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De vde-Europalezing staat inmiddels garant voor een car-
rièresprong van wie haar uitspreekt. Daar ziet het althans 
naar uit. Luttele jaren na zijn lezing in 2008 werd Frans 
Timmermans geroepen tot het ambt van minister van Bui-
tenlandse Zaken, terwijl Jeanine Hennis-Plasschaert slechts 
enkele maanden moest wachtten om minister van Defensie 
te worden. Kortom, het vragen van nieuwe sprekers vormt 
een steeds zwaardere verantwoordelijkheid voor het be-
stuur van de vde.

Maar ter zake. De lezing die hier voor u ligt, werd uitge-
sproken in 2012 toen Jeanine Hennis-Plasschaert nog geen 
minister was. En dat is te merken. Frank en vrij vertelt ze 
over haar Europese ervaringen, eerst als ambtenaar bij het 
Directoraat ‘Uitbreiding’ van de Europese Commissie, in 
Brussel en Riga, en later als lid van het Europees Parle-
ment van 2004 tot 2012 toen ze lid werd van het Neder-
landse parlement. Ze is een dappere vrouw. Dat blijkt uit 
haar confrontatie met de repressie in Wit-Rusland, maar 
evenzeer uit haar voorstel aan het Europees Parlement tot 
weigering van de door de vs gevraagde uitlevering van 
bankgegevens. Dit parlement volgde haar. Later stemde 
ze tegen de toelating van Roemenië en Bulgarije, waar het 
parlement in meerderheid voor was. En ook dat getuigt 
van Europese moed en realiteitszin waarvoor het blad The 
European Voice haar uitriep tot Europarlementariër van het 
jaar 2010.

woord vooraf
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Jeanine Hennis-Plasschaert is een vvd-politica; dat blijkt 
bijvoorbeeld wanneer ze de eu als een liberaal project ty-
peert. Ze vermijdt echter behendig de extremen die deze 
liberale stroming in Europa herbergt. Ze citeert waarde-
rend Frits Bolkestein maar evenzeer zijn tegenpool, Guy 
Verhofstadt, die juist vóór een Europese federatie pleit 
waar Bolkestein van gruwt. Ze is behalve moedig dus ook 
behoedzaam. Goede eigenschappen, ook voor wie thans 
de vaderlandse defensie bestiert. Ze spreken tot u uit deze 
zesde vde-Europalezing.

Paul Kapteyn,
voorzitter van de Vereniging Democratisch Europa (vde)

VDE lezing 2013 30-12-2013, 10:496



7

Dames en heren, goedenavond.

De Vereniging Democratisch Europa (vde) heeft mij ge-
vraagd vanavond te verhalen over – hoe kan het ook 
anders – Europa. En dan in het bijzonder te verhalen over 
mijn ervaringen bij de Europese Commissie, en later als 
Europarlementariër.

Brussel – EC

Allereerst neem ik u mee naar medio jaren negentig. Ik 
moest en zou stage lopen bij één van de Europese instellin-
gen, en bij voorkeur de Europese Commissie. Daar dachten 
ze in Europa overigens heel anders over. Niemand zat op 
mij te wachten. Maar de aanhouder wint, zeggen ze. Dus 
hield ik vol. En leerde ik ook dat een beetje geluk wel de-
gelijk handig is. Via een lange omweg werd ik uiteindelijk 
geïntroduceerd bij de Europese Commissie. DG 1A-B2, om 
precies te zijn. Tegenwoordig beter bekend als Directoraat-
generaal Uitbreiding. En B2 focuste in het bijzonder op de 
toetreding van Polen en de Baltische staten. Mijn toenmali-
ge head of unit bood mij vervolgens een enorme kans. Mijn 
stage groeide uit tot een volwaardige baan. Iets wat ik tot 
dan toe zo goed als onmogelijk had beschouwd.

Het precieze ‘hoe’ en ‘waarom’ van mijn streven om juist 
bij de Europese Commissie aan de slag te gaan, heb ik niet 

europa ligt niet op mars: 
wij zijn europa!
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meer helder op mijn netvlies. Wel weet ik nog goed dat de 
Europese samenwerking me, ook toen al, mateloos fasci-
neerde. Het bewaken van de vrijheid en veiligheid – door 
het steeds verder vervlechten van de Europese economie-
en – sprak tot mijn verbeelding.

Alhoewel ik, net als vele anderen, de Europese samen-
werking lange tijd als vanzelfsprekend – in feite als een 
gegeven – heb ervaren, realiseerde ik me wel degelijk dat 
het ook een bijzonder project was. En nog steeds is trou-
wens. Atzo Nicolaï verwoordde dit mooi in zijn tijd als 
staatssecretaris voor Europese Zaken. ‘Een uniek concept 
waarvoor geen blauwdruk bestaat en dat nog volop in ont-
wikkeling is’, zo zei hij.

Van een economische unie naar een Europese rechtsge-
meenschap. De afgelopen vijftig, zestig jaar is er onmisken-
baar immens veel bereikt. Ook Frits Bolkestein heeft het 
vaak gezegd: ‘De doelstellingen van toen zijn op briljante 
wijze verwezenlijkt. Te weten: oorlog tussen Duitsland en 
Frankrijk voorgoed onmogelijk maken, de oorlogsschade 
herstellen en de Sovjets buiten de deur houden.’
En na al die jaren stonden we nu op het punt om Oost- en 
West-Europa te herenigen in die Europese Unie. Ongekend 
en niet eerder vertoond. Een historisch fenomeen.

Heel veel later zou Ingrid Betancourt mijn beeld nog eens 
kracht bijzetten tijdens een persoonlijke ontmoeting die 
ik met haar had in het Europees Parlement begin oktober 
2008. Zoals bekend zat zij lange tijd onder barre omstandig-
heden vast in de jungle. Gevangen gehouden door de farc. 
Haar strijdlust leek tijdens die ontmoeting, frêle als ze was, 
echter onaangetast. En zij vertelde over haar droom: het 
Europese concept uitrollen in Zuid-Amerika.
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Letland – EC

Na enkele jaren Brussel kreeg ik de mogelijkheid om te 
worden uitgezonden naar Polen, Litouwen, Letland of 
Estland. De begeleiding van de kandidaat-lidstaten werd 
geïntensiveerd. Brussel was letterlijk te ver weg om de za-
ken goed te monitoren. Aangetrokken door het avontuur, 
wilde ik die kans natuurlijk niet aan mijn neus voorbij la-
ten gaan. Het werd Letland, Riga.

In Riga zou ik deel gaan uitmaken van het Phare-team. Het 
Phare-programma – wellicht kent u het – werd in 1989 
opgericht ter ondersteuning van de economische en poli-
tieke hervormingen in Polen en Hongarije. Later groeide 
het programma uit tot één van de belangrijkste financiële 
instrumenten om de kandidaat-lidstaten bij te staan en ook 
te sturen in het proces van toetreding tot de Europese Unie. 
Mijn werk concentreerde zich met name op de financiële 
stromen, de aanbestedingen en de contracten die werden 
afgesloten. Ik zat dagelijks in het Letse ministerie van Fi-
nanciën en werkte nauw samen met de zogenoemde Cen-
tral Finance and Contracts Unit (cfcu).

Letland werd in rap tempo klaargestoomd voor het eu-lid-
maatschap op, zo zou later blijken, 1 mei 2004.

Wat ik me vrij goed herinner van mijn aankomst in Let-
land, is het enigszins desolate gevoel dat me overviel toen 
ik bepakt en bezakt de taxi instapte op het vliegveld. 
Het zal onmiskenbaar een moment van onzekerheid zijn 
geweest. Ik was nog net geen 24 jaar oud. Voelde me uiter-
aard een vrouw van de wereld. Máár, eerlijk is eerlijk, de 
Sovjetsociale woningbouw aan de rand van Riga zag er in 
eerste instantie weinig hartverwarmend uit. Terwijl mijn 
gedachten alle kanten opgingen, doemde er ineens een 
enorme brug op, kreeg ik zicht op de prachtige Daugava-
rivier en ook het historisch centrum van Riga. Kleurrijk. 
Van een enorme schoonheid. Ik liet me onderdompelen.
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Opvallend vond ik de terughoudende reactie van veel 
Letten op het toekomstige lidmaatschap van de Europese 
Unie. Angst om weer deel te moeten uitmaken van een 
groter geheel. Zou het eu-lidmaatschap leiden tot grote in-
breuken op de soevereiniteit van het land? Ik vond het, in 
alle eerlijkheid, een begrijpelijke reactie na al die jaren van 
Sovjetoverheersing.

In antwoord op die gevoelens werd al snel veel te veel be-
loofd. Zowel door de Europese als de Letse autoriteiten. De 
Letten werd, bij wijze van spreken, een blauwe hemel vol 
met gouden sterren in het vooruitzicht gesteld. Een para-
dijs. Maar dat paradijs kwam natuurlijk niet. Ook niet op 
1 mei 2004.

De transitie van Sovjetstaat naar eu-lidstaat deed in eerste 
instantie vooral pijn. De vrijheid, waarvoor zo hard ge-
knokt was, had ook minder fraaie kanten. Het gezag van 
de staat was niet langer vanzelfsprekend en velen waren 
op zoek naar een nieuwe zekerheid. De wurggreep waarin 
het land zo veel ellendige jaren had verkeerd, werd met 
terugwerkende kracht zelfs hier en daar geromantiseerd. 
Politieke partijen schoten als paddenstoelen uit de grond. 
Om vervolgens weer net zo snel te verdwijnen. En tot op 
de dag van vandaag is het politieke klimaat in Letland niet 
erg stabiel te noemen.

Vele Letten toonden overigens een enorme wilskracht. Ze 
wilden vooruit. Onze Letse counterparts in de verschil-
lende ministeries en agentschappen werkten onafgebroken 
om te kunnen voldoen aan de voorwaarden en criteria voor 
het eu-lidmaatschap. Het ging niet vanzelf, maar het land 
veranderde wel degelijk. De opkomst van nieuwe super-
markten, restaurants, hotels en winkels was op een zeker 
moment bijna niet bij te houden.

Dames en heren!
De vanzelfsprekendheid waarmee ik de Nederlandse vrij-
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heid en veiligheid als kind had ervaren, kwam tijdens mijn 
Letse jaren in een ander daglicht te staan. Ik raakte steeds 
meer gegrepen door de totale waanzin van het regime dat 
al die jaren in staat was geweest het Oostblok zo goed als 
lam te leggen.

Letse collega’s vertelden op indringende wijze over ‘toen’. 
In feite ging het dan over slechts enkele jaren eerder. Het 
waren de welbekende verhalen. De aardappel als nationaal 
gerecht. Uren in de rij voor een tube tandpasta of een 
stukje zeep. Het wantrouwen in de samenleving. De straf-
kampen in Siberië. Deze verhalen waren weliswaar niet 
nieuw, maar kregen op de één of andere manier een totaal 
andere dimensie.

De realiteit is: daar wonen, werken en reizen…het deed 
iets met me.

Bijna ieder weekend stond er in mijn straat, in alle vroegte, 
een klein meisje viool te spelen. Ook als het vroor. Vanuit 
mijn appartement had ik zicht op haar. En ik had al vaak 
naar haar geluisterd. Ze speelde verbazingwekkend goed. 
Op een morgen las ik het boek ‘We sang through tears’. 
Geen hoogstaande literatuur maar een boek met getuige-
nissen van Letten die in het verleden waren afgevoerd naar 
Sovjetstrafkampen in Siberië. De klanken vanaf de straat 
in combinatie met de getuigenissen in dat boek maakten 
diepe indruk op me. Terugkijkend denk ik wel eens dat 
mijn politieke bewustzijn toen pas echt is ontstaan. Dat ik 
me toen pas echt realiseerde dat vrijheid nooit vanzelfspre-
kend is.

Vrij om te zijn wie je bent en vrij om te zeggen wat je 
denkt! En meer dan ooit drong het tot me door dat de Eu-
ropese Unie veel meer is dan alleen maar een matig functi-
onerende bureaucratie.
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Wit-Rusland

Het belang van vrijheid werd wederom heel tastbaar in het 
jaar 2006. Ik was toen al Europarlementariër en ineens niet 
langer welkom in Wit-Rusland. Al verschillende keren had 
ik het land bezocht. Om de oppositie te trainen of bijeen-
komsten bij te wonen.

Mijn voorlaatste bezoek aan Minsk stond me sowieso nog 
helder voor ogen. In mijn hoedanigheid als Europarlemen-
tariër woonde ik toen een conferentie bij waar de ver-
schillende oppositiepartijen zich verenigden. Er zou één 
oppositieleider worden aangewezen. Dat was cruciaal om 
überhaupt een vuist te kunnen maken tegen Lukashenko, 
de president (of beter: dictator) van het land. Een verdeel-
de oppositie zet immers weinig zoden aan de dijk. En al 
helemaal niet in een dictatuur.

De conferentie vond plaats in een smerig gebouw. Nu ben 
ik echt wel iets gewend maar daar naar de wc gaan was ge-
woonweg geen optie. Lukashenko en de zijnen hadden er-
voor gezorgd dat de oppositie alleen in dat gebouw terecht 
kon en deden er werkelijk alles aan om de conferentie bij 
de Wit-Russen in diskrediet te brengen. Zo organiseerde 
hij een enorm theater voor de deur van het conferentiege-
bouw. Mannen verkleed als vrouw die hysterisch en over 
de top de pers te woord stonden. Uit de televisiebeelden 
diezelfde avond werd trouwens duidelijk dat zijn poging 
om de oppositie als een gestoorde bende weg te zetten, 
buitengewoon succesvol was.

Parallel aan de conferentie voerde ik vele gesprekken met 
leden van de oppositie. Tot mijn verbazing haalden zij, 
voorafgaand aan die gesprekken, hun mobiele telefoons 
uit elkaar. De argwaan was allesoverheersend. Pijnlijk en 
schrijnend. Bij een informele barbecue iets buiten de stad 
werden we vervolgens geconfronteerd met politieteams 
die duidelijk zichtbaar, en daarmee intimiderend, pols-
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hoogte kwamen nemen. En bij terugkeer in het hotel, hotel 
Minsk, bleken onze kamers vakkundig doorzocht.

Ook deze keer, medio oktober 2006, was ik dus op weg 
naar Wit-Rusland. Samen met mijn medewerkster. We 
zouden vanaf Schiphol naar Warschau vliegen en daar 
overstappen op de vlucht naar Minsk. Vlak voor vertrek 
werden wij echter gewaarschuwd. De oppositie beschikte 
over informatie waaruit kon worden opgemaakt dat we, 
bij aankomst op het vliegveld van Minsk, zouden worden 
aangehouden. Ze adviseerden ons om het reisschema te 
wijzigen. Vliegen naar Vilnius (Litouwen) en dan met de 
bus naar Minsk.

Dit advies volgden wij op. In Vilnius hebben we nog aan-
vullende instructies ontvangen. Zodra we in Minsk zouden 
arriveren, moesten we ons melden bij een fastfoodrestau-
rant in het centrum. Heel even kreeg ik het gevoel dat we 
in de verkeerde film waren beland, maar ik besloot toch 
door te zetten.

Gewapend met buskaartjes vertrokken we de volgende 
morgen naar het station. Dat er bij het instappen foto’s 
werden gemaakt van de passagiers, zagen we wel maar 
hebben we verder genegeerd. Tegen beter weten in na-
tuurlijk. De bus zat vol, het was benauwd en de stank niet 
te harden. Mijn ongeduld was groot.

Na het passeren van een stuk niemandsland en uiteindelijk 
de Wit-Russische grens, werd de bus staande gehouden. 
De man met de enorme pet die mij vervolgens uit de rij 
plukte, zal ik niet snel vergeten. Ik werd direct meegeno-
men en het gebouw binnengeleid. Mijn gedachten gingen 
pijlsnel. Wat als mijn medewerkster wel mag doorreizen? 
Ik voelde me uiteraard verantwoordelijk voor haar.

Alvorens ik hierover echt in paniek kon raken, stond ze 
ineens naast me in het verhoorkamertje. Niet voor één gat 
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te vangen, fluisterde ze: ‘hoe hoger in rang, hoe groter de 
pet’. Wij bleken op een zwarte lijst te staan. Mijn diploma-
tieke paspoort, het feit dat we over een visum beschikten, 
het telefoontje met de Honorair Consul; het haalde allemaal 
niets uit.

Op één na gedroegen de agenten zich als horken. De 
machtspositie die zij aan hun uniform ontleenden, kwam 
op ons onwerkelijk over. Waarom die éne zich probeerde 
te distantiëren, werd me niet duidelijk. Hij leek zich in ie-
der geval enigszins te generen.

Na het verhoor werden we naar buiten gedirigeerd en on-
der toeziend oog van enkele agenten met honden moesten 
we in een hoekje wachten op verdere instructies. Er hing 
daar een bordje met de tekst ‘mede gefinancierd door de 
Europese Unie’. En dat zinnetje, dames en heren, maakte 
me razend. De eu, uiteraard gebaat bij zeer goede controles 
aan de buitengrenzen, faciliteerde tegelijkertijd de grillen 
van het regime van Lukashenko.

Achteraf bekeken was dat verhoor natuurlijk een giller. 
We verstonden elkaar niet. En zij gingen steeds luider 
praten. Alsof wij de Russische volzinnen dan ineens wel 
zouden begrijpen. Onze paspoorten werden uiteindelijk 
voorzien van een stempel. We zouden een bedreiging 
vormen voor de staatsveiligheid. Volslagen idioot maar 
het gebeurde wel. Frits Bolkestein zei me later: ‘Koester 
dat paspoort, lijst het in, het zal – naar ik hoop – ooit een 
uniek exemplaar zijn’.

Maar goed, na ogenschijnlijk eindeloos gedoe met papieren 
en telefoontjes kregen we de opdracht om terug te lopen 
naar de grens met Litouwen. Het eerste stuk onder bege-
leiding van agenten en honden. Het stuk niemandsland 
daarna lieten ze ons alleen doorkruisen. Die avond, moet ik 
u bekennen, hebben we op z’n minst één glas wijn te veel 
gedronken.
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Ik was weer een ervaring wijzer. Vrijheid is inderdaad 
nooit vanzelfsprekend. En voor mij verworden tot de be-
langrijkste drijfveer om te doen wat ik doe.

Europees Parlement

In het jaar 2000 werd ik lid van de vvd. Overigens niet 
om politiek actief te worden. Dat kwam toen niet eens in 
me op. Wel om mijn politieke bewustzijn, dat met name 
in mijn Brusselse en Letse jaren steeds meer vorm had ge-
kregen, ietwat meer handen en voeten te geven. In 2003 
startte de partij met de voorbereidingen van de Europese 
verkiezingen in juni 2004. Geïnteresseerden werden in de 
gelegenheid gesteld om zich aan te melden als mogelijk 
kandidaat. Deze hele procedure zou volledig aan me zijn 
voorbijgegaan als een bekende van de vvd Amsterdam me 
niet had wakker geschud.

Nogal spontaan besloot ik een poging te wagen. Mijn kans 
op een succesvolle plek op de lijst schatte ik in als ‘mini-
maal’. Maar – eerlijk is eerlijk – toen ik eenmaal had beslo-
ten om mee te doen, wilde ik dit proces maar al te graag met 
succes doorlopen. Ik belandde, tot mijn eigen verrassing, 
op plek 2. En op 10 juni 2004 was het dan eindelijk zover. 
De dag van de Europese verkiezingen. Om precies te zijn: 
de zesde rechtstreekse verkiezingen. En ik realiseerde me 
maar weer eens hoezeer die Europese democratie nog in de 
kinderschoenen staat.

Tijdens de allereerste plenaire zitting van het Europees 
Parlement stond ik in een eindeloze rij voor mijn badge. 
Voor mij een Spanjaard die ik niet kende. We maakten 
kennis. ‘Dutch?’ Of ik de cda’er Hans van den Broek 
kende? ‘Please, do say hello!’ De heren kenden elkaar uit 
de periode dat zij beiden minister van Buitenlandse Zaken 
waren. Ik voelde me op z’n minst een groentje. Die week 
werd ook duidelijk dat ik me in het bijzonder zou gaan 
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bezighouden met de portefeuille Transport en ook de por-
tefeuille libe ofwel: Justitie, Binnenlandse Zaken en Bur-
gerlijke Vrijheden.

Als een bezetene werkte ik me in. Terugkijkend denk ik 
dat ik het gebrek aan ervaring als ‘volksvertegenwoordi-
ger’ op die manier probeerde te compenseren. Als het aan-
kwam op dossierkennis, zouden ze me in ieder geval niets 
kunnen maken.

Als het gaat om grote wetgevingsdossiers, met co-decisie 
voor het Europees Parlement, viel ik als lid van de Trans-
portcommissie direct met mijn neus in de boter. Uitgangs-
punt: producten worden in steeds grotere hoeveelheden en 
bij voorkeur steeds sneller vervoerd. En dat geldt, op een 
andere manier, overigens ook voor personen. Om dit alle-
maal te kunnen accommoderen hebben we alle transport-
modaliteiten hard nodig. Het is dus niet of-of máár en-en. 
Zeevaart, binnenvaart, luchtvaart, wegvervoer en ook het 
spoor. Het is dan van belang om innovatieve concepten te 
omarmen en bestaande obstakels aan te pakken. Feit is dat 
Europa aan ‘Nederland Transportland’ vele kansen biedt.

Dames en heren!
Met name ‘veilig vervoer’ was direct een gewillig onder-
werp van wet- en regelgeving. Na 9/11 in de gehele wereld 
verworden tot één van de belangrijkste thema’s. De moda-
liteiten moesten, zoals dat zo mooi heet, security proof wor-
den. Zeker in het geval van de (burger)luchtvaart hoef je 
het buskruit niet te hebben uitgevonden om je te realiseren 
dat het een ‘populair’ doelwit van terroristen zal blijven. 
De impact van een aanslag of alleen al een dreiging daartoe 
is immens. Vanuit economisch oogpunt, maar ook met het 
oog op de mogelijke aantallen slachtoffers.

En ook in de parlementaire commissie libe werden we op 
indringende wijze geconfronteerd met de naweeën van 
9/11.
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Makkelijker aftappen, moeizamer reizen en lastiger expor-
teren!

Steeds vaker werden vergaande eisen gesteld. Het verza-
melen van data leek welhaast een doel op zich te worden. 
Het Europees Parlement heeft zich hierover altijd zeer kri-
tisch getoond. En terecht.

Natuurlijk, de dreiging van het terrorisme mag nooit wor-
den onderschat. Maar bij het stellen van strengere veilig-
heidsmaatregelen, die veelal gepaard gaan met toenemende 
overlast voor mens en bedrijf, is het wel van belang dat de 
doeltreffendheid – de veronderstelde effectiviteit – duide-
lijk kan worden gemaakt. Dit bleef bij de vele maatregelen 
die werden voorgesteld, steeds weer volstrekt onderbe-
licht.

En dat terwijl, met het oog op geloofwaardigheid en dus 
draagvlak, een zekere mate van realiteitszin juist van groot 
belang is. Uiteraard is het kanaliseren van collectieve stress 
een belangrijk streven. Dat zal niemand ontkennen. Te-
gelijkertijd dienen de Europeanen wel serieus te worden 
genomen. Op duurbetaalde schijnveiligheid zit uiteindelijk 
helemaal niemand te wachten. Wél op het effectief, en dus 
ook grensoverschrijdend, functioneren van politie, justitie 
en de inlichtingendiensten.

Ook het Europese asiel- en migratiebeleid, inclusief het 
beheer van de Europese buitengrenzen, trok onmiddel-
lijk mijn aandacht. Of beter: het gebrek eraan. Er was 
weliswaar van alles in gang gezet, maar nog bitter weinig 
bereikt. Bij een gebrek aan Europese binnengrenzen is dat 
op z’n minst opvallend te noemen. Want ook toen al was 
het duidelijk dat de verdergaande mondialisering, econo-
mische crises, klimaatverandering evenals de politieke, 
religieuze en etnische conflicten, de noodzaak tot handelen 
eerder zou doen toenemen dan afnemen.
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Inmiddels is er in bijna alle eu-lidstaten sprake van een 
scherp publiek debat op dit terrein. Alhoewel er stappen 
worden gezet, en er dus ook schoorvoetend successen wor-
den geboekt, is er nog altijd sprake van een enorme kloof 
tussen de normen zoals vastgesteld op Europees niveau 
en de tenuitvoerlegging daarvan op nationaal niveau. Ik 
heb dat, tijdens mijn bezoeken aan zo’n beetje alle ‘asiel 
& migratie-hotspots’ in de Europese Unie, met eigen ogen 
kunnen vaststellen.

Een goede uitvoering, evenals een aanscherping van be-
staande regels, blijft onverminderd van belang. Sterker 
nog, het is essentieel om aan geloofwaardigheid te win-
nen en dus ook het draagvlak voor het Europese asiel- en 
migratiebeleid te verzekeren. Wanneer de indruk bestaat 
dat het gemeenschappelijke beleid slechts van symbolische 
betekenis is, gaat dit uiteindelijk ook ten koste van de 
maatschappelijke en economische positie van asielzoekers 
en immigranten.

Het ‘lijstje’ van Gerd Leers, onze huidige minister voor Im-
migratie, Integratie en Asiel, wordt door de oppositie dan 
ook veel te gemakkelijk weggezet als ‘ingefluisterd’ door 
Wilders. Veruit de meeste punten zijn de afgelopen jaren 
al ingebracht tijdens debatten in het Europees Parlement. 
Zeer zeker ook door mij. Geen enkele eu-lidstaat zal nog 
pleiten voor een opendeurenpolitiek. En één ding weet ik 
zeker: gemakzucht in de toepassing van voorwaarden en 
te ruime toelatingscriteria zullen het stelsel aan alle kanten 
blijven ondermijnen.

Dames en heren!
Het Europees Parlement maakt op velen een logge indruk. 
Maar als je de procedures kent en weet hoe de hazen lopen, 
heb je je draai snel gevonden. En dan is het ook mogelijk 
om heel direct en concreet invloed uit te oefenen op de vele 
beleidsterreinen. Een parlement waar 27 nationaliteiten 
bijeenkomen, kent een ongekende dynamiek. De verhitte 
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en luide discussies in de wandelgangen of tijdens de lunch 
mis ik nog dagelijks. En ja, zo nu en dan ergerde het me 
ook. Behoorlijk zelfs. Meer pragmatisme, realiteitszin en 
zelfreflectie zou de publieke opinie over het Europees Par-
lement goed doen.

Europa, meer algemeen

Vrijheid, veiligheid en welvaart. Dat waren – en zijn – de 
Europese sleutelwoorden. Zoals gezegd: de afgelopen vijf-
tig, zestig jaar is er onnoemelijk veel bereikt.

Toch valt niet te ontkennen dat de oorspronkelijke drijfve-
ren achter een verenigd Europa steeds meer op de achter-
grond zijn geraakt. ‘Nooit meer oorlog’. Het is voor velen 
een té abstract uitgangspunt geworden.

Steeds vaker en steeds luider worden er vooral kritische 
noten gekraakt. Over het verlies aan soevereiniteit. Over 
onnodige regelzucht. En dat is, eerlijk gezegd, niet hele-
maal ten onrechte. Zo liet Eurocommissaris Reding, tot 
mijn grote ergernis, onlangs weer een ballonnetje op over 
de invoering van Europese quota voor vrouwen aan de 
top. Ten eerste: Europa dient zich te concentreren op zijn 
kerntaken, en daar behoort dit ballonnetje nadrukkelijk 
niet toe. Ten tweede: quota zijn er voor vissen en zeker 
niet voor vrouwen.

Wat mij wel blijft verbazen is dat er in de algemene be-
richtgeving over Europa nog altijd een beeld wordt ge-
schetst alsof Europa ergens op Mars ligt. Alsof er vanuit 
een blauwe hemel vol met gele sterren, regel na regel op 
ons wordt afgevuurd. Er wordt al snel verwezen naar díe 
Europese Commissie of dát Europees Parlement.

Wie of wat is nu eigenlijk Europa? Een relevante vraag. 
Maar ook een vraag die eigenlijk zelden wordt gesteld, laat 
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staan beantwoord. De 27 eu-lidstaten zelf, waaronder Ne-
derland, lijken soms gewoon niet te bestaan. In mijn tijd als 
Europarlementariër vond ik het dan ook altijd fascinerend 
om van nationale collega’s te horen: ‘Jullie moeten je bij 
de oorspronkelijke doelstellingen houden!’ Wat nou jullie? 
Wij!

Een andere maar ook veel gebezigde sneer: ‘Met dank aan 
Brussel!’ Hoe vaak heb ik dat zinnetje niet om m’n oren ge-
kregen?! Alsof nationale ministers überhaupt niet aan die 
Brusselse onderhandelingstafel zitten. Alsof besluiten ‘out 
of the blue’ van bovenaf worden opgelegd. Alsof lidstaten 
niet aan ‘goldplating’ doen. Maar al te vaak werd Europese 
wet- en regelgeving van een nationale kop voorzien waar-
door lidstaten zichzelf extra beperkingen oplegden.

Dames en heren!
Europa ligt niet op Mars. Laat dat voor iedereen duidelijk 
zijn. Ook Nederland ís Europa. En ja, er is geen ontkomen 
aan: ook in Europa wordt er volop gepolderd.

In november 2008 sprak ik als Europarlementariër in de 
Tweede Kamer tijdens de ‘Staat van de Unie’. Dat is het 
jaarlijkse debat tussen de Europawoordvoerders van de 
Tweede Kamer, de Nederlandse regering en de Neder-
landse delegatieleiders uit het Europees Parlement. De 
toenmalige delegatieleider van de vvd, Jules Maaten, was 
verhinderd en ik moest hem vervangen.

Na afloop van het debat werd er uiteraard nog wat nage-
praat. De PvdA-woordvoerder op dat moment, zei toen: 
‘Weet je, Jeanine, dat Europa en zo... dat zal allemaal wel. 
Feit is dat wij hier, in de Tweede Kamer, in de eredivisie spe-
len en jullie slechts in de eerste divisie.’

Wat een gezwets. Alsof het daar om gaat? Waarom die 
gevoelens van competitie tussen volksvertegenwoordigin-
gen? Is het niet simpelweg de bedoeling dat de verschil-
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lende lagen (Europees, nationaal/Rijk, regionaal/provincie, 
lokaal/gemeente) elkaar aanvullen? Dat ze vooral niet té 
veel in elkaars vaarwater zitten? Hoe dan ook, het uit-
gangspunt moet zijn dat de besluitvorming met een zeer 
directe impact op ons dagelijks leven ook zo dicht mogelijk 
bij onszelf plaatsvindt.

Aan dit specifieke moment heb ik trouwens nog vaak te-
ruggedacht toen ik net in de Tweede Kamer zat. Er werd 
een spoeddebat aangevraagd over een bejaardentehuis 
waar de soep te koud zou worden opgediend. Ook stemden 
we over een motie inzake fiets-flitspalen. Moeten we niet 
gewoon vaststellen dat alle volksvertegenwoordigingen zo 
hun eigen eigenaardigheden hebben?

Maar goed, ook ik besef me terdege dat veel Nederlanders 
Europa als een ‘ver-van-hun-bedshow’ ervaren. En dat is 
ook niet zo vreemd. Decennia lang hadden we weliswaar 
baat bij die Europese samenwerking, maar men vergat 
te communiceren over de soms vergaande stappen die 
werden gezet. Over nut en noodzaak. Over het ‘hoe en 
waarom’ van de bevoegdheden die de eu-lidstaten lang-
zaam maar zeker aan de Europese instellingen hebben 
toegekend. En ja, ook over de soms ordinaire koehandel 
tussen de eu-lidstaten.

Feit is dat de kloof tussen Den Haag en Brussel, en de kloof 
tussen de Nederlandse bevolking en Brussel in het bijzon-
der, al jarenlang een bekend fenomeen is en al even zo lang 
onderwerp van een fel debat.

Vele Nederlanders lijken beter te zijn geïnformeerd over 
de Amerikaanse politieke arena dan de Europese. Hoe bizar 
is dat eigenlijk? Zonder de Europese instellingen heilig te 
willen verklaren – verre van, zou ik willen zeggen – valt 
het niet te ontkennen dat ook politiek Den Haag medever-
antwoordelijk is voor het moeizame imago van de Europese 
Unie bij veel Nederlanders.
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Natuurlijk, Europa was heel lang vooral een economische 
aangelegenheid waarmee we ons voordeel konden doen. 
Het aantal eu-lidstaten was beperkt en overzichtelijk. Het 
Europees Parlement had bovendien alleen adviesrecht en 
werd weinig serieus genomen door de dames en heren re-
geringsleiders.

De afgelopen jaren zijn er echter vele nieuwe bevoegd-
heden naar de Unie overgeheveld. De medewetgevende 
bevoegdheid (co-decisie) van het Europees Parlement is 
enorm uitgebreid. Niet voor niets wordt dit tegenwoordig 
‘de gewone wetgevingsprocedure’ genoemd. En er zijn 
vele lidstaten bijgekomen. De realiteit is dat de Tweede 
Kamer keer op keer haar goedkeuring gaf voor die nieuwe 
bevoegdheden en taken op Europees niveau. Toch lijkt het 
er soms op dat ook politiek Den Haag deze ontwikkelingen 
volledig heeft gemist. En eerlijk gezegd is het dan nogal 
wiedes dat velen zich afvragen waar dat Europa nu eigen-
lijk voor staat.

Het goede nieuws is dat de samenwerking tussen leden 
van de Tweede Kamer en de Europarlementariërs inmid-
dels vele malen beter is dan bij aanvang van mijn eerste Eu-
ropese mandaat, in 2004. Toen werd mij letterlijk gezegd: 
‘Wen er maar aan. We functioneren als twee eilandjes.’

Maar feit is dat Europese politiek nog altijd té weinig 
wordt ervaren als binnenlandse politiek.

Dames en heren!
De jarenlange non-communicatie over het ‘hoe en wat’ van 
Europa werd uiteraard maar weer eens goed duidelijk in 
2005. Den Haag besloot tot een referendum over het ‘Ver-
drag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa’, in de 
volksmond beter bekend als ‘de Europese grondwet’. Ik 
was op z’n minst not amused over de rol van de vvd in deze 
kwestie. Niet omdat het Europa betrof, maar omdat ik een 
verklaard tegenstander van referenda ben.
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In de opmars naar het referendum op 1 juni 2005 spraken 
voor- en tegenstanders in onwerkelijke oneliners en groot-
heden. Bij een ‘nee’ zou het licht in Nederland uitgaan en 
bij een ‘ja’ zou de Nederlandse identiteit zo ongeveer ten 
dode zijn opgeschreven. En dat terwijl het in feite vooral 
ging om een bundeling van bestaande verdragen. Het ant-
woord hierop van de Nederlanders liet aan duidelijkheid 
niets te wensen over. Maar Europa leefde. Dat dan weer 
wel. Een feest van de democratie, zoals Femke Halsema 
het destijds verwoordde, zou ik het echter niet willen 
noemen.

Op 1 december 2009 trad dan eindelijk het Verdrag van 
Lissabon in werking. En hiermee kwam een einde aan een 
lang en moeizaam hervormingsproces van de Europese 
Unie.

Dames en heren!
Je hoeft niet bijzonder intelligent te zijn om je te reali-
seren dat ook de gang van zaken rondom de uitbreiding 
van de Europese Unie voor de nodige conflictsituaties en 
onbegrip zorgt. In 2004 groeide de Unie van 15 naar 25 
lidstaten. Roemenië en Bulgarije volgden – tot mijn ver-
bijstering – op 1 januari 2007. En er zitten nog vele landen 
in de ‘wachtkamer’. Je mag je oprecht afvragen in hoeverre 
de Unie in staat is geweest die ‘big bang’ van de 10 lidstaten 
in 2004 goed op te vangen en of de gemiddelde Europe-
aan ook maar iets heeft begrepen van de gehele gang van 
zaken.

Voor velen heeft de eu heeft zich langzaam maar zeker 
ontwikkeld tot een veelkoppig monster met weinig trans-
parante structuren. Bovenop de basisafspraken die voor de 
gehele eu gelden, worden bilaterale en andere afspraken 
gestapeld. Er is sprake van een verschillende interpretatie 
van de Europese rechten en plichten, lidstaten beschik-
ken over opt-outs en er zijn talloze verdragen met niet-
eu-lidstaten, de zogenoemde ‘derde landen’. De huidige 
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state of play van de Unie – wie heeft nu wat met wie heeft 
afgesproken – is slechts duidelijk voor een heel klein ge-
isoleerd groepje mensen.

Met andere woorden: er zijn bijna net zoveel arrangemen-
ten als lidstaten. Dat is een realiteit die we moeten onder-
kennen en accepteren. Een one size fits all benadering is 
voorgoed verleden tijd.

Verder blijft er sprake van een aanzienlijke verdiepings-
drift, terwijl dus ook het uitbreidingsproces de politieke 
agenda van de Unie blijft domineren. Denk alleen al aan 
Turkije. Dit kan niet simpelweg worden afgeschoven op de 
Europese Commissie en het Europees Parlement. Het zijn 
uiteindelijk de eu-lidstaten, de Europese regeringsleiders, 
die leading zijn in het uitbreidingsproces.

Dames en heren!
Ik zal de eerste zijn om toe te geven dat de hereniging van 
Oost en West, in die Europese Unie, een historisch fenomeen 
is. Niet iets om terzijde te schuiven. Tegelijkertijd moet het 
duidelijk zijn dat aan het uitbreidingsproces niet alleen maar 
mooie idealen ten grondslag liggen. Het gaat ook om ‘poen’.

Het uitbreidingsproces wordt grotendeels gedreven vanuit 
economische motieven. In het kader van de verdergaande 
globalisering en voor een verdere positionering van Eu-
ropa als economisch machtsblok, ligt dat overigens ook 
voor de hand. Maar handel daar dan ook naar. Er staat 
veel op het spel. Kandidaat-lidstaten, of landen met een 
ambitie in die richting, opteren niet alleen voor toetreding 
tot een economische ruimte, maar ook voor deelname aan 
de Europese rechtsgemeenschap. Politiek-historische en/of 
economische overwegingen alleen kunnen dan niet langer 
doorslaggevend zijn. Ambitie en realiteit komen immers 
niet overeen. De eu-lidstaten zullen vroeg of laat knopen 
moeten doorhakken en duidelijk maken waar de grenzen 
van de Unie liggen.
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Overigens heb ik als Europarlementariër tégen de toetre-
ding van Roemenië en Bulgarije gestemd. Mijn jaren bij het 
Directoraat-generaal Uitbreiding van de Europese Commis-
sie stonden nog vers in mijn geheugen. En één ding wist 
ik zeker: Letland was wellicht in theorie, maar zéker in de 
praktijk niet, klaar voor toetreding tot de eu op 1 mei 2004. 
Roemenië en Bulgarije waren er bij wijze van spreken nog 
vele lichtjaren van verwijderd. En spijt van mijn beslissing 
heb ik niet gehad. Tot op de dag vandaag worstelen de eu-
lidstaten met het té vroegtijdig toelaten van beide landen.

Dames en heren!
Als het gaat om de Europese kerntaken, zijn enkele heldere 
uitgangspunten noemenswaardig. Eén: het verder wegne-
men van economische belemmeringen. Twee: het benutten 
van schaalvoordelen die door Europese samenwerking 
kunnen worden bewerkstelligd. Drie: het aanpakken van 
grensoverschrijdende problemen. En het zou me een lief 
ding waard zijn als alle Europese instellingen hiernaar 
handelen.

Uiteraard hebben we in de praktijk te maken met de 
weerbarstigheid van de politiek, met de ideologische stok-
paardjes van politieke partijen en niet te vergeten: de soms 
enorme verschillen tussen de eu-lidstaten. Er zullen dan 
ook constant compromissen moeten worden gesloten.

Ook is het – en helaas – een bekend gegeven dat iedere 
bureaucratie de neiging heeft om uit te dijen en extra of 
onnodige taken naar zich toe te trekken. Dat geldt voor het 
Rijk, de provincie en de gemeente. En dus zeer zeker ook 
voor Europa. Kritisch staan ten opzichte van elke overheid 
is dan ook een belangrijk leidmotief.

Uiteindelijk is het, zoals gezegd, de bedoeling dat de 
verschillende lagen (Europees, nationaal/Rijk, regionaal/
provincie, lokaal/gemeente) elkaar aanvullen. Dat ze vooral 
niet té veel in elkaars vaarwater zitten. En dat de besluit-
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vorming met een zeer directe impact op ons dagelijks leven 
ook zo dicht mogelijk bij onszelf plaatsvindt.

Natuurlijk zorgt Europa niet voor meer ‘blauw’ op straat. 
Europa moet er echter wel voor zorgen dat politie en jus-
titie effectief kunnen samenwerken met de collega’s in 
andere eu-lidstaten. Boeven en criminelen verstaan dat 
kunstje van grensoverschrijdend samenwerken immers 
al als geen ander. Natuurlijk bepaalt Europa niet wanneer 
en op welke wijze ons huisafval wordt opgehaald. Wél 
maken de lidstaten op Europees niveau afspraken over 
bijvoorbeeld recycling. Wij kunnen ons in Nederland 
helemaal suf recyclen, maar als de ons omringende landen 
überhaupt niets ondernemen, blijft het water naar de zee 
dragen. En nee, inderdaad, Europa zorgt niet voor meer 
handen aan het bed in het ziekenhuis. Gelukkig maar. Dat 
zou een hoop extra bureaucratie betekenen. Maar stel: je 
kampt met een zeldzame aandoening en je moet met spoed 
geopereerd worden, maar je wordt geconfronteerd met el-
lenlange wachtlijsten in eigen land? Dan wil je toch wél 
zo spoedig mogelijk geholpen worden – waar dan ook. En 
dan graag zonder failliet te gaan.

Dames en heren!
Europa is van start gegaan als een liberaal project bij uit-
stek. Dat betekent echter niet dat we Europa heilig hoeven 
te verklaren.

De voordelen van Europa zien, levert je al snel het label 
‘eurofiel’ op. Dat blijft me bevreemden, want – en zoals ik 
al zei – het spreekt voor zich dat we altijd kritisch moeten 
zijn ten aanzien van onnodige bemoei- en regelzucht.

Waarom zouden we op Europees niveau in vredesnaam 
vergaande afspraken willen maken over de duur van het 
zwangerschapsverlof, om maar eens iets te noemen. Waar-
om zouden we op Europees niveau vergaande afspraken 
maken voor ‘arbeid op hoogte’, beter bekend als de ladder-
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richtlijn? Glazenwassers zouden de ladder moeten inruilen 
voor zogenoemde hoogwerkers. De vraag is: kijken we lijd-
zaam toe of doen we er iets aan? Als Europarlementariër, 
maar ook als lid van de Tweede Kamer.

Maar voor alles zou ik het volgende willen stellen: we 
zouden echt niet goed wijs zijn als we de voordelen in het 
kader van ónze vrijheid, ónze veiligheid en ónze welvaart 
simpelweg zouden laten lopen.

De verdergaande globalisering en internationalisering vra-
gen nadrukkelijk om krachtig Europees handelen. En in 
dat kader is het noodzakelijk om de Europese prioriteiten 
en kerntaken glashelder op het netvlies te hebben; is het 
ook van belang om op de cruciale momenten met één stem 
te durven spreken. Daarbij hoeft geenszins afbreuk te wor-
den gedaan aan de soms enorme historische en culturele 
verschillen tussen de eu-lidstaten. De praktijk laat echter 
nog te vaak een ander plaatje zien. Hiermee lukt het de Eu-
ropese Unie nog steeds niet om haar in potentie machtige 
positie op het wereldtoneel ten volle te benutten.

Duidelijk is dat de Europese verdeeldheid haar wortels 
vindt in het spel van de macht. En dit hebben we trouwens 
ook teruggezien in de aanpak van de crisis. Europa heeft de 
afgelopen tijd aan welvaart ingeboet. En toekomstige groei 
is vooralsnog omgeven met onzekerheden. De geloofwaar-
digheid en legitimiteit van Europa staat of valt bij coherent 
handelen. Maar ondertussen blijft de onmacht van de Eu-
ropese regeringsleiders om snel knopen door te hakken, te 
vaak het nieuws domineren. De paringsdans van Duitsland 
en Frankrijk duurt soms eindeloos en dat begint velen op 
z’n zachtst gezegd te irriteren. Om over de Britten maar 
niet te spreken.

In april 2009 sprak ik op een bijeenkomst alwaar ook Frits 
Bolkestein het woord voerde. Hij prees de muntunie als 
een mooi voorbeeld van het benutten van schaalvoorde-
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len. Máár stelde daarbij direct de vraag: ‘Hoe lang zal de 
muntunie blijven bestaan nu steeds duidelijker wordt dat 
nationale overheden de vereisten aan hun laars lappen? In-
clusief, en misschien wel juist, Duitsland en Frankrijk!’

Ware woorden! Welbegrepen eigenbelang of een gebrek 
aan visie? Met 27 eu-lidstaten zijn er uiteraard altijd wel 
ergens verkiezingen in aantocht. En terwijl oudere gene-
raties met weemoed praten over de gulden, begrijpen de 
kinderen van nu niet waarover zij het hebben. Zij kennen 
immers alleen de euro.

Eén ding is zeker: het streven naar een Europese federatie 
met één hoofdstad en één federale regering is geen heer-
sende doctrine. En zal dat ook niet meer zijn.

Wel spreekt Europa op dit moment tot de verbeelding. 
Het bloed stroomt, tranen vloeien en er worden peentjes 
gezweet. Want het gáát ergens om. Om ónze handelsbelan-
gen, ónze spaartegoeden en ónze pensioenen.

Komen we hier straks met z’n allen sterker uit? De vraag 
is of de Europese instellingen evenals de eu-lidstaten vol-
doende zelfdiscipline aan de dag weten te leggen. De vvd 
knokt in ieder geval vanuit een opstelling die getuigt van 
Eurorealisme. Niet negatief, maar zeker ook niet: naïef.

SWIFT

Dames en heren, graag wil ik u nog even meenemen naar 
een (voor mij) bijzonder moment. Op 11 februari 2010 werd 
het heel even doodstil in de plenaire vergaderzaal te Straats-
burg. Met 378 tegen 196 stemmen verwierp het Europees 
Parlement het veelbesproken swift-akkoord. Het akkoord, 
dat zou voorzien in de grootschalige overdracht van Euro-
pese bankgegevens aan de Amerikanen ten behoeve van het 
zogenoemde Terrorist Finance Tracking Programme (tftp).
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Een uniek moment. Het Parlement had, conform de nieuwe 
bevoegdheden onder het ‘Lissabon-regime’, instemmings-
recht verkregen in geval van een internationale overeen-
komst. En voor het eerst maakte het Europees Parlement 
gebruik van die nieuwe bevoegdheid. De gevolgen van 
het Verdrag van Lissabon voor de positie van het Europees 
Parlement werden in één klap duidelijk.

En wellicht nog belangrijker: het Parlement gaf een niet 
mis te verstane boodschap af. Tot hier en niet verder. Voor 
alle duidelijkheid: de trans-Atlantische betrekkingen zijn 
van groot belang. En een goede samenwerking tussen de 
Europese Unie en de Verenigde Staten is cruciaal. Ook in 
de strijd tegen het terrorisme. Maar aan het uitgangspunt 
‘Amerika vraagt’ en ‘Europa draait’ moest een einde ko-
men. En zeker als dit leidt tot het met voeten treden van 
Europese wet- en regelgeving.

Het was aan mij, als rapporteur, om een advies voor de 
plenaire vergadering van het Europees Parlement op te 
stellen. De tijd was beperkt en de druk hoog. Het resul-
teerde in wekenlang intensief overleg met collega’s van 
de verschillende fracties, Europese ministers, de Europese 
Commissie, het bedrijf swift, een batterij aan juristen en 
de Amerikaanse ministeries van Financiën, Justitie en Bui-
tenlandse Zaken.

Een ongekend krachtenveld. In de aanloop naar de stem-
ming was de spanning om te snijden. Non-stop Europese 
ministers aan de lijn die van hun hart geen moordkuil 
maakten. Ook vanuit Washington dc werden grote woor-
den gebruikt. Hillary Clinton stelde: ‘If the European Par-
liament overturns the agreement, I am unsure whether Wa-
shington agencies would again decide to address this issue at 
the EU-level.’ Daarmee dreigde zij de eu-lidstaten uiteen te 
spelen en ze te dwingen om bilaterale overeenkomsten af te 
sluiten. Heel even leken collega’s als dominostenen onder 
de druk te bezwijken.
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Guy Verhofstadt, de fractievoorzitter van de Europese 
liberalen, toonde zich vanaf dag één intensief betrokken. 
Zijn uitgangspunt: winnen. Linksom of rechtsom. Tegen? 
Prima, maar dan moet je het wel waarmaken. ‘Allez, Jeani-
ne!’ Ik hoor het hem nog zeggen. Non-stop koppen tellen. 
Hebben we een meerderheid of niet? In alle eerlijkheid, tot 
op het laatste moment is er gezocht naar een compromis 
met de eu-lidstaten. Maar zoals ik toen vlak voor die cru-
ciale stemming onder meer zei: ‘This house cannot keep 
falling for vague promises. The ball was in Council’s court 
but failed to act appropriately and effectively. Council 
has known about this problem for over two years and has 
done nothing in time to deal with it. (…) The rule of law is 
crucially important. Though, currently our laws are being 
broken and under this agreement they would continue to 
be broken. Parliament should not be complicit in this. (...)’

Aan mijn advies om ‘nee’ te stemmen, lagen verschillende 
argumenten ten grondslag. Amerika-bashing was zeker 
niet het uitgangspunt. Verre van dat. De Europese Unie en 
de Verenigde Staten dienen, zoals gezegd, zoveel mogelijk 
samen op te trekken. Daarover bestond, en bestaat, geen 
twijfel.

Ik kon echter niets anders dan vaststellen dat het voorge-
stelde akkoord neerkwam op een aanzienlijke inbreuk op 
het Europese recht. Die boodschap hebben de Amerikanen 
toen wel degelijk begrepen. Dit werd nog eens bevestigd 
door vicepresident Joe Biden tijdens zijn bezoek aan het 
Europees Parlement op donderdag 6 mei 2010. Hij zei: 
‘The Obama-Biden administration is back in the business 
of listening. Listening to our allies. We understand your 
concerns.’ De vraag is uiteraard of die boodschap ook echt 
blijft hangen.

Dames en heren, tot slot.
Europa is nog altijd toonaangevend op het wereldtoneel 
door markt en munt. Een goed functionerende markt – dus 

VDE lezing 2013 30-12-2013, 10:4930



31

met adequaat toezicht – is voor ons de enige weg voor-
waarts. Crisis of niet, het sluiten van de grenzen is hoe dan 
ook: de dood in de pot. Geen enkel land kan op basis van 
zijn eigen consumptie en vraag bestaan. De gedachten van 
sommige politieke partijen hierover beschouw ik dan ook 
als krankzinnig. Angstpolitiek levert slechts verliezers op.

Dank voor uw aandacht.

Amsterdam, 23 april 2012
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