generaties

nemen het nu over, gestimuleerd

door de crisis.’’ Dan gaat het om

initiatieven als ‘Snappcar’ (de auto

met anderen delen) of ‘Broodfonds’

(verzekeringen onderling regelen)

of ‘Thuisafgehaald’ (koken voor

buurtgenoten).’’ Cok Vrooman

(SCP) noemt deze ontwikkelingen

echter ‘nog behoorlijk marginaal’.

,,Het komt vaker voor, zeker. Maar

de meesten maken nog gewoon ge-

bruik van subsidies of voorzienin-

gen van de overheid.’’

Paul Klep, hoogleraar economi-

sche en sociale geschiedenis (Nij-

megen), zou heel graag zien dat we

iets aan de crisis overhouden maar

aarzelt of het gebeuren zal. ,,Hope-

lijk beseffen we dat crises van alle

tijden zijn en gaan we er rekening

mee houden. Steken we ons niet

meer diep in de schulden. Geen

tophypotheken meer.’’

Uitwassen
Als er al iets beklijft, is het volgens

Paul Dekker (SCP) waarschijnlijk

de weerzin tegen uitwassen in de

financiële wereld. ,,De topsalaris-

sen, de bonussen, constructies als

woekerpolissen.’’ Maar hoogleraar

accountancy Pheijffer, die sowieso

kritisch over ‘eventuele lessen’ is,

waagt dat te betwijfelen. ,,Als con-

sumenten weer meer gaan uitge-

ven, de productie stijgt, bedrijven

mensen gaan aannemen, er een

wedloop om personeel ontstaat,

dan laten we de teugels weer los.

Dat toont de geschiedenis nu een-

maal. Dan vinden we al dat extra

toezicht, die extra regels weer stro-

perig en remmend en willen we

met z’n allen gewoon weer die

stairway to heaven op.’’

Hoogleraar Sent meent dat we

ons nog best een tijdje zullen in-

houden. ‘Rampenbijziendheid’

noemt Sent dat. ,,Vlak nadat er een

ramp is gebeurd óverschatten we

de kans dat het weer gebeurt. Maar

als er een jaar of wat voorbij is, ón-

derschatten we de kans. Dat zag je

ook bij zo’n schokkende gebeurte-

nis als de aanslag op Twin Towers.

Toen dachten we dat we ons nooit

meer veilig zouden voelen, maar

dat gevoel is weggegaan. Zo zal het

crisisgevoel ook vervliegen.’’

Hopelijk stekenwe
ons niet meer in de
schulden, geen
tophypotheekmeer
– Paul Klep (hoogleraar Nijmegen)
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