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REDE GEHOUDEN DOOR JOS VAN WILGENBURG OP DE ALV VAN D’66 OP 27 OKTOBER 1984 
IK DE FLINT IN AMERSFOORT. 

Vrienden Demokraten, 

Ik spreek naar aanleiding van Motie 16.04 van Chel Mertena over de aktuele politieke koers. 
Hij verzet zich daarin tegen een mogelijke samenwerking van D'66 met het CDA en de VVD 
na de volgende verkiezingen. 

Ik ben het helemaal met hem eens. 

Mocht D'66 met het CDA en de VVD gaan samenwerken, hetgeen ik volstrekt ondenkbaar 
acht, dan zal ik onmiddellijk mijn lidmaatschap van D'66 opzeggen. Het huidige beleid mag 
niet worden voortgezet. Dit Kabinet moet zo spoedig mogelijk verdwijnen. De wandaden van 
dit Kabinet zal ik maar niet opnoemen. Het is een hele- lange lijst. 

Van bezuinigingen op de minimumuitkeringen tot de leugen die de premier de Koningin 
heeft laten vertellen. 

Dit Kabinet moet zo spoedig mogelijk opstappen. 

De vraag is dan wel, WAT DAN'? 

Ik hoop en verwacht dat het CDA en de VVD na de volgende verkiezingen samen geen 
meerderheid meer zullen hebben. 

Zal de PvdA dan weer in de clinch moeten met het CDA? 

Met het gevolg van een zeer lange Kabinetsformatie? 

Ik ben er niet voor dat de PvdA opnieuw met het CDA gaat regeren. Mijn mening is de 
volgende: 

Er moet na de volgende verkiezingen een regering komen van PvdA, VVD en D'66 onder 
leiding van Den Uyl. 

Velen zullen zeggen: 'DAT IS ONMOGELIJK". 

Ik ben van mening dat het wel degelijk mogelijk is. 

Zo'n regering heeft vele voordelen. De linkse krachten in de PvdA en de rechtse krachten in 
de VVD zullen elkaar opheffen. De sociaal demokratische krachten in de PvdA en de links 
liberale krachten in de VVD zullen elkaar versterken. 



En D'66 zal het bindmiddel tussen deze twee partijen zijn. 

Zo'n regering vormt een driehoek met de punt naar beneden. 

Er zullen weliswaar vele konflikten binnen het kabinet uitbreken, maar uiteindelijk zal zo'n 
regering stabiel blijken te zijn. 

Wanneer er een regering komt waar de CDA niet inzit, kunnen er eindelijk eens serieuze 
beslissingen genomen worden over de zedelijkheidswetgeving: de pornografie, de abortus 
en de euthanasie. 

Demokraten. Wij leven in verwarde tijden. Het gaat slecht op alle fronten. De ekonomie 
staat op een dieptepunt'. 

In de zestiger jaren kon alles, nu kan er niets. De waarheid ligt natuurlijk in het midden. De 
ekonomie gaat heus' niet kapot. Maar de ekonomie volgt een golf beweging, We zitten nu in 
een dal. Maar daar komen we binnenkort uit. Het is geen tijd voor doemdenken, maar voor 
hoop. 

Ook voor, D'66 komen er betere tijden. Ik schat dat ons gemiddelde zetelaantal ligt rond de 
zes à zeven zetels. We hebben nu een top gehad van 17 zetels en een dal van 1 a 2 zetels. 

Het zetelaantal zal weer gaan stijgen. Daar ben ik zeker van, 

D'66 kan niet kapot. De TIJD heeft ongelijk. D'66 heeft vele enthousiaste leden. D’66 is een 
enthousiaste partij. En een enthousiaste partij kan niet kapot. 

En de stemmen komen heus wel weer. Zeker als we weer een leider krijgen met 'HET', 
Charisma dus. Ook daarover hoeft U zich geen zorgen te maken, Kohnstam en 
Wolfensperger zijn goede potentiële kandidaten. Kroonprinsen zou ik zeggen. 

En wie weet komen er nog andere kandidaten bovendrijven. 

Nee, Demokraten, het is geen tijd om te wanhopen, D'66 gaat een goede toekomst 
tegemoet. Laten we er met zijn allen nog eens flink tegenaan gaan. Dan komt D'66 er wel. 


