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Lehmandag

G isteren een jaar geleden ging
er een schokgolf door het in-

ternationale financiële systeem.
De Amerikaanse zakenbank Leh-
man vroeg faillissement aan en
veroorzaakte een golf van angst
op de financiële markt. Banken
waren er tot dan toe van uitgegaan
dat zij, als het erop aan zou ko-
men, toch wel gered zouden wor-
den door hun overheid.

Dat is daarna ook goeddeels ge-
beurd. Lehman ging ten onder,
maar de gevolgen waren zo ver-
strekkend dat overheden in de
Verenigde Staten, Europa en el-
ders weinig anders konden dan
toch financiële hulp bieden. De
verzekeringsreus AIG werd twee
dagen na Lehman wél gesteund,

omdat een
bankroet on-
voorziene en
m o g e l ij k
rampzalige
gevolgen zou
hebben voor
het finan-
ciële sys-
teem, waar

een massa tot dan toe onzichtbare
draden zorgde voor een lotsver-
bondenheid van vrijwel alle finan-
ciële instellingen.

De weken daarna balanceerde
het hele stelsel op de rand van de
afgrond. Toen het acute gevaar ge-
weken was, moesten nog steeds tal
van banken – ook Nederlandse –
worden gesteund. De vertrou-
wensschok, het stokken van de
geldmarkt en het infarct van de
kredietverlening daarna zorgden
voor een van de hevigste recessies
in de geschiedenis. Het was alsof
de internationale economie plots
tot stilstand kwam. De gevolgen
zijn een jaar later duidelijk: een
wereldwijde economische krimp
van een kaliber dat eerder nauwe-
lijks voor mogelijk werd gehou-
den, begrotingstekorten die twee-
en soms driemaal het plafond be-
dragen dat voorheen in het euro-
gebied doorging voor de gevaren-

zone, en een staatsschuld die hier
en daar met tientallen procent-
punten is opgelopen.

De wereldeconomie ziet eruit
alsof er een veldslag heeft plaats-
gevonden. Het puinruimen moet
nog beginnen. In de VS hield pre-
sident Obama maandag een
speech op Wall Street om de finan-
ciële sector, het Congres én het
Amerikaanse publiek ervan te blij-
ven overtuigen dat radicale her-
vormingen van het financiële sys-
teem nodig zijn. Het risico is
groot dat, nu de rust weer wat te-
rugkeert en de financiële waarden
wat zijn opgeveerd, de gevoelde
noodzaak voor verandering ver-
dwijnt – niet in de laatste plaats
omdat de kapitaalkrachtige finan-
ciële wereld mogelijkheden te
over heeft om dat idee voor het
voetlicht te brengen.

In het internationale overleg
zijn de vorderingen moeizaam.
Versplintering in nationale initia-
tieven dreigt. De komende G20 in
Pittsburgh en de vergadering van
het IMF en de G7 in Istanbul moe-
ten meer eensgezindheid laten
zien.

Ook nationaal moet er puin
worden geruimd. Gisteren pre-
senteerde het kabinet een begro-
ting voor 2010 die terecht de pijn
nog even uitstelt, op straffe van
het smoren van een economisch
herstel. Daarna zullen grote offers
moeten worden gebracht. De kre-
dietcrisis heeft diepere oorzaken
dan enkel één bankroet van een
Amerikaanse zakenbank. De crisis
woedde al ruim een jaar en bracht
grote defecten in het systeem aan
het licht. Maar de herinnering aan
de teloorgang van Lehman, een
jaar geleden, viel gisteren wel op
passende wijze samen met Prins-
jesdag .

v© C o m m e n t a re n geven het
standpunt van de krant, op
basis van discussies tussen
hoofdredactie en commen-
tatoren.

Het risico is
groot dat de
g e vo e l d e
noodzaak van
verandering
verdwijnt
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Leedvermaak

M ensen houden van sterren.
We geilen op sterren omdat

ze lekker zijn, we plakken plaatjes
van ze aan de muur. Maar het
liefst, getuige het grote succes van
alle vormen van roddel, het liefst
kijken we naar ‘de mens achter de
ster’.

Het begint als voortzetting van
de verafgoding. Kijk nou toch
eens hoe mooi hij of zij is afgeval-
len. Wat maakt hij stoute grapjes
in interviews en wat praat zij
openhartig over haar werk met
weeskindertjes. Het monsterver-
bond tussen Angelina Jolie en
Brad Pitt, bezegeld met driemaal
genetische versmelting bovenop
de reeds geadopteerde kinder-
schare, zorgt voor hysterische
fans. Zo hysterisch, dat mijn lieve-
lings-roddelweblog Dlisted.com
zonder al te veel overdrijving kan
schrijven over de avonturen van
moeder en kinderen ‘Saint Angie,
Holy Shiloh and the Twin Mes-
siah’s. ’

Dergelijke extreme sterrenvere-
ring smeekt om satire. De ruzies
tussen de Toppers zijn zo voor de

show, dat je er best een harde grap
over mag maken. Het wordt pas
naar als verering omslaat in leed-
vermaak. Een publiekslieveling
kan hard vallen, want het liefst
zien wij de mens achter de ster
met zijn broek naar beneden. Yo-
lanthe tongend met een ander.
Vuile slet! De moeder van Jan die
haar beklag doet. Wat een trut!
Britney manisch, Britney dik,
Britney kaal, Britney dronken. De
geschoren geslachtdelen of uit een
jurk tuimelende borsten van wil-
lekeurig wie.

Wees nu eens eerlijk. Waar ge-
noot u meer van: rapper Kanye
West die zondag katjelam het po-
dium van de MTV Video Music
Awards oprende en de bedank-
speech verpestte van het zangeres-
je Taylor Swift; of Beyonce die
Swift heel lief terugriep op het po-
dium? De zoveelste pose met pijp-
mond van actrette Megan Fox – of
de brief van drie anonieme mede-
werkers over haar wangedrag op
de set? Het dierenactivisme van
‘Jort en Georgina’ of het bloederi-
ge einde van hun liefde? En waar
kijkt u naar op youtube: filmpjes
van vredig slapende poesjes, of
poesjes die vechten, omvallen,
kotsen en rollen wc-papier vernie-
tigen?

En dan zijn er mensen die zich
afvragen waarom goed nieuws
slecht verkoopt.

Merel Boers

© jan blokker

Observaties op een Prinsjesdag

I k turfde het aantal keren dat ik
gisteren iemand tijdens de nabe-

schouwingen van de Troonrede
hoorde zeggen dat hij z’n verant-
woordelijkheid zou nemen.

Drieënvijftig keer.
Dat betekent dus ook al niks

meer. Het komt er uit zoals ze vroe-
ger ‘dus’ zeiden, of ‘ik bedoel’, en te-
genwoordig ‘okéééh’ of ‘ik besef
m ij ’. Als je alle verantwoordelijkhe-

den consequent uit hun tekst knipt,
win je in één rondje vragen gauw
een kwartier zonder dat je het ge-
voel hebt iets te hebben gemist. Nog
even, en je komt uit bij de novelle
van Heinrich Böll over de man die
zo veel witjes uit z’n tape had ge-
spaard dat hij een hele avond stilte
kon afdraaien.

De dag tevoren had ik bij Pauw en
Witteman gekeken naar Femke Hal-
sema, Agnes Kant, Mark Rutte en
Alexander Pechtold.

Zouden Jeroen en Paul denken
dat in Nederland de ‘oppositie’ net
als het kabinet met één mond
spreekt? Vorig seizoen hadden ze de
vier (of waren het er toen vijf?) ook
al eens uitgenodigd, en toen had ik
ook al de indruk dat ze dachten een
schaduwregering aan tafel te heb-
ben uitgenodigd. Of hadden ze
zichzelf een snipperdag beloofd? Ze
leunden toen het hele uur lui ach-
terover, zonder één keer aanstalten
te maken om in te grijpen in het hel-
se gekakel.

Maandagavond was het niet veel
beter. Agnes was nog niet aan een
zin begonnen, of Femke interrum-
peerde, en die was aan vijf woorden
toegekomen toen Mark het met een
heel ander onderwerp overnam,
zonder overigens ver te reiken, want
toen wierp Alexander zich er al weer
tussen, terwijl je op de achtergrond
Agnes nog hoorde proberen haar
eerste, door Femke onderbroken zin
verstaanbaar te krijsen.

God zal je toch bewaren als dat
straks werkelijk een coalitie wordt.
Alle kans natuurlijk. Om Wilders
buiten het cordon te houden heb-
ben we in 2011 waarschijnlijk zes of
zeven splinterpartijen voor een re-
gering nodig, met gedoogsteun van
Jan Nagel.

Wat zat er overigens in de eigen-
aardige Samsonites waarmee zwart-
geklede lijfwachten naast de koet-
sen van de koninklijke familie lie-
pen alsof ze onderweg waren naar
kantoor? Hun boterhammen? Pillen
voor als Máxima hoofdpijn kreeg?

De instructies voor het geval een
nieuwe Karst T. met kwade bedoe-
lingen over de fleurige roadblocks
zou springen? Maar het kan ook
eenvoudig een afleidingsmanoeu-
vre van de AIVD zijn geweest: de
terroristen zouden natuurlijk nooit
geloven dat mannen met koffertjes
zogenaamd geheim agenten waren.
Astrid Kersseboom, de schat, bleek
zich te hebben laten wijsmaken dat
er uitklapbare kogelvrije schermen
in de tassen zaten. Had zij de Oran-
jes van 2009 werkelijk willen be-
schermen met een James Bond uit
1962?

Tussen de hoeden door probeerde
ik – nu we toch in de criminele sfeer
zaten – Paul Tang op te sporen in de
Ridderzaal. Nergens te bekennen.
Zou hij, behalve vier wedstrijden
schorsing, ook nog een uitgaansver-
bod aan z’n broek hebben gekre-
gen? Ik heb altijd medelijden met
Wouter Bos bij zulke incidenten.
Die man presenteert z’n Miljoenen-
nota met een voor Den Haag bril-

jant speechje, maar als hij achterom
kijkt ziet hij een stoet partijgenoten
van de vierde garnituur in zijn kiel-
zog .

En waarom was Gerdi Verbeet zo
geschokt? Ze wist toch dat de hele
Troonrede, de Miljoenennota én de
Macro Economische Verkenningen
onder embargo bij steekkarretjes te-
gelijk waren verspreid in alle frac-
tiezaaltjes van Eerste en Tweede Ka-
mer, nog gezwegen van allerlei bij-
behorende gezinnen? Dat is net zo-
iets als wanneer je ze op een mooie
najaarsdag op de Dam uitdeelt aan
passanten.

Al met al een leuke dag. Het viel
me op dat het publiek op een Am-
sterdams volksplein en de bouw-
vakkers op een bouwplaats honderd
maal gematigder op de koningin re-
ageerden dan Agnes en Femke.

Dat belooft een rustige, koele
herfst.

Jan Blokker

Discussie over het
woord neger

Op het nextblog is veel gerea-
geerd op het artikel van
Anousha Nzume over het woord
‘neger’, dat gisteren verscheen
op de opiniepagina. Het ‘n-
woord’ wordt steeds vaker losjes
gebruikt, terwijl het een scheld-
woord is met een pijnlijke ge-
schiedenis, schreef Nzume.
Hieronder enkele reacties.

„Anousha legt in het artikel wel uit
van welke huidskleur je moet zijn
en in welke leeftijdscategorie je
moet vallen om het woord neger
eventueel te mogen gebruiken,
maar ze suggereert helaas geen al-
ternatief idioom voor degenen die
daarbuiten vallen. Lastig hoor, po-
litiek correct taalgebruik.”
Ko e n

„Dit soort dingen blijft altijd moei-
lijk. Ik gebruik het woord ook wel
eens, maar vooral om mensen te be-
schrijven. ‘Die neger daar op
r e ch t s ’ gaat toch sneller dan ‘Die

donker getinte man/vrouw daar op
r e ch t s ’. Daar zit geen enkele be-
wust negatieve toon aan vast.”
Pe t t e r

„Stop met beschrijven van gelaats-
kleur om dit gedoe te voorkomen.
Gebruik in plaats daarvan andere
kenmerken. Kijk die ‘mevrouw met
dat donkere jasje’ of ‘ik bedoel dat
meisje met die bruine krullen’. Doe
niet zo moeilijk joh!”
Anne

„Lastig, laatst had ik een afspraak
met een neger die wilde dat ik het
over ‘donkere’ mensen had, waarop
twee dagen later een van mijn an-
dere ‘donkere’ vrienden me erop
wees dat hij dat nog veel erger vond
dan neger. Die grapte dat we het
weer over ‘gekleurde’ mensen
moesten gaan hebben. Als half-
bloedje met een breed spectrum
aan kleuren in de familie vind ik de
term ‘donker’ in elk geval te breed
en te vaag.”
shameequa

„Mensen mogen mij neger noe-
men, het is een ‘gewoonte’ gewor-

den waar ik geen last van heb. De
meeste mensen weten niet eens
waar het woord neger vandaag
komt. Waarom mogen donkere
mensen onderling wel neger tegen
elkaar zeggen en andere mensen
geen neger tegen een neger zeg-
gen? Hypocriete negers ook altijd.
O ja, ik ben inderdaad een neger.”
Ke m p i

„‘A l l o ch t o o n ’ was vroeger politiek
correct, maar dat verwatert ook
sterk. Het land van herkomst (Suri-
naams, Afrikaans, Antilliaans) ge-
bruiken is voor mij niet te doen,
omdat ik helaas niet genoeg alloch-
tonen ken om ze goed te onder-
scheiden. En hoe noem je Anousha
dan, half Russisch en half Afri-
kaans?”
martin

„Ik stel voor dat we ‘Donkere Ne-
derlander’ gebruiken, de zoge-
naamde DN’er. DN’ers die ook
B N’er zijn, zouden dan BDN’er
worden. Goedgeklede BDN’ers
zouden GGBDN’er genoemd kun-
nen worden, of Humberto Tan.”
Ivo

Zo wordt het nooit wat met die coffeeshops

Door Nicole Maalsté
Het moet anders met de coffeeshops.
Ze moeten kleiner worden en zich al-
leen richten op de lokale gebruiker.
Daarmee gaat de overlast naar bene-
den en worden criminaliteitsrisico’s
beter beheersbaar. Dit staat in de
Hoofdlijnenbrief Drugsbeleid van de mi-
nisters Klink (Volksgezondheid,
CDA), Hirsch Ballin (Justitie, CDA),
Ter Horst (Binnenlandse Zaken,
PvdA) en Rouvoet (Jeugd en Gezin,
ChristenUnie).

Het kabinet lijkt hiermee het ad-
vies op te volgen van de commissie-
Van de Donk, die vlak voor de zomer
een rapport uitbracht over het drugs-
beleid. Op de belangrijkste kritiek en
aanbevelingen van de commissie gaat
het kabinet echter niet in.

Er is sprake van beleidsverwaarlo-
zing, staat in het rapport van Van de
Donk. Daarmee bedoelt de commissie
dat de overheid niets doet aan het
fundamentele probleem dat het ge-
dogen van coffeeshops met zich mee-
brengt: de ongeregelde ‘a ch t e r d e u r ’.

Nederland gedoogt het verkopen
van cannabis in coffeeshops, maar re-
gelt niets op het gebied van de pro-
ductie en aanvoer van die cannabis.
Personen die zich bezighouden met
het kweken van cannabis en de aan-
voer van cannabis naar de coffeeshop
kunnen hun activiteiten dus niet
openlijk uitvoeren, omdat deze straf-
baar zijn. Daarom is dit een erg inte-
ressant terrein voor criminele organi-

saties geworden, waardoor de achter-
deur van de coffeeshop een schimmig
gebied blijft. De commissie geeft een
aantal modellen voor het verder ont-
wikkelen van het coffeeshopsysteem.

Een nieuw systeem dat zij voor-
stelt, de zogenoemde besloten coffee-
shop met een achterdeurregeling,
maakt coffeeshops nog minder toe-
gankelijk voor minderjarigen en
haalt de aanvoer van cannabis naar de
coffeeshop uit de criminaliteit. Cof-
feeshops zijn dan uitsluitend toegan-
kelijk met een wietpas, die ingetrok-
ken wordt bij ongewenst gedrag (zo-
als doorverkoop aan minderjarigen).

Ook komen er kwaliteitseisen voor
de cannabisproducten die worden
verhandeld. De bedoeling van zo’n
nieuw coffeeshopsysteem is om onge-
wenste neveneffecten van het ge-
doogbeleid tegen te gaan en succes-
volle kanten te versterken. Dat vraagt
om een radicale beleidsverandering.

Tot zover de commissie. Helaas
neemt het kabinet alleen wat losse
opmerkingen uit het rapport ter har-
te. Er wordt niet gereageerd op de
voorstellen van de commissie voor ex-
perimenten met het reguleren van de
productie en de aanvoer. Er verandert
dus niets aan het feitelijke probleem,
de illegaliteit van de achterdeur. Dat
is niet alleen spijtig, het zal ook de ef-
fecten van andere maatregelen onder-
mijnen. De symbolische maatregelen
die het kabinet voorstelt, suggereren
een gedurfd ingrijpen, maar zullen
het bestaande probleem waarschijn-
lijk slechts verergeren.

Neem het geneuzel over grammen.

In 1996 is de maximale hoeveelheid
per klant vanwege kritiek uit het bui-
tenland van 30 naar 5 gram verlaagd.
Het idee was dat dit drempelverho-
gend zou werken voor coffeeshoptoe-
risten. Maar wetenschappelijk onder-
zoek toont aan dat het coffeeshoptoe-
risme hierdoor niet afnam. Integen-
deel, coffeeshoptoeristen komen al-
leen maar vaker, omdat ze alleen klei-
ne hoeveelheden mogen meenemen.

En een deel van de klanten is moge-
lijk overgestapt naar de illegale
markt, waar ze iedere gewenste hoe-
veelheid krijgen. Het is dus volstrekt
onlogisch om de maximale hoeveel-
heid per klant van 5 naar 3 gram te
verlagen. Dit leidt tot meer overlast
en stimuleert de illegale markt.

Merkwaardig is ook dat het kabi-
net zich maar blijft blindstaren op
het aantal coffeeshoptoeristen. In
Venlo zijn de overlastproblemen met
succes opgelost door twee coffee-
shops naar de grens te verplaatsen.
Dat die toeristen naar Nederland ko-
men zou juist als een goed teken moe-
ten worden gezien. In Nederland kun
je op een relatief veilige manier can-
nabis gebruiken. Nederland lost een
deel van het probleem van het buiten-
land op. Het wordt hoog tijd dat ook
Duitsland en België op een gecontro-
leerde wijze iets doen met de canna-
bisbehoefte van hun inwoners.

Het aantal coffeeshops is de afgelo-
pen tien jaar gehalveerd, terwijl het
aantal cannabisconsumenten licht
toenam. Slechts 20 procent van de Ne-
derlandse gemeenten heeft coffee-
shops. Dát is de reden waarom coffee-
shops grootschaliger zijn geworden.
Er zijn te weinig coffeeshops om aan
de vraag van de Nederlandse canna-
bisconsument te voldoen. De helft
van de Nederlandse consumenten
koopt zijn cannabis daarom nog
steeds buiten de coffeeshop.

De kabinetswens van kleinere lo-
kaal gerichte coffeeshops betekent
dat er meer coffeeshops moeten ko-
men. En dat betekent weer dat de
overheid de coffeeshop niet langer als
een noodzakelijk kwaad moet zien,
maar de successen van het gedoogbe-
leid zal moeten uitdragen, zodat
mensen niet meer bang hoeven te zijn
voor de komst van een coffeeshop in
hun buurt.

Helaas is het niet waarschijnlijk
dat een kabinet met twee christelijke
partijen stelling durft te nemen voor
de coffeeshop.

Nicole Maalsté is als socioloog verbonden
aan de Tilburgse School voor Politiek en
Bestuur en schreef het boek ‘Po l d e r w i e t ’.

Het kabinet doet niets om de productie en aanvoer van cannabis te regelen en maakt de overlast alleen maar erger

© In de nieuwe drugsbrief van
het kabinet staan vooral veel
symbolische maatregelen.

© De levering van cannabis
aan coffeeshops blijft
aantrekkelijk voor criminelen.

‘Drempel voor cannabistoeristen substantieel hoger’

. Het kabinet kiest in de Hoofdlij-
nenbrief Drugsbeleid, die vrijdag
naar de Tweede Kamer werd ge-
stuurd, voor een restrictief coffee-
shopbeleid.

. „De coffeeshop dient uiteindelijk
weer een klein etablissement te
worden, gericht op de lokale gebrui-
ke r ”, schrijft het kabinet.

. Ook wil het kabinet dat voor toe-
risten de „drempel om cannabis te

kunnen kopen substantieel hoger
wordt”, door een p a s j e s s y s te e m ,
een maximum van 3 gram per klant
en betaling via de bankpas.

. „Enigerlei experiment met gere-
guleerde teelt zal overeenkomstig
het Coalitieakkoord niet in deze ka-
binetsperiode plaatsvinden”, aldus
de brief.

v© Lees de volledige brief van het
kabinet via nrcnext.nl/links

© Het kabinet blijft zich
maar blindstaren op
coffeeshoptoeristen §
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