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Terug naar de toekomst?  
 
Het geloof in de vooruitgang is alom. Wetenschap en technologie gaan door. Zo weten we 
steeds meer over onze genen, en kunnen we de verhoogde kans op bepaalde ziekten steeds 
beter voorspellen. Onze televisies zijn van analoog naar digitaal gegaan. Er komt steeds 
meer snelheid op het web. Het 4G netwerk wordt uitgerold en er wordt al weer gewerkt aan 
5G.  
 
Met deze vooruitgang blijft ook de kans aanwezig terug te vallen. Terug in de tijd, terug in 
het vertrouwde van toen. Er zijn volop momenten van twijfel. Het vertrouwen in de 
vooruitgang krijgt dan een forse knauw. We doen allemaal mee in het digitale tijdperk, maar 
wat te denken als uw computer wordt gehackt of uw bankrekening wordt geplunderd. Het 
komt voor; onze banken hebben er de handen vol aan. En toch willen we niet terug naar het 
handje contantje van toen.  
 
Welnu, zo’n moment van terugval beleven we nu in Europa. Europa is een 
vooruitgangsproject pur sang. De open grenzen hebben ons welvaart gebracht. Maar nu 
blijkt, hoe broos de samenwerking is. De EU kent sinds 1991 de interne markt met open 
grenzen voor onze goederen. Nederland, dat meer dan 70% in Europa exporteert, heeft 
daar sterk van geprofiteerd. Export is een belangrijke locomotief in onze economie. 
Nederland is ook na de uitbreiding van de Europese Unie de grootste agrarische exporteur 
in Europa gebleven. Door voorop te lopen. We zijn gewend geraakt aan open grenzen en vrij 
verkeer van mensen en goederen binnen de EU. Van de 433 miljard euro aan goederen die 
Nederland in 2014 exporteerde, bleef 316 miljard binnen de Europese Unie.  
 
We zien nu de roep de binnengrenzen opnieuw in te voeren. Er zijn landen zoals 
Denemarken en Oostenrijk die aan hun grenzen opnieuw zijn gaan controleren. Ook premier 
Rutte heeft al eens gesproken over het instellen van een mini Schengen; een beperkt aantal 
landen dat de zaken goed voor elkaar heeft en de open binnengrenzen onderling handhaaft. 
Tegelijkertijd ligt het voorstel op tafel om Griekenland, dat er niet in slaagt de buitengrens 
te organiseren, uit de Schengen zone te zetten. Ook u merkt het: de EU als 
vooruitgangsproject is in vertwijfeling geraakt.  
 
Op 22 februari jl. opende het Brabants Dagblad met de uitkomsten van een studie die ik in 
het Europees Parlement heb gevraagd. De Commissie Interne Markt heeft de studie verricht 
naar de gevolgen van de herinvoering van grenscontroles. Vrachtauto’s die opnieuw 
wachten aan de grenzen, bussen die op alle papieren worden gecontroleerd en gevolgen 
voor werknemers en dagjesmensen in de grensstreken. De schade loopt voor de gehele unie 
op tot zo’n 100 miljard euro per jaar. Gemiddeld gaat de economie er bijna een procent op 
achteruit. Ik heb in het Brabants Dagblad aangegeven dat voor Nederland, export- en 
doorvoerland bij uitstek, dit percentage beduidend hoger ligt. Daarom heeft de 
transportsector zich in de afgelopen weken van zich laten horen. Bezint eer gij begint, is hun 
motto.  
 



Het vooruitgangsdenken in de EU is danig verstoord. Het Verenigd Koninkrijk houdt een 
referendum over het lidmaatschap van de EU. Andere landen, zoals Nederland, houden een 
referendum over minder belangrijke zaken, zoals het handelsverdrag met de Oekraïne. Op 
zich niets mis mee, maar het zijn allemaal tekenen van de zelfde vertwijfeling. Willen we nog 
vooruit, of gaan we volop op de rem? 
 
Ik pleit juist nu voor daadkracht, een samengaan van solidariteit en verantwoordelijkheid. 
Dit is de boodschap waarmee ik in 2014 opnieuw in het Europees parlement ben gekozen. 
We mogen nu niet afhaken en de ogen niet sluiten voor wat in Zuidoost Europa gebeurt. 
Dan brokkelt het EU project af en gaan groepjes landen met elkaar verder. Dan gaat de EU 
er geheel anders uitzien en zal de economische rekening hoog zijn. Mijn mening is dat de 
regeringsleiders juist nu verdergaande afspraken moeten maken over de buitengrens en de 
landen waar de vluchtelingen aankomen, moeten bijstaan. Ik stel voor dat landen die geen 
vluchtelingen willen opnemen, financieel bijdragen aan de kosten van de opvang in andere 
landen van de EU. Dat heb ik in de publicatie van 22 februari willen aangeven. Ik wil niet dat 
we terug gaan naar de toekomst. De geschiedenis heeft geleerd dat opkomen voor vrede en 
welvaart loont. Daarover blijf ik graag met u in gesprek.  
 
Maak gerust een afspraak voor een koffiegesprek op maandag bij de Druiventros in Berkel-
Enschot. U kunt mij bereiken via mijn website: www.lambertvannistelrooij.nl.  
 
Ik dank u wel.  
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