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Dames en heren, 

 

Over 48 uur sluiten de stembussen.  

 

Dit is de laatste manifestatie, van een tot-nu-toe zinderende campagne.  

 

U allemaal heeft een grote bijdrage geleverd aan die campagne. Waar je 

ook komt; er staat een CDA-bord in het weiland, er hangen CDA-posters 

voor de ramen, of er staan CDA-vrijwilligers folders uit te delen.  

 

Allereerst zou ik u willen vragen, dat we elkáár daarvoor hartelijk 

bedanken ! 

 

Tegelijkertijd…. dit mag dan de laatste CDA-manifestatie zijn,  

We hebben dus nog wel 48 uur campagne te gaan. Het zal tot het laatst 

spannend blijven. 

 

En hoewel we er in de peilingen goed voor staan; weten we ook: tot het 

laatste moment zijn er nog mensen die we kunnen overhalen om op het 

CDA te stemmen. 
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We kunnen daarbij allereerst wijzen op de resultaten die we hebben 

geboekt. Positieve resultaten die de basis leggen voor een mooie 

toekomst. 

 

Een paar voorbeelden: 

 

Nederland heeft de laagste werkloosheid van heel Europa. 

 

Nederland staat in de top-3 van de meest sociale landen in Europa. 

 

Want we zitten, en feiten spreken voor zich, in de top van  

• het hoogste wettelijk minimumloon,  

• de kleinste inkomensverschillen tussen arm en rijk, en 

• het hoogste belastingtarief in de inkomstenbelasting en dat tarief 

moet je al vrij snel betalen. 

 

De sociale zekerheid is hervormd. Dat gaf veel gedoe, maar uiteindelijk 

kreeg het wél de instemming van de vakbonden en de werkgevers.  

 

Het resultaat is dat over de hele linie minder mensen een uitkering 

hebben: er zijn minder mensen in de bijstand, minder mensen in de 

WAO en minder mensen in de WW. Meer mensen hebben een baan. 
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We hebben veel van mensen gevraagd.  

Tegelijkertijd hebben we ook naar de kritiek van u, onze leden, 

geluisterd.  

Ouderen en mensen op het minimum zijn ontzien. 

In 2007 is de armoede in Nederland op het laagste niveau sinds 1990. 

Met name bij gezinnen met kinderen gaat het goed.  

In 2005 bijvoorbeeld was de huurstijging de laagste sinds 1959.  

 

We plukken nu de vruchten van het beleid, zoals we hebben beloofd. 

 

Niet alleen de consumenten, ook onze bedrijven hebben weer 

vertrouwen in de toekomst. In deze campagne heb ik in elke zaal met 

ondernemers, de handen op laten steken: gelooft u er weer in? In elke 

zaal gingen de handen omhoog; ondernemers nemen weer mensen aan 

en ze investeren weer! 

 

En ook onze economische groei staat niet zomaar in de top-3 van 

Europa. 
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Het ging ons natuurlijk niet alleen om economie. 

 

In de gezondheidszorg zijn de wachtlijsten fors afgenomen, na jaren van 

stijging. 

We hebben nu twee jaar achter elkaar meegemaakt, dat de ziektekosten 

minder stijgen dan iedereen van te voren dacht. 

 

We hebben blijvend geïnvesteerd in onderwijs. De begroting van het 

Ministerie van Onderwijs is met twintig procent gestegen.  

We hebben 1,8 miljard euro uitgegeven aan innovatie. 

 

De criminaliteit is afgenomen. En we hebben een strenger strafrecht 

gekregen. Overal hoor je dat mensen het goed vinden dat Waarden en 

Normen hoog op de politieke agenda staan. Op veel plekken in het land 

doen de gezinscoaches, een initiatief van het CDA, heel goed werk! 

 

Allemaal voorbeelden van bewezen resultaat. Dat is de basis voor het 

vertrouwen in de toekomst.  

Ons program heet dan ook niet voor niets, vertrouwen in Nederland, 

vertrouwen in elkaar. 
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We hebben wel eens gezegd; van de hervormingsagenda naar de 

investeringsagenda. 

 

Wij willen investeren in onderwijs, infrastructuur, duurzaamheid en 

veiligheid. 

 

We gaan een aanval doen op bureaucratie, op regels en op 

administratieve lasten. 

 

In de zorg, in het onderwijs, bij de politie; wij hebben vertrouwen in de 

professional, die nu teveel in de weg wordt gezeten door formulieren. 

 

Ik was laatst in een verzorgingstehuis. Daar bleek dat verzorgers twee 

formulieren moesten invullen voor het smeren van een boterham en het 

aantrekken van een steunkous. Eén voor de verzekering, die 13 

periodes van 4 weken in een jaar gebruikt voor de administratie. En één 

voor het tehuis, dat gewoon met 12 maanden werkt. De patiënt was een 

nummer, het smeren van de boterham een activiteitencode, en met een 

apparaatje moest de tijd worden geklokt. En u kunt raden wat het langste 

duurde: en dat was niet de tijd die voor de bejaarde werd uitgetrokken. 

 

Als je toch vertrouwen in de mensen hebt die het werk doen; dan zeg je; 

weg met die gedetailleerde regels ! 

 

Op het gebied van koopkracht gaat bij ons iedereen erop vooruit. Met 

name mensen met een middeninkomen, 65-plussers en gezinnen met 

kinderen, kunnen rekenen op het CDA. 
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Vanzelfsprekend schuiven we daarbij geen rekening naar toekomstige 

generaties. Het CDA wil duurzame overheidsfinanciën, zodat we straks 

als er veel mensen met pensioen zijn, geen geld aan rente hoeven uit te 

geven, maar aan zorg, veiligheid en onderwijs. 

 

Dat is anders dan bij de PvdA. Allemaal mooie beloftes, maar je betaalt 

nog jaren later de rente en de aflossingen. Het zijn de beloftes van een 

post-order-bedrijf: eventjes is de plasma-tv fantastisch, totdat je de 

rekening krijgt. Ik zal u een geheim verklappen: Wouter Bos heet 

eigenlijk Wouter Wehkamp! 

 

En dan heb ik, we komen er allemaal weer voor in de stemming, nog een 

gedichtje: 

 

Al trekt de hele wereld nog zo’n gekke bek, 

Al zegt een ambtenaren-advies het volgens een lek, 

En al verklaart PvdA, Groenlinks en SP ons voor gek: 

Wij blijven af van de Hypotheek-aftrek! 
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Dames en heren, 

 

De afgelopen jaren kreeg onze minister-president niet altijd de 

populariteitsprijs van de dag. Maar daar was hij ook niet op uit. 

 

Jan Peter Balkenende had een missie. Een missie om Nederland beter 

te maken.  

Dat zorgde ervoor dat niet alleen hij, maar ook wij als bewindspersonen 

van het CDA-team, koers durfden te houden. 

 

Door steeds meer mensen wordt onze premier gewaardeerd.  

Terecht, want… 

Geen gladde praatjes voor de bühne, geen nadruk op hem als persoon, 

geen afwachten op een opinie-onderzoek: maar altijd 

 

What you see is what you get, 

Een vaste overtuiging gebaseerd op ons Christen-democratisch 

gedachtengoed, 

En beloftes worden waargemaakt. 

 

Vriend en vijand zijn het erover eens: Balkenende ís precies dezelfde als 

vier jaar geleden: betrokken en betrouwbaar. 

 

Jan Peter is er –gelukkig- zelf de man niet naar om zichzelf op de borst 

te kloppen.  Maar laat ik het hier, namens u allemaal, eens een keer 

ronduit zeggen: 

 

Jan Peter, we zijn trots op je !!! 
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Hoewel ik me persoonlijk niet kan voorstellen, dat iemand na dit alles 

nog twijfels kan hebben, het volgende:  

 

Als je twijfelt tussen CDA en PvdA en je wilt geen linkse regering… stem 

dan CDA. 

En als je twijfelt tussen CDA en VVD en je wilt de zekerheid dat welke 

coalitie-dan-ook een solide beleid voert… stem dan ook CDA. 
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---- 
 

Ik zei het al; de campagne duurt nog 48 uur !! 

 

Elke stem hebben we hard nodig.  

 

Laten we sàmen proberen die stemmen en die kiezers te mobiliseren. 

 

Ieder van ons, ook u, kan in die laatste fase een belangrijke rol spelen. 

Grijp de komende twee dagen die kans bij familie, gezinsleden, en 

vrienden, bij kennissen, collega’s, en teamgenoten.  

 

Of u ze nou tegenkomt, met ze belt of met ze e-mailt: 

 

Vraag ze te gaan stemmen, vertel ze over ons programma, en overtuig 

ze, dat Jan Peter Balkenende de beste kandidaat voor het premier-

schap is. 

 

Dan zijn 48 tot 50 zetels mogelijk. En dan wordt mogelijk wat het CDA wil 

bereiken: zekerheid, welvaart en respect. 

 

Nog 48 uur om tegen iedereen die u maar spreekt, te zeggen: 

 

Kies voor de toekomst, kies voor elkaar, kies CDA ! 

 


