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NGwilmogelijkdelenvande
bankverplaatsennaarhetbui-
tenland, vergelijkbare signalen
kwameneerderal vanRobecoen

handelshuisOptiver.Doorals enige
inEuropadebonussen tot 20 pro-
cent tebeperken, jaagtminister
Dijsselbloemdebankensector – van
waternogover is –uitNederland.
Dewerkgelegenheidverdampt

hier, inLondenontstaandenieuwe
banen.BelangrijkedelenvandeNe-
derlandse financiële sector zijnal
gedecimeerd.DeNederlandseza-
kenbankenzijndood.Deaandelen-,
valuta- enobligatiehandel,hetbe-
heervanonzepensioengelden:
weg. INGwasooithetdertiende
grootste concernwereldwijd,ABN
hadalleenal inAmerikabelangen
vanmeerdan20miljard: alles ver-
dwenen.Daarbij gaatdeuitverkoop
vanonzebankensectorhand in
handmetdievanonsbedrijfsleven.
Deafgelopen25 jaar zijnmeerdan
150grotebedrijvenvandeNeder-
landsebeursopgekocht.Onze
trotseeersteeffectenbeursvande
wereld isnukleinerdandievanPo-
len.Alles ist vorbei.
Hetgevolg isdatNederland

dreigt te vervallen tot eensoortBel-

gië, eeneconomischwingewest
voorbuitenlandsepartijen.Watde
risico’s zijnvanbuitenlandsebe-
stuurscentraendividendstromen
diemeteenenkele reishet landuit-
gaan,bewijstOrganon.Vandeeen
opdeanderedaghebbenwe400
hoogopgeleide,werkloze farma-
ceuten ineenslaperigprovincie-

stadjeaandeMaas.
Nederlandheeftgeenkapitaal-

marktmeer,maar indeplaatsdaar-
vanwelbijna 1miljoenwerklozen
eneenAEXdieopdehelft staat van
tien jaargeleden. InDuitslanddaar-
entegenstaatdeDAXopeenall time
high, en inAmerikadeDowJones
idem.Maargelukkig:debanken
zijnweguitNederland, levedeban-
kier!

Dekans isgrootdat inde toe-

komstdeNederlandse financiële
sectornogslechtsbestaatuit zo’n
honderdduurbetaalde relationship
managersenbuitenlandseRepre-
sentative Offices inhetWTC.Zij lei-
denbinnen24uurde transacties
doornaarLonden,waardewerkge-
legenheidenwelvaart zichopbou-
wen.Welk land levert zichvolledig
uit aanbuitenlandse investment
banks?Welk land is zonaïef om
zo’ngrootdeel vanzijneconomie te
slopen?Welk landheeft eenpensi-
oenpotvan 1,3 triljardeuroen laat
zichhetkaasvanzijnbroodeten?

Terverdoezelingvandestructu-
rele economischeproblemenvoe-
renpolitici tekust en tekeurdedui-
velop; ‘daar ishij,mensen, verkleed
alsNederlandsebankier!’Ditpopu-
listisch inspelenopwraak, afgunst
enwrokkomtslechts voortuitper-
verseparlementaireprikkels: puur
voorhetkorte-termijngewinvan
meer stemmen.Maardeeerstvol-
gendeparlementaireenquêtekun-
nenwealweerzienaankomen.
WaarzijndeNederlandsebanenge-
bleven?MetministerDijsselbloem
indebeklaagdenbank.
Chris de Groot, Managing Partner
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Kommaar opmet diewietplantage onder gemeente-
vlag. Dan kunnenwe eens kijken of het werkt.

H
et debat over de toekomst van het softdrugsbeleid
is ten diepste gepolariseerd. Het ene kamp, aange-
voerd door de Heerlense burgemeester Paul Depla,

is overtuigd dat het gedoogbeleid failliet is. De dubbelhar-
tigheid – gedoogde verkoop aan de voordeur, een streng
verbod op bevoorrading aan de achterdeur – is de ideale
voedingsbodem gebleken voor grote criminele netwer-
ken. Politie en justitie proberenmetman enmacht te
handhaven, maar kunnen niet voorkomen dat een profes-
sionele, steeds gewelddadiger sector demarkt beheerst.
Beroepscriminelenmakenmisbruik van kwetsbaremen-
sen die in ruil voor wat extra inkomsten grote risico’s ne-
men. De politie is te veel tijd en gemeenschapsgeld kwijt
met de opsporing.
Depla zoekt de oplossing in de gereguleerde wietteelt,

onder controle van de overheid. Hij hoopt criminelen de

wind uit de zeilen te nemen. Maandag lanceerde hij een
nieuw argument: het zou ook nog eens beter zijn voor de
volksgezondheid, omdat de overheid dan de kwaliteit en
de sterkte van de wiet kan beheersen.
Het andere kamp, aangevoerd doorminister Opstelten,

heeft praktische en principiële bezwaren. Praktisch: vol-
gens schattingen van de politie gaat 51 tot 97 procent van
de productie naar het buitenland. De illegale teelt blijft
dus gewoon bestaan, naast die van de overheid. Principi-
eel: moet een overheid die roken en drinken ontmoedigt
nou uitgerekend de drugsproductie zelf gaan regelen en
daarmee normaliseren?Wat is daarvan de uitstraling?
Dat zijn volstrekt geen onzinnige bezwaren. Maar de

zwakte van het kamp-Opstelten ligt wel in het gebrek aan
een oplossing. Die zou kunnen zijn: rigoureuze sluiting
van alle coffeeshops. Maar dat idee heeft toch ook weer
weinig aanhangers. De kans dat alle Nederlandse gebrui-
kers het illegale circuit in worden gejaagd, is te groot. Dat
is een averechts effectmet weinig betekenis, aangezien die
voorzijde van het gedoogbeleid redelijk werkt. Nederland-
se jongeren gebruiken nietmeer softdrugs dan hun leef-
tijdgenoten in andere landen.
Het gevolg van de patstelling is dat er helemaal niets ge-

beurt, terwijl hetmaatschappelijk probleem steeds groter
wordt. Een groeiende groep burgemeesters krijgt genoeg
van die struisvogelpolitiek. Het is een kwestie van tijd tot
de eerste gemeente de kont tegen de krib gooit en op ei-
gen houtje gaat experimenterenmet gereguleerde teelt.
Laten we niet de illusie hebben dat het probleem dan

opeens is opgelost. Maar we kunnen tenminste eens kij-
ken wat er nou echt gebeurt. Misschien valt hetmee. Het
kabinetmoet die ruimte numaar eens gaan geven.

Raoul du Pré

Louis van Gaal wordt ge-
roemd om zijn fenome-
nale wissels dit WK, maar
één wissel heeft hij niet in
de hand. Zijn spelers moe-
ten hun luxe hotel Cae-
sar Park Ipanema ver-
laten om plaats te
maken voor de bobo’s
van de FIFA. De KNVB
kon slechts tot en met de
halve finale kamers reser-
veren. Dat zou geen pro-
bleem zijn als Oranje con-
form de nationale ver-
wachting gepresteerd
had: matig tot slecht.
Maakt Nederland het nog

bonter door woensdag in
São Paulo te winnen van
Argentinië, dan dreigt
dakloosheid bij terugkeer
in Rio de Janeiro. Een

nieuw hotel moet ge-
zocht worden.Tip: Da-
vid Beckham kocht
een huis in een favela.

De prioriteiten van de
FIFA zijn in elk geval hel-

der: doordat de voetbal-
lers wijken, kunnen de
sponsors en hoogwaardig-
heidsbekleders zich in alle
rust voorbereiden op hun
grote dag.

Anna van den Breemer
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Welk land levert
zich volledig uit aan
buitenlandse
investment banks?

In de drie dagen tussen de moord op
mohammed abu khdeir en de oi-
ciële erkenning dat de opgepakte
verdachten waarschijnlijk ‘Joodse ex-
tremisten’ zijn, getuigden gesprek-
ken en discussies op sociale media
van ontkenning. Het ging van ‘ik kan
niet geloven dat Joden dit gedaan
hebben’ tot ‘die moordenaars traden
niet op als Joden, wij zijn zo niet’.
Ontkenning, na ontkenning, na ont-
kenning. De formule voor schadebe-
perking onder politici is dat de ver-
meende moordenaars ‘Joodse waar-
den’ hebben verraden door een 16-
jarige te ontvoeren, vermoorden en
verbranden. Ze voegen daar aan toe
dat onze maatschappij zulke zaken

tenminste veroordeelt, terwijl Pales-
tijnen het doden van kinderen ophe-
melen. Onze moordenaars zijn
slechts rotte appels, hun hele boom
is vergiftigd. En dus? Zelfs als deze
vergelijking niet voorbij zou gaan aan
de vele gevallen van anti-Arabische

terreur en het feit dat Israël al 47 jaar
regeert over een bezet volk – welke
wedstrijd willen we hiermee winnen?
[…] Israëli’s kunnen blijven vinden
dat Arabisch geen verplicht vak is op
school en dat je niets leert over Ara-
bische cultuur. Of dat Arabische ste-
den in Israël kleinere budgetten krij-
gen. Laten we ook de mythe geloven
dat we over 2,5 miljoen Palestijnen
kunnen regeren zonder dat het ons
oordeel verblindt.[…] Waar alledaags
racisme normaal is, wordt de afstand
tussen het normale leven en de erg-
ste hate crimes snel kleiner.
Anshel Pfefer. (Volledige tekst:
www.haaretz.com/news/diplomacy-
defense/.premium-1.603431)

Ander commentaar

We zijn allen schuldig aan moord op Palestijnse tiener

Ontkenning,
na ontkenning,
na ontkenning


