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Dames en Heren, 

Het gaat best met de V.V.D. 

Nog nooit zijn zoveel mensen zo aktief bij het partijgebeuren betrokken geweest als in deze 
maanden. 

Nog nooit had de V.V.D. zoveel invloed op het regeringsbeleid als In deze jaren. 

Na de stormachtige groei in het midden van de jaren zeventig, uitmondend in de grote 
verkiezingsuitslag in 1977, 28 zetels, is er een periode van terughoudendheid, van uitblazen 
geweest. 

Dat valt niet te ontkennen en dat is ook heel begrijpelijk. 

De integratie van al de nieuwe leden in de partij, de slag rond de drie zware verkiezingen in 
'77 en '78 rechtvaardigden een jaartje op adem komen. 

Maar dat is gebeurd, die tijd is voorbij. Met nieuw elan beginnen we aan de jaren '80. Onze 
Jaren '80, daarop zal ik straks nader ingaan. 

Vanmiddag hebben we reeds gesproken over een aantal vernieuwingen in de organisatie van 
de partij. 

De accenten liggen op de dienstverlening van het algemeen secretariaat aan de 
verschillende bestuurlijke Organen in de partij, op de schriftelijke informatiestroom, die, 
gestroomlijnd, een aanzienlijke verbetering van de efficiency en de kostenverdeling kan 
betekenen. 

Zeer veel aandacht is besteed aan de voorlichting, de public relations en de reklame. De 
Kamercentrale Dordrecht heeft een nota gepubliceerd, mede op basis waarvan een nieuw 
beleid is voorbereid. Wij hopen, dat het enthousiasme, dat overal in het land van de 
propagandisten gevoeld wordt, optimaal kan worden opgevangen en produktief gemaakt. 



Dat kan al in de eerste plaats door het werk dat verricht moet worden ten behoeve van de 
ledenwerf-aktie. 

Vandaag wordt daarmee een begin gemaakt. Het doel is, na de lichte terugval opnieuw 
minstens 100.000 leden te tellen. 

Ik vraag U om de propagandacommissies te steunen en mee te doen. 

De partij heeft het nodig en is het waard. 

Bijzondere aandacht zal - zeker ook in de komende maanden - besteed moeten worden aan 
de presentatie van het beleid. 

Het woord van Thorbecke:" wacht op onze daden ", is in deze tijd niet meer voldoende. 

Het beste beleid, dat niet als zodanig wordt "verkocht", zoals dat heet, "komt niet over", 
zoals dat heet. Dat is wennen, maar in de V.V.D moet dat gewenningsproces nu ten einde 
zijn. 

Jaap van der Meulen zal als lastige waakhond fungeren. 

Dames en heren, 

De partij discussieert in deze maanden, dat het een lieve lust is. 

Zo hebben we dat ook graag gewild. 

Vervlogen zijn de kritieken van "de V.V.D. is een veredelde kiesvereniging" of "er gebeurt 
nooit wat in de partij". 

Het jaar 1979 is door de Commissie tot Herziening van het Beginselprogram, onder 
voorzitterschap van de heer Geertsema, besteed aan het schrijven van concepten. 

Concepten voor beginselverklaring en liberaal manifest. 

In verband met volgende procedures was het van groot belang, dat beide stukken nog in 
1979 het licht zouden zien. 

De Commissie Geertsema verdient onze waardering voor het feit, dat ze zich zo correct aan 
de gemaakte afspraken heeft gehouden. 

Maar niet alleen daarvoor waardering. 

Gedurende een reeks van jaren was het gebruikelijk in de V.V.D., dat met een overmaat aan 
respekt werd gereageerd op stukken die vanuit de partij werden geproduceerd. 

De partij is veranderd. Na een jaartje terughoudendheid heeft ze zich gestort op de beide 
concepten. 

De kritieken waren niet mals. Zowel individuele leden als hele kamercentrales hebben 
gepleit voor herschrijven. Die procedure is niet gevolgd. Gelukkig niet. 



Er zijn met Uw aller medewerking voortreffelijke afspraken gemaakt, die en een discussie op 
politieke hoofdlijnen op korte termijn en een blijvende discussie op langere termijn, 
garanderen. 

Nu de 4000 moties en amendementen inmiddels in een volgende ronde zijn doorgewerkt, 
heeft het hoofdbestuur de overtuiging gekregen, dat wij met elkaar in mei én in september 
tot zeer goede besprekingen kunnen komen. 

De concepten van de commissie hebben uitgedaagd tot discussie. 

U hebt die uitdaging aanvaard, de partij in haat: geheel doet er haar voordeel mee. 

Met de uitkomsten van de congressen, die in de afgelopen maanden door het hele land bijna 
wekelijks zijn gehouden, is er een goede basis gelegd waarop het verkiezingsprogram 
geschreven kan worden. 

Er wachten U zware maanden van hard werken. 

Wie durft nog te zeggen, dat de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie niet een uiterst 
levendige club is? 

De liberale partij, waar de mensen bezig zijn de grondslagen van het liberalisme opnieuw te 
formuleren en uit te werken. Grondslagen, zoals die in de jaren tachtig inoeten worden 
beleefd en uitgedragen. 

De jaren tachtig, waarin juist de uitgangspunten van het liberalisme zo uitstekend tot hun 
recht zullen kunnen komen. 

Onze partij immers staat voor de uitdaging de snel veranderende maatschappij zo tegemoet 
te treden, dat een antwoord kan worden gegeven op de problemen waar we in de komende 
jaren voor staan. 

Zowel materiele als immateriële Problemen. 

Wat Is ons antwoord op schaarste aan bijvoorbeeld werk en energie? Hoe voorkomen wij 
vervreemding van mensen ten opzichte van elkaar en van de samenleving en de daarmee 
samenhangende menselijke vereenzaming. 

Wij, liberalen, hebben nu de taak, met beginselverklaring en manifest, om duidelijk te maken 
voor ons zelf en voor anderen, hoe wij deze wereld tegemoet treden. 

Ik ben van mening, dat juist nu de uitgangspunten van het liberalisme een grote 
aktualiteitswaarde hebben. 

Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid. 

De vrije mens dient het initiatief te verkrijgen of te behouden om zich te ontwikkelen ten 
behoeve van natuurlijk zichzelf, maar zeker ook van anderen - sociale rechtvaardigheid - 
omdat hij de taak heéft ook de samenleving te dienen, waar dat mogelijk en nodig is. Zijn 
verantwoordelijkheid gebiedt dat zijn eigen vrijheid niet ten koste gaat van de vrijheid van 
zijn medemens. 



Als wij de problemen van de jaren tachtig toetsen aan deze uitgangspunten, dan zullen wij 
oplossingen kunnen aandragen die leiden tot een voor de mensen herkenbare, liberale 
politiek. 

Een sociale politiek van vrije zelfstandige mensen. 

Een politiek, waarin die vrije mens erkent dat er een taak is voor een overheid, die, 
ingehouden en bescheiden, de gemeenschap van de afzonderlijke burgers dient. 

Ten onrechte worden begrippen als vrijheid, zelfstandigheid en aandacht voor het individu 
gebruikt om aan te tonen, dat liberalen staan voor het materialisme van de egocentrische 
mens. 

Dat is niet waar en wij zullen er in slagen duidelijk te maken, dat juist vrijheid, 
verantwoordelijk, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid vertrouwen brengen en de 
creativiteit waarborgen die nodig is voor het aanpakken van werkloosheid, energie- en 
milieu- vraagstukken, bij eerlijk delen, bij de verbreiding van de kennis, bij de ontwikkeling 
van de derde wereld, bij het behoud van de vrede, het bieden van vrijheid en wat al meer. 

U zult er met elkaar in slagen dat duidelijk te tilden en daarom vraag ik U deze maanden ook 
verder betrokken te zijn bij de discussie over beginselverklaring en manifest. 

Daar is het fundament gelegd en met de vier duizend moties en amendementen zijn de 
bouwstenen aangedragen. het is uw taak van die fundamenten en stenen een bouwwerk te 
maken, dat een bolwerk is. 

Een bolwerk, dat nieuwe werfkracht Heeft. 

Een bolwerk, van waaruit het liberalisme in de jaren '80 met kracht en overtuiging kan 
worden uitgedragen. 

Dames en heren, 

Die kracht en overtuiging zijn direkt al nodig als wij spreken over de aktuele politiek. 

Er moeten door de leden van het kabinet moeilijke en vaak onaangename besluiten worden 
genomen. Er moeten knopen worden doorgehakt, want vooruitschuiven, zoals vroeger wel 
eens gebeurde is nu uit den boze. Daar is geen tijd voor. 

Dat vraagt daadkracht van de regering en die toont ze. 

En hoe zakelijk of hard het soms ook moge lijken, het past bij de liberale uitgangspunten, dat 
bijvoorbeeld Minister van Aardenne de R.O.S. niet wilde oprichten. 

Met uiterste zorgvuldigheid dient een afweging te worden gemaakt, waarbij de sociale 
gevolgen voor de direkt betrokkenen op korte termijn en dat wat op langere termijn uit 
economisch oogpunt wenselijk is, een hoofdrol spelen. 

Bij die afweging zijn de verantwoordelijkheid en de sociale rechtvaardigheid - liberale 
grondbeginselen — in het geding. 



Ons land is er niet mee gediend enkel de gemakkelijkste weg te kiezen en omwille van de 
Sympathie of het' goede overkomen, economische zaken te doen, die op langere termijn 
niet bijdragen aan de verbetering van onze economische situatie, maar daaraan uiteindelijk 
afbreuk doen. 

Dat geldt in hoge mate ook voor de operatie waarvoor dit kabinet in zijn geheel Staat. Na de 
loonmaatregel zal nu een invulling gegeven moeten worden voor de drie miljard extra 
bezuiniging, die immers nodig is, omdat de economie is verslechterd mede als gevolg van de 
stijgende olieprijzen en omdat er gaten zijn geslagen in Bestek '81. 

Wij wensen de leden van het kabinet wijsheid en wij vragen, juist aan hen, loyaal en zonder 
al te grote problemen, die drie miljard te vinden. 

Als van de burgers gevraagd wordt de buikriem aan te halen, als alleen de sociaal 
allerzwaksten niet behoeven in te leveren, dan mag van regering en parlement een 
voorbeeld worden gevraagd. 

Om de ombuigingsoperatie van deze jaren maatschappelijk geaccepteerd te krijgen, dan 
mag best blijken, dat ook op het hoogste nivo wel met pijn wordt meegewerkt, maar in een 
tijd, dat altijd maar maar, als automatisme niet meer kan, dan vragen wij van regering en 
volks- vertegenwoordigers ga ons voor bij de behandeling van de voorjaarsnota. 

De wijze waarop in Den Haag al dan niet overeenstemming wordt bereikt over "minder 
meer", is mede bepalend voor de nota van medewerking van de burgers. 

Van alle burgers, laat daar geen misvatting over bestaan. 

C.A.O.'ers, vrije beroepers, ambtenaren of zij die op een uitkering zijn aangewezen. Daarbij 
zeg ik wel, niet Hans Wiegel, 

"de sterkste schouders zullen de zwaarste lasten moeten dragen." 

Het is de taak van de politiek een eerlijke verdeling te bepalen van de pijn die geleden moet 
worden. Wij liberalen besteden daaraan grote zorg en weten daarbij heel goed, dat de 
eerlijkheid en de redelijkheid van onze argumenten niet alleen voor onszelf moeten 
vaststaan. 

Het is, zeker in dit komende jaar, een grote taak onze ideeën in het land helder over te 
brengen. 

Daarbij moeten wij er rekening mee houden dat de tegenstellingen groot zijn. 

Belangengroeperingen strijden met alle inzet, vooral kijkend naar het eigen belang en te 
zelden tot enige concessie bereid. 

Ruim twee honderd duizend werkzoekenden (gelukkig niet meer geworden de laatste jaren) 
staan tegenover tachtig duizend openstaande vakatures. 

Grote groepen woningzoekenden staan tegenover honderden jarenlang leegstaande 
woningen en bedrijfspanden. 



Den Haag vil de Centrale Directie in Den Haag, Groningen vil haar hier En zo kan ik doorgaan. 

Politiek bedrijven is kiezen. De keuzen zijn oneindig moeilijker als er minder geld is om te 
verdelen. 

Echter, de V.V.D. zal de keuzen niet uit de weg gaan. 

Dames en heren, 

Tijdens deze algemene vergadering luidt de bel voor de laatste ronde. Het laatste jaar voor 
de Tweede-Kamerverkiezingen gaat in. Daarom is het vandaag tijd een voorlopige balans op 
te maken. 

Hoe staat het met het liberale gehalte van het tot dusver gevoerde beleid? 

Wat is er terecht gekomen van het met het C.D.A. gesloten regeerakkoord? 

Ondanks alle tegenkrachten die werkzaam waren, ondanks de vaak gepolariseerde en sons 
demagogische oppositie in het parlement heeft dit kabinet goede stappen gezet met het 
weer op orde brengen van de financieel-economische erfenis van het kabinet den Uyl. 

En al is matiging, en in de collectieve sektor, en in de particuliere niet altijd een plezierige 
boodschap, er zijn door dit kabinet inmiddels ombuigingsbesluiten genomen voor een 
bedrag van meer dan dertien miljard gulden. 

Dat komt in grote mate tegemoet van datgene waarvoor wij stonden in ons 
Verkiezingsprogram Van Aardenne heeft hieraan op uiterst deskundige wijze meegewerkt. 

Met groot genoegen en veel waardering hebben wij kunnen constateren, dat de 
milieuproblematiek uit de sfeer van kretologie, akties en aktiegroepen is gehaald. 

Is deze beleidssektor jarenlang een stiefkind geweest, eindelijk is er beleid. 

De milieuwetgeving, de adequate aanpak van incidentele problemen hebben de onvrede, 
die er terecht in ons land was, doen verdwijnen. Minister Ginjaar geniet een algemeen 
vertrouwen. 

Wij beleven een periode van grote internationale spanning. 

Onze bondgenoot in het Westen, de Verenigde Staten van Amerika staat onder druk in Iran, 
wordt getart door de Sovjet-Unie in Afghanistan. Om de Olympische Spelen tot een 
ongestoord genoegen te maken worden door Moskou dissidenten opgepakt en verbannen. 

Let wel, in Nederland hebben wij onze eigen verantwoordelijkheid en wij zullen President 
Carter kritisch moeten blijven volgen. 

Echter, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie betuigt haar solidariteit met Amerika, wij 
wensen onze bondgenoot toe, in verantwoordelijkheid vastberaden te zijn en met wijsheid 
te opereren. 

Met pijn in het hart, maar overtuigd van de noodzaak, hebben wij het standpunt ingenomen, 
dat de Olympische Spelen van Moskou een boycot verdienen. 



Met pijn, omdat de sport verbroedert. Maar als dat moet in een land, dat vrije landen 
overvalt, waar anders denkenden worden opgepakt en gedeporteerd, dan past ons een 
demonstratie, dan past een vlammend protest. 

Dit zijn de lijnen van de partij, dit zijn de lijnen van Minister van der Klaauw, die daarom onze 
volle steun verdient. 

Het is niet gemakkelijk een supertanker van koers te doen veranderen. Maar als dat logge 
apparaat met erg veel moeite dan eindelijk een paar graden verlegd is, dan is op de 
wereldzee de uitkomst mijlenver verschillend. 

De Strukturen in het onderwijs laten zich slechts moeizaam veranderen. Toch in het 
onderwijsbeleid van Minister Pals geen Stapel nota's, maar een koersbepaling met duidelijke 
liberale lijnen, bijvoorbeeld ten aanzien van minderheden en emancipatie. 

Gelukkig heeft Minister Tuyman op wat langere termijn een budget zeker kunnen stellen 
voor aanleg en onderhoud van rijkswegen, zodat - ook op langere termijn - het aantal files 
wel moet afnemen. 

Er is een aanzienlijk aantal maatregelen genomen ter bevordering van het openbaar vervoer, 
ondanks de financiële Problemen waarmee juist het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
door de ombuigingen heeft te kampen. 

Voor de beheerste afweging van wat gebeuren moet en wat bezuinigd kan, verdient de 
bewindsman ons respekt. 

Last but not least de vice-premier en Minister van Binnenlandse Zaken. Boersma heeft ooit 
gezegd: "Moge God verhoeden dat U ooit achter de regeringstafel komt". 

En daar zit hij dan toch, uiterst behendig manoeuvrerend tussen premier, bewindslieden, 
frakties en hoofdbestuur. 

Met een feilloos gevoel hoever je kunt gaan. 

"Laat Wiegel het maar eens waar maken, al die mooie verhalen", weet U het nog. Nu 
coördineert hij het minderhedenbeleid en bij vriend en vijand bestaat daar waardering voor. 

Ik doe niemand te kort wanneer lk constateer, dat het ijzersterke optreden van de vice-
premier ons allen vervult met rechtmatige trots. Dat kan hij ook nog; geweldig! 

Dames en heren, 

Uw bijzondere aandacht vraag ik voor de positie van onze fraktie in de Tweede Kamer. 

In de afgelopen jaren heeft het Hoofdbestuur van onze partij met grote regelmaat kennis 
kunnen nemen van de niet eenvoudige positie waarin de Tweede-Kamerfraktie verkeert. 

Voor een fraktie, die medeverantwoordelijkheid draagt voor een kabinet waarin je met een 
minderheid bent vertegenwoordigd, is het soms lastig manoeuvreren. 

Dezerdagen heeft Koos Rietkerk te kennen gegeven, dat hij het lijsttrekkerschap bij de 
komende verkiezingen niet ambieert. 



Dat besluit respekteren wij vanzelfsprekend, maar het geeft aanleiding tot het maken van 
een enkele opmerking. 

Wilt U zich, dames en heren, realiseren, wat een hondebaan Koos Rietkerk de afgelopen 
jaren op sommige momenten heeft gehad? Wat er voor nodig is om overeind te blijven 
wanneer je heen en weer geslingerd wordt tussen Kabinet, eigen fraktie, C.D.A.fraktie, 
hoofdbestuur en publieke opinie? 

Hoe uiterst zorgvuldig je te werk moet gaan om een coalitie met zo een kleine en soms 
wankele meerderheid te bewaken. 

Ben minderheidspositie in het kabinet;- een aanvankelijk voor een groot deel onervaren 
fraktie, waaruit een aantal kopstukken waren weggehaald en een partij met hooggespannen 
verwachtingen. 

Koos, jij hebt het niet gemakkelijk en het zal in het laatste jaar alleen maar moeilijker 
worden. 

In de populariteitslijstjes neem Je geen hoge positie in. 

Als we echter iets verder denken dan alleen die lijstjes, dan begrijpen we dat je ook niet 
hoger kunt staan. 

De leider van de kleinste coalitie-partij bereikt het meest door voorzichtig, omzichtig en 
soms achter de schermen te opereren. 

Die rol brengt je nooit hoog op de populariteltslljst. 

Jouw prestatie krijgt pas reliëf als we bedenken, dat een kabinet ondanks zo'n kleine 
meerderheid in de Kamer en ondanks de aanwezigheid van tien beperkt betrouwbare 
C.D.A.fraktieleden, zo voortreffelijk in het zadel blijft en zoveel gezag uitstraalt. 

Dat straalt ook op jou af, en daarom betuigen wij jou onze steun, ons respekt en onze 
waardering. 

Dames en heren, 

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. 

En de volgende week nemen wij afscheid van onze Koningin. 

Dit is de laatste algemene vergadering van waaruit wij ons tot Koningin Juliana kunnen 
richten, om haar te bedanken voor wat zij voor ons is geveest. 

Deze Koningin heeft zich op een bijzondere manier gekweten van haar taak. Zij is een groot 
vorstin geveest en wij zijn haar diep dankbaar voor de wijsheid waarmee ze heeft geregeerd. 

Ik stel U voor haar het volgende telegram te zenden: 

Ik denk, dat wij met het volste vertrouwen Prinses Beatrix als haar opvolgster welkom 
kunnen heten. Ook zij ziet haar funktie als een roeping en met de overtuiging waarmee zij 
ons in de afgelopen jaren is tegemoet getreden, zal zij als Koningin uitstekend haar zware 



opdracht vervullen. Wij hopen vurig dat de dag van de inhuldiging voor haar en haar gezin 
een blijde moge zijn. Ook haar zou ik een telegram willen zenden met de volgende inhoud: 

Ook de politieke gebeurtenissen werpen een schaduw vooruit. Zojuist heb ik aan de hand 
van een aantal voorbeelden aangegeven, dat wij niet ontevreden kunnen zijn over datgene 
wat door het kabinet is tot stand gebracht. 

Maar er is meer. Het eerste kabinet van Agt heeft nog een jaar te gaan. En het moeten nog 
een aantal zaken geregeld worden. 

Er zijn nog witte plekken uit het regeerakkoord. 

Hoogst aktueel is bijvoorbeeld in het licht van de Brusselse plannen voor de landbouw de 
passage over het zelfstandigenbeleid. 

Daar wordt gesproken over "een inkomensontwikkeling die in beginsel gélijkwaardig is aan 
die van de werknemers". 

In dit licht kan het kabinet niet anders doen dan te vechten voor andere, betere voorstellen. 

Verder liggen er nog kwesties als abortus, de regeling van de medezeggenschap in kleinere 
bedrijven, de privacy-verordening, de leegstandswet, de anti-kraakwet, de wet op de 
stadsvernieuwing. Wettelijke maatregelen gericht op het beter funktioneren van de 
arbeidsmarkt moeten genomen worden. 

Wij veten voorts, dat het Kabinet voor de opgave staat de begroting '81 te produceren... 

Daarover zal in het kabinet, maar zeker ook daarbuiten nog een zware strijd geleverd 
moeten worden. 

Ze roep het C.D.A. op loyaal mede te werken aan de uitwerking van de maatregelen waartoe 
eerder werd besloten. 

De eenheid van de coalitie zal meer dan ooit bepalend zijn voor het veldslagen van deze 
volgende operatie. 

Samen dienen wij het Kabinet te steunen bij het doorzetten en uitvoeren van het beleid. 

Wij zullen niet aanvaarden dat een half zacht beleid wordt gevoerd, want zachte 
heelmeesters maken stinkende wonden. 

Van het kabinet vragen wij karakter, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht. 
Besluiteloosheid heeft machteloosheid tot gevolg en daarmee is dit land niet gediend. 

Evenmin als het gediend is met het zwakke optreden van de oppositie. Het alternatieve 
financieel-economische plan van de Partij van de Arbeid was een slap af treksel van 
vakbondswensen. Terecht varieerde kritiek dan ook van een schouderophalen tot 
hoongélach. 

Voor het overige is de oppositie mat en voert ze een incidenten-politiek. 

Het wordt bijna tijd om te vragen, hallo, meneer den Uyl, bent U daar nog?? 



Dan nog een enkel woord over D'66. 

Terlouw zegt in een interview enkele weken geleden eerlijk, dat de economische toestand 
ernstig is en dat hij ook niet weet hoe het moet. 

Hij weet het niet, maar toch ................. fraaie volzinnen, die echter zonder inhoud zijn. Dat 
past nu precies in de politiek zoals D'66 die gewend is te voeren. Niet helemaal duidelijk, niet 
zo concreet, vat vage verhalen. 

Dat is niet voldoende. 

Met aardig wezen en goed overkomen als belangrijkste troeven, behoor je het niet te 
redden in de Nederlandse politiek. 

Daar kijkt de kiezer uiteindelijk doorheen. 

Dames en heren, 

Ik kan de verleiding niet weerstaan koffiedik te kijken in de uitslagen van de opinie 
onderzoeken van de afgelopen weken. 

De V.V.D. wordt verlies voorspeld. Een paar procenten en enkele zetels in de Tweede Kamer. 

Als ik dat hoor moet ik telkens denken aan oktober 1976, een half jaar voor de laatste 
Kamerverkiezingen. 

Herinnert U zich nog de historische enquête uitslag, waarin voor ons 39 zetels waren 
weggelegd? 

En waar de Partij van de Arbeid een enorm verlies werd toegedacht 

Weet U ook nog, dat de toenmalige lijsttrekker Hans Wiegel steeds maar verklaarde: "niet 
nu rijk rekenen en straks arm tellen"? 

Hij kreeg gelijk, het werden uiteindelijk geen 39 maar een respectabele 28 en de Partij van 
de Arbeid kreeg geen 40 maar meer dan 50. 

Laten wij op onze hoede blijven, maar ons niet al te zeer door de wat magere resultaten 
laten beïnvloeden. 

Wij hebben ons overigens wel degelijk gerealiseerd, toen we een coalitie gingen vormen met 
het C.D.A., dat dat tijdelijk enig verlies aan aanhang zou kunnen gaan betekenen. 

Immers, als je hebt aangekondigd puin te zullen gaan ruimen en de economische 
omstandigheden alleen nog maar slechter worden, dan moeten er impopulaire maatregelen 
genomen worden. 

Dan stoot dat mensen af, omdat je het niet iedereen naar de zin kunt maken. 

Maar als er straks weer echt gekozen moet worden, de verkiezings- programma's voorliggen 
en de rubriek "weet nog niet' niet meer op het formulier staat, dan moeten wij zorgen 
volledig terug te zijn. 



Volgend jaar zijn die verkiezingen. 

Wij zullen er in slagen aan de kiezers duidelijk te maken, dat het beleid van de liberale- 
bewindslieden en het beleid van de Kamerfrakties een goed beleid is geweest en dat dat 
beleid moet blijven. 

Wij zullen het volgend jaar de kiezers vastberaden en met opgeheven hoofd tegemoet 
treden. 


