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Veilig, gelukkig en rijk, maar ontevreden 
 
Om zijn vrienden te doordringen van hun geluk zette Dickens met kerst zwervers op zijn stoep. Vertaal 
Dickens naar 2012: praat eens met iemand uit Iran of Moldavië.  
 
‘We’ kregen de Nobelprijs voor de Vrede samen met alle andere EU-burgers. Heeft u slingers 
opgehangen? Een taart gebakken? De vlag uitgehangen? Nee? Waarom niet? Waarom ziet u Europa 
eerder als een geldverspillende bureaucratie die onze zuurverdiende centen aan de Grieken geeft, in 
plaats van de overlegclub die ons al vijftig jaar welvaart en vrede brengt? Want er is wél wat bereikt. 
Nederland staat derde op de Human Development Index van de VN, een ranglijst van de beste landen 
om in te wonen. Ons land is wereldtop als het gaat om rijkdom, democratie, veiligheid, onderwijs, 
gezondheidszorg en geluk. Alleen Noorwegen en Australië zijn betere plekken op aarde. Toch is de 
stemming angstig en chagrijnig. Waar is het geloof, vertrouwen en de trots gebleven in ons kleine 
kikkerlandje? Waarom is het glas massaal halfleeg? 
  
Je hoeft de buitenlandpagina’s van de kranten maar open te slaan om het rauwe leven buiten Europa te 
zien. Op vele plekken heerst armoede, uitbuiting en onrechtvaardigheid. Maar in de kranten schuiven de 
buitenlandpagina’s jaar na jaar verder naar achteren. De voorpagina is gevuld met groot Neerlands leed 
zoals haperende Fyra’s, een terrasgevecht van een bekende crimineel of ruzie om de lijdensweg van een 
aangespoelde bultrug. De continue bombardementen in Syrië of de vervolging van kritische mensen in 
Rusland en China? Ze halen de krant niet eens meer. Het is geen nieuws. En dat is een probleem. 
Wanneer wij ons leven niet meer vergelijken met de buitenwereld, raken we het gevoel voor 
verhoudingen kwijt. Topbankiers denken dat een miljoenenbonus een fatsoenlijke beloning is. 
Onderwijsmanagers menen dat een tweede leaseauto nodig is. Om maar een paar voorbeelden te 
noemen. 
 
Het is goed om ons leven eens wat vaker te vergelijken met dat van anderen. En dan niet met dat van 
onze buren, vrienden en familie, maar met die echte andere. Charles Dickens betaalde zwervers om met 
kerstavond voor zijn raam te komen staan, buiten in de kou. Zo hoopte hij dat zijn vrienden binnen in de 
warmte zich ten volle zouden realiseren hoe goed ze het hadden. Een wat vriendelijkere manier is om 
die ander daadwerkelijk binnen te vragen en naar zijn of haar verhaal te luisteren. Wanneer je oog in 
oog zit met een Iranees die met zachte stem vertelt dat de eenzaamheid in de gevangenis erger is dan 
de martelingen die hem bijna blind maakten, wanneer een Zuid-Afrikaan vertelt dat hij werkelijk dacht 
dat hij crimineel moest worden vanwege zijn huidskleur, wanneer een Afghaanse vluchtelinge vol vuur 
vertelt over haar ambities om iets terug te doen voor het Nederland dat haar veiligheid bood, dan besef 
je intens wat werkelijk waardevol is. Dan besef je ook hoe zuinig en trots we zouden moeten zijn op 
vrede, vrijheid en ons warme thuis. Dat ons glas meer dan halfvol is. Dat er hier zoveel kansen voor het 
grijpen liggen. 
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