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COLUMN JEROEN LENAERS

Geen zzoutsmokkelaar meer
I

k ben geboren en getogen in
Stramproy, op de grens tussen
Nederland en België. In mijn
jeugd heb ik die grens echter
nooit als zodanig ervaren, en dat is
te danken aan Europa. Het is namelijk wel eens anders geweest. Het
beeld van de zoutsmokkelaar (zoatmaalemenke) op het kerkplein van
Stramproy herinnert ons aan een
tijd waarin het helemaal niet zo
vanzelfsprekend was om de grens
over te steken, een tijd waarin Limburg letterlijk een begrensde regio
was.
De open grenzen zijn, net als de
vrede en welvaart die Europa ons
gebracht heeft, vanzelfsprekendheden geworden. In die vanzelfsprekendheid schuilt echter ook een gevaar. Vrij verkeer, vrede en welvaart zijn niet meer voldoende om
Europese samenwerking in de hoofden en de harten van mensen te
sluiten. Dat is voor een groot deel
te wijten aan de Europese Unie
zelf. In Europa heeft de nadruk de
afgelopen jaren te veel gelegen op
de markt alleen. Belangen van grote bedrijven en aandeelhouders
stonden voorop en voor de positie
van de mens in die markt was niet
voldoende aandacht. Korte termijn-

visie, materialisme en individualisme vierden hoogtij. Er is te weinig
aandacht geweest voor waar het
echt om moet draaien in Europa:
Een eerlijke, duurzame en evenwichtige markteconomie waarin de
mens centraal staat, en waar solidariteit, gemeenschapszin, en lange
termijnvisie leidend zijn.
Solidariteit, gemeenschapszin en
vooral lange termijnvisie zijn dan
ook precies waar het bepaalde par-

Europa is voor Nederland
en Limburg te belangrijk
om op te geven
tijen met betrekking tot het onderwerp Europa aan ontbreekt. ‘Nederland uit de EU’ is een makkelijke
one liner, maar laten we ook eens
nadenken over de gevolgen. Nederland, en Limburg in het bijzonder,
profiteert enorm van de gezamenlijke Europese markt. Voor Limburg
betekent dit in een straal van 300
km een potentieel afzetgebied van
100 miljoen consumenten en
200.000 ondernemingen die bedrij-

vig zijn in de 5 landen die in de cirkel vallen. Produceren en diensten
leveren voor een markt die zesmaal
Nederland is, biedt enorme kansen. Daarnaast is Limburg door de
bijzondere ligging bovendien ook
toegangspoort en achterland voor
het internationaal goederenverkeer
dat voor Nederland als geheel voor
70 procent via Limburg loopt.
Wat gebeurt er met dat afzetgebied
als we uit de EU stappen? Wat gebeurt er met onze export als we de
grenzen dichtgooien? Wat gebeurt
er met onze grensoverschrijdende
ondernemingen? Wat zijn de gevolgen voor de werkgelegenheid in
Limburg? Moet ik mijn paspoort
weer laten zien als ik bij mijn oma
op bezoek ga in Bocholt? Moeten
we onze guldens weer inwisselen
tegen veel sterkere Euro’s als we in
Oberhausen of Luik gaan winkelen? Vragen waar ik voorlopig nog
niemand een antwoord op heb horen geven.
Europa is voor Nederland en Limburg zó belangrijk, dat kunnen we
niet zomaar opgeven, al lijkt het
draagvlak voor de EU in Nederland
af te nemen. De crisis en de daaraan gerelateerde bezuinigingen en
maatregelen hebben naar mijn me-

ning aangetoond dat Europa over
meer moet gaan dan enkel economie, financiën en handel. Europa
moet ook een sociaal gezicht tonen, en voor al zijn burgers van
noord tot zuid en van oud tot jong
een meerwaarde bieden. Bovenal
moeten we werken aan een Europa
dat transparant, democratisch, efficiënt en budgetverantwoord functioneert. Daarnaast moet het een
absolute prioriteit zijn om aan-

Moet ik mijn paspoort
weer laten zien als ik mijn
oma opzoek in Bocholt?
dacht te blijven houden voor de
problemen waar Europeanen in de
dagelijkse praktijk mee te maken
hebben. Problemen van patiënten
uit grensregio’s die gebruik willen
maken van grensoverschrijdende
gezondheidszorg, problemen van
grensarbeiders die aan de andere
kant van de grens willen werken,
gebrek aan coördinatie van sociale
zekerheid en belastingen, problemen met de erkenning van diplo-

ma’s en opleidingen over de grenzen heen, problemen waar mkb’ers
tegen aanlopen wanneer ze over
grenzen heen hun diensten willen
aanbieden. Werken aan een beter
Europa begint in de eerste plaats
hier, met het garanderen van een
Europese meerwaarde voor alle burgers. Alleen dan kunnen we het
draagvlak voor Europa weer opbouwen.
Hoe mooi de zoutsmokkelaar op
het kerkplein van Stramproy ook
staat te pronken, hij staat voor mij
symbool voor het oude Europa van
grenzen, obstakels en gebrek aan samenwerking. Ik zal mij blijven inzetten om te voorkomen dat we
ooit terugkeren naar dát Europa.
Jeroen Lenaers is kandidaatEuroparlementslid uit Stramproy. Hij
staat nu op plaats
twee van de
CDA-lijst voor
de Europese
verkiezingen
in mei.

