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Welk CDA?  
 
Beste vrienden, 
 
De lente is vroeg dit jaar.  
Het is een loodgrijze dag. Maar de krokussen in 
onze straat staan al centimeters boven de grond.  
Ze bloeien nog niet, maar het komt eraan. 
Onverwacht vroeg. En onstuitbaar. 
 
De lente is vroeg.  

We zeiden het in oktober al tegen elkaar.  
In januari gebeurt het.  
En zie daar: 
Een strategische visie op de toekomst.  
Nieuwe woorden bij oude uitgangspunten.  
Ideeën voor een betere partijorganisatie.  
Het bloeit nog niet, maar het komt boven. 
Ongedacht voor sommigen. Maar echt waar. 
 
Het CDA barst van de activiteiten.  
Vandaag is niet de eerste keer dat er meer 
mensen willen komen dan de zaal aankan.  
Overal in het land zijn druk bezochte 
bijeenkomsten. Wat een energie. Wat een 
betrokkenheid. 
 
Een tijdje geleden kwam ik in een hotel waar wel 
drie CDA-bijeenkomsten tegelijk waren.  
Ik zei tegen het meisje achter de balie: ‘Ik kom 
voor het CDA.’ Haar reactie was prachtig.  
Ze vroeg beleefd: ‘Welk CDA?’  
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Welk CDA?  

Het is de vraag die de krantenkolommen deze 
week beheerste.  
Is het CDA in het kabinet en de fractie nog wel 
hetzelfde als het CDA van het Strategisch Beraad?  
Valt er te regeren met een partij die hardop 
nadenkt over de toekomst?  
En snapt de kiezer dat allemaal wel?  
Welk CDA?  
 
Natuurlijk is er verschil tussen het regeerakkoord 
en een discussiestuk over de toekomst.  
We moeten ons echt zorgen gaan maken als dat 
niet zo is.  
In een coalitieland zijn alle regeerakkoorden 
compromissen. We zouden geen knip voor de neus 
waard zijn als we niet zouden investeren in een 
eigen visie op het Nederland van onze kinderen.  
 
Wil van der Kruijs, onze nieuwe voorzitter in 
Brabant, vergeleek het op zijn nieuwjaarsreceptie 
met het bedrijfsleven dat hij goed kent: Je schrijft 
een strategisch plan terwijl je het vorige nog 
uitvoert. Dat noemen we ‘goede bedrijfsvoering’.  
Wie stopt met nadenken, kan op termijn de zaak 
wel sluiten.  
  
Wie dus vreest – of hoopt – dat zelfstandig 
nadenken de bijl aan de wortel is van het kabinet, 
kunnen we geruststellen.  
We doen wat we beloofd hebben.  
En we denken na over straks.  
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Want er is geen verbod op nadenken. 

Niet in het kabinet. Integendeel.  
Vandaag komt het aan op goede ideeën.  
Met de wind in de rug is iedereen een hardrijder.  
Maar juist nu is het belangrijk dat Nederland wordt 
gezien als betrouwbaar en solide.  
En dus vertrouwt Nederland op de degelijkste 
Zeeuw die we kunnen vinden. En wij zijn er trots 
op dat dat onze Jan Kees de Jager is 
 
Juist nu het moeilijk is, moeten we onze kinderen 
het best denkbare onderwijs bieden. Elke uitvaller 
op school is er één te veel. Dankzij de aanval op 
de uitval hebben honderdduizend jongeren een 
diploma gehaald die anders waren uitgevallen. 
Succes heeft vele vaders … en moeders.  
Het is natuurlijk het succes van scholen.  
Het is hopelijk het succes van betrokken ouders.  
Maar het is zeker ook het succes van de vrouw die 
zich er al jarenlang hard voor maakt. Onze 
minister van onderwijs, Marja van Bijsterveld.  
 
Zonder nadenken gaat het niet.  
Juist nu het moeilijk is, komt het er op aan dat we 
ondernemers steunen. Niet met geld, maar met 
ruimte om te ondernemen. Met betere 
dienstverlening. Met duidelijkheid en heldere 
keuzes. Ook onder ondernemers wordt dat gezien 
als het handelsmerk van onze vice-premier, 

Maxime Verhagen. 

 
Maxime, je hebt laten weten dat je niet 
beschikbaar bent voor het lijsttrekkerschap bij de 
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volgende verkiezingen. Iedereen die ziet hoe 
gedreven je vorm geeft aan Nederland en aan 
onze partij, zal begrijpen hoe moeilijk zo’n besluit 
is. Ik hoop dat we nog lang van je talent en 
ervaring gebruik mogen maken. 
 

*** 

 
Er is geen verbod op nadenken.  

Niet in de fractie. Want nu komt het aan op een 
eigen profiel.  
De problemen zijn groot. De politieke marges zijn 
smal. Maar we mogen trots zijn op de manier 
waarop Sybrand Buma en onze fractie samen werk 
maken van een herkenbaar CDA-geluid.  
Rustig, principieel en beschaafd.  
Of het nu gaat om ritueel slachten, om een 
snelheidslimiet van 130 kilometer per uur of om de 
kosten en baten van Europa.  
Applaus, Sybrand, voor de manier waarop jullie 
dat doen. 
 

*** 

 
Ook voor de partij is er geen verbod op 

nadenken. Integendeel: we moeten voortdurend 
scherp blijven op nieuwe problemen en onze 
antwoorden daarop.  
Dat is er in het verleden wel eens bij ingeschoten. 
En onze kiezers bleven weg omdat ze niet meer 
konden begrijpen waar het CDA voor stond.  
Er waren kranten die het congres van vandaag van 
beslissende betekenis vonden. Ze hebben gelijk. Al 
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is het maar omdat we vandaag laten zien dat we 
vastbesloten zijn om aan die onduidelijkheid een 
eind te maken. 
 
Welk CDA willen we zijn?  

Een CDA dat zichzelf vernieuwt.  
Een CDA dat meer dan tot nu toe gebruik maakt 
van de kwaliteiten van zijn leden.  
Een CDA dat klaar is voor de toekomst.  
 
Alleen vernieuwing kan behouden. Vernieuwing die 
juist laat zien wie je zelf bent, waar je voor staat. 
Zo sla je een brug naar de toekomst.  
 
Ik ben blij met het werk van Jacobine Geel en Aart 
Jan de Geus. Zij hebben met hun commissies 
enorm veel werk verzet. Het resultaat mag er zijn.  
Het applaus dat vanmiddag al klonk, is dik 
verdiend!  
 

*** 

 
Jacobine, het is je gelukt om oude idealen te 
verrijken met nieuwe intenties. Om mensen met je 
toespraak op ons vorige congres en met je boekje 
van vandaag het gevoel te geven: dit is mijn CDA, 
hier wil ik bijhoren.  
 
‘CDA-ers zijn geen cynische mensen’, zei je. ‘Dat 
zit niet in hun DNA. CDA-ers zijn mensen die zich 
willen laten raken door een ander.’  



 6

Ik vind het niet zo belangrijk hoe je dat noemt: 
solidariteit, compassie, naastenliefde of 
betrokkenheid.  
Maar de warmte moet voelbaar zijn.  
Omdat we het zelf ervaren als de ziel van onze 
partij.  
 
Aart Jan, je hebt met je Strategisch Beraad een 
indrukwekkend voorstel gemaakt voor onze 
strategische lijnen naar de toekomst.  
Mooi dat we na dagen van speculeren, gelekte 
werkdocumenten en indianenverhalen over rukken 
naar links nu kunnen praten over het hele verhaal. 
En wat voor verhaal. 
  
Een verhaal dat niet de markt of de overheid 
centraal stelt. Wij CDA-ers kiezen steevast voor de 
kracht van mensen zelf. Voor wat we voor elkaar 
kunnen betekenen.  
Een verhaal waarin we geen genoegen nemen met 
aandweilen als we problemen ook kunnen 
voorkomen. Het moet degelijker.  
Niet pas handelen als mensen werkloos zijn 
geworden, of ziek. Als het milieu vervuild is en de 
schulden torenhoog zijn. Maar vandaag al 
investeren in het land van onze kinderen. 
 
Vergis u niet: het is een discussiestuk.  
Het is gemaakt voor een stevig gesprek.  
Hardop, in volle openheid en samen.  
Hopelijk denken we verschillend. Een discussie 
waarin iedereen het eens is, is geen discussie. Een 
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goeie strategie maken we alleen door er samen in 
te investeren.  
Het verhaal is het waard. Het CDA verdient het.  
En Nederland ook. 
Ik verheug me op een opkomst en betrokkenheid, 
overal in het land, die minstens zo groot is als hier 
vandaag in Maarssen.  
 
Maar het begint hier.  
U bent erbij. Vandaag is de start.  
Kom dus in juni opnieuw, als we de samen de 
conclusies trekken uit het debat in alle afdelingen. 
We doen er alles aan om te zorgen dat iedereen er 
dan echt in kan. Hou de komende maanden CDA.nl 
in de gaten. De aanmelding begint in april.   
Hopelijk is de Rijnhal dan weer klaar voor ons.  
Want die is gebouwd op historische congressen! 
 
*** 
 
Beste vrienden, 

Welk CDA? vroeg het meisje bij de balie.  
Vandaag geven we antwoord. 
We kiezen voor een CDA dat betrouwbaar is.  
Voor wie op ons stemt en voor wie met ons 
regeert.  
Een CDA dat verantwoordelijkheid draagt.  
Dat moeilijke keuzes maakt in ongekende 
omstandigheden. En in gesprek blijft. 
Een CDA dat scherp heeft waar het naar toe wil, 
omdat het weet waar het vandaan komt. 
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Een CDA dat daardoor herkenbaar en aansprekend 
is voor iedereen die kiest voor de toekomst. 
Mensen die er wat van willen maken.  
De handen uit de mouwen.  
 
Vertrouwen win je met een goed verhaal en 
aansprekende daden.  
Door te laten zien dat wij de zorgen van mensen 
delen. En er een herkenbaar antwoord op hebben. 
En dat we de mensen hebben die het kunnen doen 
– het gezicht bij de inhoud. 
 
 ‘Als het CDA niet bestond, zouden wij het 
oprichten. Hier. Nu. En vol overtuiging.’  
Dat zeiden zes jonge CDA-wethouders die vorige 
week samen in de krant stonden.  
Wij zeggen het hen na.  
 
Dat CDA komt er niet zonder moeite. 
Maar het komt er.  
Duizenden leden staan daar garant voor. 
Vandaag in Maarssen. 
Morgen in het hele land.  
U bent aan zet.  
Laat het zien.  
Kom maar op. Ik wil het horen!  
De lente is vroeg dit jaar.  
En het wordt groen. CDA-groen! 
Succes! 


