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D De Liberale Staatspartij bevordert de 

vrije ontwikkeling der menschelijke persoonlijk-

heid op geestelijk en stoffelijk gebied, opdat de 

gemeenschap vol profijt trekke van de scheppende 

kracht van den inenschelijken geest. Persoonlijke 

vrijheid en de daarmede onafscheidelijk verbonden 

persoonlijke verantwoordelijkheid beschouwt zij 

als onmisbare voorwaarden voor de ontwikkeling 

van den bloei van het Nederlandsche volk. 

2  B Dit vooropstellende werkt zij mede aan 

de handhaving van den Christelijken grondslag-

van de Nederlandsche samenleving, maar keert 

zich tegen elk staatkundig streven, deze te doen 

beheerschen door bepaalde kerkelijke leerstel-

lingen. 



30 de De nationale eenheid, belichaamd in het 

ijk- Koningschap van het Huis van Oranje, stelt zij 

de boven godsdienstige, staatkundige en maatschap- 

nde pelijke verschillen. Zij wil die nationale eenheid 

ijke verstevigen door de verschillende bevolkings- 

den groepen nader tot elkaar te brengen, verdraag- 

zij zaamheid en saamhoorigheid aan te kweeken,  

ling  en stelling te nemen tegen rassen- en klassenstrijd; 

zij wil haar beschermen door mede te werken 

aan de maatregelen, noodig voor de ongeschonden 

handhaving van ons grondgebied in en buiten 

Europa. 

;lag: 41 
ert De Liberale Staatspartij erkent een 

Den krachtig gezag, gebonden aan recht en wet, als 

tel- natuurlijk en onmisbaar element eener ordelijke 

samenleving. 



En 
D Als staatsvorm wenscht zij te behouden 

de constitutioneele parlementaire monarchie, 

wortelende in de staatkundige ontwikkeling van 

Nederland. 

60 Zij streeft naar sociale rechtvaardigheid 

en verhooging van bestaanszekerheid met behoud 

van persoonlijke bestaansverantwoordelijkheid. 

Zij ziet in groepsvorming een natuurlijk verschijn-

sel. Maar gelijk steeds, en terecht, onmaatschap-

pelijk individualisme is bestreden, moet er ook 

tegen worden gewaakt, dat dergelijke groepen bij 

hun streven het belang van het geheel uit het oog 

verliezen. Zoo noodig dient ook op dit terrein 

controleerend en regelend te worden opgetreden. 

Ook deze groepen moeten sociale verantwoorde-

lijkheid dragen, gelijk de overheid en elk lid der 

volksgemeenschap. 
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