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Beste CDA-vrienden, 
 
Het is fijn om hier met jullie te zijn. 
Het is me elke keer weer een groot genoegen en een eer om voor jullie te mogen 
spreken. 
Ik las afgelopen week mijn oude congresspeeches nog eens door. 
Vrijwel elke keer moest ik constateren dat er hoop onvoorziene dingen waren 
gebeurd. 
Ook nu weer. 
Het kabinet heeft de grootste hervormingsoperatie uit de geschiedenis 
aangekondigd. 
De DSB-bank is omgevallen. 
De SER er niet uitgekomen over de AOW-leeftijd. 
De coalitie heeft daarover vervolgens wel snel een knoop doorgehakt. 
En dat was nodig!!!! 
 
De afgelopen congres speeches sprak ik al over de verbijsterende omvang van 
de huidige financiële en economische crisis. 
Deze wereldwijde crisis is ongekend en ongehoord. 
De staat van onze economie doet me wel eens denken aan een bootje dat door 
een heftige storm geloodst moet worden. 
Wind en water beuken er op in, terwijl de bemanning letterlijk alle zeilen bij moet 
zetten om ongeschonden uit de strijd te komen. 
Nederlandse rockformatie De Dijk heeft een heel mooi liedje geschreven 
waarvan het refrein luidt: 
Als het golft dan golft het goed. 
Niet te stuiten, niet te sturen. 
 
Maar dat sturen gaan wij nu wel doen. 
En dan heeft dat bootje de allerbeste bemanning nodig. 
En u raadt het al, dat zijn niet die beste stuurlui die aan wal staan. 
Niet politieke partijen die vanaf de zijlijn vooral populistisch roepen wat er 
allemaal niet deugt. 
Nee beste CDA vrienden, de echte stuurlui dat zijn jullie!!!! 
 
Onze partij, het CDA, heeft talloze keren bewezen dat juist in moeilijke tijden het 
land op ons kan rekenen. 
Dat wij niet weglopen voor verantwoordelijkheden. 
Ook niet als het moeilijk wordt. 
 
Wij zullen nu opnieuw moeten laten zien dat het CDA ook bij tegenwind kan 
presteren. 



En dat doen we dan ook. 
Niet omdat we dat leuk vinden. 
Maar omdat we dat verplicht zijn aan onszelf, en aan onze kinderen.  
Voor hun toekomst.  
En dat is geen vanzelfsprekendheid. 
Daar zullen we hard voor moeten werken. 
En dat doen we.  
Dat is wat ons als CDA'ers drijft. 
Dat is de kracht van het CDA!!!!! 
 
Dat is ook de reden waarom we dit voorjaar hebben besloten om de AOW leeftijd 
te verhogen. 
Op een manier die sociaal en solide is. 
Waarin rekening wordt gehouden met de draagkracht van oudere generaties, 
maar juist ook met die van toekomstige generaties. 
En dus in een traditie die past bij ons land en die past bij ons CDA. 
Juist ons eigen CDJA is een warm pleit bezorger van het verhogen van de AOW-
leeftijd.  
Omdat zij snappen dat wij dit doen voor onze kinderen en kleinkinderen. 
 
Ik roep opnieuw andere partijen op om constructief mee te denken. 
Ook de werkgevers en werknemers zou ik daartoe willen oproepen. 
Daarbij geldt dat werken geen straf is. 
Het leven begint niet pas als je stopt met werken. 
Werken is een wezenlijk en integraal onderdeel van het leven. 
 
Maar, beste mensen, naast de maatregelen in de AOW moet er nog meer 
gebeuren. 
Dat weten we met elkaar.  
Immers de overheid heeft de eerste klappen van de crisis opgevangen.  
En kampt daardoor met een tekort van duizend euro per seconde. 
Duizelingwekkend. 
35 miljard euro per jaar. 
Dat is niet houdbaar. 
Net als onder Lubbers, en onder Balkenende II moeten we de tering naar de 
nering zetten. 
Niets doen is geen optie!!!! 
 
Dit besef geeft mij veel zelfvertrouwen voor de hervormingen die door het kabinet 
zijn gestart. 
Ik heb dit eerder Operatie Sophie genoemd. 
Naar de meest gegeven meisjesnaam van 2008. 
Operatie Sophie is het bestaansrecht van dit kabinet voor komende jaren.. 
Het verhogen van de AOW leeftijd is daarvan het begin. 
 



De manier waarop we met elkaar de zorg, het onderwijs, de sociale zekerheid 
hebben georganiseerd zal slimmer en beter moeten. 
Dat is onontkoombaar geworden.  
Hierbij geldt: Geen taboes!!!!! 
20 grote moeilijke thema’s heeft het kabinet daarbij uitgekozen om specifiek te 
onderzoeken. 
Maar dat betekent natuurlijk niet dat andere terreinen zijn gevrijwaard. 
Alles moet worden bekeken, niets is bij voorbaat uitgesloten. 
Minister Plasterk deed hier eerder iets te triomfantelijk over.  
Maar ik zeg het ook tegen alle andere bewindspersonen die dachten dat een 
deel van hun portefeuille buiten schot zou blijven. 
Nou nee dus!!!!! 
 
Het kabinet is bezig om de hervormingsmogelijkheden in kaart te brengen. 
Wij zullen die voorstellen beoordelen  
Wij beginnen als CDA niet blanco aan deze discussie. 
We doen dit aan de hand van al het gedachtegoed dat is geproduceerd door het 
WI en de partij.  
Ik wil via Raymond Gradus iedereen die daar hard aan trekt bedanken. 
Sommigen politici lopen trots met stapels rapporten en adviezen van anderen. 
Het CDA maakt de rapporten zelf!!!!! 
 
Wat zijn voor mij belangrijke vertrekpunten bij de hervormingen? 
In ieder geval geldt dat het geld eerst verdiend moet worden voordat het wordt 
uitgegeven.  
We moeten inzetten op groei als oplossing voor de crisis.  
Als CDA-fractie organiseren we zelf een 21e commissie die inzet op groei. 
Groei die is gebaseerd op innovatie en leidt tot een duurzame economie.  
 
Daarnaast is loonmatiging hard nodig. 
Nederland is door loonmatiging eerder sterker uit een crisis gekomen dan de 
landen om ons heen. 
Het is achteraf bezien dan ook niet handig dat de ambtenarenlonen nu nog 
steeds met meer dan 3 procent per jaar stijgen. 
Terwijl de inflatie vrijwel nul is en in de markt mensen wel hun baan verliezen. 
De werknemers bij de overheid, ambtenaren, maar ook in de zorg en het 
onderwijs laten we altijd terecht meegroeien wanneer het goed gaat in de markt. 
Maar dan moeten we ook de andere kant van de medaille accepteren. 
Hierover zijn in maart afspraken gemaakt. 
Het kabinet lijkt dit tot op heden op te pakken wanneer CAO’s aflopen.  
De CDA-fractie zal hier stevig op toezien. 
 
Mijn volgende toetssteen hangt samen met het voorgaande. 
De overheid geeft op dit moment 35 miljard meer uit per jaar dan er binnen komt. 
Een kind kan zien in dat je dit alleen oplost door je uitgaven te verlagen. 
Je kunt dit probleem niet oplossen door de lasten te verzwaren. 



Ook niet onder verwijzing naar sterkste schouders en zwaarste lasten. 
Immers een bedrag als dit aan lastenverzwaring binnen halen betekent een 
belastingverhoging voor een gemiddeld gezin van 700 euro PER MAAND. 
Dat is gekkenwerk.  
Bovendien zou lastenverzwaring leiden tot hogere looneisen, een loonprijs 
spiraal en dat is dodelijk voor de concurrentiekracht van onze economie. 
Wel kan er wat mij betreft gekeken worden naar de verdere introductie van het 
profijtbeginsel.  
Wie voordeel geniet, die mag ervoor betalen. 
 
Dan het volgende toetspunt. 
Niet meer overheid.  
De markt heeft gefaald.  
Natuurlijk vooral de financiële markt.  
Maar meer overheid is niet het antwoord.  
De overheid moet juist inkrimpen. 
Weer meer ruimte laten aan mensen zelf. 
Ruimte geven aan persoonlijke verantwoordelijkheid. 
Niet de overheid die alles stuk regelt en reguleert. 
Dat betekent natuurlijk wel dat de checks en balances in de samenleving en in 
organisaties goed moeten werken. 
En op veel plekken is dat al gedaan via raden van toezicht, commissarissen etc. 
Wanneer die verantwoordelijkheid niet wordt opgepakt. 
Dan heeft de overheid een taak in het organiseren van dat zelfreinigende 
vermogen. 
 
Beste mensen, 
We staan voor een grote uitdaging. 
Een moeilijke, een die ook zal leiden tot weerstand en problemen. 
Maar we staan aan het begin van een operatie die Nederland de komende jaren 
ingrijpend zal veranderen. 
We hebben de kans onze toekomst te maken en die van komende generaties.  
 
En daarbij is één ding voor mij ook van groot belang.  
En dat is dat het soms ook best een beetje minder mag. 
Er mag best wel meer matiging zijn in onze soms grenzenloze samenleving. 
Een beetje minder lenen. 
Een beetje minder grote auto. 
Een beetje minder ver op vakantie. 
Behoorlijk minder bonussen en verrijking ten koste van anderen. 
Maar ook minder korte lontjes. 
Minder agressief. 
Minder ten koste van anderen.  
 
Een politicus die tot matigheid oproept, die loopt ook het gevaar om een spiegel 
voorgehouden te worden. 



En laat ik dat dan maar zelf doen. 
In tijden van crisis vraagt de politiek offers van mensen. 
Maar de politiek en de overheid hebben in het verleden niet altijd meegedaan. 
Laat ik daarom helder zijn. 
Een geloofwaardige hervormingsoperatie kan alleen als de politiek het aandurft 
om ook het mes in eigen vlees te zetten.  
Al was het maar om mensen te laten zien dat de overheid niet alleen iets van 
hen vraagt. 
Ook de bestuurlijke drukte moet worden aangepakt 
Voor mij is ook hierbij niks bij voorbaat uitgesloten. 
Ook hier geen taboes!!!! 
 
Eerder noemde ik al de vermindering van het aantal departementen.  
Dit kan gewoon en moet gewoon!!!!! 
En wat dacht je van alle adviesorganen die rond departementen zwermen. 
 
Maar ook het aantal bestuurslagen mag best onder de loep.  
Bos noemde hierbij de waterschappen.  
Ik zou daar de deelraden in de grote steden tegenover willen stellen.  
Maar wat mij betreft is ook de vraag aan de orde of het aantal 
volksvertegenwoordigers en bestuurders niet omlaag kan.  
Het kan een symbool zijn voor het draagvlak van deze operatie. 
 
Vrienden, 
Ik rond af. 
De huidige crisis betekent voor veel mensen verschillende dingen. 
Voor sommige mensen is het vooral een uitdaging. 
Die zijn kosmopolitisch ingesteld en ruiken kansen, de wereld is hun speelveld. 
Voor veel anderen geldt dat ze vooral onzekerheid voelen voor zichzelf en voor 
hun omgeving. 
Het CDA heeft als brede volkspartij een unieke kans door met onze aanpak de 
gevoelens van beide groepen met elkaar te verbinden. 
Die handschoen moeten we oppakken. 
Met noeste werkijver 
En gezonde werklust. 
Dank u wel! 
 


