
Ingezonden opinie > Volkskrant, NRC/Handelsblad, Utrechts Nieuwsblad 

29 mei 2005  
 

 

In een interview met het Algemeen Dagblad zei de premier dat de reputatie van Nederland in 

Europa op het spel staat bij het referendum. Balkenende zegt een 'nee' niet te kunnen 

uitleggen in Brussel. Zo moeilijk lijkt me dat niet. 

Middelbare scholieren uit Amsterdam zijn onderweg naar Auschwitz. Bij de Poolse grens 

worden ze urenlang opgehouden door Poolse douane-beambten.  Onze kinderen, om het 

even autochtoon en allochtoon, ze worden gediscrimineerd. Zou er bij onze politici een licht 

zijn opgegaan?  

Wij, Nederlanders, leven in onzekere tijden. We zijn, gedesoriënteerd door het doorgeslagen 

individualisme en de confrontatie met andersdenkende medelanders, op zoek naar een 

hernieuwd gevoel van onderlinge verwantschap. In ons eigen land, in onze eigen buurt, op 

onze eigen stoep. We zoeken geborgenheid en solidariteit, tussen 16 miljoen mensen.  

De Europese Unie kan ons die niet geven, integendeel. De EU is de laatste jaren een kat in de 

zak gebleken. Het stabiliteitspact van de euro is een lachertje, de privatisering van 

energiebedrijven zijn we op tegen, van europese aanbestedingsregels worden we horendol 

en terwijl wij ons best doen, lappen de anderen de afspraken aan hun laars. Het braafste 

jongetje van de klas betaalde altijd het meest en hield zich altijd netjes aan de regels. We 

waren als gekke henkie en nu zijn we het spuugzat. We hebben ons van alles door Europa in 

de maag laten splitsen, maar het democratisch gehalte blijft ver te zoeken. Onze eigen 

bureaucratie onder de Haagsche stolp, daar hebben we onze buik al vol van, laat staan de 

Brusselse catacomben. En onze politici hebben het laten gebeuren. 

 



 

We willen het nu zelf met elkaar onderling regelen. Zoals de Denen en de Zweden, waarmee 

wij ons zeker verwant voelen. Die gaan hun eigen gang en dat spreekt ons aan. We willen 

weer een beetje trots kunnen zijn op onszelf, we zijn in ons diepste wezen een eigenzinnig, 

maar nuchter en nijver volkje. Het hervinden van onszelf, dat willen we op eigen kracht 

bereiken. Wij zijn anders dan de anderen, zoals iedere ander anders is dan alle andere 

anderen.  

Wat is er in godsnaam met ons aan de hand? Balkenende had moeten zeggen: “Maak je niet 

ongerust, we willen onze problemen gewoon zelf oplossen. We willen weer baas in eigen  

huis zijn.”  
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