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Opinie&Debat

Generaal Verhofstadt
WateengeweldigezinvanMarc
Peeperkorn: ‘GuyVerhofstadt zouhet
liefst vandaagnogmetzijnge-
droomdeEU-legerhetKanaaloverste-
kenomDowningStreet schoonteve-
gen.’ (Teneerste, 29 juni)
De liberale leider is inderdaadeen

gevaarvoorEuropa.
Martin Bons, Haarlem

IJslands voetbalwonder
Inzijnartikel ‘Voetbalwonder IJsland’
schrijft Bart Jungmann: ‘Deopstelling
leest als eensaaigedicht, elfmaal ein-
digendopdeklankson.’ (Sport,
29 juni)Daar is eeneenvoudigever-
klaringvoor,wantdeachternaamvan
een IJslandsemanbestaatuitdevoor-
naamvanzijnvadermetde toevoe-
gingson.

DusdevadervanKolbeinSigthors-
sonheeft als voornaamSigthorende
eventuele zoonvandevoetballer zal
deachternaamKolbeinssondragen.
Zijndochterkrijgt als achternaam
Kolbeinsdóttir.
Ookdeopmerkingdievaakge-

maaktwordtdatde spelersRagnaren
Gylfi Sigurdssongeen familie zijn is
niet zozinvol, omdater in IJsland
geen familienamenbestaan.

Udo Rijlaarsdam, Beverwijk

De immigrant
Hetverwondertmijdat iknaruim
veertig jaar inNederland tehebben
gewoondnogsteedswordbe-
schouwdals immigrant.Kennelijk is
integratie,waaropzogehamerd
wordt,niet voldoendeomgeaccep-
teerd teworden.

Nietdat ikkostewathetkostNe-
derlanderwil zijn,wantzovoel ikme
ookweerniet.Maar iets tussenKaap-
verdischenNederlands inzoumij
welpassen.Helaas isdeze tussen-
vormtaboe.
Mijnhuidskleurenmijnachter-

naamverradenmijnachtergronden
dusword ik inhethokje ‘allochtoon’
geduwd.De term ‘allochtoon’ isbela-
denenwordtgeassocieerdmetaso-
ciaalgedrag,werkloosheid, criminali-
teit, etc. InveelRotterdamsewijken is
dat zekerhetgeval.
Latenwedeproblemenonderogen

zien.DeEU-politiekaangaande immi-
gratie is voorveelBritteneenbelang-
rijke redenomuitdeEUte stappen.
Onderhenzijnveel rechts-extremis-
ten. Europaheeftgeenantwoordop

het immigratievraagstuk.Decennia-
langhebbenpolitici geenbeslissin-
gendurvennemen,bangomvoor
racistuitgemaakt teworden.Zeprij-
zendiversiteitdehemel inenpredi-

kendat integratiedeoplossing is.
Maardaargeloof iknietmeer in.Als
wemetz’nallenwachten tot extreem-
rechtshet voorhet zeggenkrijgt, is
het te laat.

Neemnumaatregelendie in ieder
gevalde toestroombeteugelen.
Daarnakunnenwedehanden ineen-
slaanomde internekwestiesop te
lossen.Misschiendatdeze immi-
grantdanweer rustig slaapt.

C. Pereira, Rotterdam

Verrassende column
Wateenverrassendecolumnvan
HeleenMeesoverde relatie tussende
Brexit endeeconomie (O&D, 29 juni).
Verrassendomdat ikdeze stelling-
nameniet vanhaarhadverwacht.
Verrassend,omdatzedespijkeropde
kopslaat: deglobalisering leidtniet
tot een toenemendewelvaart voor
iedereen.Het zijn juistdeelitaire
pleitbezorgers vandeglobalisering
diedaarvanprofiteren, terwijlde
‘gewone’burgerer juist financieelop
achteruitgaat.

Het isgoeddatMeesdat ineen
korteenkernachtigecolumnanaly-
seert enaangeefthoehetanders zou
moetenenzoukunnen.Numaarho-
pendatalhetnadenkenoverdege-
volgenvandeBrexit zal leiden totbe-
zinningoverdeconsequenties vande
globaliseringzoalsdienuzichont-
wikkelt.
Serieuswerkmakenvandeherver-

delingvandewelvaart, bedrijvendie
drukbezigzijnmethet vermijden
vanbelastingbetalingenstevigaan-
pakkenenhetgelddatdaarmeevrij-
komtdaar tegebruikenwaarhetno-
dig is.

Peter Schoelitsz, Zaltbommel

Onvrede onder burgers
PeterdeWaardslaatde spijkeropde
kopmetzijnverhaaloverhetRijn-
landsemodel (Economie, 28 juni).
Het is zeer terechtdeonvredeonder
burgers indewesterseeconomieën,
waarvandehuidigeBrexitgetuigt, te
wijtenaanhethuidigeneoliberale
model.

MeteenEuropeeswettelijkmini-
mumloonenpremiesvoorwerkge-
versdieditbetalen, zoual veelgewon-
nenzijn.Overde financieringhoeven
weonsgeenzorgen temaken.De
jachtopdeontdokenbelastingen
levert voldoendeop.

Peter van den Belt

Brief van de dag Bonusverbod zit Amsterdamdwars

Londen,hetgrootste financiële
centrumterwereld,draagt zo’n
22procentbij aanhetbbpvan
hetVerenigdKoninkrijk.Door
hetwegvallenvanhet ‘Europese
paspoort’ zalnaarverwachting
eengrootdeel vandebanken
verhuizennaareenandere
Europese lidstaat.
Binnenenkeleurennade

BrexitopendeFrankfurtal een
websitegerichtopdeCity-ban-
ken:de financiële stadaande
Mainhooptopminimaal tien-
duizendnieuwebanen.Ook
Amsterdamzouzichactief aan-
prijzen indit circuit.
Dat ismooi. Eenswashierde

eersteeffectenbeurs terwereld

gevestigd,maardoorhetmas-
saalwegvloeienvan financiële
banenentransactiesdeafgelo-
pentwintig jaar, isdemarkt-
kapitalisatie,debeurswaarde
vandeAmsterdamseeffecten-
beurs, inmiddelskleinerdandie
vaneen landalsPolen.

Kansrijk zijnweechterniet
omeendeel vandewelvaartvan
Londenover tenemen.Debo-
nuswetgevingdieweaanminis-
terDijsselbloemtedankenheb-
ben,de strengste terwereld, zit
ons indeweg.GoldmanSachs
heeftal latenwetenomdiere-
dennietnaarNederlandtezul-
lenverhuizen.

WaarNederlandnogwelvoor

kan lobbyen, isomdeEuropean
BankingAuthoritybinnenzijn
grenzentekrijgen.Vestiging in
Nederlandvandeze toezicht-
houderopEuropese systeem-
bankenpastperfect ineen land
waardedomineehetgewonnen
heeft vandeNederlandsehan-
delsgeest. Tenslotte zithet Inter-
nationaal Strafhofook inons
land.

Toezicht,daarzijnwijHollan-
dersanno2016goed in.Neder-
land,het strengste jongetjevan
deklas, kanhetvergeteneen
deel vandewelvaartvandeCity
over tenemen.
Chris de Groot, managing partner

Financial Assets, Hilversum

De City, het financiële centrum van Londen. Foto AFP
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D
eBritse stemomdeEuropeseUnie
teverlaten isniethet eindevande
wereld,maar laatwel zienhoewe
daarkunnenbelanden. Eengrote

Europesemacht, verdedigervan liberalede-
mocratie, pluralismeenvrijemarkten, raakt
indebanvaneenpaarcynischepoliticidie
kansziendepubliekevreesvoor immigratie
tegebruikenomhuncarrières vooruit te
helpen. Ze reducereneenongelooflijk com-
plexezaak tot eenscherpebinairekeuze
– blijven inof vertrekkenuitdeEU.
Dezepolitici gaanervanuitdatdehond

deautonooit zal inhalen. Zeversimpelen
hetdebatdermatemet leugensenopge-
klopteangstdatdevertrek-uit-de-EU-bewe-
gingwint, zijhetkrap. Zie:dehondhaaltde
auto in. Ennatuurlijkheeft zij geen ideewat
tedoen. Er isgeenplan, alleengeblaf.
Niethet eindevandewereld,maaralsnog

eenpaarEU-landendit trucjeproberen, krij-
genweeenbehoorlijkgrote rotzooi.Opge-
letDonaldTrump-kiezers:dit iswaterge-

beurt als een landvalt voor ritselaarsdie
denkendathet levenTwitterkan imiteren
– dat er simpeleantwoordenzijnopmoei-
lijkevragen–endatkleinemensengrote
complexe systemenkunnenherschikken
dooreenmuur teplaatsen. Endatdanalles
helemaalokézal zijn.Maar ikdwaal af.
Het feitdatdeargumentatie voor terug-

trekkinguitdeEUwon, zijhetmet leugens,
betekentdatmensenzichergensvreselijk
bezorgdommaken.Het ishet verhaal van
onze tijd:de snelheidvanveranderingen in
technologie,mondialiseringenklimaat is
groterdanhetvermogenvanonzepolitieke
systemenomsociale, opvoedkundigeenan-
derevernieuwingendoor tevoerendie som-
migennodighebbenombij teblijven.
Wehebbengemondialiseerdehandel en

industrie enwehebbenveel sneller robots
enkunstmatige intelligentiegeïntrodu-
ceerddandatwesociale vangnettenhebben
geplaatst, of bescherming tegenhandels-
golven,of onderwijsmogelijkhedendie
mensen instrumentengevenomhetgoed

tedoen.Veelmensenzijnduizeligenontzet.
Tegelijkertijdhebbenweexpresdegren-

zengeopend–of de instroommeegemaakt
vangrootschalige illegalemigratieuitmis-
lukte staten –enditgeeft sommigenhetge-
voeldathuncultureleanker iswegge-
spoeld,dat zehun ‘thuis’ verliezen.De fy-
sieke realiteit van immigratie loopt, vooral
inEuropa, voorophetvermogenvan landen
ommensen te integrerenénophetvermo-
genvan immigrantenzichzelf te integreren
– terwijl beidenoodzakelijk zijnvoor sociale
stabiliteit.

Endeze snelle veranderingengebeuren
terwijl onzepolitiekverlamdisenniet in
staat te reagerenmetgezondverstand–bij-
voorbeelddoorgeld te lenen tegenheel lage
renteomte investeren in infrastructuur,
watbanencreëert enonsnieuwetechnolo-
gieënbeter laatgebruiken.
‘Dewestersepolitiekemachtzakt sinds

2008voorzijneigen legitimiteitstest – enzij
heeft inwanhoopbeslotendezeverder te
eroderendooreenreferendumoverdeEU’,
zegtNaderMousavizadeh,mededirecteur
vanhet consultingbedrijf MacroAdvisory
Partners inLonden.
Maarwemoetenbegrijpendat ‘dekwes-

tiewaarmeeweworstelen integratie is en
niet immigratie’, zegtMousavizadeh.De
ervaring indemeesteEuropese steden isdat
‘hier eenpluralistische,multi-etnische sa-
menleving isgegroeiddieenormevoorde-
lenenrijkdomheeftgebracht.Wemoeten

hetvizierdanookrichtenop integratie.’
Scholen, ziekenhuizenenpublieke instellin-
genzullendeuitdagingenvande21steeeuw
niet aankunnen ‘als sociale integratie faalt’.

Ikdenkdat landendiepluralismeonder-
steunendemeestevoorspoedzullenken-
nen indezeeeuw.Zezullendemeestepoli-
tieke stabiliteithebben,hetmeeste talent
aantrekkenenmetdemeestemensenkun-
nensamenwerken.Maarhet ishardwerken.

Ineen tijdperkwaarin technologieons
hechter integreert enenormehoeveelhe-
den innovatie, kennis encommercie levert,
behoortde toekomstaanhendie spinnen-
webbenmaken,nietmuren;diekunnen in-
tegreren,niet scheiden. IkhoopdatdeRe-
grexit-campagnedeBrexit kan terugdraaien
endatAmerikanenTrumpzullendumpen.

Vergeetnooitdatnadeverwoestingvan
deTweedeWereldoorloghetEU-project ‘ver-
scheenalskrachtvoorvrede,welvaart, de-
mocratie envrijheid indewereld’, aldusEric
Beinhocker,directeurvaneeneconomische
denktankaanOxford. ‘Dit is eenvande
grootsteprestaties vandemensheid.We
moetendieniet latenvernietigen,maarde
schokvandeBrexit-stemgebruikenomEu-
ropaopnieuwtebedenken, tehervormen
enteherbouwen.’
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