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( Bede Mr. Stikker) 

Wij leven in een geschonden wereld. Rondom ons 
is duisternis. Nauwelijks zijn de rauwe klanken van 
de tweede wereldoorlog verstomd, of het gerucht over 
een mogelijk komende derde wereldoorlog treft ons 
oor. Wij .leven in angst en vrees voor wat komen zal, 
gevaren dreigen alom, een gev!)el van neerslachtig
heid maakt zich van velen meester, als zij hun blik 
over de wereld, waai:in wij leven, laten weiden. 

Is dit reden om bij de pakken te gaan neerzitten 
en weeklagen? Integendeel, het is een spoorslag om 
het vele werk, dat wacht, aan· te vatt~n, om met kracht 
alle lichtbenemende factoren weg te duwen en om 
de handen ineen te slaan en met gezamenlijke in
spanning van alle kracht, die in ons is, de weg naar 
bet licht· te banen. 

De handen ineen slaan! Dat is bet, wat wij thans 
doen, bij de oprichting van de Volkspartif voor Vrij
heid en Democratie. Op de kleine plaats, die wij in 
verhouding tot die grote wereld rondom ons innemen, 
hebben wij gestreefd . naar samenwerking met gelijk~ 
gezinden om met des te meer kans. op succes te trach
ten aile hinderpalen op de weg naar Vrijheid en 
Democratie uit de weg te ruimen. · 

Het pad, dat wij nu begaan, is voor velen onzer 
niet nieuw, want bet doel, waarnaar het leidt, is geen 
a:nder dan dat, hetwelk hun voor ogen stond bij de 
oprichting van de Partij van de Vrijheid; bet was 
verheugend om te kunnen const~teren, dat meerderen 
naar dat doel onderweg waren en dat wij de moeilijke 
weg verder tezam~n zullen kunnen gaan, daarbij pro
fijt trekkende van wederzijdse ervaring ori:t het pad 
te effenen en de al te uitbundige groei der woeker
planten, die bet onbegaanbaar maken, af te snijden! 

He£ is ·dan ook, of er vandaag een lichtstraal valt 
in de duisterni:S, die ons even de somberheid van 
deze tijd doet vergeten en ons nieuwe hoop voor de 
toekomst geeft. 

Zoals in een bioscoop uit de klefne cabine van de 
operateur de lichtbundel komt, die op bet doek de 
beelden tovert, waarnaar heel de zaal met spanning 
te staren zit, moge ik trachten u in enkele beelden 
te schetsen, wat de Volkspartij voor Vrijheid en De-
mocratie wil zijn. · 
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, De V.V.P. een beginsel'par_tij 

In de eerste plaats wil zij · zijn een . b~gins~lpariij . 
. Van ... bet begin der be.sprekingen, af beeft bet voor 
alle deelnemers· als vanzelfsi,>rE;!kend gegolde)l, dat 
.eerst moest komen va.st te. staan, -~f meri b(!t in, · be
ginsel eens . ~as. Nadat Q.it overtuigend was gebl~ken, 
is men tot de verdere .l;>espreking~n en . tot de formu
leririg .. overgegafln. Het beginselprogram gee,~t een 
naar mijn mening .duidelij·k . be~ld ·van wat de nieuwe 
Partij wil. Zij wil zijn bet verenigingspunt van allen, 
die overtuigd zijp, · dat vrfjbeid, veranhyoordelijkbeid 
en sociale gerecbtigbeid d~ . furi,damenten beboref! te 
zijn c van een .. op Christelijke grondslag .berustende 
samenleving als de Nederlandse en zij wil de Chris
telijke geest in ons volk ver:;;terken, al. moge .deze 
door de onderscheidene groepen des volks nog zo 
v~rsch1llend . worden verstaan. · · , 

Ik zefde zoeven, dai· ons program een mijris inziens 
duidelijk beeld geeft; maar het ·schijnt toch niet voor 
iedereen even du.idelijk te zijn. Prof. Romme heeft 
aan ons program een in vriendelijke · toon . gesteld 
·artikel gewijd in de Volkskrant van 27 December j.l. 
; Hij schreef daarin, dat dit progr.am in zijn soort een 
in vele opzichten voortreffelij'k "document is, maar 
hij achtte bet soort minqer .voortreffelijk, omdat het 
te weinig vastigheid biedt iri de ·onderbotiw van de 
partij. Met name stelt_ htj de vraag: .wat rekent gij 
wel tot d~ Qhristelijke geest en yvat acht gij er; mee 
in str;ijd? '1Jit die pen vloeienq, is . qie vraag begrij
pelijk. Prof. Romme kent maar een zekerheid, de 

. katholieke, , maar dit dogma~iscbe st;mdpunt is nu 
·juist .. het onz¢ niet, . dat . daarom blijkbaar voor prof. 
_·Romme onbegrijpelijki~. · 

Tcth wil . ik trachten het hem nader te verduide- · 
lijken . .In de Ver. Staten van Amerika en in Enge
kmd -bestiti'm geen confessionele partijen. In beide 
landen zijn twee grote partijen, in de Ver. Staten de 
Democraten en de Republikeinen; in Engeland de 
·conservatieven en' I,abour. Al deze partijen - en 
het zijn alle krachtige en machtige partijen - be
rusten niet _op geluk .inzicht omtrent de diepere le
vensvragen, maar louter op gelijk inzicht aangaande 
de staatk\lndige beginselen. De mening van prof. 
Romme, dat bij geschil van beschouwipg omtrent de 
diepere levensvragen, de gelijkheid van inzicht in de . 
staatkundige beginselen een wankele zaa)c wordt, 
wordt terstorid weerlegd, indieri men zijn blik dus 
eens buiteri 1de landsgrenzen zou ·Iafen gaan . 



Maar ook voor onze binnenlandse politieke par
tijen is de opmerking van' prof. Romme niet houd
baar. Hoe toch is het anders te Verklaren, dat ook 
niet-katholieken lid kunnen worden van rl<> Katho-

' iielce V<>lkspat'tij? 
Het ligt niet in mijn bedoeling ini.J · veraer >r~aar 

· aanleiding van dat artikel in een polemiek· met•·prof. 
' Romme te begeven ;_;_ daatv.oor is het bier de-olaats 
'•' en'· thans de tijd niet- maar zijn opmerking c,ver 

de grondslag van · onze partij .' gaf rriij aileen ttan
. lei~ng deze nog eens te verduidelijken, : terwijl ik 
' daarbij tevens ·mijnerzijds de door hei:n bij onze op
: richting betocinde · belimgstellin~ wilde recimoceten. 
· : ln aansluiting hiermede kan ik ' met vreugde con
. stateren, dat de' aangekondigde · oprichting ·van ·onze 
: partij en de·· :publicatie · van ons ontwerp-beginsel
. program in de · Nederlandse -pers over het algemeen 

gunstig zijn ontvangen. Natuurlijk ·niet bij het Vriie 
Volk en Het Parool · - daar· zit Ond-zeer - maar 
verder hebben wij zeker met te klagen. 

De Maasbode van 1!! December 1947 geeft cen mt- · 
treksel uit oris ontwerp-prqgram en· merkt naar aan
.leiding daarvan op, dat er bij . d.it alles stellig heel 

· · veel is, dat .een basis kan ,v.ormen . voor ev :ntuele 
sarrienwerking ook rnet de Ka,tholie~e,. Volk.spartiJ. 
Ook Het Binnenhof (20 December) acht bet feit, dat 
bet con(:ep(progranl padrukk'eli)k 'stelt, dat fie 

: Nederlandse. samenleving _ berus.t op· Christelijke 
grondslag, verheugend. Het vraagt zich echter af. of 
kerkelijke meilsen' er makkelijk toe zullen •wmen 
zich bij onze partij aari te sluiten en of dus ook' hier 
'een zekere doorbraak tot starid . zal k<;>men. ,Op die 
vraag wil ik bet antwoord n'iet schuldig blif;;~n. lk 
kan de yerzekerJr,g . geven, d,at tal van kerk; ~lijke 
rp.ensen zieh re_eds bij . _onie _partij hebbery <lapgeslo
ten, maar dat het zeker niet de bedoe1ing is geweest 
bij de oprichting van onze · partij om .,een zekere 

.. doorbraak tot .stand te brEmJl:en". ·wat wjj daarvatt 
iii de achter ons liggende - jaren hebben 'gezien. 
lokt niet tot navolging en past niet bii' de aard :van 
ons volk. · 

Wij zijn geen breket·s, waal,' bouw.ers! Bo.uwers 
· aan de afsluitdijk tegen de steeds hogere rode got.en! 

lndeling der po_lit'ieke partijen 
-·J 

_ Nog _a.ltijd meen i]t, dat de indeling ·van J~ '" poli
tieke partijen in drieen, welke ~k in aansluitin·g aan 

·. onze betr.eurde prof. Telders maakte in de eerste 
openbari vergadering van de - P~rtij .van de ·Yrij-
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heid, ju.ist is . . Bevrijd vam verouderde leuz-en en 
.a.ntit!ilese, van .toevallige belan,genconflicten en per
soonlijke .ambities_, wertoont het politieke leven in 
Nededan:d tach een duideHJke geleding in .drie 
delen: de op onze protestant-christelijke traditie 
.stoele.nde middensto~ ·de rooe .radicalen en het 
_p,olitiek rooms-katholicisme. 

En van die protestant-drr.istelijke mlddenstuif wit 
on:ie partij naast de £mlf<essi.onele protestante par
tijen een belan;grijke str.oming :zijn, die diep •over• 
tuigd is. dat de grondsiagen van de Nederlan'Cise 
iSatnenlevin,g ·wortelen in het Christendom · in al 
:.ziJn versch'E'ldelilieict. Nu is :niets in de .Nede·r
_landse pelitJek zo gevaarli}k cals · het gebruik van 
<de woarden Christendom en Christelijk, omdat :zij 
d@or eer. poiit iek v:erJed.en min of meer ;belast zijn~ 
Da:arom 111.een ik goed· t~ doen thans op dit punt iets 
«'..DP,.,...~r in te gaan. 

"En· dan kan ik mijns inzien:s niet betet d~en, d·an 
mi.J -aan te .sluiten bij de j-onge katholieke schrijver 
J"acgues "Maritain, door ·prof. Schennerhorn eens ten 
onrechte in 'Cie Tweede Kam·er aangehaaid a1s voor
loper van-bet personalistisch socia1isme, daar hij wel 
-persona1tSt, maar niet .socialist 'is. In een van zijn 
,g·eschriften ·,christianisme et Democratie" zet ·mari
tain m.!. ·zeer juist uiteen, hoe dem-ocratie gebonden 
i s aa~ het -c.hr.istendom en hoe de demoera-tlsche 
stoot in de g-eschiedenis gegeven werd als een 
t ijde'lijke .soms zelfs mismaakte ·open'baring van d~ 
evangelisehe inspiratie. l:fij wijst er met nadruk .op, 
dat dit niet -geldt voor bet Ch!!'lstendmn a'l.s geloo~
leer maar voor het Christendom a1s -zuur-desem in het 
soci:ale <en li>Olitieke Ieven der v-o,keren op· ·aarde. 
H~t heeft geen betrekkiilg op het Christendom 

.a1s verkondiger van _Godde1ijke waarden, die door 
de Kerk worden beleden en geleerd, maar op het 
-Chr.istendom, dat in de wereld werkt als historische 
energie in de diepten ·van bet profane geweten en 
het

7 
li>roiane b.estaan. 

1mmers - zo gaat hij verder - de d~mocratis:..he 
mens- en maatscbappijleer zal niet bestand blijken 
tegen de ·grote gev.aren· v.an een mate:riali.stisch-e en. 
ontzielde wereld, zoals wij die hebben leren ken- · 
nen in nationaal-socialisme . en fascisme - en com
munisme voeg _ik er aan toe- indien het 'id-eahsme, 
dat haar draagt, zijn br.onnen ni.et . hoog .genoeg 
plaatst. S!echts wanneer dit idealisme de waardig
heid en de roepi.n,g van de -mens kent, .zich bewust 
is van .de kracht van zijn waarheid en liefde, eer-
1bied heeft .v.oor de .ziel en .haar grootheid kent, .a1s 
bovenaan in .ziin waardeschellia .de act1viteit :staat 
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van dJe ·geest en zijn nij"f!eid - dan pas is d'Et ctemi>·~ 
crat:isch idealisme in staar- J::ret hoo-f&' te Jbj;e,J1et1 aafi ' 
ae w-re.edheid' der stoffeli}ke nafulurwetten, aafl' ·c!e· 
SH<pheid en de verElorverrheid van de mens ·"':n aa:n·· 
de cealiteit van bet · kwaad ' in de welield. · · · 

~oo. zover Maritain. Ik meende goE!d te dtoen •1'=m 
aai• te . halten. omdiat ik ·het niet ·duide!ijker zou 
kunnen zegg.en, maar OaK omd'at hij ons: bezhc:]en. . 
ka:n. met. .fl>et ideali:sme, dat wij nodig heb>ben in 
onr>:f' - "'tri_i<J ""~"" . V;ijJ,ai.C! P.'TJ • Democratie. 

Gemeen·ove.r~eg als basis 

Wij hehbe.rl . nu in :gemeen overleg, een begin:sel
p-rogiram samengeste:id, dat ' de. g.oedkeuring van de 
Parti} hee'ft. verkregen. Me; · argus-c.•gen. h<'.i.>ben som
migen het bekeken om daarm} te kun'nen .conc1u
deren of een van · be ide gmepermgen· al.s overwin
naar·· Uit de onde;rhandelmgen te VOOrschtj.l'J> LS ge
komen. Welnu, mijne hootders, de Pa1'tij van de Vrij
heid is niet overgegaan in han.den van de heer Oud: 
c.s. en (';Venmin zijn mr. Oud: en de zijnen tot dee . 
Partij · vc;r. d;e Vrij-heid onder een andere. naam toe-· 
getreden. :De besp.rekingen, welke tussep bP~de: . gc,oe·
peringen: gevoerd iiin, werden van den begi.nne af in 1' 

zulk een g€>ede gee·s1l van samenwerking. ge<10>ucle1., 
dat het. onmogeHjk is . uiteindelijk vast te stehlen" c"i 
een van beide . groeperingen eeil conc:essile zou: heh
ben gedaan. y.<ij: hebben als. geestverwante~ geza
menlijlk , getFaeht vo:rm en' inhoud. te .geveri aan onze. 
polifieke .opvatting~. en wij liebben getr01cb;t aan 
het menwe politieke gebouw, dat wij_ gez~unenlij,k 
optrekken een hechte· prindpielff basis te·, geven,. 
waardaor het mogelijk ils· op deze bas:is ·allen te ver 
enigen, d!ie de in dit prog:tam neergelegde begjnse1erl! 
tot uHgangsp~t wiHen nemen van hun staatkundig . 
s.tre:ven. . · 

Ik roo~e· er nog eens de' nadruk op leggen, dat 
dit program. is een- beg;insclprogFam en da.t -nu, na · 
de tatstamdkomiing. van de nieuwe partij, met spo-ed 
za:!!' worden gewerkt aan Cfe, opstelling van P.P.n werk- · 
programma. dat _op -v.ersehiUende p~,mten de beei:n- ,' 
selen zal uitwerken en concretisere'l!l , in a}gemene· 
staatkun<li~e: tichtlijnen en tenslotte.. zal een urgen
tiepra.gram voor de aansta::mde. tuSS'entijdse verkie
zingen aan de goedkeuring van, de Parw w.c•vd~n . olil-·' 
deEWOO:pen. " ···. . ·. · ; : .· . · . 

Warn ernstig moe-ten wi) .er rekening mea·e non- ·· 
den,. dat nog dit jaar. mssentijdse verkiezingen g~ 
.bouden zulle:n ·worden in verb:and · met de door .de 
regering· wegezegde partiele · G:nmdwetsherziening. 
waarvom- tbans een StaatscOJnmis'sie aan bet werk i& 
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Scheen het aanvankelijk,' ot de regering met spoed 
deze gedeeltelijke Grondwetsherziening . tot stand 
wilde brengen, thans is de vraag gerechtvaardigd1• 

of er op dit punt een wijziging is gekomen in de in:., 
zichten van het Kabinet. Door de loop der gebem·· 
tenissen is onze regering met . betrekking tot de In· 
dische staatsinrichting geheel van de grondwettelijke 
basis afgedrongen. De reger,ing zehr.e erkende dit in 
het najaar van 1947 uitdrukkelijk door .de installing 
va~i een Staatscommissie om een gedeeltelijke Grond· 
wetsherziening voor . te bereiden, teneinde uh de 
Gron<;iwet die bepalmgen weg te nem-en, 'welka aan 
dP hervorming van het Koninkrij}{ in de weg -Rtaan • 

. i:n na aannemen van de in te dienen wetsontwer
pen door de Staten-Generaal zal qan ontbinding_ der 
Kame:rs mo'eten volgen en zouden de verkiezingen 
vcior de nieuwe Kamers nog in de ~erste belft ·van 
di,·· jaar gehouden worden. . · ·. 

:ilaar verluidt, vordert het werk 'der Staatscomm1:>.· 
sie slechts langzaam, zodat het .onzeker wor:dt, of de 
voorgenomen herziening zo tijdig tot st.and kq'n 
komen, dat de _verkiezingen I).Og VOOr de zomer ge-

. houden kunnen worden. Ik nieeri te moeten aandrni
gen op grote spoed, want aan eeri - · ook door de 
regering erkende.~ met de Groridviet in strijd zijnde 
toestand dient zo spoedig mogelijk een einde te ko
men. Dit klemt te meer na de regeringsverklaring 
van 13 Januari j.l. Daarom wil ik e~.: nadrukkelijk 
op wijzen, dat snel vooitgang met de voorbereiding 
van deze herziening gemaakt dient te worden. De 
verkie?:ingen toch zullen · uiterlijk eind Juni of begin 
.Juli gehouden moeten worden, daar bet houden vah 
v;erkiezingen in de zo'mermaanden ·met bet oog · op de 
werkzaamheden ten plattelande :en de vacantietijd 
hoogst ongewenst is. Daar komt nog bij, dat het dit 
jaar · te viereri heugelijke herdenkings:f.eest van het 
50-jarig regeringsjubileum van H.M. de-Koningin het 

, wenselijk maakt de verkiezingen · dan achter de ru~ 
te hebben. Deze herdenking dient niet plaats te heb· 
ben temidden van te voeren verkiezingspropaganda, 
die gewoonlijk niet bevorderlijk is voor een een· 
drachtige stemming onder ons volk. En bet beginnen 
van de verkiezingspropaganda eerst na dit jubileum 
zou de verkiezingen - wil men ten minste een bt!· 
boorlijk democratisch-verantwoorde voorllchting -V2n 
de kiezers, welke ik een· eis van democratie acht -
tot eind October of begin November verscbuivert, het· 
geen ik onverantwoord acht. Dit ·zou niet aileen een 
stagi}atie in·, de parlementaire werkzaamheden,- in 
bet bijzonder met het oog op de vaststelling van ·de 
.begroting voor bet jaar 1949 betekenen, maar boven• 
al zou de ongrondwettige toestand van thans .. nodeloos. 
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gerekt worden en zouden .de kiezP.rs niet in ·staat ge
s.teld· worden hun. oordeel .over het gevoerde· Indische 
beleid tijdig van invloed te doen zijn op de te volgen 
gedragslijn in de· toekomst:. 

' ~. .. . 
Grondwetsherzienmg nodig 

Daaroino is spoed met de voorgenomen· geoeeHeHJke 
G-"ondwetsherziening een eis vc;n gezonde denocratie~ 

. ifad het ' n!gerihgsbeleid "Zich kun'nen bewegen 
binnen de perken van de Grondwet dan had het zich 
kunrren beroepen op de uitspraak van · de stem bus 
van Mei 1946 en op de meerderheid, welke de beide 
regeringspartijen, in de Staten-Generaal hebben: ·Nu 
echter in· confesso is, dat het in strijd komt me't de be
palingen vim de Grondwet, is e'en gewone meerderheid 
niet me·er voldoende, maar moet tenrriinste worden 
Verlangd dat het gesanctioneerd worde door een· ge~ 
qucilificeerde meerderheid van twee~derde der stem~ 
m ·en. Hier wreekt zich nu· de fout van de Kabinets~ 
formatie, die niet breed genoeg is geweest om zich 
erop te kunnen beroepen, dat dit Kabinet in zijn In~ 
d\sche politiek gesteund wordt door· zulk . een gequa~ 
lificeerde meerderlieid . . 32. + 29 is volgens Bartjes 
61; dat is ze's mihder dan de vereiste twee-derden, 
tenzij men bij ciit getal van 6l de tien comrriunisti
sche stemmen zou willen optellen. Vroeger zou 'dit wel• 
licht mogelijk zijn geweest, want de. cemmunisten wa'" 
ren de enigen, die met de re.geringspartijen voor ae 
overeenstemming van Linggadjati met de Republiek 
gestemd hebben, maar na de politiele actie en na de 
jongs·te · regeringsverklaring kan meri dit toch niet 
volhouden. Wie een waar inzicht wil verkrijgen in 
bet karakter van de Republiek vail Djokja, leze De . 
Waarheid. Met dezelfde hardnekkigheid, waarmede 
alle daden van Moskou blindelings worden gevolgd, 
vereerd en goedgepraat, worden ook alle misi:laderi 
van de Republiek van Djokja even blindelings ver.o 
heerlijkt! Zeg mij, wie uw vrienden zijn, en ik za.I 
u zeggen, wie gij zijt! Voor wie ogen heeft om te 
zien en oren om te horen, is het niet twijfelachtig~ 
dat deze zogenaamde nationa~isten internationalisten 
zijn. Met alle waardering, welke men· hebben kan 
voor een gezond nationaal reveil, dient tegen deze 
ondermijni.ng daarvan door het internationale com:.. 
munisme krachtig Stelling te worden genomen. He
laas heeft onze regering van den beginne af dit niet 
gezien, of althans heeft zij dit gevaar te gering ge
schat. Haar grootste fout is geweest, · dat zij zich 
lange tijd heeft gedragen; alsof er onder de Indone
sische bevolking geen anderen waren dan aanhan. 
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g:zrs der RepubU.ek. Deze Repi.tbliek is daaroo.or :op 
e.en veel te Jho()g .. Pla>n gekornen. De g.eesten, ·ciie de iRe
gering ·z~lve heeft ()p:gero•epen, raakt 'ziJ toon:s n.iet ' 
meer kwijt. Bij de vorming der • Veren.igd.e ·Staten. 
vap Indonesie. plukt zij er de wrange vruchten van. 
Want het. is· zonder roreer duitdelijk, .·dat .deel.neming 
der Republiek aan deze Verenigde Staten grote ge
¥aren ' voor de roeikomst in zid:l.· bergt.. Hier is bet 
pa.ar-d van. Troje in huis .g<ehaald! . 

OV:,erigens · meen ik mij · thans · .,..- nog tijdens · dat 
«J>ngeiukkige, telkens w~ onderbmken rlehat ·in de 

· Tweede Kamer over de laatste regeringswerklaring 
~ ervan te .moeten tmtb.ouden ·om .nader op ·het 
viaagstuk van de hervormin.g van bet Koninkrijk .in 
.te gaan, .zeker niet :w!an,g niet v.a-ststaat bij wie de 
verantw.oordelijkheid hgt dat: er · -na:ast het naakte 
Ling-gadjati thansc weer een aangekleed ~,Kati Oeran.;'·' 
j.s. Hetgeen. daar-ov-er -in het beginselprogram st~at, 
is-'duidelij k. Reeds bij het eerste eontae;t tussen mr. 
Oud en mij bleek, dat ·O'llZie inz1chten el'kaa:r V(}lk·o
:men delden, zodat . ten ..aanzien van het lndisch€ -pro
ibleem geen wijziging is gekomen in de ·tot ·iilusve.r 
do.m; ons gevolgde politiek. 

-,'i'i _ bi.ijven in de op-positie teg.en het tot dusv-er 
.d-oor dit Kabinet gevoerde beleid en wij zuHen daar
aan uiti:ng geven, ri'en deplaise het vermaan, .dat 
prGJ.f. Romme bij de hehandeling van de ~roting 
-van net depart€ment :van overzeese geb!.edsd e1.em 
·:tot .de ·opp.ositie ric11t:te. 

[ik: ·neem trouwen.s. aan, .dat hi j dit verm.aan aUeen 
nod:ig meende te hebben om met des te meer recht 
v.an spreken zich te kunnen wenden tot die drie en. 
:twmiig led en . van de Partij van de Arbe'id, onder 
wie niet minder dan zeven le.den der Tweed-e. Kar"ler, 
die de brochHre . ,Linggadja.ti-Militaire Aetie: Wat 
n:u?" hadden uitgegev-en en die'daaPdoor 'hcl vertrou
wen jn he.t reg.eringsbeleid, dat steunt op de · samen
werki.ng van de twee .g-rootste parti.j.ert, hadd.en on
d <ermij nd. 

Het is begrijpeli~.k; . dat de - kathoilieik:en :dch van 
iij.d tot tijd onbehagelijk gevoelen over hun sar,nen
w ·erking met de. :Partij van de Ar.beid, want de Par• 
tiJ van de Arbei.d is en blijft SDCialistisch. Des te 
minder zij dit verbloemt en ,des te duidelijker zij zicl:i 
..als zodanig manife.steert des te zuiverder zullen de 
politieke v-erhaudingen in Nede:r11):nd :tot uitin.g ko· 
m-en. Immer.s -de toeloop van, halve of .z.g. per oonalis· 
.iische sociaHsten, zal het verlr0'11wen van ware so• 
,cillUsten -en echte ·Marxiste.n in haar d.0en, verminrle
.ren,- die z:i.ch dan in arren m:oede tot het M<l>skouse 
Ma.ocisme, alias .het eommunisme, wenden. 
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-<>p het Kersteongres . ~an . de .C'ommunistische Par
·1ij Neder.la~ 'neeft de beer De Groat aail·gek€lndrgd; 
dat deze .eontac;t za} ioeken met de oniangs opgerich
'fe Cominform, w aaruit ·duidelijk. bli}kt, dat deze par
, ·1i~i .zicn .. ze:l'f' ·be!'!chotiwt· .ais .eeri filiaal. v.an de commu-
nrstisel're parfii .in d'e .Sowjetunie, B'ehalve . de ge
bruike:l:ijl\::e zuivedng-' ai· heeft deze dan .met macn
tfging van net congres na net congres door net par• 
tijbestmrr pla'afs gehad ~ 'is op dit eongre,o;r .or.!\:: een 
:fe}ie .aa_nval op de Partij vam. de Arbeid gedaan .. 

:Je: b:eer .De Groot zei:de: ;,het democ:ra:t ilsc2'l: soeiaJ:i,s,... 
me .;s:. onze ergs.te · vijand." Het. Vr'ije. Volk nam · de 
.ba:ndscb:oen ·op en sebree£ in zijn nummer van 30c D~ 
·~ember: ·,dat' is onie eer en .o,nze trots: ·de eFgs.te 'rij.:. 
and van· de communisten te. zijn." Naar_ m~in ;nenci.ng 
behoeft de Partij van de· Arbeid daaropc niet zo trots 
'lie zijn,. want .het communistische Marxisme bindt bil 
.voorkeur de stdjd aan tegen de socia-listen, niet om
dat het de sterkste anti-communis.ten ziin, maar om
dat zij met hun MarxisUsche insl~ de zwakste te
g,ens.tanders zijn. De blies, wordt dM1r· gesl::><>'"n. waar 
'de weerstanci het gerlngste is. 

W'ot het soda Hsme mist 

.Yuist om die reden wijzen wij het socia]isme af, om
dat bet geen geeste'l:ijke' wapens heeft- om zich tegen. 
d.e· totali-ta:ire eo:tlectivistische staatsopvattmg van het 

• communisme te' verweren. Infeg.endeE7l het bevo,rdert 
diP.. 

net sodalistiseh streven naar sociaiisati:e zO>als ntt 
weer bij de nationalisatie van de Nederlandse B11nk;., 
1eidt onvermij.delijk tot eeamachtspositie van de Staat. 
die uiteindelijk aile gebieden des '1evens ondeLW-~-'Jt 
aan e"'"~ dwang, welke ·ook dP. e'e"'"telij.k~ ,~ .. ;;,_ · · . - ~ 
tie rechtsstaat te niet doet. Daa:rbi} vergeleken is de 
bureaucratie, die thans reeds in Nederland. zo weiig 
tiert, nog maar een peuleschilletje. 
. En dat we g·ebukt gaan onder qe bureauc:ratie 
staat thans wel vour iedereen vast, nu zelfs Pro£: 
Schermerho.m onlangs heeft verkl!aard, dat d'eze 
totale bureaucratie een ramp wordt. Met dezerfde 
VFijmoedigheid, waarmede hij indertij:d z~jn eigen 
:re?"c:rin~~· ~aarv~n hij minis_~r-president was,. van 
g-eidsmlJtel'Ij. betichtte, steit hlJ thans. de· Imge ambte
:naren vovr deze lmreaucrat.ie aansprakelijk,. alsor het 
niet de taak ·van· de hem 19evriende ministers i!S' deze 
ramp te vvorkomen~ .Maar dat kan nu eenmaal li>ij 
ee:n stelsel van. geleide· economie en sacialisatie niet. 
De bureaucratie is daarvan het onvermijdelijk: gevalg;. 
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De heer Schermerhorn is echter niet de enige, die 
eigen beleid aanvalt. Minister Mansholt heeft in een 
reC!e te Leeuwarden gezegd: ,Ons volk ziet het g·.~
vaar van de huidige situatie niet voldoende in. De 
regering heeft het volk h1erover niet ernstig genoeg 
ingelicht, dat wil ik ·eerlijk bekennnen; De consumptie. 
van mmder essentii:He goederen is-veel te groot. Hier• 
door ontstaat een uiters.t gevaarlijke schijnwelvaart, 
~n .op deze wijze !open we recht naar de catastrophe"-. 

1/oo.r een .. dergelijke oprechtheid kan ik wemig 
bewondering hebben. Het ware beter geweest het 
Nedetlandse volk tijdig beter in te lichteri en niet de 
waarschuwingen van de oppositie in de wind te slaan~ 
Het ·enige, wat uit deze uitlatingen blijkt, is gebrek 
a:om verantwoordelijkheidsbesef! 

~\1aar laat' ik niet voortgaan met u voorbeelden te 
geven vim dit gebrek aan verantwoordeli]khe.idsbesef. 
Hiermede wilde ik . sl.echts illustreren,· dat socialis~ 
tisch regeren niet al~ijd betekent ;,in het b~lang van 
de __ gemeens¢hap" . .. Onwillekeurig werd ik, . toen ;I( 
de uitlatingeJJ. van de hereri Schermerhorn eri ' Mans:. 
holt las, herinnerd aan de' woorden 'van . onze 'grootst~ 
staatsman, die ons honderd jaar geleden onze liberale 
Gr.ondwet schonk, welk feit we dit jaar in November 
honon te herdenken: -

,_vlen heeft aan Guizot ,u.ne politique d'qrateur plus_ 
que d'homme d'action" toeg_eschreven. Ik ben geneigd 
aan. te nemen, dat de -minister meer bet laats.te· dan 
het eerste dient . te zijn. Staatsmim-is niet hij-, die rede~ 
voeringen . houdt, · maar die proeven van _staatsbeleid 

· gaf: hij · wordt uit zijn doen gekend." -M.a,w ·.: Geen 
praten op de brug, maar sturen. 
· Met deze woorden :uii- de aanhef van de narede 
van Thorbec.ke, neem ik van de heren Schermerhorn 
en Mansholt afsche-id; .om terug· te ker·en tot oris 
eigen . beginselprogram, . dat anti-socialistisch maar 
wei · sociaal-vooruhstrevimd is. · · 
, Hetgeen in artikel 17 over- de· organisa~ie van het 
peariffsleven wordt gezegd, ademt een geest van 
soC'iale. gerechtigheid, die, naar ik. meen, in wijda 
kri-ng weerklank en instemming zal vinden. - _: 

En bet is per slot van . rekeniJ;_1g de geest, die de 
rich.t4lg onZ.er daden bepaalt. Het ts niet v<,>ldoend~ 
eel)-. peginselpr9gr~ni .neer te schrijven o~ te aanvaar; 
den, maar het- is zaak enrs:ar te leven. U1t volie over
tuiging. Met instem.min:g las . ik- in ,,Een · democratisch 
Ma·nif~st" van .%Riery ·Reves: ,En er is slechts · ee? 
criter-ium:: v.eot een ·· echte · overtuiging-. .- ; .•• · de w1l 
om die-te verbreiden". 
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Offers noodzake:lijk 
< 

Welnu, mijne hoorders, .het- is de plicht van een 
polltieke organisatie mede te werken aan de politiek~ 
opvoe.ding van het yolk. In het beginselprogram is u . 
een schema daarvoor gegeven. Of het lukken zal 
deze nieuwe partij tot bloei te ·brengen, hangt voor~ 
namelijk van u af, van de offers, die u bereid bent 
te brengen . . Want zonder offers en vaak zware offers 
zat het niet gaan. WiJ b,eloven u geen paradijs, maar 
als . het zal lukken, dari zal net, om met Churchill te 
spreken, ,bloed,-zweet _·en tranen" k~sten: . 

Zoals . ik u reeds zeide is onze-nieuwe partij _over 
het algemeen vriendelijk ontvarigen. _ Wij 'begrijpen; 
dat wij voorlopig_ nog een hetrekkelijk kleine partij 

. zullen zijn, maar met aller inspannin~(zjf er- ongetwij~ 
feld' groeikracht i'n. Dat wij echter bij de volgende 
verkiezingen· deimeerderheid zullen' behalen, zal wel 
niemand onzer geloven: Dit betekeJ1t; dat wij . zijn 

~ aangewezen _op samenwerking . . :baart9e iijn wij be- ' 
. reid, omdat wij . bes.effen, dat wij -alleen onmachtig 
zijn; Ook in eigeri kring dient men dit te -beseffen. 
. wij . zull~~ _ -d~ m~er z~eke~ _"naar : wat "v~renigt, ; 
dan naar wat verdeelt, vasthcudende aa:':l ons beginse~ 
van vrijheid, verantwoordelijl~:heid en soCiale gerech
ti~heid in een_ Christelijke samenleviri-g. · 

Geacht_e toehoorqers, wij leven in een g~schonden 
wereld, y.ra_;ir in de t~genstelling tussen de twee groot-. ' 
macp.ten de Ver. Staten van Amerika en c;le Unie v;an 
Socialis~ische .Sowjet Republieken ons a{\gstig af .doet 
vragen, of deze langs de weg van overl~g te v.ermin
deren is. Wij ieven in een wer.e:ld; waarin::ceen groot
deel dwang en _ dicta'tiiur de mensen doet · buk-k en
onder het..juk der heersers; en waarin de Ver, Staten 
van Amerika · mch ond-er Marshalls leiding Qe_wust 
beginnen .. te worden van de hun toegevallen taak..om 
op te ti'eden ais verdediger ' van de Westerse bescha~ 
virrg tegen de aa-nvallen uit het Oosten. 

DenkbaaT· is, dat het kracMige appel tot eensgezind"' 
heid- van minister Bevin v~rstrekkerid-e gevolgen in 
West-Europa zal hebben. ·· 

Wij zulten dez~ <>i>toei> met warme · belangstemi:1g 
moeten ' tegemoet,treqe_n; ' voor al ook . daar' gewezt'm ~r 
wordt op. de Nede:dandse betr'ekkingen iot'Z.-O.~Azie • .;::-, 

De:'te -verw·aehten- be~pre-king-en :kURiie:n--: RrlSS'<hi;,n 
op: dit ·terrein een ciuidelijker--rinzicht fmVtm' omtren~ • · 
bet standpunt dat pet .Britse Rijle' ~,dezer zake in• 
neemt .. 
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WU I even in een geschond.en . wereld. -Geen won
der dus, dat wij het oor te luisteren leggen bij hem, 
die aan die geschonden wereld zijn ged::tchten heeft 
gewijd, welke na zijn dood in boekvorm zijn ver
·schenen. Huizinga sch11ijft: · 

,Het zal aan den komenden tijd zijn eenige wooi
den en begrippen, die de valsche profeten van den 
dag door het slijk gesleurd hebben, in eere en 
waardigheid te hersteHen. 

Het betreft in de eerste plaats de benaming 
democratie. Het belichaamt het hoogste staatkundige 
ideaal, dat de hoogst beschaafde volken hebben 
geconcipieerd en waarnaar ·zij, hoe gebrekkig dan 
ook, trachten te leven. Er is geen andere vorm ·van 
staatsbestuur geschikt om de despotie te weren. 

Het .. tweede tvoord, dat weer omhoog moet wor den 
gesiuwd, is dat van vrijheid. De negentiende eeuw 
zet het begrip vrijheid om- in termen van nut en 
welvaart. Yrijheid en democ):'atie worden tweelings
begrippen en- in den parlementairen . staat schijnt 
aan velen de vrijheid politiek en economisch blijvend 
verzekerd., totdat nog voor het einde der eeuw de 
aspiratie naar vrijheid op den achtergrond schijnt te 
geraken . . .. Het zal aan den straks· aanbrekenden 
tijd zijn om de vormen van -vrijheid tc vinden, die 
een zoo buitensporig rijk bewerktuigde wereld als 
de onze voor de toekomst nog blijft veroorloven". 

Welaan dan, laat ·ons in het besef van de hoge 
waarde onzer idealen de handen ineenslaan-en samen 
optrekkeil voor: Vz:ijheid en Democratiel 
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