
Complete puinhoop
Uiteraard spreekt het directielid van 
de Rabobank Barbara Baarsma over de 
dreigingen die op ons land, lees voor-
namelijk het bedrijfsleven, af zullen 
komen als er een nexit zou komen. Bij 
haar betoog (FD 3 maart) houdt ze echter 
totaal geen rekening met de gevolgen 
die Europa, door het redden van de euro, 
op een groot deel van de samenleving 
heeft. Om de euro te redden besloot het 
kabinet-Rutte om vele miljarden te gaan 
bezuinigen, met als gevolg een complete 
puinhoop in de intramurale zorg, een ar-
beidsmarkt die voor de werkende alleen 
maar grote nadelen kent en de dreiging 
door uitgebuite Oost-Europeanen. Het 
is zaak om met name de onderklasse, 
de werkende, ervan te overtuigen welk 
potentieel voordeel Europa voor hen kan 
opleveren.
Ger Lemmens, Valkenburg

Drank en vrouwen
Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijssel-
bloem heeft een aantal weken geleden 
gezegd dat wie zijn geld uitgeeft ‘aan 
drank en vrouwen’ niet bij een ander zijn 
hand moet ophouden. Die uitspraak is in 
Griekenland en in andere Zuid-Europese 
landen niet in dank afgenomen..
In zijn brief hierover aan het Europees 

Parlement komt Dijsselbloem met een 
zwakke uitvlucht: ‘woordkeus is per-
soonlijk en dat geldt ook voor de manier 
waarop die wordt opgevat’. Perception is 
reality. Voor een autist is het inzicht dat 
diens woorden door een ander zouden 
kunnen worden vernomen een baanbre-
kend inzicht. Maar niet voor een ervaren 
politicus. Het behoort tot de politieke 
mores dat een politicus de meest vrese-
lijke (zinnige of onzinnige) dingen mag 
zeggen, mits in fletse bewoordingen. 
Nu even naar de ‘inhoud’ van de kwestie. 
De tientallen miljarden die Griekenland 
vanuit Europa heeft ontvangen, zijn voor 
een belangrijk deel besteed aan terugbe-
talingen aan Duitse en andere banken 
uit EU-landen. Waren deze miljarden 
door de Grieken — letterlijk of figuur-
lijk — besteed aan drank en vrouwen, 
dan zou de Griekse economie er thans 
aanmerkelijk beter voorstaan. Weinig ir-
ritanter dan verwijten te krijgen over uit-
geven van geld aan zaken waar dat geld 
niet daadwerkelijk aan is besteed.
Johan F. Bil, advocaat, Oosterhout (NB)

Sky als limit in Amsterdam
Arcam organiseerde twee debatten over 
hoogbouw; tweemaal een volle zaal. Een 
derde lijkt noodzakelijk. Petra Brouwer: 
‘Er schuilt een groot risico in het verlan-

gen naar hoogbouw’. Zij heeft gelijk.
Amsterdam aan Amstel en IJ is steden-
bouwkundig een spinnenweb, uniek in 
de wereld. De geplande skyline rond IJ en 
Sluisjes devalueert de horizontale relatie 
tussen stad en water. 
De ambitie voor een 21ste Gouden Eeuw 
heet Metropool Amsterdam. De gemeen-
te riskeert een ongehoord groot risico, 
als zij doof blijft voor kritiek. De schaal-
sprong naar 100.000 woningen vereist 
geen hoogbouw rond IJ en Sluisjes. Je 
offert een historisch-republikeinse stad 
niet op aan torens tot 140 meter. Die 
hoogte is visueel destructief want zonder 
relatie tot binnenstad en Waterland. 
Autonome torens detoneren tot in de 
wijde omtrek de lage landen inclusief de 
800-jarige zeedijk Durgerdam-Hoorn. 
Metropool Amsterdam heeft een hoog 
Donald Trump gehalte. Levensgevaarlijk 
met BV Nederland op plaats 10 van de 
wereldranglijst voor infrastructurele 
investeringen. Kapitaal zoekt rendement 
en gemeente staat borg voor de te hoge 
kosten van hoogbouw. Projectontwikke-
laar Ton van Daamen als laatste spreker: 
‘Dit is een hoogconjunctuurplan, bij de 
eerste de beste vastgoedcrisis gaat het 
onderuit’. 
Fons Elders, initiatiefnemer 
Vierwindenhuis en initiator 
Zuyderzeedijk Alliantie
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