
Dames en heren.

Ik vind het een groot voorrecht hier vandaag te mogen staan als uw nieuwe voorzitter. Dank u voor het
grote vertrouwen dat u in mij stelt. Ik zal mij met hart en ziel inzetten om dat vertrouwen daadwerkelijk
waar te maken!

Het CDA en zijn partijdemocratie is springlevend: zo’n fantastische opkomst als bij deze verkiezing
toont dit opnieuw aan. Bert de Vries schreef in zijn laatste oproep voor de stemming: ,,het CDA gaat
ons allen aan’’. In die oproep hebben velen zich herkend, dat is bemoedigend aan de vooravond van
nieuwe verkiezingen!

De partij staat opnieuw voor een grote uitdaging. Voor mij als nieuwe partijvoorzitter betekent dit
maandag direct aan de slag. Er staat ons veel te wachten: Kamerverkiezingen waarvoor nog het
nodige werk moet worden verricht, maar ook de Statenverkiezingen en de campagne dááromheen zal
onze aandacht moeten krijgen. Het CDA is immers meer dan Den Haag, het CDA is van belang op
alle niveau's: Europees, nationaal, lokaal en provinciaal, ook daar zullen we straks alles op alles gaan
zetten om een prachtige uitslag te behalen. Het CDA is teamwork: met elkaar gaan voor een sterke
Christen Democratie!.

Weinig tijd dus om terug te kijken naar de afgelopen maanden, die een heel intensieve tijd vormde
voor zowel Jan Krapels als voor mij. Er kon er maar één winnen, dat was bekend.

Jan, ik wil van deze plek mijn grote waardering uitspreken voor jouw inzet,  die was onvermoeibaar en
van een enorm doorzettingsvermogen getuigend! Namens de partij wil ik je heel veel dank zeggen
daarvoor!

(..)

Jan, je hebt in een heel korte tijd goed kennisgemaakt met de partij. En bent steeds geïnteresseerder
geraakt in het CDA. Die interesse laat het CDA zeker niet lopen: we komen met elkaar in gesprek,
daar kun je op rekenen!

De afgelopen 5 campagnemaanden vormden zoals gezegd een intensieve tijd. Voor mij, maar ook
voor mijn gezin en mijn gemeente Schipluiden.

Wat mij op de been hield was het enthousiasme en de betrokkenheid van vele mensen om mij heen.

Allereerst mijn echtgenoot Antoine.  Je hebt mij fantastisch gesteund, met je optimisme en je
organisatievermogen. Vanaf onze CDJA-tijd zijn we intensief betrokken bij de partij, jij later wat meer
vanaf de zijlijn en ik ermiddenin, en dat werkt nu al zo’n 20 jaar heel goed!

Ik wil ook mijn 2 zonen Paul en Derk Jan hier noemen. Niets houdt je zo met de voeten op de grond
als twee pubers, ze volgden alles positiefkritisch, maar moesten mij ook nogal eens missen in de
afgelopen maanden,  Overigens hoeft u geen medelijden met ze te hebben, ze hebben er ter
compensatie een X-Box uit weten te dealen; het moderne, onderhandelende gezin zullen we maar
zeggen…!

Naast mijn gezin, zijn er ook vele andere geweest die mij gesteund hebben.
Mijn familie en goede vrienden. Irene Plomp mijn stagiaire en chauffeur en criticaster. Haar broer
Robert die mijn prachtige site maakte.

Van heel veel mensen binnen het CDA kreeg ik support: mijn campagne team, het Vrouwenberaad en
het Partijbureau, waarbij ik in het bijzonder Marcel Meijer wil noemen, die Jan Krapels en mij steeds
met wijze adviezen en zonodig opbouwende kritiek terzijde stond.

Tot slot wil ik mijn College en Gemeenteraad van Schipluiden bedanken. Ik was de afgelopen
maanden er meer niet dan wel. Het mocht allemaal, men bleef enthousiast, toonde interesse, maakte
zich zorgen dat ik niet te hard werkte en gaf mij van coalitie tot oppositie alle ruimte.

Lieve mensen heel veel dank!

Dames en heren,



Het CDA gaat mij al vele jaren zeer aan het hart, de Christen Democratie vervult me telkens met trots
op het prachtige gedachtegoed dat het vertegenwoordigt.

Wanneer we kijken naar de samenleving en de behoeften van mensen heeft het CDA veel in huis.
Gemeenschapszin, geborgenheid, respect, verantwoordelijkheid voor jezelf en voor anderen. Het CDA
wil een samenleving waar deze waarden centraal staan.

Het CDA is een partij met hart voor mensen, maar tegelijk met oog voor de realiteit. Wij beloven geen
gouden bergen, deinen niet mee op golven van onbehagen maar razen ook niet met een snelheid van
130 kilometer per uur voorbij aan onderlinge zorg en solidariteit voor elkaar. Wij willen ook stil staan bij
die zaken die niet onmiddellijk in geld te vertalen zijn. Een samenleving toont juist haar krácht in de
bescherming van het zwákke en écht waarde(n)volle. Daar is het CDA op aan spreekbaar!

Het CDA zal als grootste partij de komende jaren agendazettend moeten zijn. Ik wil via het
organiseren van themamaanden een aantal malen per jaar een politiekinhoudelijk actueel thema dat
de 4 niveaus (Europees, landelijk, provinciaal en lokaal) met elkaar verbindt aan de orde stellen:
bijvoorbeeld over mobiliteit, duurzaamheid, Landbouw, Europa. Discussies uitmondend in concrete
voorstellen waar fractie en kabinet mee aan de gang kunnen gaan. In deze debatten moeten ook
nieuwe allianties gesloten worden met maatschappelijke organisaties als het CNV, LTO,
Natuurmonumenten, Ouderenbonden. Het CDA is immers een partij van de samenleving.

Richtinggevend zijn dus in discussies. Zoals we vandaag een start maken met op een zeer eigentijdse
wijze het waarden en normen debat met leden en kiezers aan te gaan.

Waarden en normen…….. Het is een thema met nieuwe actualiteitswaarde maar vormt van oudsher
ook een authentiek CDA thema. Een eigentijdse inhoudelijke invulling is daarbij van cruciaal belang.

We zullen ons bij het debat terdege bewust moeten zijn dat terug naar vroeger niet meer kan. De
turbulentie en de individualisering in de samenleving zijn niet meer terug te draaien. Wanneer we
vanuit een gevoel van nostalgie, er naar streven om met het waarden en normendebat die turbulentie
en individualisering in een doosje te kunnen vangen eindigen we uiteindelijk in een illusie. Het zal
zaak zijn om juist áán te sluiten op die individualisering en turbulentie, dát is de werkelijkheid en dát is
de uitdaging anno 2002.
Het CDA zal als politieke volksbeweging daadwerkelijk naast mensen moeten gaan staan, en
aansluiten bij wat hen beweegt.
Bij het moderne gezin, dat heel dynamisch is en nooit meer terug zal gaan naar huisje boompje
beestje, man aan het werk, vrouw voor de kinderen en het huishouden.
Het zal zaak zijn aan te sluiten bij scholen waar de tijd van achter je tafeltje met de armen over elkaar
zitten definitief voorbij is; iedere dag opnieuw komt op de scholen de hele samenleving in al haar
facetten, pluriformiteit  en problemen over de vloer, dat stelt andere eisen en normen dan decennia
geleden.
We zullen aan moeten sluiten bij een samenleving waar immigratie en pluriformiteit een feit is en
mensen voor een deel hoe dan ook hun eigen cultuur en levensstijl vorm zullen geven.

Daarbij aansluiten, bij die wérkelijkheid is van groot belang. Luisteren naar wat mensen beweegt, hún
wereld centraal.

Maar daar kan en mag het voor het CDA niet bij blijven.
Ooit hebben we bedacht dat de prachtige term ‘appèl’ toegevoegd diende te worden aan onze naam.
We werden geen Unie, niet enkel een Partij; we wilden en willen als beweging vooral een appèl
vormen. Op ménsen, om ook zélf verantwoordelijkheid te nemen voor hun situatie in het gezin, op
school, in het dorp, de stad, de buurt.

Dat betekent dat het CDA mensen oproept om niet te blijven hangen achter de tv, in hun
onverschilligheid, in hun eigen cultuur, maar oproept om daadwerkelijk samen te leven en een
bijdrage te leveren vanuit hun talenten!

Het is daarbij van groot belang dat CDA actief ruimte biedt  aan verbanden waarbinnen mensen nog in
stáát zijn om verantwoordelijkheid  te nemen. Die notie brengt ons niet tot de modieuze trend van
schaalvergroting, het wegsaneren van oude instituties, maar geeft ruimte aan een menselijke maat en
organisaties waarbinnen mensen zich herkennen, gerespecteerd weten, en er werkelijk nog toe doen.

Dames en heren,



Er is de afgelopen maanden veel gesproken over nieuwe politiek.

Politiek is een roeping die echter ook professionaliteit vraagt. Zonder overtuiging houdt niemand het
vol in de politiek, maar zonder het vak te beheersen realiseer je je idealen niet.
Politiek is gedrevenheid vanuit idealen en zeker geen speeltje voor heren die zich aan de rand van
hun zwembad in Saint-Tropez vervelen.

De Nieuwe Politiek is niet iets van 15 mei of vlak daarvoor. Al in 1994, na het verkiezingsdrama, heeft
het CDA die nieuwe politiek vormgegeven: terug naar de inhoud zonder hypes en in direct contact
luisteren naar de burgers. Misschien is dat saai en degelijk, maar ik vind het weldadig als je het
vergelijkt met het gooi- en smijtwerk dat het Binnenhof de laatste tijd heeft gekenmerkt.

Nieuwe Politiek is ook: eraan werken dat  de Oude Politiek niet meer terugkomt. De scherven van die
belemmerende glazen kaasstolp, mogen niet meer gelijmd worden.

Ook voor het CDA ligt daar een taak.
Het gaat véél meer om het zijn van een open beweging aan de basis, dan het zijn van een Haagse
partij.  Het CDA moet zich, júist in een tijd van regeringsdeelname, open opstellen. Ruimte geven aan,
en zonodig organiseren van kritiek en nieuwe ideevorming.
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Niets is zo dodelijk voor een partij als het niet toelaten van afwijkende meningen en kritisch debat. Het
is voor een partij niet zwák wanneer er pittige discussies plaatsvinden, het toont juist de krácht aan
van een partij wanneer dáár ruimte voor is!

Dit betekent ook ruimte geven aan de pluriformiteit binnen onze partij. Aan al die groepen die binnen
de andere partijen al grotendeels zijn weggesaneerd maar bij het CDA juist het hart vormen van de
beweging. Het CDJA, de Dertigers, het ouderenplatform, het vrouwenberaad, het platform sociale
zekerheid, het Inter Cultureel Beraad: ruimte geven aan diversiteit!

Dat overigens ook zichtbaar laten zien. Bij de afgelopen kabinetsvorming waren vele mensen bezorgd
over de eenzijdige samenstelling van het kabinet. Begrijp mij goed: de kwaliteit staat in ieder geval wat
het CDA smaldeel betreft buiten kijf en als het ons ligt zullen deze mensen hun werk kunnen
voorzetten. Maar gezien het electoraat, dat voor meer dan de helft bestaat uit vrouwen, kan het niet zo
zijn dat we genoegen nemen met één vrouwelijke minister. In januari vormen de verkiezingen een
prachtige herkansing voor deze weeffout!

Daarnaast gaat het ook om de cultuur binnen de politiek, ook aan die cultuur binnen het CDA wil ik
werken. Sleutelwoorden daarbij zijn: *HOLMNZDDUGLJKHLG� iedereen telt mee, van afdelingsbestuurder
tot minister, samen vormen we de partij en we kunnen niet zonder elkaar. =RUJYXOGLJKHLG, naar
mensen binnen en buiten de partij. In de  politiek kunnen mensen elkaar kwetsen, daarvoor moeten
we ook binnen het CDA waken. 'LHQVWEDDUKHLG��je bent niet voor je zelf bezig maar primair voor de
samenleving en voor de Christen Democratie. Daar zal ik heel scherp op zijn, geen arrogantie en
machogedrag!

Het CDA is een vitale partij en dat moeten we zo houden!
Daarom zal ik in overleg met de provinciale en lokale voorzitters gericht gaan investeren op
provinciaal en lokaal niveau. Daarbij staat voor mij maatwerk voorop. Dit betekent in het ene geval
versterking van het provinciaal steunpunt en in het andere geval het tijdelijk uitlenen van Haagse
medewerkers voor inhoudelijke of organisatorische ondersteuning bij het opzetten van activiteiten. We
zijn één partij en doen het met elkaar!

In de afgelopen jaren is er altijd gewerkt aan de kracht van het CDA, zowel inhoudelijk als
organisatorisch. De Partij vernieuwing is met name de laatste jaren ingezet. Door Hans Helgers, maar
met name ook door Marnix van Rij. We kunnen al die mensen die zich in de afgelopen jaren hebben
ingezet voor het feit dat wij hier nú zo vitaal staan heel dankbaar zijn. Op dit moment wil ik in het
bijzonder mijn dank richten aan Bert de Vries. Bert, jij en jouw interim-team hebben vorig jaar als
vanzelfsprekend de schouder onder de partij gezet. Dat is door velen als heel bijzonder ervaren. Jullie
nemen vandaag afscheid en ik vraag aan een ieder hier om  een geweldig applaus voor het werk dat
jullie in korte tijd hebben verzet: heel veel dank!

Beste CDA-ers: zoals ik al zei, er is veel te doen voor het CDA. Het is mij een groot voorrecht om daar
samen met anderen leiding aan te mogen gaan geven. Ik heb alle vertrouwen in die samenwerking.



Men maakte de afgelopen maanden vaak de opmerking: u klinkt zo enthousiast.

Mijn antwoord was dan:
Ik ben ook enthousiast voor het CDA al heel veel jaren. De Christen Democratie gaat mij zeer aan het
hart. Met hart en ziel wil ik mij inzetten voor het CDA!

Ik dank U.


