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spreektekst minister president Jan Peter Balkenende voor  
de Europahappening van CD&V en cdH 
 
EMBARGO TOT 4 FEBRUARI 2004  20.30 UUR 
GESPROKEN WOORD GELDT 
 
 
“Europa, onze overtuiging?” 
 
Geachte aanwezigen, 
 

• Hartelijk dank aan de vrienden van de CD&V en haar partijleider Yves 
Leterme voor de uitnodiging hier vanavond aanwezig te kunnen zijn en het 
woord tot u te kunnen richten. 

 
• De laatste keer dat ik voor een CD&V-gezelschap sprak was in de aanloop 

naar de parlementsverkiezingen. Ik mocht daar zijn ter ondersteuning van de 
campagne van Stefaan de Clerck. Het heeft toen helaas niet mogen baten. 

 
• CD&V maakte hetzelfde mee als wij in het CDA in 1998. Na vier jaar oppositie 

voerden ook wij een campagne gericht op een terugkeer in de regering en een 
zekere winst in zetels. Het werd een licht verlies en een voortzetting van de 
tijd in de oppositie. 

 
• In het land was nog onvoldoende een behoefte aan verandering. Paars kon 

verder. We moesten wachten op een beter tij.  
 

• Die verandering kwam. En hoe! Tegen de verwachting van iedereen in werd 
het CDA weer de grootste partij.  

 
• Dat zal CD&V ook gaan lukken.  

 
• Niet alleen omdat het wel eens zo kan zijn dat de Belgische kiezer straks geen 

Paars meer wil, maar ook omdat CD&V heel goed bezig is om op basis van de 
inhoud nieuwe antwoorden te bedenken op actuele vragen. Nieuwe wegen op 
basis van vaste waarden.  

 
• Overtuiging. Daar gaat het om. 

 
• Overtuiging. Dat staat ook op de uitnodiging voor deze avond. 

 
• “Europa onze overtuiging.” 

 
• En inderdaad met ónze overtuiging zit het wel goed. 

 
• Alle sprekers hier vanavond behoren tot de ‘founding fathers’ van de 

Europese Unie. 
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• Wij zijn overtuigd van de voordelen van de samenwerking. Economisch, maar 
ook als waarborg voor duurzame vrede.  

 
• Het probleem is veeleer onze overtuigingskrácht. 

 
• Kunnen we opboksen tegen de groeiende scepsis onder de kiezers.  

 
• Voor veel mensen is de uitbreiding van Europa veeleer een probleem dan een 

kans. 
• Een kostenpost. 

 
• Vergeten is dan het belang van Europa voor: 
1. De vrede en veiligheid 
2. De economie 
3. De opheffing van het gedeelde Europa door de uitbreiding. 

 
• En – toegegeven – we werken ook zelf mee aan dat beeld door bijvoorbeeld 

de discussie over het vrij verkeer van werknemers.  
 

• Ook wij – als leidende politici – worden meer en meer gedwongen te kijken 
naar het eigen belang in plaats van naar het gezamenlijke belang.  

 
• Misschien was mijn eerste conclusie dus wel iets te snel getrokken toen ik zei 

dat het met onze eigen overtuiging wel goed zat. 
 

• Hoe overtuigd zijn we eigenlijk zelf nog? 
 

• Hijsen we de vlag op 1 mei wanneer de uitbreiding werkelijkheid wordt? Of 
zien we zelf soms ook meer bedreigingen dan kansen. 

 
• En is het dan niet begrijpelijk dat het lastig is de mensen thuis te overtuigen 

wanneer er bij de politici zelf sprake is van twijfel.  
 

• Hoe zit het met ons eigen vertrouwen? 
• In Europa? In elkaar?  

 
• Hebben we als Europese christen-democraten wel een gezamenlijk doel waar 

we naar streven? 
 

• Is de EVP meer dan een machtsblok? Stralen we echt uit een eensgezinde 
Europese familie van christen-democraten en conservatieven te zijn? 

 
• Waar liggen voor ons de geografische grenzen van Europa? Welke nationale 

bevoegdheden durven we uiteindelijk over te dragen?  
 

• Wat bindt ons in al onze nationale verschillen? Wat is onze eenheid is alle 
verscheidenheid? 
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• De herbronning die CDU, CD&V en CDA vanwege de oppositie gestalte 
hebben gegeven moeten we ook doortrekken naar het Europese toneel. 

 
• Subsidiariteit, het belang van gedeelde waarden, herstructurering van sociale 

zekerheid en gezondheidszorg. Oog voor het belang van het gezin. 
 

• Wanneer ik de rede lees die Angela Merkel hield op haar partijcongres in 
Leipzig, dan voel ik een enorme verwantschap. Dan is er sprake van een 
gedeelde visie. 

 
• Datzelfde geldt voor datgene waar CD&V mee bezig is.  

 
• Europa moet meer zijn dan economie.  

 
• Wanneer Europa geen waardengemeenschap meer is dan zal het uiteindelijk 

verzanden in verdeeldheid en eigenbelang. 
 

• Christen-democraten hebben de nieuwe toetreders meer te bieden naar 
economische samenwerking.  

 
• We hebben een heldere visie op de ordening van de samenleving. Op de 

eigen verantwoordelijkheid van mensen en hun verbanden. 
 

• We zijn geen socialisten die geloven in de maakbaarheid van de samenleving 
en de allesbepalende rol van de overheid. 

 
• Wij geloven ook niet in de almacht van de vrije markt. 

 
• Christen-democraten bieden de echte derde weg: oog voor de kracht en 

macht van de samenleving zelf.  
 

• Juist ook daarmee hebben we de nieuwe toetreders wat te bieden. Een basis 
ook voor stabiliteit. 

 
• Naast die ordening moet het gaan om de gedeelde waarden. Vreedzaam 

samenleven is op meer gebaseerd dan enkel het naleven van wettelijke 
normen.  

 
• We kennen geen gezamenlijke vijand meer waar tegen we strijden, zoals in de 

tijd van de koude oorlog. 
 

• We hebben wel een gezamenlijk doel waarvoor we strijden. Vrijheid, 
democratie  en rechtvaardigheid.  

 
• Wanneer we daar zelf van overtuigd zijn dan is onze overtuigingskracht ook 

veel groter.  
 

• Europa onze overtuiging? 
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• Ik zou het willen omdraaien: onze overtuiging is de beste basis voor een 
vernieuwd Europa. 

 
• Zo gaat verbreding niet zonder verdieping. 

 
• De christen-democratie stond aan de basis van het Europa van zes. 

 
• Zij moet ook de basis vormen van het Europa van 25.  

 
• Ik zie vier uitdagingen:  

 
1. De kansen laten zien die de uitbreiding wel degelijk biedt. 

 
2. Het voortouw willen nemen om te komen tot oplossingen in de discussie over 

de IGC. 
 

3. Stappen voorwaarts durven zetten om te komen tot een gezamenlijk 
buitenlands- en defensiebeleid. 

 
4. Kracht en energie steken in de lissabon-agenda en daarmee de innovatieve 

kracht van Europa.  
 

• Inderdaad, Europa is onze overtuiging.  
 

• Ik dank u voor uw aandacht.  


