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Dames en heren, ik heropen de vergadering en ik heet U allen van harte welkom. In het 
bijzonder de heer Geertsema, ons erelid ook en niet minder 4 ministers, de heer van 
Ardenne, de heer Korthals-Altes, de heer Winsamius en last but not least de man van het 
grote nieuws, van de grote problemen in de afgelopen weken Koos Rietkerk. 

Applaus, 

Koos je merkt het wij zijn niet boos... gelach.... en zijn staats-secretarissen van Eekelen, 
Koning, Scherpenhuizen, Hoeksema en mevrouw Cappijne v.d.Copello ...applaus..... 

Leden van de Eerste Kamer leden van de Tweede Kamer, commissarissen van de Koningin U 
kader van de Partij, leden van de Partij en belangstellenden, allen die hier vanavond bijeen 
zijn. We leven in een spannende tijd, discussie met allerlei maatschappelijke groeperingen, 
problemen met het duidelijk maken, waarom de maatregelen die genomen worden, 
genomen moeten worden, al 10 jaar weten we dat het altijd maar meer..meer.. meer voorbij 
is, het is een structureel economisch probleem gebleken en niet alleen conjunctureel, dat 
betekent ook dat structurele veranderingen in onze samenleving moeten worden 
aangebracht, veranderingen? Ja, want we moeten veranderen, drastisch nogwel. Dames en 
heren nu het er op aan komt, nu hoort U het progressieve in onze samenleving eigenlijk niet 
meer, de Partij v.d. Arbeid hobbelt slechts achter de FNV aan en achter belangen 
groeperingen, Ons kabinet, dit is ons kabinet en dat is het kabinet dat zijn tijd verstaat en dat 
zo eerlijk en evenwichtig mogelijk nieuwe beleidslijnen in onze tijd aangeeft. Met grote 
vooruitstrevendheid en vasthoudendheid wordt een nieuwe koers gevolgd, de fractie en de 
partij wij allemaal steunen dat beleid van harte en nadrukkelijk. 

Applaus, 

Dames en heren alleen omdat dit beleid in deze tijd kansen geeft voor betere 
omstandigheden in de toekomst, wij werken vandaag aan en wij warstalen vandaag ook met 
aanloop voor die betere tijd, wij zullen daar uiteindelijk ook uitkomen, samen net onze 
coalitiepartner het CDA, vandaag spraken wij over emancipatie, welke partij heeft zo 
fundamentaal nagedacht over dat onderwerp? Morgen houden wij ons bezig met 
ontwikkelingssamenwerking, een nieuw beleid nu eindelijk na 10, 15 jaar voortborduren op 
wat Pronk ooit heeft bedacht. 

Dames en heren nogmaals fijn dat U er allemaal bent, de VVD is springlevend en wij bouwen 
samen aan een betere toekomst. Het woord is aan de heer Nijpels. 

Applaus. 


