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:( Re~e ~r. ()u,~) 
I In de jaren van de oorlog kwani het van tijd tot 

tijd voor, dat Hitler en Mussolini te za.men 'kwamein 
op de Brenn~r. Een dergelijke bijeenkomst ·van wat 
de B.B.C. de · Brennerbrotbers noemde werd · ons te 
voren door de Duitse propaganda · met grote Gphef 
aa.Sgekondigd. Daarbij vertelde men ons ·steeds, dat 

. de dag der bijeenkomst een bistoriscbe da·g zou zijn, 
waarop de grondslag zou worden gelegd vOor een 
radicale ver,ilJndering in de verboudingen iri Europa, 
ja in de gebele were1d. · 

Wij hebben daarom geglimlacht. Wij wisten wei, 
dat bistoriscbe dagen zicb niet van te voren laten 
aankondigen, _dat eerst de loop der gescbiedenis kan 
bewijzen, welke dagen bistoriscbe da.gen zijn. 

Reeds thans weten wij van die historiscbe' da,gen 
op de Brenner niets meer. 

Ik maak mij sterk, dat niemand Uwer in staat is 
· de datum van zo'n dag te noemen. Ik voor mij beken 

openhartig, dat ik het ook niet kan. Wij kunnen dit 
· niet, omda>t geen dezer dagen nog bij ons leeft. Om
-dat - gelukkig! - van aJ.les, wat Be organisatoren 
· dezer bijeenkomsten hebben beoogd niets terechtge
komen is. 

Maar aJs men vraagt, op welke da.g de inva~;ie illl 
Normandie is begonnen, dan zijn er maar weinigen, 
die niet weten te vertellen, dat het de 6e Juni 1944 
was. Deze dag blijft bij ons leven, omdat hij de inzet 
was van de bevrijding van Europa. Omdat het doeJ., 
waarop de grote gebeurtenis van die dag was ge
ricbt, de vernietiging der :Omtse overbeersing, in zijn 
volle omvang werd bereikt. 

vVaarom ik deze berinner1ng ophaal? Aileen om 
onszelf tot . bescheidenheid te manen. Om ons te 
pantseren tegen de yerleiding om deze dag van 24 
Januari 1948, die ongetwijfe1d voor bet politieke 
!even in Nederland van grote betekenis kan blijken, 
bij voorbaat te stempelen tot een historisclie dag. Hij 
zal op den duur in de gescbiedenis onz-=r binnenland
se politieke verboudingen een historiscbe dag • kun
nen blijken te zijn. Of bij bet inderdaad zal zijn, zal 
aileen de toekom.st kunnen leren. 
~et deze reserve, mag intus,sen aanstonds worden 

gezegd, da,t -deze dag een belangrijke dag is. Hij is 
een tegenhanger. Een tegenha,nger van de 17de Maar,t 
1901. Op die dag gingen vrijzinnig-democraten en 
libe:.alen . uLteen. Op deze 24e Januari hebben zij -
al ZIJn er helaas een aantal mijner oude vl'li.enden, die 
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voo.ralsnog niet mededoen - na lange omzwerviilg 
langs ver~chillende ' .p()litieke pa._tle:q. elkander\ weder 
gevohden. Di.t is belangrijk, omda,t het de mogelijR
h~id opent · vari nieuwe politieke ontwikkeHng. 

Da·t groeren van verschillende -schakedng, maar 
die alle behoren tot wat ik gemakshalve de politiek
vrijzinnige zou willen noemen. weer tot elkander 
komen is voor wie iets van onze politieke geschiede
nis kent, niet zo verwonderlijk. Liberalen en vrij
zinnig-democraten spruiten . immers uit dezelfde 
stam. De vrijzinnig- democrateri zijn ui·t de liberaJen 
voortgekomen. 

Men ·mene n~et, dat ik dit argument op deze da.g 
der vereniging aanvoer pour le besoin de la cause. Ik 
zal een onverdacht getuige voor U oproepen. Het is 
mijn oude vriend Kranenburg, met Wie ik geduren
de ongeveer een kwart eeuw in de Vrijz. Dem. Bond 
ten nauwste heb samengewerkt en wiens politieke 
weg en de mijne thans tot mijn leedwezen zijn uit
eengegaan. 

Een twin<tigtal jaren geleden heeft p.rof. Kranen
burg voor de Vereniging voor Staatkunde van de 
studenten der Rotterdamse Handelshogeschool 
tbans Economische Hogescbocil - een voordracht ge
bouden over de staa.tkundige beginselen van bet ra
dicalisme. Hij zet daarin uiteen ,dat de partijver
houdingen bij voortgaande ontwikkeling van bet ge
meenscbapsleven niet gelijk k u nne n blijven, da·t 
partij-omvorming, partij-splitsing en nieuwe groepe
ring in een gemeenschap, die krachtig leef.t, plaats 
moe t grijpen. En hij vervolgt: 

,Uit dit ontwikkeli.ngs-, omvormings- en afsplit
singsproces zijn nu ook de radicale partijen ontstaan. 
Voor•tgekomen zijn zij goeddeels uit de liberale par-

. tijen. Voor het Nederlandse radicalisme is dat heel 
duidelijk en o.penbaart zich dat zelfs in de naam 
V r ij z inn i g-Democratische partij. In 1901 scheidde 
zich een groep ui·t de Liberale Unie af, die een nieu
we partij-organisatie vormde, waarin de reeds vroe
ger opgerichte Radicale Bond opging." 

Kranee.bur>g vergelijkt daar de staatkundige doel
stellinge·n van de Nederlandse radicalen met de for
muleringen va.n Thorbecke en betoogt, dat beide de
zelfde s>taatkundige tendenties weergeven. Het is 
een betoog, waar naar mijn mening geen speld is 
tussen te steken. 

Thorbecke de geestelijke vader 

Vrijzinnig-democraten en .liberalen beiden hebben 
zich dan ook in Nederland er steeds op .. bex.oem<:I iA 



.. 

Thorbecke hun geestelijke vaqer te zien. Duidelijker 
bewijs;· dat _zij · g~v~~.I~en uit:. q§ze.tf.de · wortel ·te stam..: 
~en, is ~oei-lijk . te leveren. . . . .• 

Historisch is het :liberalisme de drager van de naam 
· yan de voo~~itgang. Bij de gebeurtenissen van 1848 

1s het de_ dnJvende ~;ra<;ht. Hej: ,h.ee.ft, zich, in en bui· 
. ten :t:{e:derland,. in .de jaren, die aan .. 1848 voorafgaan, 
steeds krachtiger verzet tegen het conservatisme, dat 
dan bijna alom in· Europa •troef is. . . 

Thorbecke is tot; de · beginselen, die hem in 1848 
bij het ontwerpen der grondwetsherziening zullen 
leide~;!, gele-ideiijk bekeerd. Het belangrijkste van die 
beginselen is wei, dat der rechtstreekse verkiezing 
Vllon de vertegenwoordigende lichamen. 

Als Thorbecke in 1839 zijn ,Aanteekening op de 
Grondwet" schrijft, is hij daarvan nog geen voorstan· 
der. Maar reeds in 1844 bij de indiening "van b.et voor:
stel der Negenmannen heeft hij zijn aarzeling ov:er· 
wonnen. En in 1848 in het rapport, waarbij de voor· 
stellen to-t herz·ienLng der Gmndwet aan Koning Wil· 
lem II worden aangebocten, h.eet het: ,Het is de vraa.g 
niet meer, of'rechtstreekse ver.kiezing de b e s t e vorm 
zij; het. is de vraag, of thans een andere vorm m o g e-
1 ij k zij." 

In een zinsnede als deze openbaart zich de staats
man. De staatsm.an,_ die })egrijpt, dat politieke werk· 
zaamheid, wil zij vruchtbaa.r zijn, de ontwikkeling 
der maatschappij nauwlettend heeft te volgen. Zich 
keren tegen wat niet meer te keren is, heeft geen 
gezonde zin. Het kan ·aileen maar leiden tot uitscha .. 
keling van eigen invloed. Staatsmanswijsheid vor-
dert, dat men zorgt de Ieiding te behouden. · 

Niet roeien tegen de stroom op, doch evenmin zich 
willoos .met de s-troom l~ten meedrijven. Zorg dragen, 
dat men de boot zo stuurt, da-t zij niet op de klip· 
pen terechtkoint. 

Ik moge de draad van mijn betoog hier· een ogen
blik onderbreken, om de juistheid· van dit stand· 
punt te illustreren met een voorbeeld uit het heden. 

Het meest brandende probleem is in deze dagen 
het Indische vraagstuk .. De regering heeft hier naar 
mijn mening grote fouten gemaakt. De voornaamste 
wil ik kort aanduiden. In de tijd van het bewind-

. Schermerhorn-Logemann heeft men veel te veel 
uitsluitend met de ' -Republiek gepraat, alsof er in 
lndie geen andere stromingen waren. Bij de · forma
tie van het Kabinet-Beel zijn de ministers Scher• 
·merhorn en Logemann ~fgetreden . . ·Klaarblijkelijk 
is die formatie echter tot stand gekomen onder de 
voorwaarde, dat 'de heer Schermerhorn als commis
saris-generaal mede de Indische politiek zou helJ?en: 
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bepalen. Deze . constructie was principieel fout; 
-staatsrechtelijk : en· staaikurldrg tout; · 'Wanneer'·'"d~' 
beer .Schermerhorn de' Indische ·• polidek· mede zd'u 

'' 1:5epaleh; · •dan '' V(£5' · ·~ijn plaats' •a-Is- verantwoo:tdelijk 
:·minister in· het · Kabinet. Kon :·of·· wilde men ·he-rn 
-ni<et ·in het Kabinet o'prl.emen, dan •had hij· zich · i'l'ok 
te onthouden van -het •-·in~de · bepalen van: het beleici. 
De "Commissie-Generaal-··· heeft ons de ·overeenkomst 
van Linggadjati bezorgd. Als staatkundig richtsnoer 

· wareri de, beginse1en van -Linggadjati te aanvaatden. 
Als ·overeenkbmst was Linggadjat( fout. · Fout ·om··al 

· de vage formuleringen, nr.tar · fout bovenal om de 
arbitrageclatisule; · die de ·, zeggenschap uiteindelijk 
legde in buitenlandse- ·handen. Dit was geen her
vorming meer · van he.t Koninkrijk; Het Koninkrijk 
werd niet hervormd, ·maar gebroke11. 

· Naast ·dit ·naakte Linggadjati kwam het aane:<a
klede, de · motie-Romme--Van · der Goes van l'i[aters. 
Dat wij deze motie me~r hebben te danken aau c..~ 
heer - Romm~ ·dan · aan de heer Van der Goes van 
Naters begrijpt · ieder. Die motie opende de m{)ge
lijkheid van'· een ipterpretatie v.an Linggadjati, ·die 
in haar wezen zou neerkomen op een wijziging. 

Ik meen; · dat wij de heer Romme daarvoor dank
baar mogen zijn; eijn positie was· moeilijk. Hij heef.t 
ervan gemaakt; wat er in de gegeven omstandig-
heden van te maken was. · ·. ' · · 

De heer Schermerhorn heeft gezegd, dat de P. v. · 
d. A. de K. V. P. had moeten meesleuren. Ik zie 
het anders. Ik ben de K. V. P. erkentelijk voor de 
remmende werking, die zij hier heeft uitgeoefend. 

Ret verdere beleid is niet gevoerd overeenkom• 
stig .de motie. Men heeft, nieuwe cardinale fout, 
Linggadjati ondertekend, zonde:r dat men het eens 
was over de interpretatie. Voorts heeft men veel. te 
lang gewacht met het instellen der politionele actie. 
Daardoo:r schoot Nederland te kort in zijn plicht om 
-voor de veiligheid der Indonesische bevolking, 
waarvoor het verantwoordelijk was, te zorgen. Dit 
was in strijd, met de grondbeginselen de:r democra
tie, die vorderen, dat aan een ieder recht en vei
ligheid wordt verzekerd. Bovendien was de actie 
van het begin ·af te beperkt opgezet. · 

Ik zal 'de Regering niet verwijten, dat zij na de 
interventie van de Veiligheidsraad de actie heeft 
stopgezet. Ik acht het echter een grote beleidsfout, 
dat zij haar van de aarivang af principieel heeft 
Willen beperken. Haa zij 'dit niet gedaan, dan was 
er alle kans geweest, dat onze positie op het tijd.;. 
sti.p van de interventie van de Raad veel gunstiger 
was geweest. 

AI deze :fouten zijn intussen gemaakt. Thans heb-
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ben wij rekening te houden me~ de; toesta~d, ?:oaTs 
hij door die foutert. geworden i;s • .. He't - rad . der ge
beurtenissen, laat zich niet terugd:raaien. Het is, om 

··:Jnet "Thorbecke te· sprekeri, thans riiet meer de vraag 
-wat de beste weg is, maar welke weg neg mogelijk is • 

. , Wij. moeten aanvaarden, dat de-zaak in de inter

. natibna-le sfee1 gekomen is-. Zij -ka:n alleen in. die 
. sfeer worden opgelost. Er zijn er, · die . dit willen 
ver6nachtzamen. · Hun zou ik · het waarschuwend 
voorbeeld vat. 1831 vour ogen willen houden. ln het 

· conflict met B"elgii~· heeft Koning Willem I, zich be
-roepend op zijn · goed recht; volgeJwl:lden, toen door 
·het ingrijpen der grote mogendheden de zaak voor 
ons verloren. was. Acht· jaren lang· hield hij het le_ger 
op voet van oorlog. Ret bracht Nederland op de 
rand van het staatsbankroet. Hier ·was· uit · het oog 
verloren, ctat politiek de kunst van· 4_et mogelijke is. 

In die fout mogen wij thans: niet opnieuw ver
vallen. Wij -- moeten de harde feiten nemen zoals zij 
zijn en trachten te redden, wat, nog te redden is. 

Richtsnoer blijft daarbij het in on& program neer
gelegde beginsel: hc-t Koninkrijk te. herv_ormen· tot 
een gerneensehap· van · ;;eli-jkw:aardige- deien, eigen 

' meester bi} de- reg'eling hunrier inwendige aangele
_genheden, als eehheid optredende. in alles wat hun 
gemeensch~ppelijke.' belange1,1 geldt. · 

V.olkemen terecht wees de heer Stikker . er op, dat 
bet -zich nergens zozeer wreekt als in het Indische 
probleem, d_at l:iet Kabinet geen nationa.al Kabinet 
is. Bij het behartigei:t van dit allesoverheersend 

- vraagsttik, waarbij het bestaan van het Koninkrijk 
op. het spel staat, had het uiterste moeten zijn be
proefd om een mitionaler politiek te voeren. · 

· Ik vraag mij af, .of de Regering niet goed zou 
doen, alvorens haar gedragsl-ijn te bepalen in de 
moeilijke situatie. die na de gebetu·tenissen. del' 
laatste dagen weer voorligt, overleg te pl.egen met 
de !eiders, ·zowel van regeringsmeerderbeid als ·van 
oppositie. Niet natuurlijk, omdat ik zou willen raken 
aan de zelfstandigbeid der Regering. Dat zou bete
kenen raken aan een der· 'grondbeginselen van ons 
progr,am. Aan de Regering en aan baar aileen be
hoort de verantwoordelijkbeid voor bet regerings
beleid. Maar bet is- zeer onbevredigend, indien .een 

-zaaR:, voor gebeel ·de toekomst van Nederland e:n 
lndHi van zo groot gewicbt uitsluitend op de basis 
der regeringsmeerderbeid wordt bebandeld. Hier 
kunnen ·wij ons spiegelen aan de aloude ·Engelse 
traditie, waar men · i.n . aangelegenheden van buiten
Iand_se politiek of de grondslagen van.. bet Empir~
betreffende, meermalen de leid~r ·der oppositie beeft 
geraadpleegd. _ · 
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Grepen uit q~ histo-rie 
'i .. <' . 

. I~ neem thans. q.~ (j,:raa~ va1~, mijiJ bet,9pg weer op. 
Th<;>rbecke's, grote .. ,v.~r~iep.ste ,1;1 .gew~~st, .qat hij de , 
moge_lijkhede:n op h!lt •.juiste •11Joment . heert, ;tange~ 
vat. Da,t, niet aH~n in, 1;1et liberale .. kamg di~ altijd 
hebpen geda;i:n is d~. oorzaak gewees~ van ;vee~ 
moeilijkheden ef\ , yan .. verzw~kking van d,e. ,liberale , 
invloed .. , - . . . . . . 

,. bok zijn aile liberal en zich. nfet altijd' voidqende 
ervan bewust geweest, .oat het ciiberalisme :vo6r alles 
de vaan van de ',.vO'oruitgang ''inoest blijven ,drageri. 

va;n<iaar ,de . l~lachf:va:n het' ~on.ge_ 'liberale. Ka,rrier· 
lid Van . Houten. in 1879; : wa'rip.eer· :'I'.horbecke : in zijn 
nadagen .. is, over' . de . tevredei:t ' liberalEm, die' niet zo 
inpig de ·. nood#k.elijkheic;l ' ·.van ~ervorming inzien. 
De ,tevn!den liberaal,'. c;lie ' hij noem(:is de conserva~ :. 
tiet ' in de . goede ziri 'des' woords. - . •. , ' . ' . . 
· .Dit · V:efs.chit~ hi~sen ·de · iJeide 'r1ch't1ngen in het libe~ . 

. ralism~e leid(J;qt ' de~oh~ij'dige , yalv~~ .he,t mini~terie~ . 
Kappeyne in , Ig9.,. :J. ~W.~~g j,lir~r. b~rryen P,t; , l~be:ral.eil; 
bu1ten het l::iecwma. ?.N1et onder · hun le1dmg,. maar onder ,die( va!i 'de . 'conservati'e~e ·~ta~tsmart Heerns~ 
kerk . komt . ; de ' irondwet~he~zieriin'g . vah '1887 tot ' 
stand. · · 

In 1891 krijgt het liberalisme nieuw perspectief. 
Waarom? Omdat het zijn taak de vaan. van qe: 
voorui:tgang te hP.ffen opnieuw · heeft begrepen. Tak 
van Poortvliet heeft , dan · de Ieiding. De troonrede 
van · 1891 · is -een vooruitstrevend · liberaal · program: 
Het werd· mij in mijn 'jonge· jaren· door hen, ···die in 
1901' de Vrijzinnig-Democratische Bond hadden op· 
gericht, steeds voorgehouden als een model van eeri 
program van vooruitstrevende·· vrijzinnige· -staat
kunde. 
. Niet"·alte liberalen hebben een dergelijke staat• 
kund~ kunnen volgen. Vandaar de . afscb.eiding der 
oud-llberalen: -in 189.4 en da vrijzil'mig"democraten 
in 19{H. Maar de dFie groepen gevoelden- zich toch
zo verwant;" dat zij- in. moeilijke ogenblikken elkan• 
der steeds weer wisten te vinden. Zo leidde het ge
vaar; dat- de liberale · staatsinstellingen. in- 19.Ia be· 
dreigde; tot de-vrijzinnige concentratie van .dat jaar. 

De vrijzinnigen vonderr toen tegenover· zich- ener• 
zijds de rechtse· coa:litie, ·- anderzijds .. de seciaal-de• 
mocraten,· . . ,. 

'De rechtse coa:litie- ~g, O}ttstaan. tengevolge van. - . 
str-ijd om de school. Daardoer ontst-ond- de- padijver ... 
houding rechts -tegerrover"1inks; . die tientallen v'an 
jaren de· politiek heeft . beheerst • .Daarnaast·. wo-rc~t 
de invloed der- vr.ij-zinni,gen- yerzwak~ door . de op .. 
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komst der sociaal-democ-ratie . . l;laa,r echt~ . parle
mentaire betekenis erlangt zij ··in 1894 'doc.r' ·de · op·:. 
richting der S.:Q.A.f. • ,. 

Haar positie i:al alt~jd· min~ of meer tweeslacht1g 
blijven. Haar leer 'is de mar:Jdstisch'e; ' ·haar · practijk' 
de ·'revisionis'tiscHe: rHet mafxisi:rie is''naar zijn ·•a:ard 
revolutionna.ir, . he~ revisionisme pai:leriientair. Op 
de gehechtheid der S.D.A.P. aan democratische me
thoden valt daardoor niet altijd staa:t te inaken. In· 
bet bijzonder in ~ijden . van onrust wint biJ · haar 
bet revoh,ttio.':lrla.ire , s,en#ment. ;:oejarel;i 1903, 1918 
en 1933 zijn daar· om: bet te bewijien:;;: " "" 

De toenemende' ihvioecf dcir S:D:A':P. veroorzaa,kt; 
dat de iiiiks~ me,e:rc::lerh~pj~ in ) .. ~13·r·v~rk~egen, voor 
een derde uit' sociaal-democraten bestaat:··Door ·hun' 
weigel'ing te /zain~r;i ·il},et de ~l;ij?,i;Ji~i~bn · _te regecd1!; ' 
kan geen parlemehtait Kablnet- ·worden -gtvormd. 
Het extta-pa·i-lem~ntai[ _ Kabiriet-Coi't' 'va11 · iler Lip,.:. 
den, bet ,. laatste ,K;abinet. .van 'vrfJ:linnig0 signatuur,' 
treedt _op, -Ret brem~t. ons .de _ ·gronP,..;vets-herziening 
van; 1917' 'die · 'zo '· e_l ' het ltie'stecht~'ni" ' st.ul{ :Hs het 

.;,-;. t , 1 '" v•'W_. .,. ff .. 1• r." .I,. , ., •. , .. · . ,
1
&g ,. ...,, .. . \ 1 

sch6~lvr#!l\gst~k ,Wt; 'e!i/~,§~l61~~'i/i.i! pf.ei~~t : . , _· . · .. · 
Pe ,hoop; dat, d~?:e ):ler:vol,"rf.l:-mg~rt . ~ull~n lE!Jden tot 

e~n radica:le wijzigil)g: i~ cte ; paitijyethoudingt:n 
wordt 'niet verweienlijkt. ' .. ) ' ' 

~-' ' '· 
r::: 

Toes 'and in 1918 

In . I918 komt o~ieuw een coalitie~k~binet · aan 
bet bewind. Maar dat bet ceinent, dat de coalitie 
-bijeen houdt, J;>egint' los te Jaten, -wordt spoeclig dui~ 
delijk. De . coalitie-kabinetten hebben een moeilijk 
lev en. Hoewel- er van 1918 tot 1940 doorlopend een ' 
·rechtse ·meerelerheid ' is, bllj!d onderscheidem: maJ.cn 
tie vorming van een P<trlementrur. rechts Kabif;i¢_~ 
niet mogelijk. Tot een andere partijgroepering ·is men 
rechts echter evenmin bereid. Onze politiek vertoorit 
daardoor gedurende al deze jaren weinig stabiliteito 
· ·wat is gedurende die - tijd bet beeld der vrij,. 
zinnige staatkunde? ,In 1913 is de versnippering 
ten top gestegen. De· evenredige vertegenwoordi
ging, in ·dat jaar ingevoerd, heeft de klein€ partijen 
baar kans gegeven. . , 

·Naas.t . de v-rijzinnig-democra.ten, de Liberale Unie 
en de vrije liberalen verschijnen de Econcmische 
.Bond en een . v.iertal belangenpartijerr. Deze nieuwe 
groepen mogen · zich niet vrijzinnig noernen, :zij , 
hebben hun aanhang zonder · en-ige ·twijfel-- bijna utt
sluitend uit bet vrijzinnige kamp .gerecruteerd en 
daardoor de andere vrijzinnige .. parti-je-n- -verzwakt. 
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· In . 1921 · ver~nigen. .zij zich r.!let de -liberale rartijen 
· tot_ de Vrijheidsbond. · Het was hun wens geweest, 
dat. ook de vrijzinnig-dem<A!raten aan deze concen-

. tratie zouden hebben medegedaan. Dezen hebben 
dit pertinent ge:Weiger:d. W:'tarom? Omdat deze con
centratie .zich had· gekenmerkt · door wat ik, voor 
het verleden reeds herhaaldelijk als het m~mco der 

· liberale staatkunde heb moeten aanwij'zen: bet te
loorgaan van het besef, dat liberale staatkunde naar 
haar aarcl vooruitstrevend ru::eft te zjjn. 

In 1918 had men het over de gehele lijn zo goed 
begrepen. ln November van dat jaar, als de revo
lutie-, die Centraal-Europ~ onderstboven heeft ge
worpen, ook in Nederland aan de. poort klopt, is 
.er algemene berei.dheid tot het totstandbre~gen der 

, }lervormingen, die eis zijn van de tij(l. Het geluid, 
dat dan uit de ·liberale mond komt; is van dat . der 
vrijzinnig democraten niet verscpillend. Uit unie

·liberaal initiatief komt. zelfs de rriotie. v.oort, waarin 
de Tweede Kamer haar verlangen .. naar -deze her-:. 
vormingen uitspreekt. Helaas is in 1921 dit geluid 
verstomd. , , . · 
·.-De verhouding tussen de vrijzinnig-.democraten en 
·de Vrijheidsbond 'is jarenlang uitgesproken slecht • 
. I~ zie daarvoor in houfdzaa;k tweeerlei verklaring. 
Enerzijds het feit, .dat beide partijen, als ik het 
populair mag uitdrukken, waren aangewezen op 
hetzelfde jachtterrein, de grote groep der vrijzin
nige kiezers. Anderzijds de veel te negatieve poli
tiek van de Vrijheidsbond. Hij wist de liberale staat
kunde geen perspectief te .;even. Daarnaast hebben 

· ook de vrijzinnig democraten hun fouten gemaakt. 
·Een der belangrijkste wil ik noemen: de polltiek der 
nationale ontwapening. 

Ondanks deze dingen hebben beide partijen ook 
in deze jaren menigmaal in hetzelfde gelid gestaan, 
als ·het er om ging belangrijke vrijheidsgoederen 
te verdedigen. Ik denk aan de politiek op geestelijk 

_ en cultureel terrein, aan het l'adiovraagstuk, aan de 
strijd om de vrije handel. 

. ·Na 1933 is de verhouding tussen vrijzinnig-demo
craten en liberalen verbeterd. Wij hadden toen te
zamen zitting in het Kabinet -Colijn· en ik heb daar
in ook met mijn liberale ambtgenoten voortreffelijk 
kunnen samenwerken. 

I>it Kabinet is zeker niet het slechtste geweest 
-der Nederlandse ' kabinetten. Waf men thans ook 
op zijn beleid moge hebben aan te merken, ik blijf 
van oordeel, dat ik mij voor dit beleid, al heeft het 
.natuurlijk ook zijn fouten gehad, · niet behoef te 
schamen. 
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In 1937 ging men het opnieuw met een. rechts 
· .coalitie~Kabinet ·prob'eren, •Hct '· bewind' 'moef't· .~posi
, tief-christelijk'r";y;;.orden· -err d'aar''hoordeb.' li:ber~ren 

en :vrijzi"nriig -democrat en ' :t'i'iet'-' bif ' 'Maar · flef"-cMiitte
. K!abinet hi~ld het-1 amp~r ·!i;wee ' ]aar 'uit. · In: ' 1939 

- kwam het· door iiiii.eflijke vei'deeldheid teii ' val. Een 
-·,rioodka binet" (- De Geer '-v~tvin~ liet. · ·· ;. ·· -\ :. · '" ·· 

.'r- ,, , ..- , ·: ·.·, ( + -J•··, , . ' .. :. I·<"·' :}' J, ~ 

~-- ; 

Gedurende: · het bewimi : ~van·- dat ·- no'o'd-kabinet 
overviele:h · on~ de Duitsers: ' 'Hel·'nohri.hle ' staatkuh
'di~e leven stond ' gedureri.~e 'vijf jaren· stil. · Staat
kundige pr'Oblemen •-konden slechts• in het · g~lH~im, 

·· in de illegaliteit, worden besproken·. · Dat ·bij die be~ 
s'prekingen de wens naar · vernieuwing ·naar· boven 
kwam; was ·alleszins begrijpelijk. -· Daartoe · had · het 
verleden, zoals ik het ' in grove . trek ken sch'etste, _ 
maar · al .fe zeer· aanleiding gegeven. · 
. 'Maar wie· staatkundige vernieuwing· wil', moet uit

. ·gaari van de realiteit, · En vel en. '!der verniem:wers 
- ~erloren dit 'uif het oog. Zij leefden te uit§luitend 
in de realiteit der bezetting ' en vereenzelvigden die 
·met de ·realiteit der ·normale tijden: ' Dit -·was een 

· _grate mi·svatting. _ · · 
·' De real-iteit der bezetting was .de prachtige reali
·teit van de eenheid van ons volk. Met uitzondering 
van een kleine groep landsverraderlijke elemet:ten 
stonden aile richtingen schouder aan schouder. Ver
Schil i-n levensbeschouwing speelde geen rol. In de 
meest strikte zin van het woord overheer,ste de 
.nationale _gedachte ~de nationale ges_chillen. En dit 
gemeenschappelijk verzet tegen de bezetter had een 
diepe geestelijke ondergrond. Die bezetter was e:('gef 
dan een gewone vijand. Hij had bet gemunt op· 
.de grondslagen . onzer beschaving. Heel ons . vol'k 
heeft het mtu'itief gevoeld. Qn~e strijd is in zijn 
wezen . geweest e.en strijd voor de grote goede>:en
van het. Christendom, ge.voerd door mensen van 
het meest verscbiilend godsdienstig beginsel, waar
onder ook tallozen waren, die zonder net Christe
lijk geloof te belijden; bet voor de grondslage!). dier 

• beschavin·g met niet minder vuur o{mamen dan de 
· meest overtuigde rooms-katholiek of de meest over
tuigde aanhanger van een calvfnistisch of ' humapis
tisch protestantisme. Maar dit 15etekehde niet, dat 
het verschil in levensbeschouwing was weggevaagd, 
dat door tientallen jaren van Nederlandse politieke 
geschiedenis· eensklaps een streep zou zijn -gehaald. 
Wie die politieke· geschiedenis -kende, kon niet ge
loven, dat de oude politie-ke · groeperirg, waarbij 

23 



de godsdienstige . o:Vertuiging steeds een zo grote 
vob :had ' .gespeeld\,; met· elm · slag ·door een ·gehcel 
nieuwe· zou. worden ':.verv.angen. · •: . ... 
. " ·Wilde di·t dan· zeggen; dat ·men; aUe· hoop ·op ver,
nieuwing· moest •j:>rijsge:ven? ·Allerminst. Oo.k met 
behoud van de grote lijnen der o1.1de partij·i.ndel·ing 
zou·' bet -mogelijk :zijn .gew.eest tot. andere verho.u
(l.ingen te ·geraken· .. ·Tot , andere · verboudingen tussen 
de partijen · onde11ling; verhoudingen, die, bij vol.
komen · beboud van eigen · beginsel, meer· op sam en.,. 
werking dan op onderlinge strijd zouden . zijn .ge
ricbt. Het is die vernieuwing, die ik twee jaar 
geleden in een brochure ,Politieke Vernieuwing". 
lieb bepleit, ma~r die door d~ propagandisteh van 
wat men de doorbraak-gedachte heeft genoemd, bij 
al hun· goeae bedoelingen meer is belemmerd dan 
Ji>e·vorderd. . , . . . . . 

":>e voorstanders der . doorbraak-gedachte beloofde.n 
zicb gouden bergen. ·Zij zagen een grote v.ooruitst're
vende partij ontstaan, waarin aanhangers van zeer 
verschillende godsdienstige ,over.tuiging met enthou
si<J,sme . . ;wuden . samel"\gaan .. , Een partij, die bet. in 
getalssterkte .v.erre, _wil;men ,zqu yan .de oude confes~ 
sionele-.pa,rtijen. · , .. . . '· . . · . 
. .:.,zU verwacl1tten een. ineenschr.ompeling ViiiQ. die 
co!'lfessionele partijen tot groepen , van aanmerke
lijk geringer betekenis dan voorheen. Tegenover 
llaar zoti de partij van de doorbraak .de leiding 
nemen. Er waren er in haar kring stellig, die in hun 
hart droomden van de heerlijkheid, dat de nieuwe 
pa,rtij de absolute meerderheid der Kamerzetels zou 
bezetten. · 

Uit deze gedachtengang is de Partij van de Arbeid 
ontstaan. Ook mijn o'ude groep, de vrijzinnig-demo
cratische, heeft zich in h~ar doen opgaan, Zelf heb 
ik n iet onder stoelen en banken gestoken, dat ik al 
qit optimisrne niet deelde. Ik acbtte de nieuwe 
proefneming een gevaarlijk experiment. Met nadruk 
heb ik gepleit voor federatieve samenwerking. 

Men zou dan de gelegenbeid bebben te · onderzoe
ken of er inderdaad een genoegzame eenheid van 

' .beginsel bestond om tezamen een partij te gaan 
vormen. Die partij zou er dan zijn gekomen langs 
de weg van natuurlijke groei. Politieke partijen 
moeten nu eenmaal groeien. Men kan ze niet uit de 
grond stampen. 

In mijn eigen· kring beb ik destijds voor deze ge
dacbte geen voldoende steun ·kunnen · vinden. Ik 
stond toen voor de keuze mede te gaan naar de 
Partij van de Arbeid of met mijn · oude vriendeh 
uit de V.D.B. te .breken. Niemand zal bet verwon
deren1. dat men, als men enige· tientallen jaren 
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samen in dezelfde·· organisatie met een gevoel,. van 
de grootste verbondenheid ·.de ·strijd·.voor ·zijn ... begin. 
selen heeft gevoerd, e:c .. niet, gemakkelijk: toe komt 
de oude banderi' te · verbreken: .,.zo • besloot · ik ten 
slotte .ook mijnerzijds de · proef"•te ·.:wag•en. Ik ·lwn 
m.i.i toch .ook ve11giss.eilh · · ·': · : , :., .;.,;· · 
· · ~·aar ik heb in ·de laatste.·ye:ugader.i1lg iVan de oude 
V:D.R nadruk~elij-k verklaard,: ·da·t; · ind-i.en zou· ~plij ~ 
ken, r;Iat het in de .Partij . .van ·de ·Arbeid · niE<t- zou 
gaan, .. wij niet zouden· moeten ., schromen · van .. deze 
.weg terug te kertm. · .. ·. • 
/' ·'" ' ' 

De doo;rbh:lak mTslukf 
• . . ~'I , ' . ~ : ~ ' . .. i 

' ~· ·:.· ;·, 

··Terst.ond. na de verkiezmgen ·van· 1946· bleek,' dat 
ik mij op het belangrijkste punt niet vergist had~ 
De doorbraak bleek ·een volslagen mislukking. ·· · 

. Dd katholieken bleken ··de grootste · groep te •zijn 
gebleven, even · sterk als ·zij voor de oorlog waren 
geweest. · Van de anticrevolutiohairen 'n'iocht' het.; 
zelfde worden · · getuigd. Zij verlo'retl · wei vier 
zetels, ma'ar dit betekende ·aileen, · dat de ·Colijn-. 
winst in 1933 en 1937 onder zeer .bijzondere ' om• 
standigheden ·behaald, verdwenen was. Het ou:de 
anti-revolutionaire Volksdeel was hun · volkomen 
trouw · gebleven. Zelfs de christelijk-historischen, 
omtrent wie de verwachtingen het Iaagst gespanneh 
waren geweest, bleken de positie van 1937 te hand" 
haven. · 

Deze loop van zaken moest op de ontwikkeling 
der verhoudingen binnen de Partij van de Arbeid 
wei van grote invloed zijn. Was de doorbraak ge• 
lukt,· dan zou zich binnen die partij een · zeker even• 
wicht · hebben kunnen vormen. l)e linkervleugel, 
gevormd door de oude S.D.A.P., zou een tegenwicht 
hebben gevonden in een sterke rechtervleugel, ge
vormd uit · de andere groepen: Nu van die .andere 
zijde onvoldoende toestroming kwam, werd, ondanks 
bet ver1ies, dat aan de communisten was geledtn, 
bet oude S.D.A.P.-element in de Partij het over
heersende. Het kon niet anders of dit moest er toe 
leiden, dat de Partij meer en meer het karakter 
zou ·krijgen van de S.D.A.P. 

De ·symptomen daarvan openbaarden zich al spoe• · 
dig. Een der belarigrijkste was het in April 1947 
aanvaarde nieuwe beginsel-program. Vergeleken 
bij het voorlopig program, dat in · Februari 1946 tot 
grondslag strekte van de oprichting der Partij · van 
de Atbeid, · betekende dit een zeer belangrijke 
zwenking in de richting der S.D.A.P. Voor wie vrij- · 
zinnig-democratisch dacht, waren deze wijzigingen 
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zeer moeilijk t~ v:erteren, ·Feiteliik wer.dei1 :bier be
gi.:p.~>eJ.en, <ta.nv:aar:d, .,Q.ie d~ 'V.D.B:. alt1.id . z?~ ... · uririci..
pieel had., best:r;~qen,, , , . . , , . . . . .. :: 

Uit mijn• -pude.- • vrij;dnrtig.TdemocrauscHe ·. Kamp 
·• kwamen dan ook, weld:ra . ldanken · .tot" ·mij - of wij,. 
on~e pu,d.e· ,p_artij .ma.ar ·niet weder zouden· ·g:ua; . l,p·., 
richJe\1 . . Oak n;tijzelf, werd get meer en .mee1' .:luide
lijk;.- dat mijn plaats-4liet in .. de Partij van de , .t\rbeid 
kon ·blijven. Wanneer .men _een. gew0on lid ·van f:en 
politieke partij is, . is dit :c.iet erg. MeR kan zijn 
lidmaatschap opzeggen en daarmede is .de zaak uit. 
Maar. als men een -politiek -verleden . heeft als ·het.' 
miine,.,_ liggen: .. de .za,ken anders: , . 

. <:~ 1ieb nu eenmaa.l .jarenlang mede leiding ~e
geven , aan de. V.D.B. Ik ben gedureride vier j ,aren. 
repn~sentant van het vrijzinnig-democratische be
g\nsel geweest in de . regering. Ik heb, ik mag het. 
zonder overdrijv!n~ .. zeggen, .de vrij zinnig -democra-: 
tische c..- partij door , moeillj.ke crisisj.arel). geleid tqt 
de succesvoile stembusstrijd van . 1937. Dit alles 
m,a,;jkt,e ,d.a,i; yeJen.. .o"nder: mijn oude . politiek~ vrien'
dep. :· iti ,miLbun "JeiQ.~riuin bleven, zien e.n ,.van mij 
de stoat ve:r;waGhtten' tot nieuwe · politieke groepe
rini. z·o heb ' ik ten S:l.otte '.gemeend niet' ' l•;mger .ie 
mogen z\yijgen jOn in IIJ,"ijn stuk iii. Het A.lgemeen 
Handelsblad -:van .30 At!gustus l947 ile bal <~an h.et 
rol1en gebracht. · · . . , · 

In dat stuk heb !k geen andere gedachte geopperd 
dan die van het instellen van een onderzoek. Mijn 
oude vrijzinnig-democra'ten waren naar allerlei K.<;m-. 
ten vetstoven, naar de _ Partij van de Arbeid, naar 
die van ,de Vrijheid, naar de.- politieke 'dakloosheid; 
Er was niij voorts reeds in 1945 gebleken, dat in 
jong liberale kring het verl-angen leefde naar een 
progressieve par:tij van niet--socialistische democraten. 
Onderzocht moest ·worden, wat ·uit deze verschillende 
elementen zou kunnen worden o~gebouwd. 

Contact met de P.v.d.V. 

. Toen is de reactie, gekomen van de heer Stikker. 
de voorzitter van de Partij van de Vr.ijheid. De reflct;e 
kwam hierop neer: Zullen · wij, voor ·gij verder gaat; 
nu niet ·ee'ns samen pr_aten? Wat gij wilt; wil ·ik toch 
ook. Mij heeft van het begin af niet anders voor ogen 
gestaan dan de v0rming van een progressieve partij. 
Gij vergist U, wanneer .gij .meent, dat mijn groep ·niet 
anders is dan een voortzetting van de oude Vrijheids., 
bond. . , o •. , . • • - , · 

W~t moest ik toen doen? Zander daarop acht te 
slaa.n mijn eigen weg· g~an? Er ~aren_ er in mij_n groep -
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die dit wensten. Er was nu eenmaal uit het verleden 
veel wantrouwen overgebleven. Stellig niet aileen 
bij ons; dit wantrouwen zal ook wel geheerst hebben -
onder leden van de Partij van de Vrijheid. Maar ik heq 
gemeend, dat hier voor geheel ons staatkundig leven te 
grote belangen op het spel stonden qan dat wij ons 
zonder meer door dit wantrouwen mochten laten 
leiden. Het was .onze plicht te onderzoeken of daar
voor onder de sedert de oorlog zozeer gewijzigde om
standigheden nog grond bestond. Een onderzoek, een 
onder ling gesprek kon ons aileen maar wijzer •maken. 
Zou er uit- blijken, .dat_onvoldoende basis voor over
eenstemming bestond, dan zouden wij met meet' 
recht en meer kracht kunnen gaan werken aan de 
vorming der partij, die ons voor ogen stond. Mijn 
zienswijze is door het op mijn initiatief gevormde 
comite aanvaard. Op de uitnodiging van de heer 
Stikker werd ingegaan. Delegaties voor het -te voeren 
overleg werden wederzijds aangewezen. . 

Wij zijn van onze kant bego~nen met in het be
stuur van ons comite in een concept-beginselprogram 
te forinuleren, wat naar onze mening ten grondslag 
moest worden gelegd aan de nieuwe partij. Het be
stuur van· de Partij van de Vrijheid heeft. onafhan-. 
kelijk van ons, ook zijnerzijds grondslagen geformu• 
leerd. Aan de hand van deze stukken zijn wij gaan 
praten. Toen bleek dat er in de letterlijke zin van 
bet woord geen enkel princ!pieel verschil was. Daar-. 
om heeft het overleg ook zo vlot kunnen verlopen •. 

Het vinden van de naam heeft nog de meeste 
tijd gekost. Niet omdat hier principiele verschillen 
lagen, maar omdat het niet zo· eenvoudig was een 
naam te vinden, die bet karakter der nieuwe partij 
duidelijk naar buiten zou uitdragen. Toen . is in de. 
gedachtenwisseling eensklaps de naam Volkspartij 
voor Vrijheid en .Demo·cratie te voorschijn gespron
gen. En intuYtief hebben wij allen gevoeld, deze 
naam moet het zijn en geen andere. Waarom? Om
dat geen naam beter kan weergeven, wat ons voor 
ogen staat, dan deze. · 

Daar is allereerst het begrip Volkspartij. Het geeft 
aan, dat onze partij wil staan voor de belangen en 
de rechten van geheel het Nederlandse volk, dat 
in zijn grote verscheidenheid -van levensbeschou- . 
wing, van economische en s<;Jciale, van geestelijke 
en culturele groepering zijn eenheid moet vinden, 
_ Het Nederlandse Volk, zo 1ezen wij in de eerste 

grondwet van. het . in 1813 herboren Rijk der Neder
landen bestaat uit de ingezetenen der aloude Ne"" 
derlandse provincien. De ingezetenen, dat zijn alieno 
Dat zijn de arbeiders en de werkgevers, de platte-
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landers -en de .. stedelingen, de: ··boeren. en de indus
. t rielen, de -middenstanders -in :. hu"n · rijke • -sehakering; 
de vrije ·beroepen, 'de iatelle'etu,elen, de ambteh:aren 

. ~n hoe gij• "de opS0rrilming· ook •Nerder Wilt tlitbreiden; 
· . \Wij. ¥erw.erpen met' de rrieeste:~· beslistheid; dat- een: 
. , partij .. ,zou .,mogen: opkomen v.oor .. ~en bepaalde groep 

-of ·voor enigE!<·•bepaalde groepeh .inek -verwaarlozing 
· van:· de .rechten en belangen• .:van -a,l)deren,·, ·.Ik --weet; 
dat zowel · van de . :vrij;zinnig:democni,tische. ~ls,., van 
-de -liberale . partijen · geldt, ·.dat zij. dit vroeger ook 

· .nooit anders - ·hebben gewild. ·. Niettemin.: . bebben 
:politieke :tegens-tanders ' vroeger--wel- , beweerd; . dat 
die vrijzinp,i-ge,. par-tijea , geen. volkspartijen zouden 
zijn. Er:·i;;. twintig jaar geledef:l,' in het jaar 1927, • in 
de Tweede , Kamer . een bel'angwekkende . discussie 
o:ver dat begrip vo~kspartiJ , ge;v:oerd .. De anti-revo
lu tionaire !eider Heemskerk had de eer volkspar:tij.en 

.. te. zijn : Voor , -de gmte partijen · der --rechterzijde 
,opgeeist . en haar· aan . de beide vrijzjnnige partijen 
ontzegd •. De :vrijzinnig-democratfsche !eider ., Mar

·<chant .en ·•- de: .li-berale !eider Van --Gijn zijn , daar
: ,tegen met .klem opgekomen. :Wij .,zijn e,t;1 blijven .. een 
.. volkspar.tij, _, zo zeide . Van·; Gjjn, .o:(n -dat onze -, begin

, -seleri en. ons programma,· .l;et , mogelij,k m:aken, .dat 
mensen uit. . alle maatschappelijke gro_epen zich a an-: 
sluiten tot behartiging van : aller belangen in )::tun 

. , geest. Dat wil . ook de p;~rtij, . d~e wij vandaag ten 
doop_ houden. Dit . is onze, grote eer . en daarom will en 
wij ons noemen, wat . wij willen zijn: Volkspartij . 

Maar het is ni~t voldoende te zeggen, dat alzijdige 
behartiging van de belangen van het volk ons doel 

• is. Men moet ook wete,n, welke beginselen ons daar
bij ;;>:ulle·n leiden. Gij vindt die beginselen in uit
voerige omschrijving in het beginselprogramma. 

-- Gij vindt ze kort samengevat in die twee woorden: 
Vrijheid en democratie. Woorden, die naar: onze 

overtuiging een twee-eenheid vormen. De vrijheid 
vindt haar nadere bepaling door· de democratie. De 

, democratie vindt haar nadere bepaling aoor dil 
. vrijheid. · 

Wat is vrijh·eiq? · · 

Wat is vrijheid? Vrijheid is het ,recht van de 
. mens op vollt;!<lige _o,nt~ikkeling zjjn,er. persoonlijk
, }:leid, het recht van .de mens om oP d~ze _aar:de · til 

kunnen leven overee!)i_komstig zijn goddelijke .be
' stemming . . Dat . recht .. te' :.ve.rzek~ren , moe_t )1et. .pit
eindelijke doel · zijn . va.n . alle staatkunde. Daarbij 
leert ons de .. democr.at_ie, da:t dit , recht .moet . worden 

23 



~,.. 

I 

ve.rzekerd · aan allen, · niet . aileen · aan een bevoor
.rechte groep in de samenleving, . docli .aan , allen:- Dit 
• beginsel . is he~ beginsel van het Christe1idom:·, ··'· 

- Die vrijheid is · geen ·ongebondenheid. ' Wie waarlijk 
·"vrij is; b'eseft zijn gebondenheid aan hogere 'norm. De 
1·een -zal :hier spreken :van .gebondenheicl a<!ln · ·een 
· goddelijk :voor'schrift;cde andel:.: ¥an-.gebon:denheid aan 
' zedelij-ke li<!>rmen zonder ·meer. Dit is een vraag- van 
'·godsdien~tig :geloof:· Het vaakt de overtuiging om trent 
· de diepste levensgrorid, clie een politieke partij aan 
·het individue1e geweten ter ·. beantwoording · moet 
over'laten. Maar het beginsel, ·dat vrijheid zonder inner

"lijke gebondenheid, of anders· gezegd •zonder verant
:woordelijkheid, onbestaanbaar is; · dat'· mag ·ook een 

''politieke partij, die open "wil staan voor ·aan:hangers 
van ·de• meest verschiHende · godsdienstige .. belijdeRis, 

. poner-en. ' · ., · · . 
·' ,De innerli]ke gebondenheid is : de · gebondenheid 

tegenover onszelf. Daarnaast -is ;- er de gebqndenheid 
tegen<iv:er · onze medemensen. ·. Ttissen deze · twee · is 

. een nauw Verband .. Onidat de innerlijke gebonden
'heid ·'on:s: de gebondenheid · tegenover ' anderen · doet 

,.,beseffei1. Wij · z~]n immers • bestemd om :in gerrieen
·· schap met anderen· te·Ieven. De· .maatschapp}j is ge€m 
· venno(itschap· of vereniging, door mensen opgericht, 
· dte zij naar believen kunnen · ontbinden. Door hogere 
· kracht dan de zijne is de mens in de gemeenschap 
geplaatst:· Aan zijn wezen zijn de verplichtingen te

. genover zijn medemens inhaerent. Het Christendom 
drukt het uit in de twee hoofdgeboden zijner· wet: 
Hebt God lief bovenal ·en Uw naaste als U zelf. 

··Die wet is het gemeen goed onzer christelijke be
, schaving. Zij -Wordt aanvaard door --tallozen, die het 

godsgeloof van de Christen niet delen. Die wet is 
ook de hoofdwet der · democratie. Daarom mocht 

· Masaryk, de. President-Bevrijder van Tsjechoslmva
"kije zeggen: ,Democratie is n(lastenliefde". 

Te leven volgens die we't is moeilijk. Haar volledig 
te vervullen gaat onze menselijke kracht verre te 
boven. De · mens is eenmaal een dual-istisch wezen. 
Er wonen twee zielen in zijn bor~t. . 

Pe bijbel sch~tst hem ons-als ge13.chapen naar Gods 
beeld en daarna tot ongehoorzaamheid aan God ver
vallen. 

Iedei 6nzer mag over dat oude - bijbelver~aal weer 
' zijn eigen gedachte hebben. ·Wij vragen er niet naar of 
· iemand het historisch. of symbolisch opvat. Maar hoe 
·ivij tegenover de bijbel m<!>gen staan, wij zullen moe
ten ·erkennen, dat ook bier ·dit oude hoek van grote 

; wijsheid' getuigt, dat deze were-ld . is - een' gebroken 
··wereld; 'waarin· de rriens moeizaam de weg tot zijn 
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plicht vindt en waarin die. mens, als de zedelijke 
normen wegvaUen er g.emakkelijk toekomt zi.in even
mens te haten. 

Vrijheid en gebondenheid zijn d'e beide polen, waar
tussen wij ons hebben te bewegen. Niet omdat zij 
tegenstellingen zbuden zijn. Maar omdat de juiste 
verhouding tussen beide zo moeilijk is te vinden. En 
op die ,juiste verhouding komt het aan, wil de vrij-.., 
heid in deze maatschappij een ware vrijheid, dat wil 
zeggen een vrijheid v.oor ·allen zijn. Hef zal daarom 
altijd blijven een kwestie van relativiteit. Hetgeen 
overigens in de aard der zaak ligt. Alle aardse ver.;; 
l10uding is .relatief. Het absolute is niet van deze 
wereld. Daarom mag ook de staatkunde niet statisch 
zijn, doch behoort . zij dynamisch te wezen. 

In de doorlopende gang der maatschappelijke ont• 
wikkeling hebben wij te , streven naar behoud van 
wat goed, naar verandering van wat verkeerd is. Aari 
zich wijzigende maatschappelijke verhoudingen heeft
de staatkunde zich aan te passen. Doet zij het niet, 
dan maakt zij zich zelf steriel. 

Deze beginselen wijz€m ons onze weg ook in de 
economische en sociale pro'blemen. Voor de vrijheid 
van de mens is de plaats, die hij inneemt in het eco-. 
nomische en sociale leven van uitnemend - belang~ 
Hier moet gezocht worden naar de organisatievorm, 
die voor onze tijd recht do-et wedervaren aan ieders 
verantwoordelijkheid en d,ie de vooi:waarden schept 
\!'oor de ontwikkeling van ieder.s zelfstanil' ~e 
kracht. De · negentiende eeuw zocht die ontwikkeling 
in het extreme individualisme. Dit 1ijdperk is voorbij. 
De laatste decennia · staan .in het teken van toe-. 
nemende organisatie. Dit versch'ijnsel is· daarom zo 
verheugend, omdat bet de weg he-eft geopend naar 
vermindering van rechtstreekse -overheidsbemoeiing. 
Als de overheid zich, te be_ginnen met Van Houtens 
wetje tegen de kinderar'J?eid, het lot .der ·economisch 
twakkeren · begint aan te 1:r·ekken, is .rechtstl'eek:se 
overheidsbemoeiirtg bet enlge iniddel. Er is geen· 
andere weg, omdat "in de maatschappij zelf iedere 
organisatie ontbreekt. Noodgedwongen . wotdt men· 
de weg van bet staatssocialisme opgedreven. Th,ans 
liggen de zaken heel anders. In overleg tussen de 
organisaties van arbeiders en werkgevers kunnen 
allerlei r~gelfngen word~n , getroffen. Bedrijfsver
enigingen hebben in de loop der jar_en r_eeds een be-· 

• langrijk deel der sociale verzekering uit handen va-n . 
de -overheid genomen. 

De vrije m~atschappelijke organisatie krijgt ()p 
deze wijze ·geleidelijk een ·-publiekrechtelijke ,inslag•
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Die _ontwikkeling nu · i de:r; ·vrije organisaties he b ben_ · 
wU te bevorderen. . . _ .. :.·. ",1 

. Met overtuiging plaatsen wij daarom -.een beaJrij.fs
organisatie vplgens de .. denkbeelden.r· van: de · heer · 
S t ikker tegenover het "systeem van minister V os. 

- .-.j !.'' 

Voor handhaving particulier· eigendbm' 
. ....,_ , ' ' . ·' ' '· -· ...... , ' -. . 

)4~t nadruk komen vrij op 'vo~-~· .de handhaving . 
van ae· particuliere eigendom in het particuHere , 
bedrijf. . . • _ , , , _ , , 

,Het_ nieuwe b:~gins:eJprogram van .. de. P,,_ v. d. A. 
- spreekt over de _particuliere eigendom a,lsaf daaraan 

alleen maar euvelen verbonden zijn. Wij staan daar 
l~jnrecht · te~enover. .W~j zien. d~ . mpgeWkh~id . va,n . 
verweryin:g van particulier b,e'zit: 'al~ :eeri belangrijke • 
stimulans voor maatschappelijke vooruftgang. Niet 
op~ afschaffing mil;ar ?P uitbr.eiding van · dit bezit 
over alle groepen der bevolking is o:Q,s qoel gericl)t. 
Daardoor. zal het · verantwooroelijkheidsbesef kunnen 
worden versterkt. Dat van het particulier bezit ··mis
bruik ·kan: Worden g~maak{ Weten· oqk wij. Die mis-

- bru iken zunen wij bestrijden:' . . ' -
··Met · het ·particuiiere bedrijf is het niet anders. Wij 

zouden de particuliere· ondernemer niet · gaarne 
willerr mi:~s~n. Wij _ wet~n te goed - hoe zij~ ener)$ie 

. de econotmsche · vooru1tgang heeft geshmuleerd • 

. Dit betekent niet, dat wij onder alle omstandigh'eden 
het directe of het indirecte overheidsbedrijf verwer-
pen, Dat overheidsbedrijven voor benaalde 'takk<2n 
van algemeen · nut noodzakelijk zijn gev<2n wij 
volmondig toe. Maar de vrijheid vari bedriJf gaat 
bij ons voorop. Wij willen die niet meer beperkt 
zien dan nodig is. Tegelijkertijd echter verlangen : 
wij een. zodanige bedrijfsorganisatie, dat allen, 'die 

·in het bedrijfsleven werkzaam zijn, geroepen wor~ 
den tot het dragen van mede-verantwoordelijkheid. 
Wij willen . .in een woord verhoudingen, .die sociaal 
gerechtv:aardigd en eco_nomisch verantw6ord zijn. 

Samen_werking nodig . 
ft • • ' 

Ten sl6tt'e' een woord over onze • verhouding tot 
andere partijen. Wjj _ zien de verschillende -politieke 

· partijen . niet in de -eerste plaats. als elkanders tegen- -
standers. Wij bescholiwen het z0, dat de qpclracht _ 
van die partijen is zorg te. dragen, dat de verschillende 
stromingen in het volk aanwezig, op. de juiste w~jze 
tot vertegenwoordiging ~omen. Het verkiezings-
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beeld hebben wij te beschouwen als de mozaiek van 
ons volk. Ligt die eenmaal voor ons dan hebben 'wij 
te trachten over de scheidslijnen heen tot zo goed 
mogelijke samenwerking te komen. Dit is ook een 
eis van democratie. Democratie is niet alleen de 
uitwendige democratie van algemeen kiesrecht en 
parlementair regeringsstelsel. Deze dingen zijn wel 
uitermate belangrijk en wij zullen ze met hand en 
tand verdedigen tegen iedere . aanslag, maar zij zijn 
niet alles. Niet minder belangrijk is, hoe met deze 
zaken wordt gewerkt. Het komt aan de helft plus 
een niet toe naar willekeur te beslissen.-'Parlemen
ten, die hun plicht niet begrijpen, kunnen even 

- tyranniek zijn als dictators. Daarom is het van zo 
uitermate groot belang, dat de partijen trachten in 
onderlinge samenwerking aller rechten zo goed mo
gelijk te verzekeren. 

Samenwerking met anderen, waar mogelijk, sta 
dus voorop. Principieel lijkt zij ons alleen uitgeslo
ten met hen, die door beginsel of gedragingen tonen, 
dat zij anti-nationa~l zijn. 

Uiteindelijk gaat het er telkens w~er om de wegen 
te vinden, die niet alleen aan onszelf, maar ook aan 
onze medemensen de vrijheid verzekeren. De vrij
heid, die altijd de kenmerkende eigenschap . is ge~ 
weest van ons volkskarakter. Als het land van vrij~ 
heid en verdraagzaamheid is Nederland _steeds ge~ 
gaan aan den spits der volken. Wij schrijven 1948. 
Wij vieren de driehonderd-j'arige herdenking van 
de vrede van Munster. Met die vrede begon een 
nieuw tijdvak in onze geschiedenis. Als de geschied· 
schrijver Japikse in zijn Handboek dat tijdvak in~ 
leidt, noemt hij vrijheid de overheersende trek van 
onze cultuur en citeert hij regelen van Vondel. Met 
die regelen wens ik te besluiten: 

,Roept, hoort, ·luiden vrijgeboren, 
Vrij gevogten, vrij verkoren, 
Brengt te voorschijn, brengt ter hand, 
't Waardste goed van 't Vaderland, 
Laat de gulden vrijheid blinken , •• • '' 

Die gulden vrijheid willen ook wij laten blinken. 
Naar de eis van onze tijd. De vrijheid voor allen. 
voor alle leden van ons volk. Daarom volkspartij, 
:Volkspartij voor Vrijheid. en Democratie. 
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