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Scheiding dermachten
Het is onbegrijpelijk dat weten-
schappers een pleidooi houden en
het kabinet vragen geen hoger be-
roep aan te spannen tegen de uit-
spraak van een rechter in de Urgen-
da-zaak (Trouw, 20 augustus).
Ik moge er nog eens op wijzen dat
het kabinet niet tegen de essentie
van de uitspaak in hoger beroep
gaat, maar vastgelegd wil hebben
dat die rechter buiten zijn jurisdic-
tie is getreden en de essentie van
ons democratisch bestel, scheiding
van de rechterlijke macht en de
wetgevende en uitvoerende macht,
aan zijn laars heeft gelapt.
S. van den Berg Alphen a/d Rijn

Wie zwijgt stemt toe
Rake prent van Pieter Geenen die
de dwingerige partijdigheid in het
Israël/Palestina-debat hekelt (Trouw,
20 augustus). Het is duidelijk dat
mensen zich daar van afkeren. Toch
blijft het ook waar: wie zwijgt
stemt toe en wie niets zegt heeft
daarmee geen gelijk. Krant en le-
zers zouden zich nog meer kunnen
oefenen in het maken van het ver-
schil als het wel gemaakt moet wor-
den. Keuzes dus tussen een regering
die met één zetel meerderheid op
ramkoers ligt en een civiele opposi-
tie die de mond wordt gesnoerd,
tussen extremistische joden die
zelfs kerken in brand steken en
Rabbi’s for Human Rights die ze
herstellen, tussen het Israël van de
atoombom en van Vrede NU, enzo-
voort. De Israëlische auteur Ari Sha-
vit schetst in zijn boek ‘Mijn Beloof-
de Land’ maar liefst zeven van zul-
ke diepe ravijnen die de Israëlische
samenleving verdelen. Daar zou je
toch wat van mogen vinden en ver-
moeden wat goed en kwaad is?
Gied ten Berge Maarssen

Helemaal niet ingewikkeld
Pieter Geenens Dingeman sla ik
nooit over, bijna altijd goed raak.
Ook gisteren heel mooi weergege-
ven, maar de inhoud klopte deze
keer niet. Het conflict Israël-Palestij-

nen is helemaal niet ingewikkeld.
Door Israëlisch beleid worden de
Palestijnen sinds 1948 zeer onrecht-
vaardig behandeld en op een onge-
meen harde manier. Details zijn
soms wel ingewikkeld, maar de gro-
te lijn blijft daarbij wel dezelfde.
Verder heeft rapper Matisyah, hoe-
wel hij zegt a-politiek te willen zijn,
wel degelijk uitspraken gedaan ten
nadele van de Palestijnen.
Johan Feitsma Grijpskerk

Politieman van dewereld
Het is mooi dat de VS zich sterk
maken voor integer zaken doen
(Trouw, 19 augustus). Maar naar
mijn smaak is dat land zelf te vaak
belanghebbend en heeft het op het
terrein van integrity in business & po-
litics niet het onbezoedelde track re-
cord dat nodig is om als politieman
van de wereld acceptabel te zijn. De
VN, en niet de VS, zijn natuurlijk
het aangewezen supranationale li-
chaam om dit soort grensoverschrij-
dende kwesties te onderzoeken en
eventueel te vervolgen. Gezien het
feit dat de VS al jaren weigeren hun
staatsburgers te onderwerpen aan
het Internationaal Strafhof, lijkt het
niet waarschijnlijk dat ze zullen
meewerken aan zo’n VN-business-
tribunaal. Ook daarom zijn de VS
onacceptabel als politieagent van
de wereld.
F. Klok Groenekan

CDA is niet solidair
De opstelling van het CDA bij het
debat over het steunpakket voor
Griekenland was ronduit teleurstel-
lend. Op geen enkele wijze was er
een uitgestoken hand in de richting
van het Griekse volk. Van interna-
tionale solidariteit, in het verkie-
zingsprogramma nog een belang-
rijk item, was niets te bespeuren.
Het CDA heeft geen vertrouwen in
de capaciteit van de Griekse rege-
ring om de plannen uit te voeren.
Dat het Griekse (democratisch ge-
kozen!) parlement met overgrote
meerderheid de plannen wel steun-
de en maar liefst 77 procent van
de Grieken graag in de eurozone
wil blijven, doet blijkbaar niet ter
zake. Een alternatief is er niet
(Trouw-commentaar 20 augustus)
en het CDA gaf die ook niet. Ik kan
als CDA-lid niets met het techno-
cratische verhaal van Sybrand van
Haersma Buma!
Tieme Meints Assen

Kijk naar de bestuurders
Docent Mark Oskam is de onder-
wijsvernieuwingen zat (Opinie, 19
augsutus). ‘Studiehuis, het nieuwe
leren, competentiegericht onder-
wijs, opbrengstgericht onderwijs,
allemaal utopische moerassen be-
dacht door onderwijskundigen die
vervolgens als onderwijsadviseurs
scholen en docenten teisteren met
hun hypes.’
Oskam zou er goed aan doen zich
eens af te vragen hoe die vermale-
dijde adviseurs de scholen binnen-
komen. Dat kan alleen als ze wor-
den ingehuurd door de bestuurders
in het onderwijs. Die zijn de beslis-
sers en gaan over de centen. De kop
boven zijn artikel had derhalve
moeten luiden: ‘De bestuurder
moet worden gestopt’.
Op één punt kan ik de heer Oskam
geruststellen: de meeste onderwijs-
adviseurs laten zich dagelijks leiden
door die ene vraag: wat kan ik bete-
kenen voor de professional op de
werkvloer?
Bernhard Wendt Sellingen
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Een Grexit is nog
steeds mogelijk,
ondanks de
86 miljard

H et Nederlandse par-
lement is akkoord.
Het Duitse ook. En
al eerder had de Fin-
se Nationalistische

Coalitiepartij, voorheen de ‘Ware
Finnen’, besloten om niet voor
het nieuwe noodpakket voor Gie-
kenland te gaan liggen. Daarmee
zijn de gelederen binnen de EU
weer gesloten.
Voor de zomerstop vermoedde

ik al dat de Griekse premier Tsi-
pras zich niet aan de wetmatig-
heden van de internationale poli-
tiek zou kunnen onttrekken.
Ook al ligt half Griekland dwars,
uiteindelijk zal hij meegaan met
een ‘dictaat van Duitsland’. Als
de Griekse crisis een ding duide-
lijk heeft gemaakt, dan is het wel
dat de speelruimte van soeverei-
ne landen beperkt is.
De paradox is dat wanneer een

land internationaal zoveel moge-
lijk speelruimte en invloed wil
behouden, dat land zichzelf niet
moet buitensluiten door een na-
tionalistische politiek of zich
door oplopende schulden afhan-
kelijk van andere landen en or-
ganisaties moet maken. Wie be-
taalt, bepaalt, zo luidt een oude
wijsheid. Wie bijvoorbeeld met
het IMF te maken krijgt, moet
zich schikken naar de Washing-
ton Consensus van begrotingsdis-
cipline, belastinghervorming,
handelsliberalisatie, deregule-
ring en privatisering. Die consen-
sus ligt ook ten grondslag aan
het EU-pakket dat Griekenland
nu moet slikken.
Door de stemmingen van deze

week blijkt dat ook noordelijke
landen weinig speelruimte heb-
ben. Evenals de Duitse minister
van financiën Wolfgang Schäuble
zagen de Ware Finnen wel wat in
een Grexit. Behalve dat hun rege-
ringen zouden kunnen vallen,
schokken ze uiteindelijk terug
voor de mogelijke gevolgen die
een Grexit economisch zou kun-
nen hebben. Nooit eerder is een

land uit de muntunie gegooid of
gestapt, laat staan uit de EU. De
schade zou kunnen worden be-
perkt als de exit een ordelijk pro-
ces zou zijn, maar dat lijkt ge-
zien het bestuurlijke onvermo-
gen van Griekenland onwaar-
schijnlijk.
Ik heb altijd mijn schouders op-

gehaald over al die ferme praat
over Griekenland. Premier Rut-
te’s verkiezingsbelofte dat er
geen cent naar Griekenland zou
gaan, moest hij deze week inslik-
ken. De situatie zou nu anders
zijn dan in 2012. Echt, de situatie
was toen niet anders dan nu en
iedereen die enige kijk heeft op
dit soort crises weet dat met dit
noodpakket van 86 miljard de
problemen niet zijn opgelost en
een Grexit nog steeds mogelijk
is. Want het Griekse cliëntelis-
me, de corruptie, en het zwakke
bestuur zijn niet binnen een
paar maanden verdwenen.
Voor politici is Rutte’s draai na-

tuurlijk smullen. Een deel van de
oppositie ging helemaal los. Er
klonken de gebruikelijke grote
woorden. Er werd een motie van
wantrouwen ingediend. Maar uit-
eindelijk gebeurde er niets waar-
door de politiek aan geloofwaar-
digheid inboette.
Wel was ik het met Rutte eens

toen hij verklaarde dat het bre-
ken van de verkiezingsbelofte in
het belang van Nederland was.
Voor hem waren de Ware Finnen
en Schäuble al tot een vergelijk-
bare conclusie gekomen. Het is
de keus tussen een onbeheers-
baar avontuur genaamd Grexit of
een beheersbaar avontuur ge-
naamd noodsteun.
Laat de voorstanders van een

noodpakket nu eens aangeven
dat hun vrijheid van handelen
beperkt is. En laten de tegenstan-
ders aangeven hoe ze de gevol-
gen van een Grexit in goede ba-
nen gaan leiden. Het komt de ge-
loofwaardigheid van de hele poli-
tiek ten goede.

Hetbestuurlijke
onvermogenvan
Griekenland
maakt een
ordelijke exit
onwaarschijnlijk
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