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De lsp keerde na het einde van de Tweede Wereldoorlog aanvanke-
lijk in haar oude gedaante te rug. De Bond van Jonge Liberalen (bjl), 
de jongerenorganisatie van de lsp, was het daar niet mee eens. In de 
oorlog waren leden van de bjl actief geweest in het verzet. Zij hadden 
het illegale blad Slaet op den trommele uitgegeven, dat ook na mei 1945 
bleef verschijnen. Hierin bepleitte de Bond de oprichting van een meer 
vooruit stre vende liberale partij. Onder leiding van Henk Korthals, die 
voor de oorlog voor zitter van de bjl was geweest, namen de jonge libe-
ralen hiertoe het initi atief. Als voorzitter van de nieuwe partij werd Dirk 
Stik ker aangezocht, die directeur was van de Heine kens Bier brouwerij. 
Het voorlopige partijsecre tariaat werd op zijn kantoor ingericht.

In maart 1946 ging de Partij van de Vrijheid (PvdV) van start. Voor 
het blok gezet, was de lsp in de nieuwe partij opgegaan. De oprichters 
hadden ook nu met opzet de aanduiding ‘libe ralisme’ uit de partijnaam 
ge laten, omdat deze term door de econo mi sche crisis van de jaren der-
tig in een kwade reuk was komen te staan. Boven dien wilden zij voor-
komen dat de nieuwko mer zou worden beschouwd als een regel rechte 
voort  zetting van de lsp. ‘Vrijheid’ sloot als centrale term veel beter aan 
bij de tijdgeest, na vijf jaren van Duitse bezet ting en onderdruk king. De 
PvdV poog de daarop in te spe len: het partijblad werd Vrij! genoemd en 
als embleem gebruikte zij het V-teken, het be kende gebaar van Winston 
Churchill tijdens de Tweede Wereld oorlog. Anders dan bij de Engelse 
premier stond de V voor de PvdV niet voor Victory — dat wil zeggen de 
overwinning over de Duitsers — maar voor ‘vrijheid’, zoals duide lijk 
blijkt op haar poster voor de Tweede Kamerverkiezingen van mei 1946. 
Ook al wilde de PvdV breken met de behou dende liberale traditie, zij 
knoopte wel aan bij de gewoonte van de Vrijheidsbond om op af fiches 
gebruik te maken van de nationale kleuren — zoals blijkt op de poster 
waarop in de huisstijl van de PvdV een verkie zings  bijeenkomst staat 
aange kondigd, of een waarop lijsttrekker Korthals staat vermeld. Ook 
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het affi che voor een andere lijsttrekker van de PvdV — A. H. W. Hacke 
in de kieskring Amsterdam — maakt gebruik van de huisstijl. Door de 
toevoe ging van enkele schetsen plaatsten de hoofdste de lijke liberalen 
de Kamerverkiezingen in het teken van de weg naar de dictatuur ver-
sus de vrijheid, waarbij zij refereerden aan de kort daar voor beëindigde 
wereldoorlog. Tegenover ‘Göbbels de prater’, werd Vader des Vader-
lands Willem de Zwijger geplaatst. 

In de campagne werden de liberalen bijgestaan door het gerenom-
meer de en nogal chique reclamebureau Van Alfen.1 In de verkiezings-
strijd stonden de PvdV en de PvdA lijn    recht tegen over el kaar, met als 
inzet de vrijzinnig-democratische kie zer. Zou die zijn voorlieden naar 
de PvdA volgen of zich meer thuisvoelen bij de PvdV? De sociaal-de mo-
craten deden hun best om de associatie van het liberalisme met cri-
sis en werk loos heid levendig te houden en schilderden de PvdV af als 
een stelletje kapitalisten. De PvdV daarentegen deed het voorkomen 
of de PvdA het ‘staatssocialisme’ wilde invoe ren. Op een affi che van de 
afdeling Amsterdam wordt de suggestie gewekt dat minister-president 
 Willem Scher mer  horn (lid van de PvdA; van huis uit vrijzinnig-demo-
craat) met zijn beleid de kiezer naar het ravijn van armoede en chaos 
leidt, terwijl de kiezers die het vaan del van de PvdV vol gen (en de Neder-
landse vlag meevoeren) het land van voorspoed en welvaart berei ken. 
Niet de klas senstrijd, maar harmonieuze verhoudingen waren volgens 
de liberalen noodzakelijk, zo laat ook het affi che van de afdeling Rotter-
dam van de PvdV voor de gemeenteraadsverkiezingen van juli 1946 
zien. 
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