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Dames en heren,  

Als ik Marianne hoor bevestigt dit opnieuw dat we weliswaar uit 

verschillende landen komen, maar dat we vooral in de eerste plaats 

christendemocraten zijn. Dat maakt ons sterk in Europa. Daarom wil 

ik - samen met Marianne - de samenwerking binnen de Benelux nog 

steviger neerzetten. We onderschatten immers nooit het belang van 

een goede buur.  

 

Dames en heren, 

Durf ik het hier te zeggen? Als kersverse lijsttrekker bij de Europese 

verkiezingen? De verkiezingen van 22 mei gaan in de eerste plaats 

helemaal niet over Europa. Ze gaan om u, en om jou, om jullie 

allemaal. Ze gaan over ons hier bij elkaar in Maarssen en over alle 

Nederlanders. Onze zorgen, onze dromen en de uitdagingen waar we 

met elkaar voor staan. 

 

En toch lijken de Europese verkiezingen een strijd te worden tussen 

‘uit Europa’ of een ‘super Europa’. De CDA boodschap is anders. Het 

CDA kiest voor een beter Europa. Groot waar het sterk moet zijn, 

klein waar het klein kan zijn. Een Europa dat doeltreffend is doordat 

het duidelijke keuzes maakt. Een Europa dat lessen trekt uit de crisis 

en duurzaam voortbouwt aan een eerlijke economie. 

 

In het verkiezingsprogramma schrijft Ben Knapen terecht dat een 

keuze voor of tegen Europa onzin is. Europa dat zijn we immers zelf. 

Het CDA doet niet mee aan die schijnkeuze. Europa is er voor 

Nederland en het CDA maakt zich voor Nederland sterk in Europa. Op 

een nuchtere en eerlijke manier, zoals u dat van ons gewend bent. 

Wij geloven niet in een Europese superstaat van bovenaf. Wij 

geloven niet in een Nederland dat zich terugtrekt achter de dijken. 



Wij zijn geen federalisten. Maar zeker ook geen anti-Europeanen. Wij 

hebben gezond verstand. 

 

Crisis 

Maar het is niemand ontgaan. Europa is door een diepe crisis gegaan. 

Banken vielen om en lidstaten gingen bijna aan hun eigen schulden 

ten onder. Crisismaatregelen kwamen onder stoom en kokend water 

tot stand. Dat was niet altijd een fraai plaatje. Maar het was nodig. 

Daarvoor nemen ook wij onze verantwoordelijkheid. De euro is voor 

ons land te belangrijk om door wanbeleid en corruptie in andere 

lidstaten over boord te gooien.  

 

En we zijn er nog niet. We moeten nu de lessen trekken uit was mis 

ging. Daarom onderhandelt Corien dag en nacht over de oprichting 

van een bankenunie om herhaling van de problemen te voorkomen. 

Daarom knokt Ria voor het behoud van onze pensioenen. En we 

moeten werken aan het herstel van onze economie. Door te bouwen 

aan de interne markt en te investeren in kennis en onderzoek; de 

agenda van Wim en Lambert.    

 

Nederland in de wereld 

We weten: Nederland is een klein land met een enorm buitenland in 

een snel veranderende wereld. In die wereld heb je bondgenoten 

nodig. Alleen door onze internationale oriëntatie is Nederland een 

wereldspeler geworden, in de handel, in de wetenschap, in de kunst. 

 

Om die sterke positie te behouden, moeten we in Europees verband 

een antwoord bieden op de nieuwe uitdagingen die op ons afkomen: 

over energie, grondstoffen en voedsel, migratie en veiligheid, 

welvaart en vrede.  

 

Zorgen 

Maar een Europees antwoord kan niet zonder draagvlak in de 

samenleving. We moeten onder ogen zien dat het vertrouwen in 

Europa broos is; dat het vertrouwen in de politiek geschaad is. De 



belofte van welvaart en voorspoed is niet waargemaakt. Dat raakt de 

nationale politiek en dat raakt Europa.  

 

Ik snap dat. Ik zie in mijn eigen omgeving dat jonge mensen geen 

baan kunnen vinden, gezinnen geraakt worden door het financiële 

bombardement van dit kabinet en oudere mensen onzeker zijn over 

hun pensioen of de zorg die ze nodig hebben.   

 

Die zorgen gaan ook over Europa, waar mensen zien dat er EU-geld 

verdwijnt naar geluidsschermen door onbewoonde Poolse velden. Of 

over het idiote verhuiscircus tussen Straatsburg en Brussel, over 

onnodige regelgeving of oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. 

Wie het draagvlak voor Europa wil behouden kan niet voorbij gaan 

aan deze zorgen. 

 

Als we zien dat het vrije verkeer tussen de lidstaten leidt tot 

oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt, moeten we niet stil 

zitten, maar maatregelen nemen. Dan helpt het niet als minister 

Asscher alleen de media bedient met sterke teksten over Brussel. De 

minister moet niet praten maar aan de slag! Gemeenten kunnen veel 

strikter controleren en ingrijpen als huur- en arbeidscontracten niet 

conform de regels zijn. Leer bijvoorbeeld van hoe ze dat in België 

doen. Dan pak je de problemen echt aan! 

 

In onzekere tijden raken de verworvenheden van de Europese 

samenwerking snel uit het zicht. De interne markt en de euro hebben 

ons land grote voordelen opgeleverd. Ondernemers weten wat er op 

het spel staat: onze banen en onze welvaart. Ik wil niet dat Nederland 

een openluchtmuseum wordt, maar blijft investeren in mensen, in 

innovatie en een duurzame economie. Dat lukt samen beter dan 

alleen. Daarom kiest het CDA voor Europa. Voor welvaart, in Europa. 

 

Europa is ook van groot belang voor onze veiligheid. We leven niet 

meer in de tijd van Swiebertje waar de veldwachter achter de 

landloper aan moet. Het ‘dorp van toen’ is een global village 



geworden. Internationale samenwerking is nodig om georganiseerde 

misdaad, cybercrime of terrorisme te bestrijden. Daarom kiest het 

CDA voor Europa. Voor veiligheid, in Europa. 

 

En Europa blijft voor ons ook een waardengemeenschap, een 

gezamenlijk streven naar gerechtigheid, democratie en fundamentele 

mensenrechten als basis voor vrede en stabiliteit op het Europese 

continent. Die verworvenheden zijn nooit vanzelfsprekend, die 

waarden zijn als we niet uitkijken kwetsbaar en weerloos. Daar gaan 

de Europese verkiezingen ook over. 

 

Tot slot sta ik voor een Europa dat rentmeesterschap hoog in het 

vaandel draagt, want milieuvervuiling stopt niet aan de grens. Ik wil 

deze aarde op een goede manier achterlaten voor mijn zoontje Lucas 

en de generaties die na hem komen. Ook daarom kiest het CDA voor 

Europa. Voor de toekomst van onze kinderen, in Europa. 

 

Aanbod 

Het CDA heeft de mensen en het verhaal. We kiezen met gezond 

verstand voor Europa, voor Nederland in Europa. Voor een goed 

toezicht op de banken, om ons spaargeld zeker te stellen. Voor 

investeringen in kennis en onderzoek, om nieuwe kansen te creëren 

voor onze bedrijven, groot en klein. Voor goede afspraken over 

arbeidsmigratie, om oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt te 

voorkomen.  

 

Herstel van vertrouwen in Europa staat voorop. Dat vraagt om visie 

en leiderschap in plaats van nieuwe experimenten met één Europees 

sociaal beleid of Europese belastingen.  

 

Tegen de collega’s van de VVD zeg ik dan ook: ‘Wordt wakker’. Met 

de keuze voor Verhofstadt kiezen de liberalen voor een groot en 

ongewis Europees avontuur.  

 



Onze prioriteit is een andere. Het fundament onder het Europees 

gebouw moet worden verstevigd, voordat we het gaan uitbouwen of 

uitbreiden.  

 

Europa is voor het CDA geen doel op zich. Maar een deel van het 

antwoord op de uitdagingen, waar we als Nederland voor staan.  

 

Dat is onze boodschap aan de kiezer.  

Daarom kiezen wij voor Europa.  

Voor Nederland, in Europa! 


