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Geachte dames en heren,

Ik heet u van harte welkom bij deze derde Norbert Schmelzerlezing.

De lezing vindt plaats op een dag dat de ontwikkelingen rondom het Binnenhof volop in het
nieuws zijn. Gisterenavond is het na een formatiepoging van bijna 2 ½ maand tot een breuk
gekomen tussen CDA en PvdA. Dat is triest en teleurstellend. Het CDA heeft zich de
afgelopen periode met veel energie ingezet om deze formatiepoging te laten slagen. Nog deze
week zijn er vanuit het CDA in de persoon van Jan Peter Balkenende initiatieven genomen
om de onderhandelingen weer vlot te trekken. Dat is helaas uiteindelijk niet gelukt, zo is
gisterenavond gebleken. 

Bij het aangaan van een coalitie in deze tijd moet er sprake zijn van een diepe overtuiging dat
de voorliggende, loodzware politieke agenda in gezamenlijkheid gedragen kan worden.
 
Er is sprake van economisch slecht weer en de vooruitzichten zijn niet gunstig. Dan is een
solide en sociaal financieel-economisch beleid noodzakelijk. Niet om de cijfertjes kloppend te
krijgen maar zuiver en alleen om ook in de toekomst welvarend en solidair te kunnen zijn.
Wanneer over de uitgangspunten van dit beleid – na wekenlange onderhandelingen- geen
overeenstemming kan worden bereikt, is het niet zinvol verder te praten. De combinatie van
verschillen van inzicht over het financieel-economisch beleid en het gebleken gebrek aan
vertrouwen in elkaar hebben tot de huidige politieke situatie geleid. 

Dat een breuk heftige emoties oproept is begrijpelijk. Politiek is en blijft mensenwerk. Dat is
ook goed. Tegelijk mogen wij niet vergeten dat het altijd gaat om de toekomstgerichte
aanpak. Het gaat ons om de agenda van de toekomst, en werken aan die agenda is een kwestie
van hoofd en hart  

Het CDA is de verkiezingen ingegaan met een heldere boodschap. Wij willen met het oog op
de enorme vergrijzing die er op ons afkomt een daadkrachtig financieel-economisch beleid
dat leidt tot blijvende betaalbaarheid van de zorg, de AOW en de pensioenen, ook voor de
generatie die na 2020 met pensioen gaat. 
Daarom een goed levensloopbeleid, daarom herijking in de zorg, daarom investeren in de
kenniseconomie en daarom ook investeren in integratie van nieuwkomers.



Wij willen een beleid dat onze concurrentiekracht en economie versterkt en de tendens van
een  stijgende werkloosheid ombuigt. Dat vergt de bereidheid om de noodzakelijke maar soms
ook pijnlijke maatregelen te nemen, over je eigen schaduw te stappen.

Wij willen een sociaal beleid dat de sociaal zwakkeren in de samenleving ontziet, maar hen
ook zo mogelijk aan het werk houdt of krijgt. 

Het CDA wil ook een beleid dat het primaat van de samenleving herstelt, minder regelzucht,
meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. Mensen moeten weer grip krijgen op hun
situatie in de zorg, het onderwijs, als ondernemer. Niet de bureaucratische systemen maar de
mensen moeten centraal staan.

Maar bovenal moet er sprake zijn van een daadkrachtig, effectief beleid. Geen compromissen
waar de verschillende invalshoeken elkaar enkel verzwakken maar consequente beleidskeuzes
vanuit visie gericht op resultaten.

Wij willen – en dan kom ik bij het onderwerp van vanmiddag – een beleid dat de Europese
integratie verder versterkt. In internationaal opzicht is deze week geschiedenis geschreven.
De vreugde overheerst over de bevrijding van de Irakese bevolking, maar de wijze waarop de
oorlog is gestart heeft wonden geslagen in de Europese Unie, de NAVO en de VN. Zelden
zijn deze internationale organen zo verdeeld gebleken, als enkele weken geleden het geval
was. De post-conflictsituatie in Irak biedt tegelijk de gelegenheid aan EU en VN – hopelijk nu
in eensgezindheid - opnieuw een rol van betekenis te spelen bij de hulpverlening aan de
Irakese bevolking en de opbouw van het land, op weg naar een parlementaire democratie.

Oorlogen leiden –in de geschiedenis- vaak tot belangrijke veranderingen op het wereldtoneel.
De Tweede Wereldoorlog is de directe aanleiding geweest voor de eerste stappen die christen-
democraten –Schumann, Adenauer, De Gaspari – hebben gezet op weg naar de Europese
eenwording. De man naar wie de lezing van vanmiddag is genoemd –Norbert Schmelzer –
heeft die oorlog meegemaakt. In de eerste Schmelzerlezing gaf hij aan hoe belangrijk de
jaren’30 en de oorlog zijn geweest voor zijn politieke bewustwording. Na de oorlog heeft hij
zich tot op de dag van vandaag ingezet voor die Europese eenwording. Eerst als ambtenaar op
het ministerie van Economische Zaken, waar hij meewerkte aan de totstandkoming van de
EGKS, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Later in politiek-bestuurlijke functies
als staatssecretaris van Algemene Zaken in het kabinet-De Quay, als fractievoorzitter van de
KVP in de Tweede Kamer en als minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Biesheuvel.
Ook na zijn vertrek uit de actieve politiek bleef hij als christen-democraat zich onvermoeibaar
inzetten voor de Europese eenwording. Onder meer als voorzitter van de EUCD (Europese
Unie van Christen-Democraten), en als voorzitter van de CDA-Commissie Buitenland en de
Eduardo Freistichting, de CDA-Stichting voor Internationale Solidariteit. Als eerbetoon aan
zijn inzet voor die Europese eenwording besloot het vorige DB onder leiding van Marnix van
Rij in 2001 de Norbert Schmelzerlezing in te stellen.
De eerste keer sprak Norbert de lezing zelf uit, vorig jaar was het Jan Peter Balkenende die
een Europees perspectief schetste.

Vandaag is het Hanja Maij-Weggen, CDA-delegatieleider in het Europees Parlement, die de
lezing uitspreekt. Ook voor Hanja is de Tweede Wereldoorlog een belangrijk moment
geweest voor haar politieke bewustwording. Zij werd geboren in de oorlog en hoorde als kind
de verhalen over die oorlog. Zij werd geraakt door die levende geschiedenis en richtte haar
energie op de politiek in het algemeen, en de christen-democratie in het bijzonder.



Hanja is een echte Europeaan. Sinds 1979 zit zij in het Europees Parlement, met een
onderbreking in de periode 1989-1994 toen zij in het derde kabinet-Lubbers minister was van
Verkeer en Waterstaat. In 1994 ging zij terug naar het Europees Parlement waar zij voorzitter
werd van de CDA-delegatie. Tweemaal, in 1994 en 1999 was zij ook CDA-lijsttrekker bij de
Europese verkiezingen.

Hanja is een invloedrijke politica. Op dit moment maakt zij deel uit van de Conventie die van
zo grote betekenis is voor de nabije toekomst van de zich uitbreidende Europese Unie. Ook
daar gaat het het CDA om de agenda van de toekomst.

Zij schetst in haar lezing de weg die wij als christen-democraten en Europeanen moeten gaan
in die nieuwe 21-ste eeuw.


