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Dubbele moraal

Stel je voor dat je
niet was geboren
in Tilburg, maar in
Thessaloniki...

Mag ik nog even terugkomen
op de toon van het debat?

Niet de toon van de Algemene Be-
schouwingen, maar de toon waar-
op er in de afgelopen maanden
over Griekenland is gesproken. Ik
doel niet op de nog steeds niet de-
finitief beantwoorde vraag of Grie-
kenland in de eurozone moet blij-
ven of nu beter terug kan naar de
drachme. Het gaat mij om de dub-
bele moraal die in de discussie is
geslopen. Een dubbele moraal,
omdat we van Griekenland datge-
ne eisen wat we zelf nalaten.

In Nederland wenst regering
noch oppositie serieus de drie ur-
gentste onderwerpen aan te pak-
ken: flexibilisering van de arbeids-
markt, hervorming van de wo-
ningmarkt en de zorg. En dan
zwijg ik nog over het feit dat de
herziening van het pensioenstelsel
zo minimaal gebeurt dat de effec-
ten ervan ontoereikend zijn. Voor
iedere paar euro aan extra jaarlijk-
se lasten – ziektekosten, kinderop-
vang, collegegeld – is er een batte-
rij aan verontruste, verongelijkte
en verontwaardigde sprekers die
in de media een dankbaar podium
krijgen. Dat is terecht en begrijpe-
lijk, want wij willen onze verwor-
venheden beschermen.

Maar ondertussen wordt er met
het grootste gemak door politici,
net als door de president van De
Nederlandsche Bank en vele com-
mentatoren, geëist dat Grieken-
land per ommegaande zijn econo-
mie moet hervormen. Makkelijk is
dat. Natuurlijk moet Griekenland
hervormen, en ja, helaas gaat het
veel en veel te traag, erodeert het
vertrouwen zienderogen en is de
bevolking bepaald niet coöpera-
tief. Maar wij krijgen hier niet eens
een schijntje voor elkaar van wat
we van Griekenland eisen. Er zit
iets van wreed leedvermaak in de
toon van het debat: die Grieken,
die profiteurs, die moeten maar
eens voelen hoe stom ze zijn ge-
weest. Die houding gaat voorbij
aan het feit dat je niet een hele be-
volking verantwoordelijk kunt
houden voor het slechte beleid.

Bovendien, als Nederlanders
Grieken waren geweest hadden ze,
vrees ik, net zo enthousiast de
kantjes eraf gelopen. Op je 52ste
met pensioen, zoals daar volgens
de verhalen mogelijk was – ik denk
dat als die kans in Nederland had
bestaan, er ook hier hele hordes
hadden staan te trappelen. Het
gaat niet aan een heel volk te straf-
fen met makkelijke vooroordelen,
hoe gemakzuchtig het ook gepro-
fiteerd heeft en hoeveel kortzich-
tig verzet er nu ook wordt ge-
pleegd tegen de bezuinigingen.

Volgens een vergelijkbare rede-
ring hebben de Amerikanen

destijds, mede ook uit verlicht ei-
genbelang, een Marshallplan ge-
lanceerd voor Europa – inclusief
de overwonnen vijand Duitsland,
juist omdat het economisch en
psychologisch afstraffen van een
bevolking (hoe ‘s ch u l d i g ’ die ook
moge zijn) zich niet tot de volgen-
de generaties mag uitstrekken. Al-
leen economische groei leidt tot
vrede en stabiliteit, niet het uit-
knijpen van een land. Rancune is
een gevaarlijke voedingsbodem.
Ook nu wordt geroepen om een
Marshallplan voor Griekenland.
Let wel: niet door de VS, die wel
andere zorgen hebben. De vergelij-
king gaat mank. In Griekenland is

nauwelijks zware industrie die op-
nieuw opgebouwd moet worden,
er is geen infrastructuur vernie-
tigd, er zijn geen plat gebombar-
deerde steden. Griekenland is op
geen enkele manier te vergelijken
met een naoorlogs, kapot Euro-
pees land. Griekenland is eerder
een van die ontwikkelingslanden
die ooit min of meer functioneer-
den, maar aan lager wal is geraakt,
zoals Argentinië of Brazilië, met
een redelijk opgeleide bevolking,
maar een failliet staatsapparaat en
een groot zwart circuit.

Niet de ervaringen van de we-
deropbouw van Europa middels
een Marshallplan zijn hier rele-
vant, maar de lessen die we met
schade en schande uit decennia
van betalingsbalanssteun en ont-
wikkelingshulp hebben geleerd.

Een plan voor de hervorming
van de Griekse economie ligt trou-
wens niet voor de hand. Grieken-
land heeft behalve scheepvaart en
toerisme niet veel mogelijkheden
tot ontwikkeling, beide sterk af-
hankelijk van de conjunctuur. Ba-
nen scheppen in Griekenland zelf
is bijna onmogelijk.

Hier zien we weer die dubbele
moraal. De Tweede Kamer be-

sluit in de Algemene Beschouwin-
gen dat er niet verder aan ontwik-
kelingshulp getornd mag worden,
maar strekt die generositeit niet
uit tot Griekenland. Op grond
waarvan zijn wij dan meer solidair
met Tanzania en die andere vijf-
tien landen die Nederlandse steun
krijgen, dan met Griekenland? En
het gaat nog verder, want net als in
arme ontwikkelingslanden is een
van de weinige opties voor jonge
mensen om te migreren naar lan-
den waar zij wel werk kunnen vin-
den, dus in Noord-Europa. Het
zou me niet verbazen als dat mas-
saal gaat gebeuren. Willen we dan
ook Grieken aan de grenzen tegen-
houden?

Wat voor recht hebben wij om zo
hard te oordelen over Grieken-
land? Dat wij Nederlanders het
goed voor elkaar hebben is een
combinatie van geluk in de vorm
van een gunstige ligging, weinig
oorlogen en een vleugje verstandig
beleid. Daar kunnen we niet al te
veel merites aan ontlenen. Nog los
van het eigenbelang dat voort-
vloeit uit het handhaven van de
euro, moeten wij een minimum
aan grootmoedigheid tonen. Want
stel je voor dat je toevallig niet in
Tilburg, maar in Thessaloniki ge-
boren was...


