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Verwant nieuws

Weer geen akkoord ov
Griekenland na eurog

'De Grieken wijzen all

Opeens ligt daar een s
voorstel - 23/06/15

Hoe lang komt er nog
Griekse pinautomaten
© epa. De Italiaanse minister van financiën Padoan, zijn Nederlandse collega Dijsselbloem,
IMF-directeur Lagarde, de Ierse ministervan financiën Noonan en zijn Franse collega Sapin
(van links naar rechts) gisteren bij aanvang van de eurogroepbijeenkomst gisteren in Brussel.

INTERVIEW Eigenlijk werkt hij aan een boek over een Amsterdamse

Meer over
Griekenland

Europese Unie

Economie

familiegeschiedenis, maar af en toe wordt het gekreun van een bibberende
patiënt op zijn zolderkamertje hem te veel. "Dus dan stommel ik maar weer
naar boven", lacht Geert Mak (68). Europa - want zo heet die patiënt - gaat
hem nu eenmaal aan het hart. De schrijver van 'In Europa' uit 2007 gelooft
in Europese eenwording. Nog steeds. Maar met de patiënt gaat het slecht:
"Er zijn vier crises tegelijk. Griekenland, Oekraïne, vluchtelingen. En onder
dit alles: een vertrouwenscrisis."

Grieks geld massaal v
de oude sok

Om even bij Griekenland te blijven, moet het land uit de euro?
"Ja. Een Grexit lijkt me niet alleen onvermijdelijk, maar ook wenselijk, hoe groot
en onvoorspelbaar de geopolitieke gevolgen ook kunnen zijn. Griekenland kan
domweg niet meedoen met de toppers. De eurozone moet sterk en stabiel zijn.
En Griekenland moet kunnen ademhalen."

Meerderheid van Duit
Griekenland uit euroz

Dijsselbloem somber
Griekenland

Overleg Griekse crisis
het einde

Een Grexit is beter voor iedereen?
"Uiteindelijk wel. Al zullen beide partijen met elkaar te maken blijven hebben, we
moeten niet denken dat we dan van de Grieken af zijn. Zo'n exit zullen we
zorgvuldig moeten omzwachtelen. Er zal humanitaire hulp moeten komen.
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Griekenland staat een lange periode
van ellende te wachten, enorme
inflatie bijvoorbeeld. Het Europese
project zal ook een stevige dreun
krijgen. Maar in elk geval komt er
een eind aan de tragedie die nu
maar blijft voortduren."
Waarom is het een tragedie?
"Omdat het een botsing is tussen
twee schijnwerelden. Aan de ene
kant die van de Grieken. Ook de
nieuwe machthebbers weigeren te
erkennen dat het probleem groter is
dan uit de hand gelopen
overheidskosten of opgelegde
bezuinigingen. Griekenland is in feite
een premodern land. Het is redelijk
© anp.
corrupt, heeft een nauwelijks
Geert Mak, schrijver van onder andere 'In
functionerend belastingsysteem,
Europa'.
heeft niets op orde behalve de
pensioenen, en zelfs die niet echt.
Syriza vlucht in de aanval, met een actievoerdersheroiek die volgens mij
averechts werkt. Ze maakt de ene tactische blunder na de andere. In Duitsland
ontmoet ik best vaak begrip voor de Grieken. Maar Syriza trapt Duitse kiezers
voortdurend in het kruis - en die zullen toch groen licht moeten geven voor
nieuwe steun. Natuurlijk moeten schulden worden afgeboekt, zo kan geen land
doorgaan. Maar ook Griekenland zal door een lang en moeilijk
moderniseringsproces moeten, en dat zullen de Grieken toch zelf moeten doen."
En de tweede schijnwereld?
"Die is van de cijferaars uit Noord-Europa. Ook zij sluiten hun ogen voor de
realiteit. Ze stormden er blind op af met hun huishoudboekje, zonder na te
denken over de gevolgen van snoeiharde bezuinigingen. Overal ter wereld
hebben economen met open mond staan kijken. Maar de Jan Kees de Jagers,
Balkenendes en Ruttes van het Noorden gingen blijmoedig door. Griekenland is
totaal de pomp in gedraaid. Zijn economie zou volgens de cijferaars met 6
procent krimpen - ze kromp met 28 procent. Tegen hun kiezers logen ze intussen
dat de leningen 'tot de laatste cent' zouden worden terugbetaald. Een illusie. En
dat wisten ze."
Hoe moet Europa na een Grexit
verder?
"Een toekomstbestendig Europa
heeft een kern van eurolanden en
een ring van partners eromheen,
zoals Griekenland. Zo'n unie draait
om solidariteit, om vertrouwen. Daar
moeten we aan bouwen."

Als Griekenland een grote
bank was geweest, was het
allang gered

Gaat dat lukken, denkt u?
"Ik weet het niet. In plaats van het optimisme van een New Deal is er een sfeer
van zurigheid. Roosevelt nam in crisistijden iedereen mee, in het huidige Europa
zijn tegenstellingen vergroot. Spanje en Portugal werden bijvoorbeeld zonder
nadenken in hetzelfde naar knoflook ruikende mandje gegooid als Griekenland,
terwijl het om andersoortige gevallen ging. Griekenland had een te hoge
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staatsschuld en een disfunctioneel belastingstelsel. Spanje en Portugal hadden
hun begroting op orde, maar moesten hun banken redden. Een bankencrisis
werd geframed als nationale crisis."
Fel: "De echte strijd in Europa is niet tussen Noord en Zuid, maar tussen twee
soorten Europa's. Die van de burgers of die van de banken. Brussel koos in 2010
voor het Angelsaksische neokapitalisme, en de daarbij behorende normen. Met
als gevolg dat je, zoals Bert Wagendorp schreef, in Europa beter een bank kunt
zijn dan een democratisch gekozen regering."
Hij zucht. "Als Griekenland een grote bank was geweest was het allang gered."
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Amalrik

De foto en de laatste zin vatten de huidige toestand perfekt samen. Griekenland
heeft geen "toppers" zoals die 5 heren en die ene dame. Daarom is Griekenland
minder waard dan 1 enkele bank. Wij vergeten even dat onze "institutionele
beleggers" miljarden aan huurders- en belastinggeld hebben verkwanseld met
"Icesave", beleggingen van woningbouwverenigingen en het "redden" van oa.
ABN-AMRO. Dat kost ons meer dan hele Griekse Drama en alle bijdragen aan de
EU. Waarin een klein land groot is!
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

26/06/15 12:07

kareltje112

Als Merkel en Hollande (en Rutte) expliciet moeten toegeven dat de miljarden van
de ECB zijn gebruikt om wederom de 'irresponsible lenders' uit de wind te houden,
dan is het politieke kippenhok te klein. Dat is hun probleem. Dat ze 'werkende weg'
de hele resterende economische structuur van Griekenland vernielden zal die
neoliberalen een zorg zijn. Dat is 'collateral damage' - zie Mexico in de jaren '80.
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

26/06/15 12:06

R. Groen

IMF-rapport van maart 2010 meldt dat de leningen in het Europees memorandum
van 2010 zullen leiden tot een humanitaire catastrofe! . Eric Toussaint geeft een
analyse en licht het Griekse parlement voor. Ook voor alle eerlijke journalisten die
de publieke opinie echt willen informeren. Zie verder http://dewereldmorgen.be
/artikel/2015/06/19/
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

26/06/15 11:57

26-6-2015 12:30

Geert Mak: 'Griekenland kan niet meedoen met de toppers' - Buitenland... http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4088829/2015...

4 van 8

dièse

Ik vertrouw economen al niet bij zo'n verhaal, maar wat moet ik nu met deze Geert?
Ik heb hem, in tegenstelling tot die andere, hoog zitten, hij heeft mooie tv
programma's gemaakt en weet veel interessants te vertellen over de geschiedenis,
maar kijkt hij hier niet te diep in een glazen bol?
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

26/06/15 11:56

Joris B

Welk deel van het Nederlandse geld is nu daadwerkelijk bij de armlastige grieken
terecht gekomen? . . Ewald Engelen denkt niet zoveel: http://tinyurl.com/nrkp38k
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

26/06/15 11:47

HavMunst

Het gaat er toch op lijken dat een " Grexit" de enige goede oplossing is die voor
handen is. . Natuurlijk pijnlijk voor Griekenland , maar beter voor Europa. . Alleen
durft Europa dat niet echt te zeggen....
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

26/06/15 11:46

Oldtimer

En dan valt het masker: Geert Mak is geen autonoom publicist, maar schrijvend
politicus. De slotzin licht echter 'n tipje van de cynische ondertoon, die als een sluier
over zijn verhaal hangt. Ook Mak is niet mak, maar in de goede traditie van het
schrijverschap kritisch en cynisch. Zijn verhaal laat zich daardoor ook lezen als
"kleine economiën worden gesmoord door de toppers" en kan alle onzin over
corruptie en volksaard achterwege blijven.
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

26/06/15 11:46

korheiden

Goed verhaal van Mak. Als zelfs hij bedenkingen heeft is er - dat wisten we
natuurlijk al lang - iets goed fout in Europa. Ik vrees dat de zaak nog eindeloos
gerekt wordt. De banken maken de dienst uit en de burger heeft het nakijken. Ik zou
kereltje Pechtold hierover wel eens willen horen. Wat danken we toch een hoop
welvaart aan de EU. Hij gelooft het zelf!
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

26/06/15 11:28

ReVox

De Griekse crisis maakt in ieder geval duidelijk dat ook de noord-west Europese
leiders en politici ernstige vormen van incompetentie vertonen. Ze sukkelen maar
door, verbloemen de waarheid en hebben geen oog voor de werkelijkheid. Het
waren banken, met voorop de mafia-bank Goldman Sachs die de ellende in
Griekenland mede hebben veroorzaakt. Die banken zijn er allemaal, op een enkele
uitzondering na, weer bovenop. Dankzij de belastingbetalers in de EU. De gebakken
peren zijn voor het volk.
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

26/06/15 11:14

eldert

Inderdaad. goed gezien van Geert. De culturen van de zuid europese landen
verschilt wezenlijk van de Noord West landen. Voor de euro was dat geen probleem
want ze devalueerde van tijd tot tijd gewoon hun munt. iedereen gelukkig.
Economen hadden politici gewaarschuwd dat dit fout zou gaan bij invoering van
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Euro maar VVD - Zalm cs. moest en zou dit doordrukken. Bedankt VVD
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

26/06/15 11:13

Kuukske

Vanmorgen zei een topeconoom op radio1: Willen we dat een stel onverkozen
bureaucraten gaan voorschrijven wat wel of niet kan? bureauvraten die aanschuiven
aan de tafel van bigcorp en met gemak over jan de burger heenstappen. Wordt het
niet tijd om wakker te worden en te beseffen dat we diep in de shit zitten met deze
EU? De topeconoom komt langzaam uit zijn slaap. Wie volgt?
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

26/06/15 11:07

compromis

wat verlang ik naar de periode dat we nog wensten dat er 1 Europa zou komen. het
voelt dat het beter was om deze droom te blijven dromen in plaats van te pogen te
realiseren. Door een probleem op te lossen creëren we er meerdere bij.
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

26/06/15 11:01

Pierre-Marie

Tsja, ach, tsja. Het verhaal van Mak klinkt redelijk. Althans, niet fout. Maar waarom
deze man nou als "deskundige" opgevoerd wordt , is me een raadsel. De analyse
die hij maakt, kunnen u en ik ook in 10 minuten op papier zetten. Ik hoorde hem ook
van mijn buuran, tijdens wat in- en uitgepraat onder de BBQ. Maar kennelijk zit zijn
naam in een telefoonboekje met Clavan's.
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

26/06/15 10:59

CM

Als zelfs über-eurofielen als Geert Mak gaan twijfelen over het voortbestaan van de
EU, dan is er echt wat aan de hand. Fijne, opwekkende boodschap. Zouden we
binnenkort verlost zijn van dit vreemde experiment? Laten we het hopen. "Hoe
Brussel verdween uit Europa". Leuke titel voor z'n volgende boek.
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

26/06/15 10:48

dima

Het lijkt eerder of IMF Europa dwingt tot afwaardering schuld - het gaat eigenlijk niet
meer om Griekenland? In bodemloze put Oekraïne wordt zonder kik enorm veel
geld gestort. Na toetreding "Oost-Europa" zonder stringente eisen heeft USA post
gevat, met ec. en mil. eisen waar Europa helaas niet tegenin gaat/tegenop kan?
Alsmaar hameren op korten pensioenen is waarschijnlijkons voorland. Ben graag
Europeaan maar zo niet.
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

26/06/15 10:43

Gerrit Meester

Mak leeft in een wolkenkuckucksheim. Er is geen enkel draagvlak bij de burgers
voor een verenigd Europa, een Eur. superstaat, alleen bij de "zéér deskundige"
politici. Desondanks drammen ze door, nu moet er meer soevereiniteit afgestaan
worden "om de euro te redden". Wanneer zien ze eindelijk in dat zowel euro als EU
mislukt zijn? Hoeveel miljarden moeten er nog aan dit heilloze project verspild,
vernietigd worden?
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

26/06/15 10:38
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kakeltje

Griekenland, Spanje , Portugal, landen waarvan men vóór de invoer van de euro al
wist dat ze niet aan de gestelde eisen konden voldoen. . Toch moesten ze er, kost
wat kost, bij. Iedereen die er vraagtekens bij had werd weggezet als zwartkijker. Wie
zijn billen brandt moet op de blaren zitten. Helaas zijn het niet de verantwoordelijken
maar de bevolking die de rekening van dit politiek gekonkel moeten betalen.
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

26/06/15 10:34

wethouder Hekking

Een muntunie zonder politieke unie is ten dode opgeschreven. Men moet kiezen: of
doorpakken naar een politieke unie of de euro afschaffen. Maar ja, doortastende
besluitvorming: daar hebben we gisteravond weer een staaltje van gezien........
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

26/06/15 10:30

jndegraaff

Dat God uit Jorwerd verdween is een ramp maar dat Mak ervoor in de plaats kwam
veel erger.
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

26/06/15 10:28

Raaf

Geert Mak, de handelaar in angst en mede-architect van de haatcampagne die
uiteindelijke Pim Fortuyn de dood zou injagen. Zou hij hier niet eens een boek of
een apologie over kunnen schrijven ? Zijn woorden zeggen me niets meer al heeft
hij gelijk dat Griekenland beter af is zonder de wrede technocraten in Brussel.
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
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Oslo bloeit op door speciale 'bijensnelweg'

Wordt Burma's icoon Aung San S
ooit nog president?

In Oslo geen zoevend, maar zoemend verkeer.
De Noorse hoofdstad legt een speciale ...
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Aung San Suu Kyi om in de
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Negen doden bij vliegtuigcrash in Alaska

EU-landen gaan bootvluchtelinge
verdelen

In de Amerikaanse staat Alaska zijn negen
mensen omgekomen door een vliegtuigcrash.
...
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Ministerie kan mailtjes Hillary Clinton niet
vinden

Televisiezender weigert missverki
uitspraken Trump

Er zijn in totaal vijftien e-mails van de
Amerikaanse oud-minister Hillary Clinton ...
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Mosliminstituut roept op Wilders' cartoons
te negeren

Poetin was in eigen land nog nooi
populair

Al-Azhar, een van de meest vooraanstaande
religieuze instituten van de soennieten, ...
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